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اجل ّذابون يتمتعون بجهاز مناعي قوي
تو�صلت درا�سة جديدة �أجريت م�ؤخراً يف الواليات املتحدة الأمريكية،
�إىل �أن ال�سمات املرتبطة تقليد ًيا باجلاذبية ،مثل ال��وج��ه املتماثل
والعيون اجلميلة ،قد تكون عالمات على �أن اجل�سم �أف�ضل يف مكافحة
العدوى.
ويعتقد الباحثون ب�أن الإن�سان ينجذب �إىل املظهر اجلميل لأن دماغه
م�صمم للبحث عن �شريك يتمتع ب�صحة جيدة.
وق��ال��ت الباحثة �سمر منغلوكوت�ش ،التي ق��ادت ال��درا��س��ة يف جامعة
تك�سا�س كري�ستيان " :الأ�شخا�ص الذين يتطلعون �إىل التحدث �إىل
�شخ�ص ج��ذاب ،غالباً م��ا يتم انتقادهم لأن�ه��م يبحثون ع��ن املظهر
ف�ق��ط ،ولكنهم يف احلقيقة يتبعون غ��رائ��زه��م للعثور على �شريك
يتحلى ب�صحة جيدة دون �أن يعرفوا"
وقد �أجريت الدرا�سة التي ن�شرت يف جملة "برو�سيدنغز �أوف ذا رويال
�سو�سيتي" على  152رج ً
ال وامر�أة ،حيث التقط العلماء �صوراً لهم
ب��دون مكياج وب�ت�ع�ب�يرات حم��اي��دة .ث��م طلب م��ن � 492شخ�صاً يف
ا�ستطالع عرب الإنرتنت تقييم مدى جاذبيتهم.
و�أظهرت النتائج ب�أن � 25شخ�صاً منهم فقط �صنفوا على �أنهم جذابون
بح�سب امل�شاركني باال�ستطالع الذي مت �إجرا�ؤه على الإنرتنت.

تقنية واعدة لزراعة العيون الإلكرتونية

حقق العلماء اخ�تراق�اً علمياً حديثاً يف تقنية العني الإلكرتونية،
ميكن �أن مينح الب�صر ملاليني الأ�شخا�ص املعاقني ب�صر ًيا.
�أج��رى فريق م��ن الباحثني يف جامعة �سيدين وجامعة نيو �ساوث
ويلز بنجاح جت��ارب زرع عني الكرتونية على الأغ�ن��ام ،حيث �أم�ضى
قطيع �صغري من الأغ�ن��ام ثالثة �أ�شهر يف العام املا�ضي بعيون �آلية
ا�صطناعية ،مت زرعها جراح ًيا خلف �شبكية عينها.
ووج��دت التجربة �أن الأغنام ا�ستعادت الر�ؤية ب�شكل جزئي ،وبقيت
متوافقة مع ج�سد اخلروف لفرتة طويلة .نتيجة لذلك ،بد�أ العلماء
باختبار عمليات زرع العني الإلكرتونية على املر�ضى من الب�شر.
يقول �سامويل �إغينربغر ،مهند�س الطب احليوي ال��ذي عمل على
الزرع" :مل تكن هناك ردود فعل غري متوقعة من الأن�سجة املحيطة
باجلهاز ،ونتوقع �أن تظل يف مكانها ل�سنوات عديدة"
يف الأحوال الطبيعية ت�ست�شعر العني الب�شرية ال�ضوء وتر�سل نب�ضات
كهربائية �إىل الدماغ ملعاجلتها .املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض
ال�شبكية التنك�سية يفقدون هذه الوظيفة مبرور الوقت ،مما يجعلهم
ي�صابون بالعمى.

هذه �أهمية الت�شخي�ص املبكر لل�صرع

يعاين ح��وايل  50مليوناً ح��ول العامل من ال�صرع ،ما يجعله �أحد
�أكرث الأمرا�ض الع�صبية �شيوعاً وفقاً ملنظمة ال�صحة العاملية.
وال تقت�صر حت� ّدي��ات ال�صرع على ال�ن��وب��ات ،و�إمن��ا ق��د متتد لت�شمل
�أمرا�ضاً م�صاحبة مثل االكتئاب والقلق ،ونظرة املجتمع ،لكن معظم
ه��ذه التحديات ميكن ح ّلها بالرعاية يف ال��وق��ت املنا�سب ،وبتبديد
اخلرافات املحيطة باملر�ض.
ويت�سم املر�ض بنوبات دوري��ة ال�إرادي ��ة ميكن �أن تتباين �شدتها بني
اخلفيفة والقوية .وقد تظهر النوبة على �شكل حتديق مطول و َرم�ش
�سريع ،وممار�سة �سلوك غري ع��ادي ،و�شعور قوي مبعاي�شة اللحظة
احل��ال�ي��ة يف امل��ا��ض��ي م��ا ُي�ع��رف ب�ـ "ديجافو" ،وت�ص ّلب الع�ضالت �أو
ا�سرتخائها املفرط ،ويف حاالت نادرة ارتعا�ش يف الذراعني �أو ال�ساقني
�أو الر�أ�س وال�سقوط وفقدان الوعي.
وميكن ملر�ضى ال�صرع �أن يعي�شوا حياة طبيعية �إذا ا�ستطاعوا ت�شخي�ص
ال�ن��وب��ات وال�سيطرة عليها ب��الأدوي��ة �أو اجل��راح��ة ،ح�سب الدكتور
ع�م��اد جن��م م��دي��ر م��رك��ز ت���ش��ارل��ز ��ش��ور لل�صرع يف معهد كليفالند
كلينك للأع�صاب ،الذي �أو�ضح �أن التحدّي يكمن يف جتاهل الأفراد
للنوبات،عندما تكون الأعرا�ض خفية �أو يف الت�شخي�ص اخلط�أ ،لكنه
�أ�شار �إىل تع ّمد بع�ض امل�صابني ت�أخري طلب الرعاية ب�سبب اخلوف �أو
ب�سبب جهلهم ب�أهمية العالج الفوري.

الفم ال�صحي يحمي قلب طفلك
ت��و� �ص �ل��ت درا� � �س� ��ة �أج ��رت� �ه ��ا احلكومة
الأم�ي�رك� �ي ��ة �إىل �أن الأط � �ف� ��ال الذين
يعانون من م�شكالت يف القلب ،عر�ضة
�أكرث من غريهم مل�شكالت يف الفم مثل
الآالم يف الأ� �س �ن��ان �أو ن��زي��ف يف اللثة.
ووجد الباحثون يف الدرا�سة التي �أعدتها
امل��راك��ز الأم�يرك �ي��ة ملكافحة الأمرا�ض
وال��وق��اي��ة منها �أن ل��دى  10باملئة من
الأطفال واملراهقني الأمريكيني الذين
ي�ع��ان��ون م��ن م�شكالت يف القلب �صحة
�أ�سنانهم ت�تراوح من عادية �إىل جيدة،
وفقا لت�صنيف �آبائهم.
وكان هذا �ضعفي عدد الأطفال الذين ال
يعانون من م�شكالت يف القلب.
وبح�سب ب��اح�ث��ي ال��درا� �س��ة ،ف� ��إن الأمر
م �� �ص��در ق �ل��ق ج��زئ �ي��ا ،لأن � ��ه �إذا دخلت
بكترييا الفم يف جمرى الدم ،فقد يكون
الأط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن م�شكالت
يف القلب ،عر�ضة لل�شغاف املعدي ،وهو
التهاب يهدد احلياة لأنه ي�صيب البطانة
الداخلية حلجرات القلب و�صماماته.
ول��ذل��ك ،تقول �أل�ين دي �ألي�سيو رئي�سة
ق�سم طب �أ�سنان الأطفال يف م�ست�شفى
الأطفال ببيت�سربغ بوالية بن�سيلفانيا،
�إن �صحة الفم �أم��ر مهم لتجنب الآالم
وعالجات طب الأ�سنان.
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�ستة �أطعمة وم�شروبات يجب جتنبها
للتخل�ص من االرجتاع احلم�ضي املزعج
فيلم م�صري-لبناين يثري
جدال كبريا ب�سبب ق�صته

يعاين ك��ث�يرون م��ن ف��رط احلمو�ضة ب�سبب خلل يف
التوازن احلم�ضي الذي يخرج عن ن�سبته الطبيعية .يف
حال مل يتوقف اخللل تكون له عواقب �صحية وخيمة؛
ماهي وكيف ميكن تفاديها؟
تختلف ن�سبة احلمو�ضة العادية يف كل ع�ضو من �أع�ضاء
ج�سم الإن�سان ،ولكل ع�ضو ن�سبة حمو�ضة خا�صة به.
ويت�أثر ذلك بعدة عوامل منها النظام الغذائي الذي
نتبعه.
مثال؛ عندما تنخف�ض حمو�ضة الدم �إىل �أقل من 7,36
 ،ف�إن التوازن احلم�ضي القاعدي لدينا قادر على تنظيم
نف�سه بف�ضل كل من اجلهاز التنف�سي عرب رئتينا،
ونظام التمثيل الغذائي
من خالل الكلى التي
تتوىل عملية تنظيم
احلمو�ضة.

احذر هذه العواقب ال�صحية لفرط احلمو�ضة!

لكن يف حال ف�شلت �أحد هذه الأنظمة يف القيام بوظيفته
ك�م��ا ي�ن�ب�غ��ي ،ف ��إن �ن��ا م�ع��ر��ض��ون خل�ط��ر الإ� �ص��اب��ة بفرط
احلمو�ضة ،ح�سب املوقع الأملاين "فيتال".
ورغ��م تعدد �أ�سباب ا�ضطراب ن�سبة احلمو�ضة يف الدم،
يبقى النظام الغذائي غري ال�سليم امل�س�ؤول الرئي�سي عن
ف��رط احلمو�ضة .فيحدث اخل�ل��ل يف ال �ت��وازن الأ�سا�سي
حلمو�ضة ال��دم عند تناولنا الكثري من الأطعمة املكونة
للأحما�ض كاحلليب وال�ل�ح��وم واجل�بن وال�سكر ودقيق
القمح �أو الكحول .كما �أنه يت�أثر �سلبا عند تناولنا القليل
ج� �دًا م��ن الأط �ع �م��ة ال �ت��ي ت�شمل ج�م�ي��ع �أن� ��واع الفاكهة
واخل�ضروات واملك�سرات والبذور ،ي�ضيف املوقع الأملاين
"فيتال".
وم��ع ال��وق��ت؛ يظهر ت��أث�ير ف��رط احلمو�ضة على ج�سم
الإن�سان ب�أكمله وميكن �أن ي�شمل الت�أثري ال�سلبي عددا
م��ن وظ��ائ�ف��ه .ويتجلى ذل��ك يف ال�شعور بالتعب وزيادة
التوتر و�صعوبة الرتكيز وزي��ادة التعر�ض للعدوى و�آالم
الع�ضالت واملفا�صل.
وب�شكل ع��ام ف ��إن ف��رط احلمو�ضة ميكن �أن يت�سبب يف
ظهور الأمرا�ض التالية:
م�شاكل يف القلب :يرتاجع�أداء ع�ضلة القلب ب�سبب فرط
احلمو�ضة ،وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل انخفا�ض يف �ضغط
الدم.
ت�أثر الب�شرة :ميكن �أن ي�ؤدي اخللل يف التوازن احلم�ضي
القاعدي �إىل ظهور �شحوب يف الب�شرة و�إىل تغري لونها.
م�شاكل يف الأم�ع��اء :تعرف الأطعمة املكونة للأحما�ض
ب�أنها �صعبة اله�ضم .ويف حالة وجود فرط يف احلمو�ضة
ي�ع��اين امل ��رء م��ن م�شاكل يف اجل �ه��از اله�ضمي ك� ��آالم يف

فوائد التني الطازج
للمر�أة ال حدود لها

قالت �أخ�صائية التغذية كري�ستال ّ
ب�شي جدعون� ،إ َّن التني يحتوي على كميات مرتفعة
من م�ضادات الأك�سدة ومن الألياف ،وقد �أثبتت الدرا�سات التي �أجريت �أخ�يراً� ،أنه
يحمي الن�ساء الالتي بلغن مرحلة الطمث ،من الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
و�أ�ضافت جدعون يف حديث ملجلة �سيدتي� ،أن كمية الألياف املرتفعة املوجودة داخله
حت�سن م�ستويات الرتيغلي�سرييد يف ال��دم ،وت�ع�دّل م�ستوى �ضغط ال��دم ،وتخ ّفف
ّ
من اجل��ذور احل� ّرة  Free Radicalsالتي ت�س ّبب مع الوقت �شيخوخة اخلاليا
والأع�ضاء ،وت��ؤدي �أي�ضاً �إىل �أمرا�ض كثرية على املدى البعيد ،منها �أمرا�ض القلب
على �سبيل املثال.
وي�سهم التني ال�ط��ازج ،من خ�لال الأل�ي��اف ،يف احلماية من الإم���س��اك ،وق��د �أجريت
درا�سات طبية حول � 150شخ�صاً تقريباً يعانون ته ّيج القولون والإم�ساك ،و�أثبتت �أنّ
الأ�شخا�ص الذين يتناولون  8حبات من التني يومياً يعانون �أقل بكثري من عوار�ض
الإم�ساك ومن نفخة البطن ،من الأ�شخا�ص الذين ال يتناولون التني �أبداً.
و�أ�شارت جدعون �إىل �أن التني «ي�ساعد على �إنقا�ص ال��وزن؛ لأنه يحتوي على كميات
مرتفعة م��ن الأل �ي��اف ،وال�ت��ي يعترب تناولها مهماً يف عملية �إن�ق��ا���ص ال ��وزن لدى
الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني بال�سمنة .يجب �أال نن�سى ب� ��أ َّن ال�ت�ين ي�ع� ّد مرتفع ال�سعرات
احلرارية ،لهذا يجب عدم الإكثار من تناوله.

البطن �أو انتفاخه.
م�شاكل العظام :حتتاج العظام ملعادن كافية حتى تبقى
ق��وي��ة وم���س�ت�ق��رة .ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ت��رت�ف��ع ن�سبة الأحما�ض
ب�سبب نق�ص العنا�صر الغذائية التي تكافح احلمو�ضة،
تظهر م�شاكل ع��دي��دة مثل ه�شا�شة ال�ع�ظ��ام �أو التهاب
املفا�صل �أو النقر�س.
ال �� �ص��داع ال�ن���ص�ف��ي :تت�سبب احل�م��و��ض��ة ل��دى البع�ض
فيال�صداع الن�صفي .فظهور خلل يف احلمو�ضة ي�ؤدي �إىل
نق�ص الأوك�سجني يف ال��دم مما ي ��ؤدي ب��دوره �إىل تو�سع
الأوعية الدموية يف الدماغ ،وبالتايل حدوث ال�صداع.
وين�صح خرباء ال�صحة باحلر�ص على اتباع نظام غذائي
متوازن والذهاب �إىل الطبيب عند ظهور �أحد الأعرا�ض
املذكورة �أعاله.
عقاقري احلمو�ضة
يت�ساهل البع�ض يف تناول العقاقري التي تقلل من ت�أثري
احلام�ض املعدي ،لكن باحثون من جامعة فيينا حذروا من
�أن ذلك قد يت�سبب مع الوقت يف الإ�صابة باحل�سا�سية.
يبدو �أن تناول العقاقري التي تقلل من ت�أثري احلام�ض
املعدي ميكنها ال��زي��ادة من خطر الإ�صابة باحل�سا�سية،
وفق ما تو�صل �إليه باحثون من�ساويون من جامعة فيينا
ب�ع��د حتليل ب�ي��ان��ات ��ش��رك��ات ل�ل�ت��أم�ين ال���ص�ح��ي .وتبينّ
من خ�لال ه��ذه الدرا�سة �أن املر�ضى الذين و�صفت لهم
عقاقري �ضد احلمو�ضة ا�ضطروا يف ال�سنوات التالية �إىل
تناول عقاقري م�ضادة للح�سا�سية.
ي�شار �إىل �أن العقاقري التي تعالج ارتفاع احلمو�ضة هي
عقاقري وا�سعة االنت�شار ،وت�ؤخذ عند ال�شعور باحلمو�ضة

�أو عند كرثة التج�ش�ؤ� ،أو الإ�صابة بالتهابات الأمعاء �أو
املريء.
و�أ��ش��ار الباحثون �إىل �أن حتليل البيانات ط��ال �أك�ثر من
 8,2مليون مري�ض ،ما يعني معظم �سكان النم�سا .ور�صد
ه�ؤالء عدد املرات التي تناول فيها املر�ضى هذه العقاقري
يف ال �ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن ع��ام��ي  2009و 2013ليت�ضح
لهم وج��ود عالقة ب�ين امل��ر��ض�ين .واكت�شفوا �أن احتمال
اال�ضطرار لتناول عقار م�ضاد للح�سا�سية ك��ان مبعدل
ال�ضعف لدى املر�ضى الذين و�صفت لهم بالفعل عقاقري
�ضد حمو�ضة املعدة ،مقارنة مبر�ضى �آخرين مل يتناولوا
هذه العقاقري .وكانت الن�ساء وكبار ال�سن الأكرث عر�ضة
من الإ�صابة املحتملة باحل�سا�سية.
وح�سب الباحثني ف ��إن العقار امل�ضاد للحمو�ضة يف حد
ذاته ،ال ت�أثري له ،لكن التغيرّ ال�سريع لدرجة احلمو�ضة
"بي ات�ش" يف املعدة هو امل�س�ؤول ،لأن هذا االختالل يعيق
مهمة امل�ع��دة يف ه�ضم ال�بروت�ي�ن��ات امل��وج��ودة يف الطعام
جيداً ،مما ي�ؤدي للإ�صابة ب�أنواع من احل�سا�سية.
ومن املرجح �أي�ضا �أن العقاقري امل�ضادة للحمو�ضة ته ّيج
الإ�� �ش ��ارات يف اجل���س��م ال�ت��ي ت�سبب احل���س��ا��س�ي��ة ،ولذلك
ن�صح �أولري�ش فول�ش من م�ست�شفى �شلي�سفيغ هول�شتاين
اجل��ام �ع��ي ،ب �ع��دم ت �ن��اول م�ث�ب�ط��ات احل �م��و� �ض��ة �إال عند
ال�ضرورة ،م�ضيفاً" :رغم �أن هذه العقاقري جيدة وحت�سن
من جودة احلياة� ،إال �أنه ال يجب تناولها للوقاية (فقط)
�أو تناولها مع امل�سكنات على �سبيل املثال".
و�شدد الطبيب الأمل��اين على �ضرورة التوقف عن تناول
هذه العقاقري بعد فرتة ق�صرية ،نظرا ملا �أكدته الدرا�سة
من وجود �صلة بني مثبطات احلمو�ضة واحل�سا�سية.

�شهدت مواقع التوا�صل االجتماعي
حالة من اجلدل جمددا ب�سبب فيلم
"ب�شتقلك �ساعات" ،ت�شبه تلك التي
�شهدتها م ��ؤخ��را م��ع ع��ر���ض فيلم
"�أ�صحاب وال �أع ّز" ،ب�سبب تناوله
ق �� �ض��اي��ا م �ث�ي�رة ل �ل �ج��دل .وعر�ض
"ق�سم املنتدى" بفعاليات الدورة
 72مل�ه��رج��ان ب��رل�ين ال�سينمائي،
امل� �ق ��ام ح��ال �ي��ا ،ال �ف �ي �ل��م امل �� �ص��ري-
ال �ل �ب �ن��اين لأول م � ��رة" .ب�شتقلك
�ساعات" فيلم ت��دور �أح��داث��ه حول
ق�ضية املثلية اجلن�سية ،عرب ق�صة
ح��ب ت�ن���ش��أ ب�ي�ن رج �ل�ي�ن ،ا�ستخدم
ف�ي�ه��ا امل �خ��رج م��زي��ج م��ن احلكايات
وال �ق �� �ص ����ص ال�ت�راث �ي��ة وال�شعبية
ال �ع��رب �ي��ة ،م ��ع ا� �س �ت �ب��دال امل� � ��ر�أة يف
ال�ع�لاق��ات ب��رج��ل؛ لتكون العالقة
ب�ين رج�ل�ين ولي�س ب��رج��ل وام ��ر�أة.
ال�ف�ي�ل��م ه��و �إن �ت��اج م���ص��ري لبناين
�أملاين ،من �سيناريو و�إخراج امل�صري
حم �م��د � �ش��وق��ي ح �� �س��ن ،وبطولة
�سليم م��راد ،ون��دمي بح�سون ،ودنيا
م�سعود ،و�أح �م��د اجل �ن��دي ،وح�سن
ديب ،و�أحمد عو�ض اهلل ،وريت�شارد
غربيال جر�ش ،وتقوم دنيا م�سعود
بدور الراوي يف العمل مثل �شهرازد
يف ح�ك��اي��ات �أل ��ف ليلة ول�ي�ل��ة ،ومن
املن�صات
املقرر عر�ضه على �إح��دى ّ
ال�ع��امل�ي��ة يف م��ار���س امل �ق �ب��ل .ويعلق
الناقد الفني ،حممد عبد اخلالق،
على م�ضمون الفيلم ،بقوله" :طرح
فكرة املثلية يف ال�سينما لي�س جديدا،
فال�سينما العربية وامل�صرية قدّمت
ال�ف�ك��رة �أك�ث�ر م��ن م ��رة ،وتقديريا
و��ص��ل ع��دد الأف �ل�ام امل���ص��ري��ة التي
تناولت املثل ّية لـ 15فيلما".

مرتوبوليتان يك�شف
مالمح معر�ضه الكبري
ك �� �ش��ف م �ت �ح��ف م�ت�روب ��ول� �ي� �ت ��ان يف
نيويورك بالتزامن مع �أ�سبوع املو�ضة
ال� ��ذي ت���ش�ه��ده امل��دي �ن��ة ع��ن مالمح
امل �ع��ر���ض اال� �س �ت �ع ��ادي ال �ك �ب�ي�ر عن
املو�ضة الأمريكية الذي يحت�ضنه يف
م��اي��و �-أي ��ار املقبل مبنا�سبة ع�شائه
االحتفايل ال�سنوي ال�شهري .وبح�ضور
رئي�سة حترير جملة "فوغ" خبرية
املو�ضة ال�شهرية �آنا وينتور التي بات
معهد "ميت" للأزياء يحمل ا�سمها،
اطلعت و�سائل الإع�لام على ف�ساتني
�ستكون ب�ين مئات الأزي ��اء الن�سائية
وال��رج��ال�ي��ة ال�ت��ي يت�ضمنها معر�ض
ي ��روي ق���ص��ة امل��و��ض��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف
ال�ق��رن�ين ال�ت��ا��س��ع ع�شر والع�شرين،
م��ن م��ارك��ة "بروك�س براذرز" �إىل
"�أو�سكار دي ال رينتا" .و�سيرتافق
عر�ض الف�ساتني وت�شكيالت الأزياء
يف اجلناح الأمريكي من املتحف مع
مقاطع �سينمائية تعريفية ق�صرية
�أعدّها ثمانية من �أبرز املخرجني .

 3م�ؤ�شرات يف منت�صف
العمر مرتبطة باخلرف
غالبا م��ا تظهر �أع��را���ض الإ��ص��اب��ة ب��اخل��رف بعد ��س�ن��وات م��ن "التدهور
الداخلي للدماغ " ،لكن بن�سبة لنوع معني من اخلرف ،ف�إن الأعرا�ض قد
تظهر ب�شكل مبكر ،وبالتحديد ،يف الثالثينيات من عمر ال�شخ�ص.
وقالت �صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية �إن اال�ضطراب الوراثي ،املعروف
با�سم اعتالل ال�شرايني الوعائي ال�سائد الدماغي واعتالل بي�ضاء الدماغ،
قد ي�ؤدي �إىل اخلرف الوعائي (�أو �ضعف الإدراك الوعائي).
وتوجد املادة البي�ضاء يف الأن�سجة العميقة للدماغ (حتت الق�شرة) ،وحتتوي
على �ألياف ع�صبية (حماور ع�صبية) ،وهي امتداد للخاليا الع�صبية.
و�أ��ش��ار خ�براء يف م�ؤ�س�سة "جون هوبكنز ميدي�سن" �إىل �أن اال�ضطراب
الوراثي ي�ؤثر على الأوعية الدموية يف املادة البي�ضاء يف الدماغ.
و�أو��ض�ح��وا �أن ه��ذا اال��ض�ط��راب ترافقه بع�ض الأع��را���ض ،التي تظهر يف
الثالثينيات من عمر الإن�سان ،وهي ال�صداع الن�صفي والنوبات واالكتئاب
احلاد.
كما قد ت�شمل الأعرا�ض ،وفق املنظمة الوطنية لال�ضطرابات النادرة يف
الواليات املتحدة :ال�ضعف الإدراكي واال�ضطرابات النف�سية.
و�أبرزت املنظمة �أن الأعرا�ض و�شدّتها قد تختلف من �شخ�ص لآخر ،حتى
بني �أفراد العائلة نف�سها.
ي�شار �إىل �أن �أك�ثر م��ن  57مليون �شخ�ص على م�ستوى ال�ع��امل يعانون
من اخل��رف ،وم��ن املتوقع �أن يزيد الرقم �إىل  153مليونا بحلول عام
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الدمنارك حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

اجلناح الدمناركي ي�ستعر�ض ما�ضي مملكة الدمنارك البحري العريق وخططها امل�ستقبلية اخل�ضراء
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت مملكة الدمنارك بيومها الوطني يف �إك�سبو
 2020دبي ،وذلك ب�إجراء املرا�سم الر�سمية لرفع
علمي دولة الإم��ارات العربية املتحدة والدمنارك
يف �ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو 2020
دب��ي ،م��ع ع��زف الن�شيدين الوطنيني للدولتني،
و�إل �ق��اء الكلمات الرتحيبية ،ال�ت��ي ا�ستمتع زوار
احلدث الدويل بعدها بعر�ض مو�سيقي �أنيق قدمه
ع��ازف الت�شيلو الدمناركي املقيم يف دب��ي� ،سورين

لينج هان�سن.
وك��ان �سعادة �سلطان حممد ال�شام�سي ،م�ساعد
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ل�ش�ؤون التنمية
الدولية ،يف ا�ستقبال �سعادة فرانز مايكل �سكولد
م�ي�ل�بن�� ،س�ف�ير ال ��دمن ��ارك ل ��دى دول ��ة الإم � ��ارات
العربية امل �ت �ح��دة .وق��ال ��س�ع��ادة �سلطان حممد
ال�شام�سي" :ي�ضع ج�ن��اح ال��دمن��ارك اال�ستدامة
يف �صميمه ،حيث تتجلى يف هند�سته وت�صميمه
امل �ع �م��اري ،و�سيتمكن زوار اجل �ن��اح م��ن التعرف
ع�ل��ى ت��اري��خ ع�صر الفايكنج يف ال��دمن��ارك ،فيما
يختربون �أ�سلوب املعي�شة الدمناركي ،الذي يولد
�شعورا بالرفاهية والر�ضا ،وي�ستك�شفون ال�شركات

ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة املتخ�ص�صة يف جمموعة
وا��س�ع��ة م��ن ال�صناعات" .و�أ� �ض��اف" :ي�سعدنا �أن
نكون �شريكا رائ��دا للدمنارك يف ال�شرق الأو�سط
فيما يتعلق بدبلوما�سيتها للكربون ،ونتطلع قدما
لتعزيز التعاون بني دولتينا على �صعيد الطاقة،
والتغري املناخي والتجارة ،وحتديدا يف ظل الدور
الرئي�سي الذي ت�ضطلع به دولة الإمارات العربية
املتحدة كمركز �إقليمي للأعمال التجارية".
وقال �سعادة فرانز مايكل �سكولد ميلنب" :تعك�س
م��و��ض��وع��ات �إك���س�ب��و ال�ث�لاث��ة املتمثلة يف التنقل
واال��س�ت��دام��ة وال�ف��ر���ص ،ال�ع�لاق��ات الوثيقة التي
ت��رب��ط ب�ي�ن ��ش�ع��ب ال ��دمن ��ارك ودول � ��ة الإم� � ��ارات

العربية املتحدة ،كما �أن الدمنارك و دولة الإمارات
�شريكان وثيقان فيما يتعلق مبكافحة تغري املناخ،
واال�ستثمار يف احللول املناخية للحا�ضر وامل�ستقبل،
وك��ذل��ك يف دع��م ال �ت �ح��والت ال�ط�م��وح��ة يف جمال
الطاقة واحلث على الت�ضامن العاملي ملكافحة �أزمة
املناخ" .وت��اب��ع �سعادته" :فقط م��ن خ�لال العمل
معا ككيان واح��د على نطاق عاملي �سنتمكن من
مواجهة التحديات الناجمة عن �أزمة تغري املناخ،
وتتطلع ال��دمن��ارك �إىل ا�ستمرار التعاون الوثيق
مع دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش�أن املبادرات
وجناح م�ؤمتر "كوب  ،"28الذي �ست�ست�ضيفه دبي
يف غ�ضون عامني .كما �آمل �أن تلهمنا املو�ضوعات

وال� ��ر�ؤى امل�ق��دم��ة يف م��وق��ع �إك�سبو  2020دبي،
لنكون جزءا من حلول الغد ،و�أن ت�ساعد يف ت�شكيل
امل�ستقبل الأخ�ضر امل�شرق لنا جميعا".
ويف وق��ت الح��ق ق��دم ع��ازف الت�شيلو الدمناركي
امل�ق�ي��م يف دب ��ي�� ،س��وري��ن لينج ه��ان���س��ن ،يف �ساحة
ال ��و� �ص ��ل� ،أداء م��و��س�ي�ق�ي��ا رائ� �ع ��ا مل �ج �م��وع��ة من
املقطوعات املو�سيقية الدمناركية الأيقونية ،فيما
رافقته الفنانة �أنطونيا �ستويانوفا بالعزف على
البيانو ،وا�شتهر هان�سن باتباعه لنهج "العر�ض
يجب �أن يبقى م�ستمرا" ،عرب �سلوكه الذي انتهجه
منذ الأ�سابيع الأوىل لربنامج التعقيم الوطني يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،حيث ك��ان يقوم

بالعزف من �شرفة منزله للرتفيه عن جريانه،
ون�شر الطاقة الإيجابية بني �أبناء جمتمعه خالل
تلك الأوقات ال�صعبة.
ي�ستعر�ض اجل�ن��اح ال��دمن��ارك��ي ال��واق��ع يف منطقة
التنقل ،ما�ضي مملكة الدمنارك البحري العريق
وخططها امل�ستقبلية اخل�ضراء الهادفة �إىل خف�ض
انبعاثات الكربون يف البالد بن�سبة  % 70بحلول
عام  ،2030يف خطوة تهدف �إىل حتقيق م�ستوى
عالٍ من التنمية امل�ستدامة ي�ضمن رفاهية املجتمع،
وميكن للزوار �أي�ضاً التعرف على تاريخ الدمنارك
وق���ص����ص �أع�م��ال�ه��ا ،وجت��رب��ة م�ن�ت�ج��ات دمناركية
خمتلفة ومبتكرة وم�ستدامة.

جنمة بوليوود نورة فتحي تقدم عر�ضا على م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو

تفاعل كبري يف �ساحة الو�صل مع فرقة نغوما زا كينيا

و�سط ح�شد كبري من اجلمهور� ،أحيت نورة فتحي ،وهي ممثلة وعار�ضة �أزياء وراق�صة ومغنية
ومنتجة كندية معروفة بعملها يف �صناعة ال�سينما الهندية ،حفال راق�صا على من�صة اليوبيل
يف �إك�سبو  2020دبي.
وقالت نورة فتحي للجمهور ،الذين �أظهروا تفاعال كبريا مع العر�ض� ،إنها تعافت م�ؤخرا من
�إ�صابتها بفريو�س كورونا و�إنها �سعيدة بوجودها اليوم على م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو 2020
دبي بكامل �صحتها.
ق��دم��ت ن��ورة التحية للجمهور بلغات خمتلفة ،وق��دم��ت �أداء ال يُن�سى �أم��ام ح�شد كبري من
احل�ضور ،حيث غنت �أ�شهر �أغنياتها ،مثل دان�س مريي راين ،ودلبار عربي ،التي حطمت رقما
قيا�سيا على يوتيوب بح�صدها  20مليون م�شاهدة يف �أول � 24ساعة .و�شارك املغني التنزاين،
ريفاين ،نورة جزءا من احلفل.
ظهرت نورة يف الأف�لام الهندية والتيلجو واملاالياالمية والتاميلية .كما ظهرت لأول مرة يف
فيلم بوليوود رور :تايجرز �أوف �سونداربان�س.

يف �سياق االحتفال باليوم الوطني لكينيا يف �إك�سبو  2020دبي ،ا�ست�ضافت �ساحة الو�صل عر�ضا حيا رائعا ومل ّونا
للمو�سيقى والرق�ص التقليدي يف كينيا ،من تقدمي فرقة "نغوما زا كينيا" ،التي تعد من �أ�شهر الفرق الوطنية يف
البالد.
و�شهدت �ساحة الو�صل حالة من التفاعل الكبري والرق�ص على �إيقاع املو�سيقى من قبل الزوار واحل�ضور.
ح�ضر �أوهورو موقاي كنياتا ،رئي�س جمهورية كينيا ،احتفال بالده بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث
�أقيمت املرا�سم الر�سمية لرفع الأعالم وعزف الن�شيد الوطني لكل من دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية
كينيا على من�صة الأمم يف �ساحة الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو  2020دبي� .أعقب ذلك تقدمي جمموعة من
ج�سدت الفنون والثقافة الكينية التي متتاز بالرثاء والتنوع.
العرو�ض الفنية الراق�صة ،التي ّ
يقع جناح كينيا يف منطقة الفر�ص ،ويحمل �شعار "ت�صوير لطاقة كينيا الدافئة وكرم ال�ضيافة والرتاث" .ويدعو
اجلنا ُح الز ّوار لالنطالق يف رحلة ت�صحبهم من الإمكانات الزراعية واالقت�صادية لكينيا ،مرورا بقطاعات ال�صناعة
واالبتكار ،وو�صوال �إىل كرم ال�ضيافة والإبداع الذي يتف ّرد به ال�شعب الكيني.

•• دبي– الفجر

•• دبي– الفجر

خرباء عامليون يف �إك�سبو  :2020االبتكار هو احلل الأمثل ملواجهة م�شاكلنا امللحة
•• دبي– الفجر

تباينت �آراء م�شاركني يف ن��دوة �أقيمت باملجل�س العاملي يف �إك�سبو 2020
دبي،حول مفهوم االبتكار ،حيث �شهدت �إجماع الكل على �أنه احلل الأمثل
للت�صدي للق�ضايا امللحة التي تواجه عاملنا ،و�أهمية الرتكيز على هذا الأمر
راهناً.
و��ش��دد امل�شاركون يف اجلل�سة التي حملت ع�ن��وان "�أمة االبتكار" يف قاعة
املحا�ضرات الرئي�سة بجناح "تريا" اال�ستدامة يف موقع �إك�سبو  2020دبي
على �أن االبتكار يكون دائما مدفوعا باحلاجة لتقدمي الدعم الالزم للعلماء
واملبتكرين للخروج مبا حتتاجه الب�شرية اليوم ملواجهة م�شاكلها.
وقالت �سعادة هدى الها�شمي ،م�ساعد وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ل�ش�ؤون
اال�سرتاتيجية بدولة الإمارات �إن معرفة معنى االبتكار على وجه الدقة لن
يجعلنا مبتكرين.
و�أ��ض��اف��ت" :حني �أطلقنا م�ب��ادرة (الإم ��ارات تبتكر) قبل �سبع �سنوات كان
هدفنا هو االبتكار يف �شتى املجاالت وكل نواحي احلياة يف املجتمع ،و�أردنا
�أن يكون للمجتمع كله دور يف هذا ال�ش�أن ليتحمل اجلميع م�س�ؤوليته يف هذا
ال�صدد".
وتابعت" :نحن اليوم يف �أحد �أكرث بقاع الأر���ض ابتكارا ،يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،حيث تعر�ض دول من خمتلف بقاع الأر���ض ما لديها من ابتكارات،
و�أعتقد �أن ال�شيء امل�شرتك بني كل هذه الدول امل�شاركة ،ولدينا نحن �أي�ضا
يف دول��ة الإم ��ارات ،هو الرغبة يف ر�ؤي��ة ت�أثري م��ا ،الرغبة يف تقدمي قيمة
و�إحداث تغيري".
وا�ستعر�ضت الها�شمي جتربة الإم��ارات قبل �سنوات يف خف�ض االنبعاثات
ال���ض��ارة ،وق��ال��ت �إن �إ� �ش��راك خمتلف الأط ��راف يف امل�شاكل ي�ضمن توفري
احللول.
وروت كيف �شكلت جلان �ضمت م�ؤ�س�سات و�شركات خمتلفة للعمل على توفري
احللول لهذه امل�شكلة �سعيا خلف�ض االنبعاثات بن�سبة جيدة خالل 100
يوم.
و�أ�ضافت" :عر�ضنا �أرقاما و�إح�صاءات حقيقية على النا�س ،وكان رد الفعل
جيدا للغاية حتى �أن النتيجة كانت بالفعل �أكرث مما توقعنا".
وق��ال �أن ��دري م��ارك�ي��ت ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة ب�ي�ت��ا�-آي ،يف
الربتغال �إن الأف�ضل يف تعريف مفهوم االبتكار هو الرتكيز على احلالة
ولي�س الهدف يف حد ذاته.

و�أ�شار مو�ضحا" :ميكنك االبتكار فقط حني تهتم ب�أمر ما� .إن مل تكن مهتما
ب�أمر ما فلن يكون بو�سعك حتقيق �أي تقدم يف االبتكار .علينا الرتكيز على
الأداء والأثر والنتيجة ،لكن يجب يف البداية �أن نهتم بذلك الأمر ،وما ت�شعر
به حيال �شيء ما هو املهم هنا".
وقالت هادية فتح اهلل ،مدير امل�شروعات اال�سرتاتيجية والأعمال الإن�سانية
و�ش�ؤون ال�شباب بحكومة البحرين�" :أتفق مع ما قالته هدى عن �صعوبة
تعريف مفهوم االبتكار ،فهو �أمر ي�شمل جميع نواحي احلياة حولنا ،و�أعتقد
�أن قيمة االبتكار تتمثل يف قدرتنا على التعلم من بع�ضنا البع�ض وتبادل
االفكار".
و�أ�ضافت" :املهم يف هذا الأمر هو القدرة على حل امل�شاكل من خالل االبتكار،
وحتديد �أ�س�س لنقوم من خاللها بتبادل �أفكار ومفاهيم ت�ساعدنا على حل
هذه امل�شاكل".
وا�ستعر�ضت هادية فتح اهلل جتربة البحرين يف الت�صدي لأزم��ة فريو�س
ك��ورون��ا ،وقالت �إن الت�ضامن ال��ذي �شهده العامل خ�لال تلك الأزم��ة ميثل
منوذجا يجب تطبيقه يف جتارب �أخرى لتوفري حلول جماعية".
وق��ال ميكل تامو ،رئي�س مركز التجارة واالبتكار يف م�ؤ�س�سة �إ�ستونيا �إن
االبتكار بالن�سبة له يتعلق باالكت�شافات اجلديدة والت�أقلم والقيام بالأ�شياء
بطرق جديدة ،لكنه على اجلانب الآخ��ر ،ميثل �أي�ضا التخل�ص من الطرق
القدمية".
واع�ت�بر ال�بروف�ي���س��ور تيد ف��ول��ر ،رئي�س ق�ط��اع ال��ر�ؤي��ة امل���س��ؤول��ة للتنمية
امل�ستدامة يف منظمة اليون�سكو� ،أن االبتكار يتعلق بالأ�سا�س ب�صنع امل�ستقبل
والتغيري للأف�ضل.
وقال يف مداخلة عن بعد" :ت�شجيع االبتكار �أمر مهم للغاية ،لكن بالن�سبة
يل ،ف�إن الت�شجيع على االبتكار للأف�ضل �أمر �أكرث �أهمية .يجب �أن تتوفر
القوة والرغبة يف جعل امل�ستقبل �أف�ضل ،ومن ال�ضروري �أي�ضا امتالك القوة
واملهارات والأدوات لتحقيق ذلك".
و�أ�ضاف" :يجب �أن نرى �أفكارا جديدة ،ويجب �أي�ضا �أن يكون هناك ت�أقلم مع
ما يحدث من تطور وابتكار ليت�سنى لنا �أن نرى الأثر املرجو .يجب �أن نرى
�أ�شكاال جديدة للعمل وطرقا جديدة للبحث".
وقال لوي�س مارتن� ،أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة بارابي�س ب�إ�سبانيا �إن احلاجة
لالبتكار تتجلى يف وقت الأزمات �أكرث من غريه .وقد �ضرب مثال ب�إع�صار
ك��ات��ري�ن��ا ال ��ذي ��ض��رب م�ن��اط��ق يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ق�ب��ل ن�ح��و  16عاما،
وا�ستعر�ض كيف �ساعدت ابتكارات يف ذلك الوقت على حت�سني حياة النا�س

املت�ضررين من الكارثة.
وقالت ني�شيتا هرني ،امل�س�ؤولة عن االبتكار يف �شبكة ديلويت الأمريكية� ،إن
االبتكار يف الأ�سا�س هو طرق حل امل�شاكل ب�أ�ساليب جديدة ت�ساعد على توفري
ما مل يتوفر يف ال�سابق.
و�أ� �ش��ارت �إىل التكنولوجيا ت�ساعد يف الع�صر احل��ايل على توفري �أ�ساليب
جديدة و�أمناط جديدة للمعامالت املالية على �سبيل املثال .وقالت �أي�ضا �إنه
"مهما كانت قوة م�ؤ�س�سة �أو �شركة ما ،ف�إن هناك خارجها �أ�شخا�صا �أف�ضل
و�أك�ثر ذك��اء ،وهو ما يظهر �أهمية امل�شاركة وتبادل الأفكار من �أجل توفري
�أف�ضل حلول للم�شكالت الراهنة".
جل�سة اليوم كانت الثانية يف هذه املناق�شة بعد جل�سة �أخرى عقدت يف وقت
�سابق هذا ال�شهر ،و�شدد فيها خرباء عامليون على �ضرورة التعاون واملناف�سة
لتحفيز االبتكار بني الب�شر لتجاوز التحديات التي يواجهها العامل؛ و�أ�شار
اخلرباء خالل املجل�س العاملي ،الذي عُقد يف جناح �إ�سبانيا يف �إك�سبو 2020
دبي� ،إىل احلاجة لتعزيز ثقافة تقبل اخلط�أ خالل االبتكار.
وقد �أدار تلك اجلل�سة �سعيد ال�سعيد ،م�ست�شار علوم وتكنولوجيا يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة .وقالت علياء املزروعي ،مدير برنامج الإمارات
لبحوث علوم اال�ستمطار يف الإم��ارات" :من املهم �أن تتوفر يف �أي جمتمع
�إمكانية االبتكار واالب��داع ،وال�شيء الأ�سا�س ليتوفر هذا هو �صنع القادة.
نحن حمظوظون للغاية لوجود قادتنا �أ�صحاب ال��ر�ؤي��ة ال�سديدة ،الذين
يتبنون مبادئ اال�ستثمار يف التقنيات النا�شئة ،واحللول اجل��دي��دة .ن�ؤكد
على �أن التعاون يف االبتكار ي�ساعد كثريا يف التغلب على التحديات املتعلقة
بتغري املناخ ون��درة املياه" .وق��ال �آرون �سونداراراجان ،الأ�ستاذ يف هارولد
براي�س لريادة الأعمال و�أ�ستاذ التكنولوجيا والعمليات والإح�صاء يف جامعة
نيويورك�" :أنا م�سرور جدا لوجودي يف �إك�سبو  2020دبي .وبالن�سبة يل،
أق�سم االبتكار �إىل ثالثة �أوجه ،الأول هو كيف نفكر بابتكار �شيء جديد؛
ف�أنا � ّ
والوجه الثاين ،كيف نح ّول الفكرة �إىل �شيء ملمو�س؛ والوجه الثالث هو
كيفية تعميم هذا االبتكار على املجتمع وعلى العامل .حيث ال يجب �أن يركز
االبتكار على الأفكار فقط ،لكن يجب �أن يوفر قيمة ومنفعة للنا�س".
وقال مارك غاالبريت ،وزير الدولة للتنويع االقت�صادي واالبتكار يف �إمارة
�أندورا واملفو�ض العامل جلناح �إمارة �أندورا يف �إك�سبو  2020دبي" :اتفق مع
�آرون �سونداراراجان ب�أن للأبتكار ثالثة �أوجه؛ وبالن�سبة لنا يف دولة �صغرية،
يجب علينا �أن نبتكر �أي�ضا يف الت�سويق البتكاراتنا ،ونحتاج �إىل بناء ج�سور
بني الأوجه الثالثة لالبتكار ،ليحقق االنت�شار ويحقق العوائد التي ت�ساهم

يف الناجت املحلي لبالدنا".
وقال �أو�سكار دي مونتيني ،وهو مف ّكر متخ�ص�ص يف العالقة بني الإن�سان
واالبتكار واال�ستدامة�" :إن �أهم ثالثة ابتكارات �شهدتها الب�شرية هي النار،
والطار ،والإن�ترن��ت؛ وه��ذه االبتكارات �ساهمت وت�ساهم يف حت�ضر الب�شر.
وال�ي��وم نحن بحاجة �إىل املناف�سة وال�ت�ع��اون لن�ستمر يف االب�ت�ك��ار و�إيجاد
احللول للتحديات التي تواجه العامل".
بدوره ،قال الربوفي�سور خافيري جار�سيا مارتينيزهو ،مدير خمترب تقنية
النانو اجلزيئية بجامعة �أليكانتي ب�إ�سبانيا" :االبتكار لي�س ابتكار تطبيقات
ج��دي��دة لن�ستخدمها على هواتفنا النقالة؛ نحن نحتاج �إىل �إي�ج��اد جيل
جديد من العلماء ميكن �أن نعتمد عليه يف توفري حلول لأب��رز التحديات
التي تواجه الب�شرية".
وبخ�صو�ص ارتكاب الأخطاء خالل االبتكار ،قال �أمني جافاراجنا ،م�ؤ�س�س
�شركة �أتيليه من راون��دا" :بهدف ت�شجيع املبتكرين ،و�إزال��ة فكرة اخلوف
من الف�شل ،يجب علينا �أن نتقبل الأخطاء حني تقع ،و�أال جنعل املبتكرين
يخافون من الوقوع يف الأخطاء ،و�أن تعمم هذه الثقافة� .أي�ضا ،يجب علينا
منح املبتكرين م�ساحة للتعاون مع املجتمع لتطوير ابتكاراتهم ،و�أن نقوم
بتوثيق مراحل �أي ابتكار ليكون مرجعا لنا نحاول من خالله تطوير �أي
ابتكار".

يف جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي

�إيطاليا تك�شف عن ارتفاع كبري يف �صادرات الأغذية الع�ضوية �إىل الإمارات مع زيادة طلب ال�سوق على املنتجات ال�صحية وامل�ستدامة
�أكد  % 41من املقيمني يف الإمارات الذين �شملهم اال�ستطالع ،على �إنفاقهم على املنتجات الغذائية ال�صحية باملقابل  % 31حر�صوا على �شراء منتجات �أكرث ا�ستدامة
•• دبي-الفجر

ع�ق��دت جل�سة نقا�شية ب�ع�ن��وان "م�ستقبل ن�ظ��ام ال �غ��ذاء الإي �ط��ايل ب�ين االب�ت�ك��ار والأم ��ان
واال�ستدامة :الغذاء الع�ضوي يف م��درج جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دب��ي كجزء من
جل�سات حوار االبتكار الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية ،بالتعاون مع �سفارة �إيطاليا
يف الإم��ارات والقن�صلية العامة يف دبي ومكتب املفو�ض الإيطايل جلناح �إيطاليا يف �إك�سبو
 2020دبي .وافتتح ر�سم ًيا جل�سة حوار االبتكار باولو جلي�سنتي ،املفو�ض العام جلناح
�إيطاليا وفريق من اخل�براء ،التي �أداره��ا لويجي راف��وين ،مدير مكتب الرئي�س يف وكالة
التجارة الإيطالية ،و�شملت اجلل�سة كل من �أحمد ال�شيباين ،رئي�س "وادي تكنولوجيا
الغذاء" ،و�أو�سكار فارينيتي ،رئي�س �سل�سلة "�إيتايل" للأطعمة االيطالية الفاخرة ،و�سافينو
موراجليا ،ع�ضو احتاد كولديريتي الوطني ،وروبرتا غابرييللي ،مديرة امل�شروع يف �شركة
"نومي�سما" ،وماتيا �أداين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "نوفال كيميكا" ،وفران�شي�سكو رو�سي
فرييني ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "ايل توريان" .هو .كما ح�ضر اجلل�سة معايل نيكوال

ليرن� ،سفري �إيطاليا لدى دولة الإمارات ،وختم اجلل�سة بكلمة موجهة �إىل احل�ضور.
وناق�ش املتحدثون االبتكارات الإيطالية املطبقة يف قطاع الأغذية ،مع الرتكيز على �صناعة
الأغذية الع�ضوية.
افتتح اجلل�سة ،روبرتا غابرييللي ،مديرة امل�شروع يف �شركة "نومي�سما" ،واو�ضحت كيف
تطورت الأ�سواق الع�ضوية الإيطالية يف اخلارج وما هي مالحظات امل�ستهلكني يف العامل
عليها.
�إذ يوجد يف �إيطاليا � 81ألف و 731م�صنع و 2مليون و� 90ألف هكتار خم�ص�صة للزراعة
الع�ضوية (بن�سبة  5.1% +يف ع��ام  )2019متثل  16.6%م��ن امل�ساحة الزراعية
الإيطالية ال�شاملة .تعد �إيطاليا ثاين م�صدر عاملي للأغذية الع�ضوية يف العامل ،حيث
بلغت مبيعات الأغذية الإيطالية الع�ضوية يف عام  2021ما يعادل  2مليار و� 900ألف
يورو .هناك فر�صة كبرية يف الإمارات واالهتمام بتزايد .ك�شفت �إيطاليا عن ت�صدير حوايل
 175مليون يورو من املنتجات الع�ضوية �إىل الإمارات يف عام  ،2021وهو م�ؤ�شر �إيجابي
مب�شر على منو ثقافة اال�ستدامة يف الدولة.
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امل�صور الفوتوغرايف كيو تي لونغ ُيلهم ز ّوار �إك�سبو  2020دبي ب�صور مذهلة للمنتزهات الوطنية الأمريكية

•• دبي– الفجر

مت�ل��أ � �ص��ور امل �ن��اظ��ر ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة الأخ� � ��اذة للم�ص ّور
الفوتوغرايف كيو تي لونغ املم�شى املتحرك يف جناح
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة؛ وق ��د زار �إك �� �س �ب��و  2020دبي
للحديث عن امل�صادر التي ا�ستقى منها �إلهامه.
ا��ش�ت�ه��ر ك�ي��و ت��ي ل��ون��غ ب���ص��وره امل��ذه�ل��ة ال �ت��ي حتب�س
الأنفا�س للمنتزهات الأمريكية الوطنية ومناظرها
الطبيعية الأخ ��اذة ،وذل��ك انطالقا من حر�صه على
ولي�شجع النا�س
م�شاركة جمالها مع العامل �أج�م��ع،
ّ
على التوا�صل مع الطبيعة وحماية ما لدينا.
وق��ال كيو ت��ي" :عندما نق�ضي معظم �أوقاتنا داخل
املدن �أو فيها ،ف�إن جمرد وجودنا يف الأرا�ضي الربية
هو ما يعطينا مكانا اللتقاط �أنفا�سنا ويتيح لنا �أن
ن� ّول��د راب�ط��ا عميقا م��ع ال�ع��امل وال �ه��روب م��ن �أعمال
احل �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة ،وال �ت��وا� �ص��ل م��ع ال �ك��ائ �ن��ات احلية،
واملخلوقات احلية .بالن�سبة يل �إنها م�ساحة للعزاء،
والإلهام وال�شفاء".
مت�ت��د ت�سع ��ص��ور م��ن � �ص��وره ع�ل��ى امل�م���ش��ى املتحرك
يف ج�ن��اح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ب ��دءا م��ن منتزه غراند
ك��ان �ي��ون "الأخدود العظيم" ،وو� �ص��وال �إىل منتزه
يو�سميتي الوطني الأخ�ضر .وقد بد�أ كيو تي يف توثيق
�صور املنتزهات الأمريكية الوطنية يف ع��ام 1993
با�ستخدام كامريا كبرية احلجم مقا�س  ،7×5وهو
الأم��ر ال��ذي مل ي�سبق ل��ه مثيل م��ن قبل .وبعد 23
عاما ،قرر �أن امل�شروع قد اكتمل ون�شر ال�صور يف الكتاب

الأكرث مبيعا" :تريجر الندز :فوتوغرافيك �أودي�سي
ث��رو �أم��ري�ك��ا ن��ا��ش��ون��ال باركز" "الأرا�ضي الثمينة:
رحلة ت�صوير فوتوغرايف عرب املنتزهات الوطنية يف
�أمريكا" ،حيث ح�صد الكتاب عدة جوائز.
ُول��د كيو تي يف العا�صمة الفرن�سية باري�س لوالدين
فيتناميني ون���ش��أ ل�ي�ك��ون ع��المِ ��ا؛ ووق ��ع ل��ون��غ يف حب
املنتزهات الوطنية �أث�ن��اء �إج ��راء �أب�ح��اث ع��ن الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وم�ع��اجل��ة ال���ص��ور ب��ال�ق��رب م��ن منتزه
يو�سميتي.

وق� ��ال ل ��ون ��غ" :يف ال �ب��داي��ة ك �ن��ت م�ت���س� ّل�ق��ا للجبال
وا�ستخدمت الكامريا لإظهر جمال قمم جبال الألب
ل�ه��والء النا�س ال��ذي��ن مل يتمكنوا م��ن ال��و��ص��ول �إىل
هناك .ثم كنت �أم�شي يف املنتزهات و�أجت��ول ،و�أت�س ّلق،
وا� �ض �ط��ررت ل�ت�ع� ّل��م ال�ت�ج��دي��ف ،وال �غ��و���ص حت��ت املاء
لأح�صل على املزيد من ال�صور؛ لذا ،فقد كانت مغامرة
رائ�ع��ة منحتني بهجة ك�ب�يرة� .أري ��د �أن �أل�ه��م النا�س
الختبار املتعة ذاتها ب�أنف�سهم ...حيث �أن الروابط التي
�سي ّولدونها مع الطبيعة �سترثي حياتهم".

ويف �إط ��ار �أه�م�ي��ة اال��س�ت��دام��ة ،واح��د م��ن مو�ضوعات
�إك�سبو  2020الفرعية ،وال�ضرر ال��ذي يت�سبب به
الب�شر لكوكب الأر�ض ،قال لونغ�" :أنت ال ترى ت�أثريا
كبريا يف املنتزهات الوطنية؛ ولكن من ناحية �أخرى،
عندما تزور �أر�ضا يف الطريق "�إىل املنتزهات" ،ميكنك
ر�ؤي ��ة ال �ف��رق ال�ت��ي حت��دث��ه ح�م��اي��ة الأر�� ��ض .وعندما
ت�سافر �إىل املنتزه الأوليمبي الوطني يف وا�شنطن،
وتعرب الغابة ،وه��ي عبارة عن هياكل للأ�شجار .ثم
تتجه �إىل املنتزه وميكنك ر�ؤية �أنها واحة من الأ�شجار
تغمرك ال�سعادة� ..إنها تذكري مبا قد يحدث لو مل
تكن احلديقة هناك".
ال �ت��ايل ع�ل��ى ق��ائ�م��ة م���ش��روع��ات��ه ه��و ت���ص��وي��ر املعامل
الوطنية يف �أرجاء الواليات املتحدة .غري �أن لونغ قال
�أي�ضا �إنه مييل للعودة �إىل الإم��ارات العربية املتحدة،
ولكن ه��ذه امل��رة حامال �آل��ة الت�صوير يف ي��ده" :لقد
��ش�ع��رت ب��ال�ترح�ي��ب ال���ش��دي��د ه�ن��ا ،ون�صحني النا�س
ب��زي��ارة ال���ص�ح��راء و�أخ �ب�روين ع��ن جمالها ال�ساحر،
ل��ذا �أرغ��ب كثريا بالعودة .ويف جناح اململكة العربية
ال�سعودية ،لديهم �صور عن الطبيعة ومل �أكن �أعلم �أن
لديهم مثل هذه املناظر الطبيعية الأخّ اذة واملتنوعة؛
لذا� ،س�أكون مهتما مب�شاهدة ذلك �أي�ضا".
وقد ظهرت �صور لونغ يف من�شورات يف جميع �أنحاء
ال� �ع ��امل ،م �ث��ل "جي �إي �أو"" ،اليف"" ،نا�شونال
جيوغرافيك"�" ،أوت�سايد" ،جم� �ل ��ة "تامي"،
و"�ساينتيفيك �أمريكان" ،ف �� �ض�لا ع ��ن موقعه
الإلكرتوين. terragalleria.com ،

اجلهات احلكوم ّية تعر�ض �أفكارها االبتكارية يف ختام فعاليات «الإمارات تبتكر» يف �إك�سبو  2020دبي
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اخ ُتتمت يف حديقة االحتفاالت يف �إك�سبو  2020دبي
فعاليات "الإمارات تبتكر" ،التي ّ
نظمها مركز حممد
بن را�شد لالبتكار احلكومي مب�شاركة عدد كبري من
اجل�ه��ات وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية
والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف الدولة.
�أُق�ي�م��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات ب�ه��دف ت�ع��زي��ز مفاهيم امل�شاركة
امل�ج�ت�م�ع� ّي��ة ال��رام �ي��ة �إىل اب �ت �ك��ار جت ��ارب وم �ب ��ادرات
م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ي �ت��م ت��وظ�ي�ف�ه��ا يف دع ��م ت��وج �ه��ات دول��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة خ�ل�ال اخل�م���س�ين عاما
املقبلة ،بالإ�ضافة �إىل تر�سيخ ثقافة االبتكار احلكومي
وت�شجيع املبتكرين وتقدمي كافة �سبل الدعم الالزمة
لهم .ا�س ُته ّلت فعاليات "الإمارات تبتكر" مبحا�ضرة
�ألقاها ح�سني ال�ف��ردان ،مدير �أول مركز االبتكار يف
دائ��رة جمارك دب��ي ،رئي�س جمموعة الأفكار العربية
و�أف �ك��ار الإم � ��ارات ،رئ�ي����س وم��ؤ��س����س ملتقى االبتكار
ال� ��دويل ،حت��دث خ�لال�ه��ا ع��ن اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة التي
بذلها املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" يف بناء دولة الإمارات ،ودوره املهم
يف ت�شجيع االبتكار واملبتكرين وتوفري كل �سبل الدعم
الالزمة لهم ،حتى و�صلت دولة الإمارات �إىل مكانتها
امل��رم��وق��ة ب�ين الأمم ،الف�ت�اً �إىل �أن بع�ض ال ��دول يف
ال�ع��امل ا�ستلهمت جت��رب��ة ال��وال��د امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل يف حتقيق
ال�صعد.
جناحات ملمو�سة على كافة ُ
وتطرق ال�ف��ردان �إىل جتربة دائ��رة اجل�م��ارك يف دبي
ودعمها امل�ستمر واملتوا�صل يف تبني واحت�ضان الأفكار
االبتكارية لتحقيق الأهداف التي ت�صبو �إليها ،م�شددا
على �ضرورة اتباع �سيا�سة الباب املفتوح بني املديرين
وامل��وظ �ف�ين واال��س�ت�م��اع ع��ن ق��رب �إىل ك��اف��ة الأفكار
االب�ت�ك��اري��ة ال�ت��ي يقدمونها وع ��دم �إه�م��ال�ه��ا ،بهدف
تطوير بيئة العمل وحت�سني معدالت الأداء.
وا�ستعر�ض الفردان ا�سرتاتيجية التحفيز واالبتكار
ال� �ت ��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا دائ � � ��رة اجل � �م� ��ارك يف �إم � � ��ارة دب ��ي،

والنجاحات الكبرية التي حققتها يف احت�ضان وتبني
الأف �ك��ار االب�ت�ك��اري��ة ملوظفيها وتطبيقها على �أر�ض
الواقع.
و�أ�شار �إىل �أن دائ��رة اجلمارك متكنت ،بف�ضل تبنيها
الأفكار االبتكارية ،من توفري ما قيمته مليار درهم
تقريبا خالل عام  ،2014وه��ذا جناح كبري يُح�سب
للدائرة.
ويف اجلل�سة الثانية م��ن الفعاليات ،حت��دث العميد
خالد نا�صر ال��رزوق��ي ،مدير الإدارة العامة للذكاء
اال�صطناعي يف �شرطة دبي ،عن �أهمية االبتكار ودوره
يف النهو�ض بالعمل امل�ؤ�س�سي .وقالُ " :ت�شارك القيادة
العامة ل�شرطة دبي يف فعاليات الإم��ارات تبتكر لهذا
العام من خالل طرح العديد من اخلدمات االبتكارية
التي تخدم اجلمهور ،حيث يوجد لدينا ما يزيد على
 33خدمة �إلكرتونية ،و�أكرث من  22مركز �شرطة
ذكيا ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الإلكرتونية املتنوعة
الأخرى يف مراكز ال�شرطة".
و�أ�ضاف" :هدفنا الأول هو �إ�سعاد املتعاملني وتوفري
ك��اف��ة اخل��دم��ات ال �ت��ي ي��رغ �ب��ون يف احل �� �ص��ول عليها
ب�أريحية وب�ساطة ،ورفع معدالت الأمن والأمان على
م�ستوى دولة الإمارات".
وحت��دث �سعيد النوفلي ،مدير حا�ضنة الأع�م��ال "�إن
فايف" ،عن �أهمية اال�ستفادة من الأفكار االبتكارية
خ�ل�ال ال�ع�م��ل ال��وظ�ي�ف��ي وت��وف�ير ال�ب�ي�ئ��ة احلا�ضنة
للعمل االبتكاري .كما حتدث �أمني الزرعوين ،املدير
التنفيذي ل�شركة ��س�ح��اب للحلول ال��ذك�ي��ة� ،إحدى
�شركات ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،عن �أهمية االبتكار
يف تقدمي اخلدمات املتميزة للجمهور ،وحتقيق �أعلى
معدالت الر�ضا للمتعاملني ،وذل��ك من خ�لال تبني
الأفكار اجلديدة وتطبيقها .و�أَ�ضاف�" :شاركنا خالل
فعاليات اليوم بتجارب وخربات �شركة �سحاب يف جمال
اخلدمات الرقمية ،كما ا�ستعر�ضنا كيفية اال�ستفادة
من هذه اخلدمات يف حتقيق خطوات �إيجابية ي�ستفيد
منها املتعاملون".
من جانبها ،حتدثت الدكتورة حنان عبداهلل املهريي،

ا�ست�ضافت �ساحة ال��و��ص��ل ،القلب الناب�ض لإك�سبو
 2020دب ��ي جم�م��وع��ة م��ن ال�ط��ال�ب��ات املوهوبات
من دول��ة الإم ��ارات ،لتقدمي عرو�ض خمتلفة �ضمن
برنامج جنوم امل�ستقبل يف �إك�سبو  ،2020وذلك بعد
�أقل من يوم على احلفل املو�سيقي الذي �أحيته فرقة
الروك الربيطانية "كولدبالي" يف املكان ذاته.
واحت�ضنت قبة الو�صل� ،أكرب �شا�شة عر�ض يف العامل
بنطاق  360درج��ة ،عرو�ضا ملجموعة من �أمل��ع جنوم
الفن على م�ستوى العامل ،كاملغني الأوب��رايل �أندريا
بوت�شيلي واملغنية الأم��ري�ك�ي��ة ال�شهرية �إلي�شيا كيز
وف��رق��ة "بالك �آي��د بيز"؛ وه��ا ه��ي تعود لت�ست�ضيف
جنوم امل�ستقبل من طلبة املدار�س.
وقد اختريت مدر�سة حِ ��راء يف ر�أ���س اخليمة لتقدمي
يج�سد ت ��راث دول ��ة الإم � ��ارات ،وال�ستعرا�ض
ع��ر���ض ّ
م��واه��ب الطلبة �أم ��ام ال �ع��امل ،وذل��ك �ضمن برنامج
�إك�سبو للمدار�س ،بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
وم�ؤ�س�سة الإم ��ارات .وقالت �أ�سماء يو�سف النعيمي،

ت�سليم الرموز للفائزين يف مهرجان
�إك�سبو  2020دبي للهجن

•• دبي– الفجر

ا�ست�ضاف م�سرح دبي ميلينيوم،حفل تكرمي الفائزين يف مهرجان �إك�سبو
 2020ل�سباقات الهجن ،ال��ذي �أقيم يف ميداين امل��رم��وم والوثبة يف
�إمارتي دبي و�أبوظبي ،على مدار � 5أي��ام ،وبواقع � 140شوطا ،مب�شاركة
عدد كبري من مطايا الهجن اململوكة لأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة
ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�سلم كل من �سعادة عبد اهلل بن مبارك املهريي ،رئي�س االحتاد الآ�سيوي
ل�سباقات الهجن ،و�سعادة علي بن �سعيد بن �سرود ،املدير التنفيذي لنادي
دب��ي ل�سباقات الهجن ،الرموز وه��ي جوائز مر�صعة بالذهب حتمل عدة
�أ��ش�ك��ال متعلقة ب�سباقات الهجن) للفائزين ،ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف ال�سباق
مبجموعة من الإبل الأكرث �سرعة ،والأعرق �ساللة ،وذلك عن عدة فئات
هي احلقايق واللقايا والإيذاع والثنايا واحلول والزمول.
ترتبط �سباقات الهجن عادة يف دولة الإمارات بالأفراح والأعياد واملنا�سبات،
ل��ذا ج��اء ه��ذا امل�ه��رج��ان اح�ت�ف��اء ب��احل��دث ال ��دويل ،ن�ظ��را للت�أثري الكبري
للفعاليات الريا�ضية يف تعزيز التوا�صل ب�ين اجلميع ،ولتوجيه ر�سالة
للب�شرية حول اعتزاز دولة الإم��ارات مبا�ضيها العريق ،و�إميانها ب�أن من
ما�ض لي�س له حا�ضر �أو م�ستقبل.
لي�س له ٍ

جناح ماليزيا يوقع مذكرات تفاهم بقيمة
 100مليون رينغيت يف �إك�سبو  2020دبي
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م��دي��ر م�شاريع املعرفة يف �إدارة املعرفة ور�أ� ��س املال
الفكري بهيئة كهرباء ومياه دب��ي ،عن كيفية اجتاه
القادة نحو االبتكار ،و�أهمية ت�شجيع املوظفني لديهم
على االب�ت�ك��ار وحتفيزهم على ذل��ك؛ تطرقت �أي�ضا
�إىل الثقافة امل�ؤ�س�سية وفر�ص امل�شاركة داخل الهيئات
واجل�ه��ات املختلفة ودوره��ا املهم يف حتقيق الأهداف
املرج ّوة لهذه امل�ؤ�س�سات.
ب��دوره ق��ال النقيب عبدالعزيز ال�شحي ،رئي�س ق�سم
االب �ت �ك��ار وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل بالهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ" :ن�شارك
ال�ي��وم يف ع��ر���ض جمموعة م��ن امل���ش��اري��ع امل�ستقبل ّية
االبتكارية للهيئة ،منها م�شروع ب�صمة الوجه ،وهو
من امل�شاريع اجلديدة ،وم�شروع جتديد جواز ال�سفر
الإم��ارات��ي باخلدمة اال�ستباقية ،وامل���ش��روع الوطني
ل�ت�ت�ب��ع ال���ش�ح�ن��ات وال �� �ش��اح �ن��ات م��ن الإدارة العامة
للجمارك ،وم�شروع حتدي خدمات �آمر ،الهادف �إىل
تقدمي �أف�ضل اخلدمات الإلكرتونية وال�سريعة ملركز
خدمات �آمر واملتعاملني ،وم�شروع التطبيق الرقمي،

وي�شمل التحديثات اجلديدة يف تطبيق الهيئة ،ومنها
حفظ �شجرة العائلة للأفراد".
وا�ستعر�ضت وزارة االقت�صاد م�ب��ادرة "�إنف�ستوبيا"،
وهي مبادرة احتادية تهدف �إىل تعزيز احلوار وت�سهيل
ال�ت�ع��اون ب�ين امل�ستثمرين واحل�ك��وم��ات وق ��ادة الفكر
ورواد الأعمال يف العامل من �أج��ل تطوير القطاعات
االقت�صادية اجلديدة التي �ستقود النمو االقت�صادي
يف امل�ستقبل �ضمن الثورة ال�صناعية الرابعة.
ويف جناح وزارة االقت�صاد ،عر�ض املبتكر الإماراتي
ال���ش��اب م�ط��ر ال�شام�سي �أح ��د االب �ت �ك��ارات اجلديدة،
وه��ي ع�ب��ارة ع��ن من�صة �إل�ك�ترون�ي��ة ُت �ق �دّم اخلدمات
يف جم� ��االت ال��رع��اي��ة ال �ط �ب �ي��ة .وي� �ه ��دف التطبيق
�إىل ت�شجيع ال�سياحة العالجية يف دول��ة الإم ��ارات،
واحل���ص��ول على كافة اخل��دم��ات الطبية والعالجية
والعرو�ض من امل�ست�شفيات واملراكز الطب ّية املوجودة يف
الدولة ب�أريح ّية و�سهولة ،وكذلك التعرف �إىل الور�ش
الطبية يف كافة التخ�ص�صات والوظائف ال�شاغرة يف
هذا القطاع.

�ساحة الو�صل يف �إك�سبو  2020دبي :من م�شاهري العامل �إىل جنوم امل�ستقبل
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م��ن قلب �إك�سبو" .و�أ��ض��اف��ت �سهيلة خمي�س ،والدة
ُ
"�شعرت ب�سعادة غامرة
الطالبة مريا في�صل النقبي:
و�أن��ا �أرى ابنتي تقدم فقرتها للمرة الأوىل يف �ساحة
الو�صل ب�إك�سبو على مر�أى وم�سمع من العامل ب�أكمله؛
�إن��ه �شعور ال يُو�صف" .ت�ض ّمن ال�ع��ر���ض ،ال��ذي ُقدم
فقرات غنائية وم�سرحية ورق�صات �أدتها  60طالبة
بعد �أن تدربن على �أدائها ملدة �ستة �أ�شهر قبل العر�ض.
ويف ك��ل ��ص�ب��اح م��ن �أي ��ام ال��درا� �س��ة ،ي� ��ؤدي طلبة من
خمتلف امل��دار���س بالدولة عرو�ضا فريدة من نوعها
يف �ساحة الو�صل ،احتفاء بر�ؤية �إك�سبو  2020دبي،
وذلك �ضمن برنامج جنوم امل�ستقبل.
وتوفر �ساحة الو�صل مكانا للرتحيب ب��زوار احلدث
ال��دويل من �أنحاء العامل ،وكذلك لتنظيم جمموعة
متنوعة م��ن الأن�شطة الثقافية والرتفيهية .ومن
خ�ل�ال ا�ست�ضافة ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم ال��وط�ن��ي لغالبية
ال��دول امل�شاركة ،البالغ ع��دده��ا  192دول��ة ،جنحت
ال�ساحة الواقعة يف قلب �إك�سبو  2020دبي يف جذب
وال��دة الطالبة �آمنة العلي�" :أ�شعر بالفخر ال�شديد الطالبات ب�صورة مكثفة خالل الأيام الأخرية؛ واليوم العديد من قادة العامل وكبار ال�شخ�صيات والزوار من
مل�شاركة ابنتي يف برنامج �إك�سبو للمدار�س .لقد تد ّربت ر�أينا ثمرة عملهم اجلاد تتج�سد يف هذا الأداء املبهر �أنحاء العامل.

هدية �إ�ستونية مميزة من �أغنيات م�سرحيات برودواي ال�ساحرة على من�صة اليوبيل
•• دبي– الفجر

حظي جمهور �إك�سبو  2020دبي بحفل مو�سيقي فني ا�ستثنائي على
من�صة اليوبيل ،قدمه فنانون مميزون من دولة �إ�ستونيا ،وت�ضمن
باقة خمتارة من الأع�م��ال املو�سيقية املميزة ،ومقاطع غنائية من
م�سرحيات برودواي املو�سيقية ال�ساحرة ،مثل "وي�ست �سايد �ستوري"،
و"غري�س" ،و"ويكيد" ،وغريها من امل�سرحيات املو�سيقية ال�شهرية.
وقد ا�ستهل احلفل مبقطوعة بيانو مميزة للملحن الإ�ستوين �إركي
�سفني تور ،قدمها عازف البيانو املعروف يوهان راندفريه على خ�شبة
من�صة اليوبيل ،حيث ا�ستمتع زوار احلدث الدويل مب�شاهدة رق�صة
فريدة من نوعها �أداه��ا الراق�ص �آالر فالغيه على �أحل��ان البيانو،
مو�ضوعها الأ�سا�سي هو الذكاء اال�صطناعي ال��ذي تتميز به دولة
�إ�ستونيا الرقمية ،تبعتها �أغنية �ساحرة بعنوان "ال �أ�ستطيع البقاء
�صامتا" ،قدمتها املغنية هانا لينا فو�سا ،التي �أ�ضفت جوا من الدفء
ب�صوتها العذب .وقالت املغنية هانا لينا فو�سا امل�شاركة يف احلفل مع
فريق من الفنانني املميزين من دولة �إ�ستونيا" :نحن متحم�سون

للغاية للم�شاركة يف احلفل الذي ميثل اجلناح الإ�ستوين ولتواجدنا
هنا على ه��ذه املن�صة اجلميلة يف �إك�سبو  2020دب��ي .نحن دولة
تفتخر برتاثها القدمي والطبيعة النقية فيها؛ لكننا �أي�ضا �إحدى
ال��دول الرقمية الأ�سرع من��واً .ولهذا ،اخرتنا �أن نبد�أ احلفل بهذه
القطعة الفنية على البيانو مع الرق�ص"� .شاركت يف احلفل فرقة
مو�سيقية �إ�ستونية مكونة من ثماين ف ّنانات �شابات ،حيث قدمن
ب�أ�صواتهن اجلميلة باقة خمتارة من �أغنيات امل�سرحيات املو�سيقية
ال�ساحرة ،من بينها �أغنيات للم�ؤلف املو�سيقي امل�شهور يف �إ�ستونيا
�أوالف �إيهاال؛ قدمت املغنيات �أي�ضا عدة مقاطع غنائية ا�ستثنائية
من م�سرحيات برودواي املو�سيق ّية؛ بدءاَ من "وي�ست �سايد �ستوري"،
و"غري�س" ،وو� �ص��وال �إىل"ويكيد" ،وغ�ي�ره��م .وت�خ�ل�ل��ت املقاطع
الغنائية التي قدمتها املغنية هانا لينا فو�سا واملغنيات الثماين عدة
رق�صات رائعة� .شاركت الفنانات ال�شابات ب�أدائهن مع الراق�ص �أالر
فالغيه ،والقت ا�ستعرا�ضاتهن تفاعال كبريا من احلا�ضرين ،خا�صة
�أ�صحاب اجلن�سية الإ�ستونية ،الذين حر�صوا على ح�ضور حفل جناح
دولتهم يف �إك�سبو  2020دبي.

�شهد ج�ن��اح ماليزيا توقيع ث�لاث م��ذك��رات تفاهم بقيمة  100مليون
رينغيت ماليزي ،ب�ين ث�لاث �شركات �صغرية ومتو�سطة وث�لاث��ة �شركاء
�أع�م��ال عامليني ،وذل��ك خ�لال �أ��س�ب��وع ج�ن��اح ماليزيا لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،املنعقد من � 13إىل  18ف�براي��ر ،وال��ذي تر ّكز ماليزيا من
خالله على امل�شروعات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة لدفع
عجلة التنمية االقت�صادية الوطنية عن طريق االبتكار.
وكانت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة وبلجيكا �ضمن ال��دول التي وقعت
مذكرات التفاهم تلك ،حيث هدفت مذكرة التفاهم الأوىل ،املوقعة بني"
فاريو القاب�ضة" املاليزية و"ميكو كويف" من بلجيكا� ،إىل تطوير م�شروع
م�شرتك لإن�شاء مرافق ملعاجلة القهوة وتغليفها وتوزيعها.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم الثانية بني "غوفيكل" من ماليزيا و"�سيك�س
داي كومباين" لغر�ض ت�سويق حلول التنقل الذكية من "غوفيكل" ،وتو�سيع
نطاقها يف ال�شرق الأو�سط ،وا�ستك�شاف املزيد من الفر�ص التجارية.
�أم��ا م��ذك��رة التفاهم الثالثة ب�ين �شركة "بروب �إيزي" املاليزية و�شركة
"مهايل للت�سويق والعالقات العامة" يف الإم��ارات ،فقد متحورت حول
جهود الت�سويق وحتديد �آفاق الأعمال يف الإمارات العربية املتحدة.
وق��ال دات��و �سورياين بينتي دات��و �أح�م��د ،الأم�ين العام ل��وزارة تنمية رواد
الأعمال والتعاونيات ،وهو من �أطلق الأ�سبوع املاليزي لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة� ،إن م�شاركة الوزارة يف �إك�سبو  2020دبي تندرج �ضمن جهود
احلكومة املاليزية لإح�ي��اء دور امل�شروعات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة بو�صفها حمركات للنمو االقت�صادي ،من خالل الدعم والتعاون
مع امل�ستثمرين املحتملني و�شركاء الأعمال ،مبا ي�سهم يف تعزيز نظام بيئي
يلبي احتياجات ال�صناعة العاملية.
وك��ان��ت � 17شركة نا�شئة ومن�ش�أة �صغرية ومتو�سطة عالية الأداء من
ماليزيا قد اختريت لتقدميها �إىل �شركاء الأعمال العامليني املحتملني يف
�إك�سبو  2020دبي .وت�شمل ال�صناعات التي يجري ت�سليط ال�ضوء عليها
تقنيات الذكاء الإ�صطناعي ،واالبتكار ،والطب وال�صحة ،واخلدمات ذات
ال�صلة بالطائرات امل�سيرّ ة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ست�ساهم ال�شركات امل�شاركة يف �إك�سبو ب�شكل مبا�شر يف
الأن�شطة َّ
املنظمة يف جناح ماليزيا ،مبا يف ذلك جل�سات مطابقة الأعمال،
وجل�سات التعريف باملنتجات واخل��دم��ات ،ف�ضال ع��ن ع��رو���ض الأعمال
للم�ستثمرين املحتملني.

م�س�ؤول رو�سي :العالقات التجارية مع
الإمارات يف �أعلى م�ستوياتها

•• دبي– الفجر

قال �سعادة �سريغي غوركوف ،رئي�س جمل�س الأعمال الإماراتي الرو�سي
يف غرفة التجارة وال�صناعة يف رو�سيا ،خ�لال منتدى الأع�م��ال الزراعية
يف جناح رو�سيا يف �إك�سبو  2020دبي� ،إن العالقات التجارية بني رو�سيا
والإمارات العربية املتحدة "و�صلت �إىل م�ستويات عالية".
و�أكد غوركوف �أن هذا يتجلى يف منتدى الأعمال الزراعية ،املكر�س لتطوير
�صناعة امل��واد الغذائية يف رو�سيا ،لإث��راء الفر�ص �أم��ام �شركات الأغذية
الرو�سية لدخول الأ�سواق العاملية� .أ�ضاف �أن "املنتدى قد عُقد من �أجل
مناق�شة الفر�ص والأ�س�س امل�شرتكة للو�صول �إىل ال�صفقات".
فيما �أ��ش��ار الدكتور �أليك�سي بو�سيف ،امل��دي��ر التنفيذي ملجل�س الأعمال
الرو�سي – الإماراتي ورئي�س جمل�س �إدارة دار الغذاء الرو�سي يف الإمارات
العربية املتحدة� ،إىل الدور اال�سرتاتيجي لدولة الإمارات العربية املتحدة
كمركز جتاري يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث يتم �إعادة
ت�صدير املنتجات �إىل ال�ب�ل��دان امل �ج��اورة .وق��ال بو�سيف "غالبية العقود
املوقعة العام املا�ضي كانت لدول جماورة ،لكنها و ّقعت مع �شركات رو�سية
مقرها الإمارات العربية املتحدة".
وك�شفت البيانات املعرو�ضة يف املنتدى �أن �صادرات منتجات اللحوم الرو�سية
�إىل الإم��ارات بلغت  9.39مليون دوالر ،بينما بلغت ��ص��ادرات احللويات
 17.52مليون دوالر العام املا�ضي .من ناحية �أخرى ،قال بو�سيف �إن
هناك �شركات مقرها الإمارات جنحت يف تداول منتجاتها مع رو�سيا ،ومن
بينها تلك ال�شركات العاملة يف التمور وع�صائر الفاكهة.
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الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :او�شينا بال اوفر  -نيجريي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198852042534
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية القبي�سي القا�سمية  – 2بناية رقم “� – ”13شقة رقم “- ”1101
هاتف رقم 971585684382 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائع ::
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكنی و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”000045بقيمة “ ”4,800درهم “ �أربعة �آالف و ثمامنائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “”20/09/2020
 رقم “ ”000046بقيمة “ ”4,800درهم “ �أربعة �آالف و ثمامنائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”20/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق - .و عليه يعلن الـمخـطـر
الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات
القانونية لذلك - .و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/6694

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليها  :افراح حممد حاج – اريتريي اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784197713181796
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية رقم “� – ”11شقة رقم “ – ”905بناية القبي�سي.
هاتف رقم 971523881507 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حررت الـمخـطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000001بقيمة “ ”9,000درهم “ ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي التجاري” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”23/07/2020حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب و احل�ساب مغلق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال�سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0010568أمر اداء

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة فيوت�شر ايه ام جي للتجارة العامة � -ش ذ م م  -العنوان :
 9442804حممد حممد رجب عبداللطيف ح�سن  ،العنوان 9442810 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /احمد حم�سون حم�سون بالتايل :
ن�ص احلكم
انه بتاريخ 2021/12/30
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها �أن ت�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )10000درهم (فقط ع�شرة االف
درهم) والزمتها بالفائدة مبقدار � 5%سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد
والزمتها بامل�صروفات .حكما غري قابال لال�ستئناف.

�إىل املدعي عليه  :حجاز كبري
جمهول حمل الإقامة  :دبا الفجرية
بناء على طلب املدعية  :احلمد لت�أجري ال�سيارات
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )3شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/17م.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12801

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70533

70533

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :حمزة داكر  -مغربي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784199038476943
 العنـوان  :ال�شارقة – املجاز – بناية القبي�سي املجاز – �شقة رقم “ - ”507بناية رقم “- ”10هاتف رقم 971502366200 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي :
 رقم “ ”000035بقيمة “ ”4,100درهم “ �أربعة �آالف و مائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك الإمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “”20/09/2020
 رقم “ ”000036بقيمة “ ”4,100درهم “ �أربعة �آالف و مائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك الإمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”20/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب - .و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر
�إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية
لذلك - .و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0050513
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :دایا �شاند ناتو �سينغ  -هندي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة التجارية (باب املليحة ملقاوالت
التك�سية واالر�ضيات ) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )627366حيث
ان ال�سيد  :دایا �شاند ناتو �سينغ  -هندي اجلن�سية اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته
يف الرخ�صة التجارية ((باب املليحة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد :
براكا�ش �سيالبان  -هندي اجلن�سية ليكون ن�صيبه بقدر  %24واىل ال�سيدة/عائ�شة غالم حيدر البلو�شي
 اماراتية اجلن�سية ليكون ن�صيبها يف الرخ�صة  ،%51دخول �شركاء وتغيري اال�سم التجاري من (باباملليحة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) اىل (باب املليحة ملقاوالت البناء ذ م م) تغيري الن�شاط التجاري من
مقاوالت فئة �ساد�سة التك�سية واالر�ضيات اىل مقاوالت بناء فئة خام�سة وتغيري ال�شكل القانوين من وكيل
خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق
على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70533

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/25431
املنذر  :م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات
املخطر اليها  :ريد �سريكل للدعاية و االعالن �ش.ذ.م.م
Red Circile Advertising L.L.C
(جمهولة الإقامة)
مبوجب االخطار رقم  27108/1/2022وامل�سجل لدي كاتب العدل بدبي بتاريخ
 2/2/2022ينذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  43,115درهم (ثالثة و
�أربعون الف و مائة و خم�سة ع�شر درهم) وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االخطار
واال �سوف جند انف�سنا م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى
ملطالبتك باملبلغ بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه.

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/25398

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70555

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/25454
املنذر  :م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات
املخطر اليها � :سيلفر الین میدل ای�ست للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
Silver Line Middle East General Trading L.L.C
(جمهولة الإقامة)
مبوجب االخطار رقم  27157/1/2022وامل�سجل لدي كاتب العدل بدبي بتاريخ
 2/2/2022ينذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ 33,810درهم ( ثالثة و ثالثون
الف و ثماين مائة و ع�شرة درهم) وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االخطار واال
�سوف جند انف�سنا م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى
ملطالبتك باملبلغ بالإ�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه.

70533

املنذر  :م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفه احلبتور للعقارات
املخطر اليها  :جبيل ملقاوالت ان�شاء الطرق و اعمال احلفر و ردم االرا�ضي و ت�سويتها �ش.ذ.م.م
Filling Jubail Road Contracting And Land Digging
And Works L.L.C
(جمهولة الإقامة)
مبوجباالخطاررقم27142/1/2022وامل�سجللديكاتبالعدلبدبيبتاريخ2/2/2022
ينذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  54,436درهم (اربعة و خم�سون الف واربعمائة
و �ستة و ثالثون درهم) وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االخطار واال �سوف جند انف�سنا
م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية حيالكلم وذلك برفع دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�ضافة
اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

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

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد� /شیخ عبدول مناف كانهاجناد �شیخ ح�سني -
اجلن�سية:الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك
�إىل ال�سيد /جميب الرحمن باالنتوديكا  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(مركز العميد الريا�ضي) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم ( ،)517570تعديالت �أخرى :اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /عمران عبداهلل عبدالرحيم �سعيد املرزوقي -
اجلن�سية:الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ()%100
وذلك �إىل ال�سيد /احمد ح�سن قمرب جوهر روبارى -اجلن�سية:الإمارات يف الرخ�صة
امل�سماه (كافترييا ال�صرب اجلميل) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( ،)568612تعديالت �أخرى :اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007576مدين (جزئي)

املدعى عليه  :خليفة عبيد على القطي النعيمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان برج خند الطابق 1701
واىل املدعى عليه /احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري واملدعى عليه /خالد خليفة على القطي النعيمي
و املدعى عليه /خالد خليفة على القطي التعيمي
�إعالن بالن�شر باللغة العربية
رفع املدعى  :ف�ضل حق غالم نبي  -باك�ستاين اجلن�سية �ضد املدعى عليهم
(.1خليفة عبيد على القطي النعيمي (امارتي اجلن�سية) ( 2احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري ( 3خالد خليفة على القطي النعيمي
(امارتي اجلن�سية) �( 4سعاد مو�سالتي (امريكي اجلن�سية) .تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة ( 1:احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف
اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية(.2 .ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية.
(.3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  402الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه االجراءات
و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماه و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .4 .احتياطيا الزام املدعى عليهم االول والثاين وب�أن ي�ؤدو للمدعية مبلغ  350000درهم والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ التعاقد وحتى متام �سداد الديون� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/02/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه .حرر بتاريخ  2022/2/16م

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70533

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه � :سریدهار رامالينجام  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم ""784197242029250
 العنـوان  :ال�شارقة  -بو�شغارة  -بناية املزيونة – �شقة رقم “ - ”510بناية رقم “”5هاتف رقم 971557260913 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000038بقيمة “ ”7,750درهم “�سبعة �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبيالتجاري” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”18/07/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

70555

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07090

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

الكاتب العدل

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليها  :ديانا حممد علی منر ابو ح�سن – �أردنية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784198113830248
 العنـوان  :ال�شارقة – املجاز  – 1يناية القبي�سي  -بناية رقم “� – ”10شقة رقم “”302هاتف رقم 971547477660 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”100004بقيمة “ ”9,000درهم “ ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك دبي الإ�سالمي” م�ستحق الدفعبتاريخ “ ،”18/07/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

وزارة العدل

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :حممد �شريف حممود حممد �شریف حممود � -سوداين اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم 784196561437375 -
 العنـوان  :ال�شارقة – بو�شغارة  -بناية القبي�سي � – 14شقة رقم “ - ”905هاتف رقم 971558821698 :مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”100038بقيمة “ ”8,750درهم “ثمانية �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “نور بنك”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”16/05/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

70533

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70533

االمارات العربية املتحدة

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه  :حممد عمران حممد عا�شق  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198104041326
العنـوان  :ال�شارقة – املجاز – �شقة رقم “ - ”58بناية القبي�سي  -بناية رقم “- ”12
هاتف رقم 971565588767 971547531108 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك :
 رقم “ ”000003بقيمة “ ”15,000درهم “خم�سة ع�شر الف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك �أبوظبي التجاري” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”15/06/2020حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12824

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/06691

الكاتب العدل

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه � :شيام كري�شنان جوباالكری�شنان – هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “- ”784198486021706
العنـوان  :ال�شارقة –القا�سمية  -بناية القبي�سي القا�سمية �– 1شقة رقم “–”1002بناية رقم “ ”11هاتف رقم 971559155802 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”000002بقيمة “ ”5,500درهم “ خم�سة االف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “”30/08/2020
 رقم “ ”000003بقيمة “ ”5,500درهم “ خم�سة �آالف و خم�سمائة درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”30/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

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

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/12823

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه � :شهزاد احمد ملك حممد ار�شاد – باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “784198090853825
العنـوان  :ال�شارقة  -بو�شغارة  -بناية على القبي�سي � - 2شقة رقم “ ”1003هاتف رقم 971504619936 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاریخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكنی و بیاناتهما كاالتی :
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”7,000درهم “ �سبعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك الإمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “”25/05/2019
 رقم “ ”000009بقيمة “ ”4,750درهم “ �أربعة �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”22/12/2019حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب  ،و احل�ساب مغلق.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

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

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0010180مدين (جزئي)

املحكمة االبتدائية املدنية

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليها  :نبيله الدخي�سي  -مغربية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم “”784198160308411
العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – �شقة رقم “ – ”1104بناية القبي�سي  -بناية رقم “ - ”11هاتف رقم 971509028886 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حررت املخطـر �إليها ل�صالح املخطـر �شیكنی و بياناتهما :
 رقم “ ”000011بقيمة “ ”5,750درهم “خم�سة االف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق”م�ستحق الدفع بتاريخ “”15/08/2019
 رقم “ ”000012بقيمة “ ”5,750درهم “خم�سة �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك امل�شرق”م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”15/11/2019حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/08048

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه � :سوامینادان موتويل  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “”784198571351612
العنـوان  :ال�شارقة  -بو �شغارة – �شقة رقم “ – ”703بناية القبي�سي  -بناية رقم “”3
هاتف رقم 971504009477 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيك:
 رقم “ ”000029بقيمة “ ”9,000درهم “ت�سعة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك الإمارات دبي الوطني” م�ستحقالدفع بتاريخ “ ،”18/09/2019حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07109

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

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/03928

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه �:سامح حممد امام حممد على – م�صري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “- ”784198252985969
العنـوان  :عجمان – النعيمية  – 2بناية عجمان � - 3شقة رقم “- ”105
هاتف رقم 971501648850 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـائـع :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي :
 رقم “ ”100036بقيمة “ ”3,750درهم “ ثالثة �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك دبيالإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “”15/10/2020
 رقم “ ”100037بقيمة “ ”3,750درهم “ ثالثة �آالف و �سبعمائة و خم�سون درهم فقط ال غري” م�سحوب على “بنك دبيالإ�سالمي” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”15/07/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب - .و عليه يعلن الـمخـطـر
الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات
القانونية لذلك - .و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/03952

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

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

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0048523
تنازل /بيع
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07113

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات.
هاتف رقم 971568189121 :
املخطـر �إليه � :شوبهام راجيندرا دهابهاي – هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم "»784199282439498
 العنـوان  :ال�شارقة – القا�سمية – بناية الزمالك  -بناية رقم “� - ”6شقة رقم “ .»314هاتف رقم 971554136834 :مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني .الوقـانـع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخـطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي:
 رقم “ ”000003بقيمة “ ”5,000درهم “ خم�سة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش.م.ع”م�ستحق الدفع بتاريخ “»10/09/2020
 رقم “ ”000004بقيمة “ ”5,000درهم “خم�سة �آالف درهم فقط ال غري” م�سحوب على “م�صرف الإمارات الإ�سالمي�ش.م.ع” م�ستحق الدفع بتاريخ “ ،”10/11/2020حيث �أن ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب.
 و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوفيقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.
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االمارات العربية املتحدة
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�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :رابندرا كومار يداو  -اجلن�سية :الهند ،يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :ابهي�شيك كومار اوادي�ش ياداف  -اجلن�سية:
الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بيت القمة للمقاوالت الفنيه) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )742770ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى .1 :تغيري
الإ�سم التجاري من (بيت القمة للمقاوالت الفنيه) �إىل (بيت القمة ملقاوالت تركيب وحدت التكيف)،
 .2تغيري الن�شاط التجاري من (مقاوالت فئة �ساد�سة� ،صحي� ،أ�صباغ ،جنارة م�سلحة) �إىل (مقاوالت
فئة �ساد�سة ،تركيب وحدات التكييف) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  FUCFICICOM2021 / 0001105جتاري (كلي)

�إىل املدعي عليه  -1 :م�ست�شفى �إن �إم �سي ذ م م
 -2باقاجونو راجورام �شيتي  -هندي /اجلن�سية.
نعلمكم ب�أن املدعي  -1:بنك �أم القيوين الوطني �ش.م.ع
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله  ،لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة الفجرية
االحتادية ،املحكمة االبتدائية املدنية يوم االثنني املوافق ،21/02/2022
ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم
ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات
القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ / 2022/02/15 :حرر بوا�سطة املوظف
املحكمة الإبتدائية املدنية
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جمل�س الوزراء يعتمد قرار ال�سماح بتداول �أ�سهم اجلمعيات التعاونية يف الأ�سواق املالية
•• دبي -وام:

اعتمد جمل�س الوزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” ..
ق��راراً ب�ش�أن ت��داول �أ�سهم اجلمعيات التعاونية يف
الأ�سواق املالية يف الدولة ،الهادف �إىل تعزيز البيئة
التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تناف�سيته مبا
يواكب توجهات الدولة.
وي �ه��دف ال �ق��رار �إىل ت�ط��وي��ر العملية التنظيمية
والرقابية لتداول الأ�سهم يف �أ�سواق املال يف الدولة
وخ�ل��ق ف��ر���ص ج��دي��دة للتح�سني وال�ت�ط��وي��ر فيما
يخ�ص التداول ب�أ�سهم التعاونيات ،و�سيعمل على
ت�ع��زي��ز دور ال�ق�ط��اع ال �ت �ع��اوين يف رف ��د االقت�صاد

ال��وط �ن��ي ودع ��م امل���س��اه�م�ين ف �ي��ه ،ك�م��ا وي �ع��زز من
ا�ستفادة التعاونيات من اخلدمات املتقدمة واملبتكرة
التي تقدمها الأ��س��واق املالية يف الدولة من حيث
ال�شفافية واملرونة و�سرعة الإجراءات.
ويدعــــــم القـــــــرار حت�ف�ي��ز منـــو التعاونيــــــات
و�إعطائها م�ساحة �أك�بر للعمل والتو�سع وتنويع
الأن�شطة والقطاعات االقت�صادية التي تعمل بها ،مع
توفري احلماية الكاملة حلقوق امل�ساهمني و�ضمان
�أف�ضـــل امل�م��ار��س��ات ال�ت�ج��اري��ة ل��دى التعاونيات،
واحلفاظ على مفهــــوم العمـــــل التعاوين كنمـــــوذج
م��واز ملفهوم الأن�شطة التجاريـــة التقليدية ويف
الوقت نف�سه رافد حيوي لنمو االقت�صـاد وازدهار
املجتمع.
وبح�سب القرار يتم ال�سماح للأ�سواق املالية ب�إن�شاء

من�صات خا�صة لقيد وت��داول ونقل ملكية �أ�سهم
اجلمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة ،بحيث ت�ك��ون م�ستقلة عن
من�صات االكتتاب والتداول العام يف ال�سوق ،مما يتيح
الفر�صة مل�ساهمي التعاونيات لتداول الأ�سهم حتت
�إ��ش��راف جهات تنظيمية ورقابية وك��ذل��ك حتديد
ال�سعر احلقيقي لل�سهم يف �شفافية تامة وبناء على
عوامل العر�ض والطلب بعيداً عن �أي تداوالت غري
نظامية مما يزيد من ثقة امل�ساهمني.
وح��دد القرار منح الأ�سواق املالية �صالحية و�ضع
وا�ستحداث �شروط و�أح�ك��ام و�ضوابط تحُ ��دد فيها
ك��اف��ة الإج � ��راءات وامل�ع��اي�ير وامل�ت�ط�ل�ب��ات والنماذج
والآليات ب�ش�أن القيد والتداول والتظلم وغريها،
وذل ��ك مب��ا ي���س��اه��م يف ح�م��اي��ة ح �ق��وق امل�ساهمني
و�ضمان �أ�س�س اال�ستثمار العادل لهم.

وت�ضمن ال �ق��رار ق�ي��ام الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ل��دى قيد
وت� ��داول �أ��س�ه��م ال�ت�ع��اون�ي��ات ب ��دور �أم�ي�ن ال�سجل،
ب�ح�ي��ث ت �ت��وىل م�ه�م��ة م���س��ك ال���س�ج��ل ال ��ذي ُيبني
ع�ضوية م�ساهمي التعاونيات وع��دد الأ�سهم و�أي
تفا�صيل ذات �صلة مثل الأرب� ��اح و�أي مالحظات
�أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
ومتثل خطوة ال�سماح بتداول وقيد �أ�سهم التعاونيات
يف الأ�سواق املالية يف الدولة والتي تعترب الأوىل من
نوعها يف املنطقة حمطة جديدة ومتقدمة يف �ش�أن
تنظيم القطاع التعاوين ،وتعزيز العائد االقت�صادي
على �أن�شطة التعاونيات ،ويف الوقت نف�سه حتقيق
فوائد وا�سعة للم�ساهمني من حيث حفظ احلقوق
ومتكني املمار�سات التجارية ال�سليمة يف عمليات
التداول و�ضمان �سهولتها وموثوقيتها.

حما�ضرة عن ُبعد نظمها مركز تريندز ال�ست�شراف الفر�ص اال�ستثمارية

خرباء :العالقات االقت�صادية اخلليجية الأفريقية �ست�شهد
منو ًا ملحوظ ًا يف جماالت التجارة والبنية التحتية والطاقة املتجددة
•• �أبوطبي-الفجر:

�أك��د خ�براء اقت�صاديون �أن ال�ت�ع��اون وال�شراكة بني
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي وال �ق��ارة الأفريقية
اق�ت���ص��ادي�اً وا��س�ت�ث�م��اري�اً �سي�شهد من ��واً م�ل�ح��وظ�اً يف
الفرتة املقبلة .كما �سيت�سع هذا التعاون لي�شمل جتارة
املعادن واال�ستثمارات املبا�شر يف قطاعات االت�صاالت،
وال�سياحة ،والبنية التحتية ،والتكنولوجيا ،وال�صحة،
وجم ��االت امل�ع��رف��ة ،وال��ري��ا��ض��ة ،وال�ث�ق��اف��ة ،والطاقة
امل �ت �ج��ددة ،وغ�ي�ره��ا ك �ث�ير م��ن امل� �ج ��االت والفر�ص
اال�ستثمارية النوعية.
وقد جاء هذا الت�أكيد خالل املحا�ضرة عن بُعد التي
نظمها مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات� ،أم�س
االول الأربعاء ،حتت عنوان“ :العالقات االقت�صادية
اخلليجية  -الأفريقية :ر�ؤية حتليلية ا�ست�شرافية”
مب�شاركة د .حممد عمر ،اخلبري يف ال�ش�ؤون الدولية
واالقت�صادية؛ ود .ويل�سون ايرومبور ،اقت�صادي �أول
يف جم�م��وع��ة ال�ق�م��ة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ن�ي�ج�يري��ة .وقد
�أ�شرف على �إدارة املحا�ضرة ذ .حممد حمداوي ،خبري
الدرا�سات االقت�صادية يف “مركز تريندز”.
عوامل جغرافية وتاريخية
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال��دك �ت��ور حم �م��د ع �م��ر ،يف مداخلته،
ال�ع��وام��ل اجل�غ��راف�ي��ة وامل���ش��اري��ع ال�ت��ي �أن���ش��أت�ه��ا دول
جمل�س التعاون اخلليجي يف �أفريقيا ،مو�ضحاً �أن
ال�ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ين اخلليج
و�أف��ري �ق �ي��ا ت�ستند �إىل �أب �ع��اد ت��اري�خ�ي��ة ��س��اع��د فيها
ال �ت �ق��ارب اجل� �غ ��رايف ع �ل��ى ت�ع���ض�ي��د ه ��ذه العالقات
وتنميتها .كما بينّ الدكتور �أن دول اخلليج قد عززت
عالقاتها م��ع �أفريقيا ع�بر اال�ستفادة م��ن الفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ط��رق مثلى �أ��س�ه�م��ت يف حتقيق منو
وازدهار م�شرتك.
و�أ� �ش��ار ال��دك �ت��ور حم�م��د ع�م��ر �إىل �أن ه �ن��اك ثالثة
عنا�صر �أ�سا�سية حتدد م�ستقبل العالقات اخلليجية-
الأفريقية ،هي“ :الرغبة يف بناء عالقات اقت�صادية
قوية ،واملوقع اجليو-ا�سرتاتيجي للجانبني ،وتعزيز
الأمن الغذائي”.
ونوه الدكتور �أي�ضا ،يف معر�ض حديثه� ،إىل �أن �أزمة
عام  2007العاملية قد �شكلت حمفزاً لدول جمل�س
التعاون اخلليجي لال�ستثمار يف القارة ال�سمراء ملا
تزخر به من م��وارد طبيعية �ضخمة ،وم��ا تتميز به
من �أمن��اط ا�ستهالكية �أ�سهمت يف تعزيز م�ستويات
ال�ت�ج��ارة البينية �إىل ج��ان��ب اال�ستثمار يف جماالت

ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وال���س�ي��اح��ة ،وال �ب �ن��اء والت�شييد،
وال �ط��ب ،وال��زراع��ة ،والت�صنيع باعتبارها جماالت
تعاون ا�سرتاتيجية بني اجلانبني.
واعترب الدكتور ،يف مداخلته� ،أن �أفريقيا من �إحدى
�أه� ��م الأ�� �س ��واق ال �� �ص��اع��دة يف ال �ع ��امل ،م�ت��وق�ع�اً منو
العالقات االقت�صادية اخلليجية-الأفريقية يف الفرتة
املقبلة ،حيث �ستذهب دول اخلليج يف اجتاه التو�سع يف
�إن�شاء م�شاريع ت�صنيع يف املنطقة .كما �سرتكز على
التجارة ،والبنية التحتية ،والطاقة املتجددة ،م�ضيفاً
�أن دولة الإمارات قد ا�ستطاعت تطوير موانئ عدة يف
�أفريقيا ،و�أ�صبحت �أكرب دولة لها عالقات اقت�صادية
وا�ستثمارية مع القارة.
فر�ص اقت�صادية وا�ستثمارية
وب��دوره تناول الدكتور ويل�سون ايرومبور الفر�ص
االقت�صادية واال�ستثمارية امل�ستقبلية لكل من دول
جمل�س التعاون اخلليجي والقارة ال�سمراء ،مو�ضحاً
�أن هناك تنا ٍم م�ستمر حلركة التبادل التجاري بني
اجلانبني مربزاً حاجة القطاع اخلا�ص يف القارة �إىل
م��زي��د م��ن التدفقات اال�ستثمارية اخلليجية التي
ت�ستطيع �أن حت�ق��ق ع��وائ��د ك�ب�يرة م��ن ال �ت��واج��د يف
القارة.
وذكر الدكتور �أن العمالة الأفريقية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي تقوم بدور مهم يف دعم اقت�صادات
القارة من خالل التحويالت املالية ،م�ضيفاً �أنه على
دول جمل�س التعاون اخلليجي اال�ستفادة من الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف القارة ،وال�سعي �إىل بناء املزيد
من ال�شراكات.
كما �أل�ق��ى د .اي��روم �ب��ور ،يف م��داخ�ل�ت��ه ،ال���ض��وء على
حجم التجارة بني دول اخلليج و�أفريقيا الذي عرف
ت �ط��وراً ملحوظاً على ن�ط��اق ال �� �ص��ادرات وال� ��واردات
ب�ين اجلانبني �إذ ق�ف��زت م��ن  5%ع��ام � 2018إىل
 10%عام 2020؛ هذا وهناك الكثري من جماالت
الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة يف �أفريقيا التي ت�ستحق
االهتمام ومنها :املعادن (البالتينيوم ،واليورانيوم)،
وق �ط��اع االت �� �ص��االت واالن�ت�رن ��ت ،وم��واط��ن اجلذب
ال�سياحي ،والت�صنيع ،والبنية التحتية ،والتكنولوجيا
وال�صحة ،واملجاالت املعرفية ،والريا�ضية ،والثقافية،
والطاقة املتجددة.
و�أك��د الدكتور �أن القارة الأفريقية متتلك مقومات
ت�ن��وع ك�ب�يرة ،وت�ق��دم فر�صاً ا�ستثمارية واقت�صادية
ن��وع�ي��ة حت�ت��اج �إىل اال��س�ت�غ�لال الأم �ث��ل ال ��ذي يعود
بالنفع على �أبناء القارة الأفريقية وعلى امل�ستثمرين

�أي�ضاً ،م�ست�شهداً ببع�ض امل�شاريع احلديثة القائمة
بني القارة الأفريقية ودول اخلليج ،ومنها :م�شاريع
ق�ط��اع ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ،ومت��دي��د خ�ط��وط ال�سكك
احلديدية ،وتطوير البنية التحتية ،وجمال الزراعة،
وال�ث�روة احليوانية� ،إىل جانب ال�ت�ع��اون يف القطاع
ال�صحي ،والتي �ست�شهد منواً يف ال�سنوات املقبلة.
و�أ��ش��ار الدكتور ويل�سون اي��روم�ب��ور �إىل �أن اتفاقية
التعاون احلر يف القارة الأفريقية جعلت منها �سوقاً
مفتوحة ت��زخ��ر بالعديد م��ن ال�ف��ر���ص ،حيث تعمل
االتفاقية على �إن�شاء احت��اد جمركي م�شرتك ينتج
عنه �إل�غ��اء ال�ضريبة اجلمركية والتو�سع يف �إعفاء
الب�ضائع من القيود اجلمركية الأخ��رى ،م�ؤكداً �أن
�أفريقيا ال ترغب يف ا�ستغالل م��وارده��ا ب��ل حتقيق
ت �ب��ادل للمنافع وال �ت �ع��اون اال��س�ت�ث�م��اري وال�شراكة
الفاعلة والبناءة والتقيد باالتفاقيات الثنائية التي
ُتبنى على الثقة املتبادلة.
ا�ستغالل الفر�ص الواعدة
وكانت موزة املرزوقي الباحثة االقت�صادية يف “مركز
تريندز”� ،أل �ق��ت ال�ك�ل�م��ة ال�ترح�ي�ب�ي��ة للمحا�ضرة،
�أ�شارت فيها �إىل �أهمية وحمورية مو�ضوع املحا�ضرة،
حيث ت�شكل ال�ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة يف نظر العديد من
القوى الكربى هدفاً مل�شاريعها اال�ستثمارية القادمة،
م�ب�ي�ن��ة �أن دول ال� �ق ��ارة الأف��ري �ق �ي��ة ودول جمل�س

ال�ت�ع��اون اخلليجي لديهما رواب ��ط تاريخية ب�سبب
ال �ق��رب اجل �غ��رايف ،وق��د �شكل اال��س�ت�ث�م��ار �أ��س��ا��س�اً يف
هذه العالقات خا�صة يف جم��االت الطاقة ،والنفط،
والغذاء.
بدوره ،قال الأ�ستاذ حممد حمداوي ،خبري الدرا�سات
االقت�صادية يف “مركز تريندز”� ،إن القارة الأفريقية
غنية باملوارد الطبيعية ،ولديها القدرات والإمكانات
على جعل دول القرن الأفريقي خالية من ال�صراعات
وامل�شاكل واال�ضطرابات ،متوقعاً �أن تحُ ل هذه امل�شاكل
وامل �ع �� �ض�لات خ �ل�ال ال �ق ��رن احل � ��ايل ،لأن ال�شباب
الأف��ري �ق��ي ع� ��ازم ع �ل��ى حت���س�ين �أو� �ض��اع��ه املعي�شية
واالج�ت�م��اع�ي��ة .كما �أن ال ��دول الأف��ري�ق�ي��ة �ستحاول
جاهدة تلبية كافة احتياجات ومتطلبات �شعوبها عرب
تطوير القطاعات احليوية املختلفة للنهو�ض بواقعها
وم�ستقبلها .وذكر حمداوي �أن �أفريقيا تاريخياً ،كانت
ت�سعى �إىل احل�صول على امل�ساعدات من دول ال�شمال،
لكن ثمة حم ��اوالت ال�ي��وم لتطوير ح�ل��ول �أفريقية
للم�شكالت االقت�صادية التي تواجه القارة ،م�ضيفاً �أن
هناك حاجة ما�سة للدفع بحلول للق�ضايا والنزاعات
الأفريقية قدماً ،و�إنهاء النزاعات واخلالفات داخلياً،
لكي تتمكن ر�ؤو� ��س الأم ��وال اال�ستثمارية املبا�شرة
وغ�ير املبا�شرة من ا�ستغالل الفر�ص ال��واع��دة التي
تتمتع ب�ه��ا دول �أف��ري �ق �ي��ا ،خ���ص��و��ص�اً اال�ستثمارات
اخلليجية.

جابكو توقع اتفاقية مع � 3شركات م�صرية لتد�شني من�صة برتولية بحرية بقيمة  41مليون دوالر

•• القاهرة  -وام:

وق �ع��ت ب�ت�رول خ�ل�ي��ج ال���س��وي����س جابكو
ال�شركة امل�شرتكة بني “دراجون �أويل”
م �ن �� �ص��ة ال �ت �ن �ق �ي��ب والإن � �ت � ��اج اململوكة
بالكامل حلكومة دبي والهيئة امل�صرية
ال�ع��ام��ة ل�ل�ب�ترول اتفاقية م��ع ال�شركة
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة ل �ل �� �ص �ن��اع��ات البرتولية
والكيماوية �إنبي و”برتوجيت” و�شركة
خ��دم��ات ال�ب�ترول البحرية بقيمة 41
مليون دوالر.
وت�ه��دف االت�ف��اق�ي��ة �إىل تد�شني من�صة
بحرية لتنمية حقل “�شمال �صفا” ومد
خطوط �إنتاج بطول ع�شرة كيلومرتات
وذل� ��ك ل ��زي ��ادة االن� �ت ��اج م��ن � 10آالف
ب��رم �ي��ل ي��وم �ي �اً �إىل � 15أل� ��ف برميل
يومياً.
ومت توقيع االت�ف��اق�ي��ة يف خ�ت��ام م�ؤمتر
وم� �ع ��ر� ��ض م �� �ص��ر ال� � � ��دويل للبرتول
�إيجب�س ال��ذي �أق�ي��م خ�لال ال�ف�ترة من
� 14إىل  16ف�براي��ر  2022مبركز
م���ص��ر ال� ��دويل ل�ل�م�ع��ار���ض وب��دع��م من
وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�صرية
وب �ح �� �ض��ور اجل �ي��ول��وج��ي ع�ل�اء البطل

ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ه�ي�ئ��ة امل�صرية
العامة للبرتول وب��دري��ة �أح�م��د خلفان
ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�ل�م��وارد الب�شرية
يف “دراجون �أويل” واملهند�س حممد
امل�ل�ي�ج��ي ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
ج��اب �ك��و وحم �م��د ف � ��اروق امل ��دي ��ر العام
ل�شركة “جابكو» .وقالت بدرية �أحمد
خ �ل �ف��ان ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للموارد
ال �ب �� �ش��ري��ة يف “دراجون �أويل” تربز

 952مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

هذه االتفاقية املهمة دور دراجون �أويل
الفعال ك�شريك ملتزم بتوثيق ال�صالت
التي جتمع الإم��ارات مب�صر من خالل
خطط تو�سعية متبادلة املنفعة ت�ساهم يف
خلق قيمة طويلة الأجل جلميع �أ�صحاب
امل�صلحة» .و�أ�ضافت �أن تلك االتفاقية
ت ��أت��ي �أي���ض��ا يف �إط ��ار ت�ط��وي��ر وحت�سني
الأداء �ضمن ا�ستكمال النمو والتو�سع
اال�سرتاتيجي يف ال�سوق امل�صري عرب

اال�ستمرار يف تكثيف �أعمال اال�ستك�شاف
وتنمية احلقول و�إ��ص�لاح الآب��ار لزيادة
ان �ت��اج ح �ق��ول ب�ت�رول خ�ل�ي��ج ال�سوي�س.
ويف وقت �سابق �أعلنت “دراجون �أويل”
ع��ن ك�شف ب�ترويل جديد لها يف خليج
ال�سوي�س يف م�صر بحجم احتياطيات
ت�ق��دي��ري��ة ب�ن�ح��و  100م�ل�ي��ون برميل
وي�ع��د �أح��د �أك�ب�ر االكت�شافات النفطية
يف خليج ال�سوي�س يف  20عاماً .ويعترب

احل�ق��ل النفطي اجل��دي��د �أول اكت�شاف
ل �� �ش��رك��ة “دراجون �أويل” م �ن��ذ �أن
�أ�صبحت العباً فاع ً
ال يف قطاع البرتول
يف م�صر بعد �أن ا�ستحوذت على 100%
من �أ�صول �شركة “بى بى” الربيطانية
يف كافة امتيازات �إنتاج واكت�شاف النفط
يف خليج ال�سوي�س .ومن املنتظر �أن تتم
�إ�ضافة احلقل �إىل حمفظة �شركة برتول
خليج ال�سوي�س جابكو.
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تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :يعقوب يو�سف �سليمان عبداهلل االمريي اجلن�سية :
الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة :
ع�صمت بوال �سريى زوجه انور �سادات اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون املق�ص
العاملي للرجال) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )770641ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  952مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  415مبايعة بقيمة
 755.56مليون درهم منها  46مبايعة للأرا�ضي بقيمة  161.3مليون
درهم و 369مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  594.26مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  11مليون درهم يف منطقة احلبية
الرابعة تليها مبايعة بقيمة  10ماليني درهم يف منطقة احلبية الرابعة
تليها مبايعة بقيمة  10ماليني درهم يف منطقة احلبية الرابعة.
وت���ص��درت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  17مبايعة بقيمة  38مليون دره��م وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  12مبايعة بقيمة  37مليون درهم وثالثة يف احلبية
الرابعة بت�سجيلها  10مبايعات بقيمة  79مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  23مليون

دره��م مبنطقة املركا�ض ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  20مليون
دره��م يف منطقة ب��رج خليفة و�أخ�ي�را مبايعة بقيمة  16مليون دره��م يف
منطقة جمريا الثانية.
وت�صدرت منطقة املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  109مبايعة بقيمة  101مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى
دبي بت�سجيلها  46مبايعة بقيمة  141مليون دره��م وثالثة يف اخلليج
التجاري بت�سجيلها  26مبايعة بقيمة  43مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  183.17مليون درهم منها  16رهن �أرا�ض
بقيمة  80.61مليون دره��م و  52ره��ن فلل و�شقق بقيمة 102.56
مليون دره��م ،وك��ان �أهمها مبنطقة ج��زي��رة  2بقيمة  43مليون درهم
و�أخرى يف منطقة الورقاء الأوىل بقيمة  16مليون درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  18هبة بقيمة  13.55مليون درهم كان
�أهمها مبنطقة وادي ال�صفا  3بقيمة  10ماليني درهم و�أخرى يف منطقة
حمي�صنة االوىل بقيمة � 967ألف درهم.
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�أدنوك تر�سي عقودا بقيمة  7.1مليار
درهم لتعزيز النمو يف �أن�شطة احلفر

••�أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت �شركة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية “�أدنوك” ام����س ،ع��ن تر�سية
ع�ق��ود بقيمة �إج�م��ال�ي��ة ق��دره��ا  7.1م�ل�ي��ار دره ��م  1.94م�ل�ي��ار دوالر
لتعزيز النمو يف �أن�شطة احلفر .وقد متت تر�سية هذه العقود من خالل
مناق�صة تناف�سية على كل من �شركة “�أدنوك للحفر” و”�شلمربجري
ا���س اي��ه ال�شرق الأو�سط” وهاليربتون وورل��د واي��د ليمتد � -أبوظبي
“هاليربتون” و وذرفورد بن حمودة ذ.م.م “وذرفورد”.
وي�أتي هذا الإع�لان يف �أعقاب اال�ستثمارات ال�ضخمة التي �أعلنت عنها
�أدن��وك م��ؤخ��راً يف جم��ال معدات وخ��دم��ات احلفر لتحقيق ه��دف زيادة
�سعتها الإنتاجية من النفط اخلام �إىل  5ماليني برميل يومياً بحلول
ع��ام  2030ومتكني دول��ة الإم ��ارات م��ن حتقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي من
الغاز.
وتعد ه��ذه العقود التي مت الإع�ل�ان عنها اليوم الأك�بر من نوعها يف
قطاع النفط والغاز ،وتت�ضمن توفري خدمات الت�سجيل ال�سلكي ملعلومات
احلفر وتثقيب الآب��ار .وقال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة �شركاتها  -بهذه
املنا�سبة  “ : -ت�أتي تر�سية ه��ذه العقود �ضمن نهج �أدن��وك باال�ستثمار
لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من موارد �أبوظبي الهيدروكربونية وزيادة
القيمة للوطن ،ويف الوقت ذاته تر�سخ مكانة دولة الإمارات مورداً عاملياً
كمنتج م�س�ؤول
موثوقاً للطاقة منخف�ضة الكربون وكذلك مكانة �أدنوك
ٍ
للطاقة .وتدعم ه��ذه العقود جهود تنفيذ ا�سرتاتيجية �أدن��وك للنمو
الذكي  ،2030كما �أنها حتقق فوائد اقت�صادية مه ّمة من خالل �إعادة
توجية �أك�ثر من  80%من قيمتها �إىل االقت�صاد املحلي مبا يتما�شى
مع توجيهات القيادة الر�شيدة و’مبادئ اخلم�سني‘ التي تر�سم م�ساراً
وا�ضحاً للنمو االقت�صادي امل�ستدام” .و�ستغطي هذه العقود اخلدمات
املذكورة �أع�لاه حلقول �أدن��وك الربية والبحرية ملدة خم�س �سنوات مع
خيار التمديد ل�سنتني بال�شروط والأحكام نف�سها ،وهي تت�ضمن خدمات
الت�سجيل ال�سلكي ملعلومات احلفر القيا�س امل�ستمر خل�صائ�ص التكوينات
ال�صخرية لتوجيه عمليات احلفر بينما ت�شمل خدمات التثقيب �إن�شاء
�أنفاق يف حفرة البئر لل�سماح لل�سوائل بالتدفق من املكمن النفطي.
وق��ال يا�سر �سعيد امل��زروع��ي ،الرئي�س التنفيذي ل��دائ��رة اال�ستك�شاف
والتطوير والإنتاج يف �أدنوك “ :يعك�س نطاق خدمات العقد الذي متت
تر�سيته على ’�أدنوك للحفر‘ النمو والتطور ال��ذي حققته ال�شركة يف
تقدم خدمات تهيئة الآبار وخدمات احلفر املتكاملة ،كما ي�ؤكد يف الوقت
ذاته دور �شركة “�أدنوك للحفر” املحوري يف تنفيذ خطط جمموعة �أدنوك
لرفع �سعتها الإنتاجية من النفط والغاز .ونحن على ثقة ب��أن تر�سية
ه��ذه العقود على ال�شركات ال��رائ��دة الأرب�ع��ة �سي�ساهم يف حتقيق قيمة
حملية �إ�ضافية كبرية وخلق املزيد من الفر�ص الوظيفية للمواطنني
من �أ�صحاب الكفاءات متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة”.
و�سيتم �إعادة توجيه ما يزيد ن�سبته عن  80%من القيمة الإجمالية
للعقود �إىل االقت�صاد املحلي عرب برنامج �أدنوك لتعزيز القيمة املحلية
امل�ضافة .كما �ست�سهم هذه العقود يف توفري فر�ص عمل للمواطنني يف
ال�شركات الفائزة بالعقود والتي �ستعمل �أي�ضاً على �إيجاد فر�ص لت�صنيع
احتياجاتها حملياً ،مما يدعم ب�شكل مبا�شر �أهداف “مبادئ اخلم�سني”.
ويعترب العقد الذي مت تر�سيته على �شركة “�أدنوك للحفر” الأكرب من
حيث القيمة ويغطي خدمات متنوعة ت�شمل ت�سجيل قيا�س البئر املفتوح
وتغليف فتحات احلفر والتثقيب.
ويعك�س نطاق خدمات هذا العقد التطور الذي حققته “�أدنوك للحفر”
وتو�سع نطاق خدماتها بعد حتولها �إىل �شركة تقدم خدمات متكاملة
حلفر وتهيئة الآبار وجمموعة متكاملة من خدمات احلفر واحلفارات
بف�ضل �شراكتها اال�سرتاتيجية مع “بيكر هيوز” يف عام  ،2018والتي
ح�صلت مبوجبها على ح�صة  5%يف �شركة “�أدنوك للحفر”.
وتدعم هذه العقود خطط وجهود �أدن��وك حلفر �آالف الآب��ار اجلديدة،
وذلك لزيادة �سعتها الإنتاجية من النفط ،وتعزيز مكانتها الرائدة ك�أحد
منتجي النفط ب�أقل تكلفة وكثافة يف م�ستويات انبعاثات الكربون يف
العامل ،مما ي�سهم يف حتقيق وفورات مباليني الدوالرات .وتعمل �شركة
�أدنوك يف �إطار ا�سرتاتيجيتها املتكاملة  2030للنمو الذكي على تعزيز
ا�سرتاتيجيتها للم�شرتيات لتتما�شى مع ديناميكيات الأ�سواق املتغرية،
حيث تركز على ت�أ�سي�س عقود طويلة الأجل مع عدد من املوردين ل�ضمان
ا�ستقرارية توريد اخلدمات املطلوبة وب�أ�سعار تناف�سية.
وكانت �أدنوك قد �أعلنت يف نوفمرب  2021عن تنفيذ ا�ستثمارات قيا�سية
ت�صل قيمتها �إىل ح��وايل  22مليار دره��م  6م�ل�ي��ارات دوالر �أمريكي
لتعزيز النمو يف جم��ال �أن�شطة احل�ف��ر ،وذل��ك م��ن خ�لال ع�ق��ود متت
تر�سيتها على جمموعة من ال�شركات ال��رائ��دة لتنفيذ م�شاريع خا�صة
بر�ؤو�س الآبار واملكونات ذات ال�صلة ،و�أدوات ومعدات حفر وتهيئة الآبار
واخلدمات املتعلقة بها ،وحامالت �أنابيب التغليف والتبطني وم�ستلزمات
التثبيت بالإ�سمنت.
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رئي�س احتاد الغرف :وزارة ال�صناعة وفرت بيئة
�أعمال حمفزة لتمكني القطاع وتعزيز تناف�سيته

•• �أبوظبي  -وام:

�أكد �سعادة عبد اهلل حممد املزروعي رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة
يف الدولة ورئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي� ..أن وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ا�ستطاعت م�ن��ذ ت�أ�سي�سها يف يوليو
 ،2020العمل على تهيئة بيئة �أعمال حمفزة لتمكني القطاع ال�صناعي يف
الدولة ودفع عجلة تطوره ،وتعزيز تناف�سيته ودعم منو ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة و�إع�ط��اء الأول��وي��ة لل�صناعات الوطنية وت�شجيع دخولها �إىل
الأ�سواق العاملية.
و�أ�ضاف �أن الوزارة حققت العديد من املكا�سب واملنجزات من خالل دعمها
لقطاع ال�صناعات املتقدمة والقائمة على تكنولوجيات اجل�ي��ل الرابع
والثورة الرقمية ،وذلك �سعياً لتحقق ا�سرتاتيجية “م�شروع  300مليار “
واملتمثل يف رفع م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل من
 133مليار درهم حالياً �إىل  300مليار درهم بحلول عام .2031
و�أ��ش��ار امل��زروع��ي �إىل �أن احت��اد غ��رف جت��ارة و�صناعة الإم ��ارات ،يعد �أحد
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ل��وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،كما
يحر�ص االحتاد كل احلر�ص ،للعمل �ضمن منظومة متكاملة مع اجلهات
الأخ��رى من القطاعني العام واخلا�ص ،لدعم اخلطط واال�سرتاتيجيات
التي تتبناها الوزارة واملا�ضية نحو دعم عملية ت�سريع التنمية ال�صناعية
يف الدولة ،وللم�ساهمة الفاعلة يف خلق اقت�صاد متنوع مبني على املعرفة،
وو� �ص��و ًال �إىل حتقيق االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي �صناعياً ،وب��ال�ت��ايل حت��وي��ل دولة
الإم��ارات �إىل مركز �إقليمي وعاملي ل�صناعات امل�ستقبل ،وحتفيز االبتكار
وتبني الأن�ظ�م��ة واحل�ل��ول ال�صناعية ،وت�سليط ال�ضوء على دور م�ؤ�شر
جاهزية ال�صناعات الذكية يف متكني حتول ال�صناعة الذكي.
وقال “ �إننا نثمن جهود وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة لتطوير
القطاع ال�صناعي يف الدولة والدفع به نحو �آف��اق تنموية جديدة خالل
اخلم�سني ع��ام املقبلة ،مبا يلبي طموحات القيادة الر�شيدة وتوجيهاتها
احلكيمة ،و�سعياً �إىل رفع القدرات التناف�سية للقطاع ال�صناعي” ..م�شرياً
�إىل �أن ذلك ي�سهل ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات النوعية والذكية ،ودعم
ريادة الأعمال الوطنية ،وخلق فر�ص العمل ،وا�ستقطاب املواهب والعقول
املبدعة ،واالرتقاء بالكوادر الوطنية ،مبا ي�سهم يف حتقيق عوائد اقت�صادية
كبرية للدولة ،وزيادة القدرة التناف�سية وحتفيز االبداع واالبتكار والنمو
االقت�صادي املعريف وامل�ستدام.

م�س�ؤولون � :إجنازات وزارة ال�صناعة
تعزز م�سرية الإمارات للخم�سني

•• �أبوظبي -وام:

�أكد م�س�ؤولون �أن �إجن��ازات وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة خالل
عام  2021تعزز حتول دولة الإم��ارات �إىل مركز عاملي للثورة ال�صناعية
 4.0و ت�سهم يف فتح �آفاق تنموية جديدة مبا يتما�شى مع ر�ؤية وتوجيهات
القيادة الر�شيدة بالعمل على تعزيز دور القطاع ال�صناعي يف دعم م�سرية
التنمية امل�ستدامة م��ن خ�لال بيئة ج��اذب��ة لال�ستثمارات ودع��م التنوع
االقت�صادي يف ال��دول��ة  .و�أ��ش��اد �أحمد حممد النقبي الرئي�س التنفيذي
مل�صرف الإمارات للتنمية بالإجنازات النوعية التي حققتها وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة على مدار  2021والنتائج املميزة لال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة والتي ي�ساهم امل�صرف يف متكينها
انطالقا من دوره املحوري كمحرك مايل لها و�شريك يف حتقيق �أهدافها
حتت �إ�شراف الوزارة .وقال النقبي �إنه منذ اعتماد ا�سرتاتيجيته اجلديدة
يف �أبريل � 2021أ�صبح م�صرف الإم��ارات للتنمية معنيا مبا�شرة بتمكني
�أجندة التنويع االقت�صادي والتحول ال�صناعي لدولة الإم��ارات وحمركاً
ماليا لال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ويدعم
ب�شكل تكاملي �أه��داف�ه��ا مب�ضاعفة م�ساهمة ال�صناعة يف ال�ن��اجت املحلي
للدولة ودعم القطاع اخلا�ص وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وتعزيز تبني
التكنولوجيا املتقدمة يف خمتلف مفا�صل ال�صناعة الوطنية وعلى كافة
م�ستويات �سال�سل الإمداد والقيمة”.
و�أ�ضاف النقبي �إن امل�صرف يعمل من خالل حمفظة متويلية بقيمة 30
مليار درهم على مدار خم�س �سنوات خم�ص�صة لدعم عدة قطاعات �صناعية
والإ�سهام يف متويل ودع��م �أك�ثر من � 13,500شركة �صغرية ومتو�سطة
وكبرية ،وخلق � 25ألف وظيفة مع الرتكيز على القطاعات ذات الأولوية
يف النظرة امل�ستقبلية التي و�ضعتها القيادة الر�شيدة لالقت�صاد الوطني ويف
مقدمتها قطاعات ال�صناعة والبنية التحتية والرعاية ال�صحية والأمن
الغذائي والتكنولوجيا.
و�أ�شار النقبي �إىل دور امل�صرف يف دعم ا�سرتاتيجية ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة م��ن خ�لال م�ب��ادرات��ه ال�ت��ي �أطلقتها �ضمن م�شاريع اخلم�سني
بتوجيهات من جمل�س �إدارت��ه برئا�سة معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف
الإمارات للتنمية.
و�أ�ضاف �أن م�صرف الإمارات للتنمية �أطلق مبادرتني متثالن تنفيذا عمليا
لهذا التوجه ،وتقوم املبادرة الأوىل على تخ�صي�ص  5مليارات درهم لدعم
م�شاريع ريادة الأعمال واالبتكار اململوكة من مواطنني �إماراتيني .بينما
ت�شمل امل �ب��ادرة الثانية تخ�صي�ص  5م�ل�ي��ارات دره��م �أخ ��رى ل��دف��ع عجلة
التنمية ال�صناعية وتبني التكنولوجيا املتقدمة دعماً للتحول نحو ن�شر
تطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة.
ومن جهته قال عبد النا�صر بن كلبان الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم �إن تعاوننا مع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
ي�أتي يف �إطار حتقيق �أهدافنا امل�ستقبلية الطموحة التي ت�ساهم يف الرحلة
التطورية ل�شركتنا ووطننا .و�أ�ضاف �أن ال�شركة ان�ضمت يف العام 2021
�إىل ب��رن��ام��ج “القيمة ال��وط�ن�ي��ة امل�ضافة” يف خ �ط��وة �إ��ض��اف�ي��ة لتعزيز
م�ساهمتنا االقت�صادية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة .وت�سهم �شركة
الإم ��ارات العاملية للأملنيوم بنحو  1.4%يف االقت�صاد املحلي ،ون�سعى
لزيادة هذه امل�ساهمة من خالل زيادة امل�شرتيات املحلية لل�شركة ،وامل�ساعدة
يف حتقيق �أهداف “م�شروع  300مليار”.
وق��ال �إننا ن�سعد باالن�ضمام �إىل �شبكة “رواد ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة
 ،”4.0وم�شاركة خرباتنا مع ال�شركات الإماراتية الأخرى لر�سم مالمح
م�ستقبل �إنتاج الأملنيوم وم�ستقبل ال�صناعات املختلفة يف دولتنا.

الإمارات ال�شريك التجاري الأول عاملي ًا لل�سلطنة ..وجتارة البلدين تبلغ  46مليار درهم يف 2021

امللتقى االقت�صادي الإماراتي العماين يفتح قنوات جديدة لل�شراكة بني جمتمعي الأعمال يف البلدين
•• دبي -وام:

عقدت �أم�س يف غرفة جتارة �صناعة دبي
ال ��دورة الثانية م��ن امللتقى االقت�صادي
الإم ��ارات ��ي – ال�ع�م��اين بح�ضور معايل
ع�ب��داهلل ب��ن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�صاد
ومعايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير
ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وت��روي��ج اال�ستثمار
العماين ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية
و�سعادة عبد اهلل امل��زروع��ي رئي�س احتاد
غ��رف جت��ارة و�صناعة الإم ��ارات و�سعادة
املهند�س ر�ضا بن جمعة �آل �صالح رئي�س
جم�ل����س �إدارة غ��رف��ة جت� ��ارة و�صناعة
ع�م��ان �إىل ج��ان��ب  120م��ن امل�س�ؤولني
احلكوميني ورجال الأعمال وامل�ستثمرين
وممثلي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال
من البلدين ال�شقيقني.
ن��اق����ش امل�ل�ت�ق��ى �أط ��ر ت�ع��زي��ز ال�شراكات
االقت�صادية بني جمتمعي الأع�م��ال من
البلدين مبا يخدم العالقات االقت�صادية
وي ��رف ��ع م �� �س �ت��وى ال� �ت� �ب ��ادل التجاري
وحت�ف�ي��ز ت��دف �ق��ات اال��س�ت�ث�م��ار وحتديد
قطاعات وبرامج التعاون على امل�ستويني
احل� �ك ��وم ��ي واخل� ��ا�� ��ص خ �ل��ال املرحلة
املقبلة وف�ت��ح ق �ن��وات ج��دي��دة للتوا�صل
وعقد ال�شراكات بني جمتمعي الأعمال
يف ال�ب�ل��دي��ن .ورك ��ز امل�ل�ت�ق��ى ع�ل��ى تنمية
ال�شراكة يف قطاعات حيوية على الأجندة
االقت�صادية للبلدين مبا فيها االبتكار
والطاقة والطاقة املتجددة وحلول املياه
واخل��دم��ات امل��ال�ي��ة وال��دع��م اللوج�ستي
والإن�شاءات والعقارات وريادة الأعمال.
و�أك � ��د م �ع��ايل ع �ب ��داهلل ب ��ن ط ��وق امل ��ري
وزير االقت�صاد قوة العالقات التاريخية
ال �ت��ي جت �م��ع دول� ��ة الإم � � ��ارات و�سلطنة
ع�م��ان وال �ت��ي مت�ث��ل من��وذج��ا ف��ري��دا من
الأخ��وة وال�صداقة على امل�ستوى العاملي
وت ��أت��ي ث�م��رة حل��ر���ص ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
يف ال �ب �ل��دي��ن ع �ل��ى االرت � �ق � ��اء امل�ستمر
ب��أوا��ص��ر ال�ت�ع��اون �إىل �أف�ضل امل�ستويات
وت�ستند �إىل مقومات را�سخة من التاريخ
وامل�صري امل�شرتك واالن�ت�م��اء الإ�سالمي
والعربي واخلليجي امل�شرتك والأهداف

 عبد اهلل بن طوق :العالقات الإماراتية العمانية منوذج فريد من الأخوة وال�شراكة. �سنعمل عن كثب ال�ستك�شاف الفر�ص ور�سم م�سارات التعاون اجلديدة بر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل.القات ال ُعمانيّة الإماراتيّة املتميزة حتظى باهتمام بالغ
 قي�س اليو�سف :ال ِع ِلدى القيادتني احلكيمتني يف البلدين ال�شقيقني
وال� �ط� �م ��وح ��ات امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة امل�شرتكة
واملواقف امل�شرتكة �إزاء خمتلف الق�ضايا
الإقليمية والدولية.
و�أ�ضاف معاليه “ :هذه الأ�س�س الرا�سخة
تعزز نظرتنا املتفائلة مل�ستقبل ال�شراكات
االقت�صادية الإماراتية العمانية وميثل
هذا امللتقى من�صة مهمة لنعمل عن كثب
على ا�ستك�شاف الفر�ص ور�سم م�سارات
التعاون اجل��دي��دة و�سبل اال�ستفادة من
ع��وام��ل ال�ق��وة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي يتمتع
بها البلدان مبا يحقق تطلعات جمتمعي
الأع �م��ال الإم��ارات��ي وال�ع�م��اين يف زيادة
التجارة و�إط�ل�اق امل��زي��د م��ن امل�شروعات
ب��دع��م ح�ك��وم��ي ك��ام��ل وب��ر�ؤي��ة وا�ضحة
للم�ستقبل” .وا�ستعر�ض معايل عبداهلل
ب��ن ط��وق �أب ��رز امل���س�ت�ج��دات والإجن� ��ازات
التي �شهدها اقت�صاد دولة الإمارات خالل
امل��رح�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة وامل� �ب ��ادرات وامل�شاريع
الرائدة التي �أطلقتها الدولة م�ؤخراً يف
�إطار ر�ؤيتها امل�ستقبلية وال �سيما م�شاريع
اخلم�سني وج�ه��ود ال�ت�ح��ول نحو منوذج
اقت�صادي جديد �أكرث ا�ستدامة ومرونة
ع�بر حت��ري��ر اال��س�ت�ث�م��ار وف �ت��ح التملك
الأج �ن �ب��ي ل �ل �� �ش��رك��ات ب�ن���س�ب��ة 100%
و�إح � ��داث ت �ط��ورات ت��اري�خ�ي��ة ��ش��ام�ل��ة يف
منظومة الت�شريعات االقت�صادية لت�سهيل
ممار�سة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة
للم�شاريع ال��ري��ادي��ة وال�شركات العاملية
املتميزة واملواهب واالبتكارات.
وتابع معاليه “ :نحن ننظر �إىل جمتمع
الأعمال العماين باعتباره �شريكاً جتارياً
وا�ستثمارياً حقيقياً لقطاع الأع�م��ال يف
دول ��ة الإم � ��ارات ويف ��ض��وء ه��ذه النظرة

املتجددة وامل�شاريع املتكاملة التي تقودها
دولة الإمارات لبناء امل�ستقبل ف�إننا جندد
ال��دع��وة ل��رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
وال�شركات م��ن �سلطنة عمان ال�شقيقة
لال�ستفادة من هذه االجتاهات اجلديدة
يف االقت�صاد الإم��ارات��ي وا�ستك�شاف ما
ي�ق��دم��ه م��ن ف��ر���ص وح��واف��ز ف��ري��دة ويف
املقابل فنحن مهتمون بتعزيز الأن�شطة
ال �ت �ج��اري��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة لل�شركات
الإم��ارات�ي��ة يف االقت�صاد العماين الذي
يتميز بتنوعه وموارده الوا�سعة وفر�صه
الغنية يف خمتلف القطاعات و�سن�شجع
ال �� �ش��رك��ات الإم ��ارات� �ي ��ة ع �ل��ى م��زي��د من
ا�ستك�شاف ال�ف��ر���ص وت�أ�سي�س امل�شاريع
اال�ستثمارية يف عمان”.
ومن جانبه قال معايل قي�س بن حممد
اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة وترويج
اال�ستثمار العماين يف كلمته خالل امللتقى
�إن العِالقاتِ العُمان ّية الإمارات ّية املتميزة
حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام ب��ال��غ ل ��دى القيادتني
احلكيمتني يف البلدين ال�شقيقني و ُت�سهم
يف تطويره ب ��إرادة قوية ودع��م متوا�صل
ل��دف��ع ال �ع�ل�اق��ات ال�ع�م�ي�ق��ة والرا�سخة
بينهما و ُت�شكل مثا ًال متميزاً للعالقات
بني بلدين جارين جتمع بينهما و�شائج
التاريخ واجلغرافيا واالح�ت�رام املتبادل
وه �ن��اك ت��وج��ه م�ستمر ل��دى القيادتني
احلكيمتني يف البلدين ال�شقيقني �إىل
تطوير هذه العالقات يف املجاالت كافة
واالرت �ق��اء بها �إىل م��ا يطمح �إل�ي��ه �شعبا
ُ
يحقق
البلدين ال�شقيقني ودع��م ك� ِّ�ل ما
مل
م���ص��ال� َح ال�ب�ل��دي� ِ�ن يف امل�ن�ط�ق� ِة والعا ِ
ون�ح� ُ�ن ن � ُ
�درك ك��ل الإدراك ب �� ّأن التعاون

االق �ت �� �ص��ادي ب�ين �سلطنة ع �م��ان ودول��ة
الإم ��ارات العربية املتحدة على خمتلفِ
م�ستويا ِت ِه �سيدف ُع بهذه ال�ع�لاق��اتِ �إىل
م��زي��دٍ م��ن ال �ت �ط��و ِر وال �ن �م��ا ِء ح �ي��ث �أن
العالقات الإقت�صادية بني �سلطنة عمان
ودول ��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة تقوم
على �أ�سا�س ق��وي من امل�صالح امل�شرتكة
التي تعززها وتدفعها دائما �إىل الأمام.
و�أ�ضاف معاليه  :نحن ن�أم ُل خال َل زيارتنا
هذ ِه �أن َ
نبحث مع �أ�صحاب املعايل الوزراء
امل��وق��ري��ن املعنيني ب��ال���ش��أن الإقت�صادي
والإ�ستثماري يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة مب��زي��دٍ م��ن التن�سيقِ والتعاونِ
جم� � ��االت ال� �ت� �ك ��ام ��لِ االق� �ت� ��� �ص ��ادي بني
ُ
يتعلق
ني ال�سيما فيما
البلدين ال�شقيق ِ
ب��ال �ت �ج��ار ِة وال �� �ص �ن��اع � ِة واال� �س �ت �ث �م��ا ِر يف
القطاعاتِ الواعدةِ.
منوها ً �أن املقوماتِ الطبيع ّية واحلوافز
اال�ستثماريّة والفر�ص وامل�شاريع الواعدة
ال� �ت ��ي مت �ت �ل �ك �ه��ا � �س �ل �ط �ن��ة ُع� �م ��ان اليوم
كلها ع��وام� ُل ت��ؤك��د � ّأن الفر�صة مواتي ًة
اليوم �أم��ام رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين
م ��ن دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
لتو�سعة ا�ستثماراتهم يف بلدهم الثاين
��س�ل�ط�ن��ة ُع �م��ان و�أن جم� ��االت التعاون
وب�ح��ث ال�ف��ر���ص ال�ت�ج��اري��ة وال�صناعية
والإ��س�ت�ث�م��اري��ة يف ع��دد م��ن القطاعات
االقت�صادية احليوية بني رجال و�سيدات
الأع �م��ال ال� ُع�م��ان�ي�ين م��ع ُن�ظ��رائ�ه��م من
دولة الإمارات العربية املتحدة� ..ستبحث
ب�شكل معمق خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات الثنائية
التي �سي�شهدها امللتقى.
م��ن ناحيته �أك ��د م�ع��ايل ال��دك �ت��ور ثاين

ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ال � �ع �ل�اق� ��ات املتينة
وال��را� �س �خ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�شقيقني
وم��ا تتميز ب��ه م��ن طبيعة خا�صة حيث
�إن�ه��ا ال تقت�صر على امل�صالح والتعاون
ال�ب� َّن��اء يف خمتلف امل �ج��االت فح�سب بل
ت���س�ت�ن��د �إىل من� ��وذج ف��ري��د م��ن الأخ� ��وة
ال�صادقة وح�سن اجلوار و�أوا�صر القربى
وال�صالت االجتماعية والعائلية الوثيقة
التي حتظى مبكانة كبرية لدى ال�شعبني
ال�شقيقني م�شرياً امل�ستوى املتميز التي
ي�شهده التعاون التجاري واال�ستثماري
بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان والذي
يو�ضح قوة ال�شراكة االقت�صادية القائمة
بني البلدين و�آفاقها الإيجابية الواعدة
للم�ستقبل.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات تعد �أكرب
� �ش��ري��ك جت � ��اري ل���س�ل�ط�ن��ة ع �م ��ان على
م�ستوى ال�ع��امل فهي �أك�ب�ر م���ص�دّر �إىل
ُع �م��ان و�أك�ب�ر م���س�ت��ورد منها وت�ستحوذ
ع� �ل ��ى �أك� �ث ��ر م� ��ن  40%م� ��ن جممل
واردات ع�م��ان م��ن ال�ع��امل فيما ت�ست�أثر
ب�ن�ح��و  20%م��ن �� �ص ��ادرات ع �م��ان �إىل
الأ�سواق العاملية .وقد بلغت قيمة التبادل
التجاري غ�ير النفطي ب�ين البلدين يف
ع��ام � 2021أك�ثر م��ن  46مليار درهم
بنمو  9%ع��ن  2020وب�ل��غ متو�سط
النمو يف جت��ارة البلدين خ�لال �آخ��ر 5
� �س �ن��وات ن�ح��و  .10%ويف امل �ق��اب��ل تعد
�سلطنة عُمان ثاين �أك�بر �شريك جتاري
خليجي لدولة الإم��ارات وت�ستحوذ على
 20%من �إجمايل جت��ارة الإم��ارات مع
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

التداوالت العقارية تتجاوز  71مليار درهم يف  2021يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت دائ � ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل �أم ����س ع��ن قيمة
ال �ت��داوالت ال�ع�ق��اري��ة يف �إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي خ�ل�ال عام
 ،2021ح�ي��ث �سجلت �إج �م��ايل م��ا قيمته 71.5
مليار دره��م لل�صفقات ال�ع�ق��اري��ة ،مت حتقيقها من
خالل  14،958معاملة ،و�شملت تداوالت ورهونات
الأرا�� �ض ��ي وامل �ب��اين وال ��وح ��دات ال�ع�ق��اري��ة مبختلف
�أنواعها .و�أظهرت نتائج م�ؤ�شرات التداوالت العقارية
ال �� �ص��ادرة ع��ن ال ��دائ ��رة ت�سجيل ال �ق �ط��اع العقاري
ب��الإم��ارة � 7،262صفقة بيع و��ش��راء ل�ع�ق��ارات مبا
قيمته 18.2مليار دره��م ،و 7،696معاملة رهن
عقاري بقيمة 53.3مليار درهم.
وت�صدرت جزيرة يا�س قائمة املناطق الأك�ثر تداوال
بقيمة  4.1م�ل�ي��ار دره ��م ،تلتها ج��زي��رة ال ��رمي يف
املرتبة الثانية بـقيمة تداوالت بلغت  3.2مليار درهم

واحتلت جزيرة ال�سعديات املرتبة الثالثة بـقيمة 2.5
مليار دره��م ،وج��اء م�شروع اجل��رف  -ح��زام الغابات
يف املرتبة الرابعة بـقيمة  1.1مليار درهم ،ومدينة
خليفة يف امل��رت �ب��ة اخل��ام���س��ة بقيمة  915مليون
درهم.
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادة د� .أدي ��ب العفيفي ،امل��دي��ر التنفيذي
ل�ق�ط��اع ال �ع �ق��ارات يف دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ات وال �ن �ق��ل� ،إىل
ا�ستمرار النمو امل�ستدام يف الأ�سواق العقارية يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ،وق��ال� “ :سجلت �إم��ارة ابوظبي م�ؤ�شرات
ت ��داوالت عقارية �إيجابية خ�لال ال�ع��ام املا�ضي مما
يعك�س ثقة امل�ستثمرين املتزايدة بقطاعنا العقاري،
ونتطلع م��ن خ�لال خططنا امل�ستقبلية �إىل توفري
امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات املميزة وامل�ب�ت�ك��رة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
توفري البيانات ال��دوري��ة واملعلومات التي ب�لا �شك
�ستعزز الثقة و ترفع من جاذبية ال�سوق العقاري يف
�أبوظبي”.

�أبوظبي للتنمية يبحث مع وفد اقت�صادي غيني تعزيز التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي-وام:

ب�ح��ث ��س�ع��ادة حم�م��د �سيف ال�سويدي،
م��دي��ر ع��ام ��ص�ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية
م��ع وف��د م��ن حكومة جمهورية غينيا
ك ��ون ��اك ��ري ب��رئ��ا� �س��ة م� �ع ��ايل او�سمان
دومبويا ،م�ست�شار رئي�س اجلمهورية..
�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف خمتلف
املجاالت ،وخا�صة يف املجال االقت�صادي.
ج��اء ذل��ك ل��دى لقائه م�ع��ايل دومبويا
والوفد املرافق يف مقر ال�صندوق بح�ضور
�سعادة خليفة ع�ب��داهلل القبي�سي ،نائب
م��دي��ر ع��ام ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية،
وع ��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين م��ن اجلانبني.
ورح��ب ال�سويدي بالوفد الغيني و�أ�شاد
ب�ع�م��ق ال �ع�لاق��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة التي
جت �م��ع ال �ب �ل��دي��ن ،م� ��ؤك ��داً �أه �م �ي��ة هذه
ال ��زي ��ارة ل�ف�ت��ح امل� �ج ��ال ل�ت��و��س�ي��ع �آف ��اق
التعاون امل�ستقبلي ،ومناق�شة الفر�ص
التنموية املحتملة التي من �ش�أنها دعم
م���س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة يف غينيا
وحتقيق النمو االق�ت���ص��ادي يف الدولة
على املدى البعيد.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه� ،أع � � ��رب م� �ع ��ايل او�سمان
دوم�ب��وي��ا ع��ن ت�ق��دي��ره ل��دول��ة الإم ��ارات

ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ول���ص�ن��دوق �أبوظبي
للتنمية ،ودوره� ��ا يف م��وا��ص�ل��ة تقدمي
الدعم للم�شاريع التنموية للقطاعات
ذات الأولوية يف غينيا ،م�شرياً �إىل الدور
ال��ري��ادي لل�صندوق يف متكني حكومات
ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة م��ن حت�ق�ي��ق �أجندتها
الإمنائية .وقال “نتط ّلع من خالل هذه
الزيارة �إىل تعزيز التعاون االقت�صادي
م��ع ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية ،وبحث

خم�ت�ل��ف ال �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة التي
م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�سهم يف دع��م خمتلف
القطاعات احليوية ودفع عجلة التنمية
االقت�صادية يف غينيا”.
وي� �ع ��ود ال �ن �� �ش��اط ال �ت �ن �م��وي ل�صندوق
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة يف غ�ي�ن�ي��ا �إىل عام
ُ ،1977
حيث م ّول ال�صندوق م�شاريع
ت�ن�م��وي��ة بقيمة �إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ حوايل
 441مليون دره��م ،وعمل خ�لال تلك

ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى دع ��م الأجندة
الإمنائية حلكومة غينيا ودف��ع م�سرية
ال�ت�ط��ور امل���س�ت��دام يف خمتلف املجاالت
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،م �ث��ل ال �ط��اق��ة ،والتنمية
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وغ�ي��ره� ��ا م� ��ن امل � �ج� ��االت
احل �ي��وي��ة .وم ��ن امل���ش��اري��ع امل�ه�م��ة التي
مولها ال�صندوق يف غينيا م�شروع �إن�شاء
حم�ط�ت��ي ت��ام�ب��و  1وت��ام �ب��و  2لتوليد
الكهرباء ب�سعة  60ميغاواط ،وم�شروع

�إن�شاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء
يف كوناكري الذي ي�ساهم يف رفع كفاءة
قطاع الطاقة يف املناطق الريفية ودعم
الأن �� �ش �ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
ف �ي �ه��ا ،ك �م��ا و ّق � ��ع ال �� �ص �ن��دوق �أبوظبي
للتنمية اتفاقية مع احلكومة الغينية
لتمويل م�شروع تطوير تقاطعات وطرق
رئي�سية يف العا�صمة ك��ون��اك��ري ،بقيمة
 95.5مليون درهم .
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غرفة جتارة دبي 1.9 :مليار دوالر �أمريكي واردات

غرفة ال�شارقة تبحث مع نظريتها الكوبية �سبل تطوير الن�شاط التجاري وتنمية التعاون االقت�صادي
•• دبي-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة مع
نظريتها يف جمهورية كوبا� ،سبل تعزيز
العمل امل�شرتك لتطوير الن�شاط التجاري
وتنمية جماالت التعاون االقت�صادي بني
�إمارة ال�شارقة وكوبا ،وا�ستغالل الفر�ص
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة ،وت �ق��وي��ة �آليات
ال �ت��وا� �ص��ل ل�ت�ن�ظ�ي��م ال ��زي ��ارات املتبادلة
لأ� �ص �ح��اب الأع� �م ��ال وال �ب �ع �ث��ات والوفود
التجارية من اجلانبني.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع �سعادة
عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،مع
��س�ع��ادة �أن�ت��ون�ي��و لوي�س ك��اري�ك��ارت رئي�س
غرفة التجارة يف كوبا ،م�ؤخرا يف املكتب
ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ل�غ��رف��ة ال �� �ش��ارق��ة امل �� �ش��ارك يف

�إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور عبد العزيز
� �ش �ط��اف م �� �س��اع��د امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام لقطاع
االت���ص��ال والأع �م��ال يف غ��رف��ة ال�شارقة،
وج �م��ال ��س�ع�ي��د ب��وزجن�ـ�ـ�ـ�ـ��ال م��دي��ر �إدارة
االت���ص��ال امل�ؤ�س�سي يف غ��رف��ة ال�شــــارقة،
ول��وي ����س م��ارت�ي�ن�ي��ز م��ن ق���س��م العالقات
الدولية لدول ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
يف غرفة كوبا ،وهبة املرزوقي رئي�س ق�سم
جمال�س الأع �م��ال وال�ل�ج��ان امل�شرتكة يف
غرفة ال�شارقة .وا�ستعر�ض اجلانبان دور
�إك�سبو  2020دبي يف خلق فر�ص واعدة
ل�ل�ت�ع��اون امل �� �ش�ترك ال �ت��ي ت���س�ه��م يف بناء
�شراكات مثمرة وم�ستدامة بني البلدين
ال�صديقني ،م�ؤكدين على عمق العالقات
الثنائية الإماراتية الكوبية واحلر�ص على
ت�ع��زي��ز م�ستويات ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين
باملجاالت كافة.

تعزيز تبادل اال�ستثمارات
ورح��ب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
ب��ال��وف��د ال �ك��وب��ي ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص غرفة
ال�شارقة على تعزيز تبادل اال�ستثمارات
وت� �ق ��وي ��ة ح ��رك ��ة ال� �ن� ��� �ش ��اط ال� �ت� �ج ��اري
وال���س�ي��اح��ي ب�ين �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة وكوبا،
يف �ضوء تطلع البلدين لتعزيز التعاون
االق�ت���ص��ادي واال��س�ت�ف��ادة م��ن الإمكانات
الكبرية التي ميلكها الطرفان ،مبا يفتح
�آف ��اق ��ا واع � ��دة �أم � ��ام جم�ت�م�ع��ي الأع �م��ال
وي�سهم يف جذب ا�ستثمارات جديدة لكال
البلدين ال�صديقني ،م�ستعر�ضا اخلدمات
التي تقدمها غرفة ال�شارقة لدعم القطاع
اخلا�ص وبيئة الأعمال الرائدة يف �إمارة
ال���ش��ارق��ة ،مبينا دور ال�غ��رف��ة وم��ا تقوم
ب��ه م��ن ج�ه��ود ك�ب�يرة لتطوير العالقات
التجارية ل�ل�إم��ارة على وج��ه اخل�صو�ص

ول ��دول ��ة الإم � � ��ارات ع �م��وم��ا ،باعتبارها
ال �ب��واب��ة الأب � ��رز ل �ل��دخ��ول �إىل الأ� �س ��واق
اخلليجية والإق�ل�ي�م�ي��ة ،ون �ظ��را لأهمية
موقعها اجلغرايف واخلدمات اللوجي�ستية
املتطورة التي توفرها ،م�ؤكدا التزام غرفة
ال�شارقة بتوفري كل الدعم والت�سهيالت
ل ��رج ��ال الأع � �م� ��ال ال �ك��وب �ي�ين لت�أ�سي�س
�شراكات اقت�صادية م�ستقبلية.
مكانة رائدة
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد ��س�ع��ادة �أن�ت��ون�ي��و لوي�س
ك��اري�ك��ارت ،باملكانة ال��رائ��دة التي حتظى
ب �ه��ا دول � ��ة الإم � � � ��ارات ع �ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي وال��دويل ،م�ؤكدا اهتمام بالده
بتعزيز �أطر العالقات امل�شرتكة مع �إمارة
ال�شارقة ودفع حجم التبادل التجاري بني
البلدين �إىل م�ستويات متقدمة و�إتاحة

الدولة من الأغذية من �أمريكا الالتينية يف 2020

امل �ج��ال �أم ��ام رج ��ال الأع �م��ال لال�ستفادة
م��ن الفر�ص اال�ستثمارية ال��واع��دة التي
يطرحها البلدان لبناء �شراكات م�ستدامة
يف ع � ��دد م ��ن ال �ق �ط ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت�شهد
من��وا ب��ارزا فيها �أهمها القطاع ال�صحي
والطاقة املتجددة لريادة الإم��ارات عامليا
يف ه��ذا امل �ج��ال ،م�ع��رب��ا ع��ن �أم ��ل ك��وب��ا يف
�أن ت�شهد املرحلة املقبلة قفزة نوعية يف
حجم العالقات االقت�صادية والتجارية
وال�سياحية واال�ستثمارية مبا يعود بالنفع
على البلدين ال�صديقني.
واخ�ت�ت��م ال�ل�ق��اء ب�ت�ب��ادل ال ��دروع والهدايا
ال �ت��ذك��اري��ة ،م ��ع ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى تن�سيق
العمل امل�شرتك لعقد لقاءات ثنائية بني
جمتمعي الأع �م��ال م��ن البلدين ،لبحث
ال���ش��راك��ات وال �ت �ع��اون امل�ت�ب��ادل ومناق�شة
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة.

•• دبي-الفجر:

جناح الفت مل�شاركة غرفة عجمان يف فعاليات معر�ض م�صر للبرتول

•• القاهرة ـ الفجر

اخ�ت�ت�م��ت �أم ����س م���ش��ارك��ة غ��رف��ة جتارة
و��ص�ن��اع��ة ع�ج�م��ان يف ف�ع��ال�ي��ات معر�ض
م�صر ل�ل�ب�ترول “،”EGYPS 2022
وحظيت امل�صانع امل�شاركة حت��ت مظلة
غ��رف��ة ع�ج�م��ان ب�سل�سلة م��ن اللقاءات
امل�ب��ا��ش��رة م��ع ال�ت�ج��ار ورج� ��ال الأعمال
م��ن جمهورية م�صر العربية والدول
امل �� �ش��ارك��ة وذل ��ك ط ��وال �أي� ��ام املعر�ض،
ب�ح�ي��ث مت ال�ت�روي ��ج مل�ن�ت�ج��ات الإم � ��ارة
وب� �ح ��ث ف ��ر� ��ص ال� �ت� �ع ��اون وال �� �ش ��راك ��ة
و�إم�ك��ان�ي��ة ت�ب��ادل ال�صفقات �إىل جانب
الإطالع على �أف�ضل املمار�سات.
و�أك��د رئي�س وفد غرفة عجمان ـ نا�صر
الظفري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع دعم
الأع���ض��اء واالب�ت�ك��ار يف غ��رف��ة عجمان،
على جن��اح م�شاركة وف��د غرفة عجمان
يف املعر�ض وال�تروي��ج ملنتجات م�صانع
عجمان �إىل جانب التعريف باملقومات
ال�صناعية للإمارة.
و�أو�ضح �أن القطاع ال�صناعي يف الإمارة
ي�ح�ظ��ى ب��إه�ت�م��ام ورع��اي��ة م��ن �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م عجمان
و�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل ع� �ه ��د ع� �ج� �م ��ان رئ� �ي� �� ��س املجل�س

التنفيذي ،بحيث بلغت �أع��داد امل�صانع
العاملة يف عجمان خ�لال � 2021إىل
 1151م�صنعاً.
و�أ�شار نا�صر الظفري� ،أن غرفة عجمان

ت�ع�ت�م��د خ�ل�ال ال �ع��ام  2022خارطة
معار�ض دول�ي��ة متخ�ص�صة للم�شاركة
فيها على ر�أ���س �أع�ضائها من ال�شركات
وامل���ص��ان��ع ب �ه��دف ال�ت�روي��ج للمنتجات

املحلية وفتح �أ�سواق جديدة والتعريف
بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف �إمارة
عجمان مبختلف القطاعات.
و�أك� � � ��د ع� �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة م� �ع ��ر� ��ض م�صر
للبرتول وت��وف�يره نافذة دولية تعك�س
واق��ع وم�ستقبل �أ�سواق الطاقة �إقليمياً
وع��امل�ي�اً ،ودوره يف فتح ق�ن��وات لل�شراكة
والتعاون بني املن�ش�آت العاملة يف قطاع
الطاقة وم�شتقاته وخا�صة يف ظل زخم
امل�شاركات من عدد من الدول.
ه��ذا وثمن ممثلوا امل�صانع امل�شاركة يف
املعر�ض “م�صنع رولك�س للزيوت ،م�صنع
برتو جلف للزيوت ،م�صنع دانة لوبريكا
للزيوت ،م�صنع الفجرية للبال�ستيك،
م�صنع كواليتي للبال�ستيك” ،حر�ص
غرفة عجمان وجهودها املبذولة لدعم
وتنمية �أعمال م�صانع الإم��ارة وتعزيز
ق��درات �ه��ا التناف�سية ع�بر امل���ش��ارك��ة يف
كربى املعار�ض والفعاليات املتخ�ص�صة
وال�سعي لفتح �أ��س��واق خارجية جديدة
مل �ن �ت �ج��ات الإم� � � ��ارة� ،إىل ج��ان��ب توفري
م�ن���ص��ات لعقد ال���ش��راك��ات وال�صفقات
وتبادل اخلربات.

�أظهر حتليل حديث لغرفة جت��ارة دبي �صدر على هام�ش معر�ض جلفود
 2022ال��دور احليوي لدول �أمريكا الالتينية ودول حو�ض الكاريبي يف
دعم م�ساعي دولة الإمارات العربية املتحدة لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن الغذائي  ،2051كا�شفة عن وجود �إمكانات غري م�ستغلة
يف ت�صدير عدد من املنتجات الغذائية من �أمريكا الالتينية �إىل الإمارات
تقدر قيمتها بحوايل  800مليون دوالر �أمريكي.
ولفت التحليل وفقاً لبيانات من “املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء”،
وال��ذي �أ�صدرته الغرفة على هام�ش ا�ستعداداتها لتنظيم ال��دورة الرابعة
من املنتدى العاملي للأعمال لدول �أمريكا الالتينية يف  24-23مار�س
 ،2022وال��ذي تنظمه الغرفة بالتعاون م��ع �إك�سبو  2020دب��ي حتت
رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”� ،إىل ان واردات
الدولة من الأغذية واملنتجات الزراعية من الأ�سواق الالتينية بلغت 1.9
مليار دوالر �أمريكي يف العام � ،2020أي ما ي�شكل  12%من �إجمايل
واردات الدولة من الأغذية من الأ�سواق العاملية يف العام  2020والتي
بلغت  15.9مليار دوالر .و�أ�شار التحليل �إىل وجود �إمكانات ت�صدير كبرية
غري م�ستغلة للمنتجات الغذائية الالتينية �إىل الدولة تقدر �سنوياً بحوايل
 800مليون دوالر �أم��ري�ك��ي ت�ت��وزع ك��ال�ت��ايل :املا�شية ومنتجات الرثوة
احليوانية بقيمة ت�صل �إىل  266مليون دوالر �أمريكي ،وامل�شروبات بقيمة
 38مليون دوالر ،واحلبوب بقيمة ت�صل �إىل  27مليون دوالر والأغذية
املعاجلة و�أعالف احليوانات بقيمة ت�صل �إىل  70مليون دوالر ،ومنتجات
احليوانات البحرية بقيمة ت�صل �إىل  34مليون دوالر ،واخل�ضراوات بقيمة
ت�صل �إىل  113مليون دوالر والب�ستنة واعمال الزراعة بقيمة ت�صل �إىل
 257مليون دوالر امريكي ،وذلك وفق بيانات “مركز التجارة الدويل”.
و�أظهر التحليل وجود فر�ص وا�سعة للتعاون الغذائي والزراعي امل�شرتك
خ�صو�صاً وان املتو�سط ال�سنوي خالل الفرتة  2020-2016ل�صادرات
�أمريكا الالتينية ودول حو�ض الكاريبي من الأغذية واملنتجات الزراعية
�إىل ال�ع��امل بلغ  89.2مليار دوالر �أمريكي وه��و م��ا ي�شكل ح��وايل 9%
من �إج�م��ايل ال���ص��ادرات الغذائية العاملية ،حيث حلت ال�برازي��ل يف املركز
الأول ب�صادرات غذائية �سنوية للعامل بقيمة  21.9مليار دوالر �أمريكي،
تلتها الأرجنتني بـ  20.4مليار دوالر �أمريكي ،واملك�سيك بر�صيد 15.3
مليار دوالر .وميكن للدول الالتينية اال�ستفادة من التقنيات احلديثة
التي تطورها ال�شركات يف الإم ��ارات لتعزيز الإن �ت��اج ال��زراع��ي واحلفاظ
على ا�ستدامته ،خ�صو�صاً مع تعر�ض الأ�سواق الالتينية للتقلبات املناخية
والتغري املناخي الذي ي�ؤثر على املح�صول الزراعي ،حيث ميكن اال�ستفادة
من اخلربات الإماراتية التقنية املتنوعة كالزراعة الأفقية وتقنيات �إعادة
تدوير املياه وغ�يره��ا .وي�أتي �إ�صدار التحليل �ضمن جهود غرفة جتارة
دبي لتمكني قطاع الأعمال وتوفري الفر�ص اال�ستثمارية الهادفة لنموه
وتقدمه ،وتقدمي درا�سات حتليلية دقيقة لفر�ص وحمفزات الأ�سواق مما
ي�ساهم يف بناء ج�سور من التعاون التجاري الوثيق بني خمتلف الالعبني
يف امل�شهد التجاري العاملي.

الهيئة ال�سعودية لل�سياحة وطريان الإمارات توقعان اتفاقية للرتويج لل�سياحة ال�سعودية
•• الريا�ض-وام:

وقعت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة يف مدينة الريا�ض اتفاقية
مع “طريان الإمارات” بهدف الرتويج لل�سياحة ال�سعودية
وج��ذب ال�سياح من كل �أن�ح��اء العامل و�إث��راء جتربة ال�سفر
وتطوير اخلدمات وتبادل املعلومات .وتهدف االتفاقية �إىل
و�ضع الأ�س�س لتعاون وثيق بني الطرفني وذلك عرب توحيد
اجلهود واخل�برات لزيادة �سعة وع��دد الرحالت عرب �شبكة
طريان الإم��ارات �إىل الوجهات ال�سياحية يف الريا�ض وجدة
واملدينة املنورة وغريها ورف��ع م�ستوى اخلدمات الأر�ضية
واجلوية ل�ضمان تقدمي جتربة �سفر �سل�سة وممتعة والعمل

على �إطالق حمالت ترويجية م�شرتكة يف الأ�سواق الرئي�سة
امل�ستهدفة وتبادل املعلومات حول تطورات احتياجات ال�سوق
والعمالء .وت�أتي هذه ال�شراكة املثمرة بني الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة وطريان الإمارات يف �إطار تعاون وتكامل الهيئة مع
�شركائها يف القطاع اخلا�ص و�ضمن �سياق جهودها يف الرتويج
للوجهات ال�سياحية وم�ساعيها جلذب ال�سياح من خمتلف
�أن �ح��اء ال�ع��امل وت�ط��وي��ر اخل��دم��ات لتلبية تطلعات ال�سياح
الكت�شاف الوجهات ال�سياحية يف اململكة التي حتظى بالتنوع
الطبيعي واملناخي والعمق الرتاثي والتاريخي واال�ستمتاع
ب��امل��وا��س��م وال�ف�ع��ال�ي��ات العاملية وال�ن��وع�ي��ة املمتعة وال�شيقة
حول اململكة وجتربة ما يتميز به املجتمع ال�سعودي الأ�صيل
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Notification by Publication to Defendant
)In Lawsuit No. FUCFICICOM2021/0001105, Commercial (Plenary
To the Defendant : 1- NMC Hospital LLC,
2- Bavajoto Raghuram, Indian national
We would like to inform you that National Bank of Umm Al-Qaiwain
PJSC (NBQ) HAS filed the above-mentioned lawsuit, so you're required
to be present before the Federal Fujairah Court, the Civil Court of First
Instance on Monday, 02/21/2022, at 09:00 to submit your defense and
documents, and in case of not appearing either in person or by a legal
proxy, the court will initiate the legal proceedings in your absentia.
Issued on 15/02/2022
Issued by the Employee
Customer Happiness Center
Judge / Sarhan El-Sayed Abdel-Aty
Federal Fujairah Court
Civil Court of First Instance
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من كرم �ضيافة وترحاب .وقال فهد حميد الدين الرئي�س
التنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية لل�سياحة..
�إن االتفاقية املوقعة بني الهيئة ال�سعودية لل�سياحة وطريان
الإم��ارات �ستمكننا من الو�صول �إىل �أك�ثر من  120وجهة
ح��ول العامل وج��ذب ال�سياح منها �إىل الوجهات ال�سعودية
املختلفة .و�أ��ض��اف �أن الهيئة ال�سعودية لل�سياحة توا�صل
ج�ه��وده��ا يف ج��ذب ال�سياح وال�تروي��ج للوجهات ال�سياحية
يف اململكة العربية ال�سعودية عرب ا�ستهداف �أه��م الأ�سواق
الرئي�سة يف اخلليج واملنطقة والعامل و�إبرام ال�شراكات الهامة
لتحقيق م�ستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة ال�سياحة
ال�سعودية املتناغمة مع ر�ؤية  .2030من جانبه رحب ال�سري

70533

Appellate court
)Notice of Publication Notice (Appeal
On Appeal No Real Estate Appeal - 322 / 2022 / 26
Looked in First Real Estate Appeals Chamber No. 90
subject of appeal By obligating the appellant jointly and severally to return the
advance payment of the unit price of 858,287 dirhams to the appellant with legal
interest at 12% of the date specified for delivery, which is 3/30/2010, and to pay an
amount of 1,033,986.29 dirhams as compensation to the appellant for what he lost of
earnings for the period extending from 3/30/ 2010 to 7/31/2017 with interest.
Appellant Faris Muhammad Faroosi
His Address Sharjah Emirate - Al Majaz District - Buhaira Corniche Street - Al
Durrah Tower - 18th Floor_ Office No. 1803 - near Al Fardan Center
Represented by Mohammed Abdullah Mohammed AlAmri
Persons to be declared
1- Abu Ali Malik Sharrouf Abd al-Malik Sharrouf, his capacity: APPELLEE
2- Waterfront Developments Ltd. Capacity: APPELLEE
Subject Announcement:
Judgment issued in Case No. 1218 / 2021 Partial Real Estate has been appealed A
session was set for it on Tuesday, 02-22-2022, at 10:00 a.m., in the remote litigation
hall, and accordingly, your presence or your legal representative is required, and in the
event of your failure, your trial will be conducted in absentia.
Prepared by : Muhammad Abdul Rahman Ali

Date 18/ 2/ 2022 Issue No : 13472

تيم كالرك رئي�س طريان الإمارات بتوقيع االتفاقية ..معربا
عن فخره بال�شراكة اال�سرتاتيجية مع الهيئة ال�سعودية
لل�سياحة وعن اال�ستعداد لدعم جهودها لإطالق الإمكانات
الهائلة ومناطق اجلذب الثقافية والرتاثية الناب�ضة باحلياة
والتنوع البيولوجي املذهل يف اململكة العربية ال�سعودية التي
ع��ززت مكانتها كوجهة ال بد من زيارتها .وق��ال “ هذه هي
البداية فقط لدينا ه��دف م�شرتك يتمثل يف امل�ساهمة يف
اخلطط ال�سياحية الأو�سع للمملكة جلذب فئات متنوعة من
ال��زوار وتعزيز الوعي مبواقعها ال�سياحية املميزة وت�سهيل
الو�صول �إليها .ونحن نتطلع �إىل تنمية عالقتنا مع الهيئة
وامل�ساهمة يف منو ال�سياحة يف اململكة».
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Defendant Published Notice
To Case Management Office Sharjah
Federal Court Federal Civil Court of First Instance
In case No. SHCFICIREA2021/ 0010180 Partial Civil
To Defendant : Hegaz Kabeer
Unknown address : Dibba Al Fujairah
At the request of the plaintiff :- Al Hamd Car Rental
You are required to attend a hearing 28/02/2022, at the Case Management
Office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, office No
(Case manager's Office No.3) In person or by an authorized lawyer, and
submit a reply memorandum to the case, accompanied by all documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in
both Arabic and foreign languages, in order to consider the case whose
number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Nujoud Taleb Al-Amri

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

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

تنازل /بيع

تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة :ان�ستيال الينا لومبا�س اجلن�سية  :الفلبني  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :كينات الينا
لومابا�س -اجلن�سية  :الفلبني يف الرخ�صة امل�سماه ( طعم احلياة لتجارة املواد الغذائية)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534652ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 2/ 2022 Issue No : 13472
Notification by publication of the defendant
At the Case Management Office, Ajman Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)in case No. AJCFICIPOR2021/0004500, commercial (partial
To the defendant: Muhammad Abu al-Qasim Abu al-Khair
Unknown place of residence: Ajman Industrial-Lucky Roundabout
Tel: 0545137101-Makani No. 4668207455
)(in both Arabic and English languages
You are assigned to appear the hearing of 24/02/2022 before the case
management office, at Ajman Federal Civil Court of First Instance
- Office No. (Case Director's Office 2 - One-Day Department) personally
or through authorized representative, and submit the plea to the case with
all documents attached, within a period of no more than more than ten
days from the date of publication in order to consider the case whose
 number is mentioned above as a defendantJudicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Naqbi

70533

Date 18/ 2/ 2022 Issue No : 13472

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70555

70533

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In case No. 35/2021/2 - Petition for reconsideration - Sharia
Before Family Department, Personal Status III No. 73
Case subject (1) Submit this request, after it has been legally completed, to the trial court (the Court
of First Instance) requesting to cancel the judgment issued in the aforementioned lawsuit and to judge
again according to the attached documents. (2) Refer the case to the court that rendered the judgment
with other judges to decide on its merits unless the court decides to do so with all the legal consequences
thereof. (3) Obligate the respondent to pay the fees for degrees of litigation.
 Petitioner Amir Abdul Ghafour Jalal Al-Zay - Address UAE - Dubai Emirate - Al Garhoud - DeiraDubai - Old Bushkar Building - Office # 304 - near Jejiko metro station
Party to be served1- Fang Zhang - capacity: Respondent
Notification subject A case has been filed against you, the subject of which is: (1) Submit this request,
after it has been legally completed, to the trial court (the Court of First Instance) requesting to cancel the
judgment issued in the aforementioned lawsuit and to judge again according to the attached documents.
(2) Refer the case to the court that rendered the judgment with other judges to decide on its merits unless
the court decides to do so with all the legal consequences thereof. (3) Obligating the respondent to pay
the fees for degrees of litigation. A hearing was set on Tuesday 1/3/2022 at 09:30 am in the remote
litigation hall of the Personal Status Building, Al Garhoud, BUILDING DESCS&. Therefore, you or
your legal representative is required to appear, and submit your memos or documents to the court at
least three days before the hearing.
Prepared by : Abdullah Abdul Rahman Al Marzouki

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/م�سباح الدین ناظر احمد ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %40وذلك اىل ال�سيد  /انی�س الرحمن عبداخلالق تالوكدار,
اجلن�سية :بنغالدي�ش ,ويرغب ال�سيد /احمد نور حممد رو�شان علي ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %30وذلك اىل ال�سيد  /اني�س الرحمن عبداخلالق تالوكدار,
اجلن�سية :بنغالدي�ش ,ويرغب ال�سيد /حممد مقتدر خوكان عبداجلونى ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %30وذلك اىل ال�سيد  /انی�س الرحمن عبداخلالق
تالوكدار ,اجلن�سية :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (كنز املدينة لتنظيف املباين) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )766001ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى:
ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 18/ 2/ 2022 Issue No : 13472
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Sharjah Federal Court of Appeal
Case Management Office
Notification by Publication
To the Appellee to attend before the Case Management Office
in two newspapers, one of them in English Language
In the Appeal No. 88/2022 - Civil
Based on a request of the Appellant: Ali Mosa & Sons Contracting
Appellee : Muhammad Rached Fawaz Alaachek
You are required to attend before the Case Management Office No.
(337) at Sharjah Court of Appeal - in person or by attorney- to submit
a reply memo to the case attaching by all documents on Thursday
corresponding to 24/02/2022 in the case mentioned hereinabove-in
your capacity as Appellee.

اجلمعة  18فبراير  2022م  -العـدد 13472
Friday 18 February 2022 - Issue No 13472

حماكم دبي
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بالن�شر
 338/2022/465نزاع جتاري

70533

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضدهما  -1 :لوك�س مي لتجارة املجوهرات وامل�صنوعات من الذهب والف�ضة �ش.ذ.ذ.م -2لينجو
كوالتو جيم�س  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شاداب ريحان اول اال�سالم
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�ضامم والت�ضامن للمدعي مبلغ
( )184998درهم مائة واربعة وثمانون الف وت�سعمائة وثمانية وت�سعون درهم اماراتي  -والفوائد القانونية
والتاخري به على هذا املبلغ قدرها  %12من تاريخ القب�ض يف 2019/8/15:وحتى تاريخ الت�سليم النهائي
لهذا املبلغ املدعي مع الزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/2/24ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بالن�شر
 48/2022/11مدين جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ال�شراع امللكي للتجارة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :امري حممد خ�سروانى
وميثله  :عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مالية مببلغ ( )80.000درهم ثمانون الف
درهم او ت�سليم ال�سيارة املتبقية باحلالة املتفق عليها مع الفائدة القانونية بن�سبة  %12من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب �شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة مع
الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/21ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 26/2022/322:ا�ستئناف عقاري

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف  :بالزام امل�ستانف �ضدهما بالتكافل والت�ضامن باعادة الدفعة املقدمة من ثمن الوحدة
البالغ ( )858287درهم للم�ست�أنف مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املحدد للت�سليم وهو2010/3/30:
وت�سديد مبلغ ( )1.033.986.29درهم كتعوي�ض للم�ست�أنف عما فاته من ك�سب عن الفرتة املمتدة من تاريخ
 2010/3/30حتى تاريخ  2017/7/31مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ احلكم حتى ال�سداد التام .
امل�ست�أنف:فار�س حممد فارو�سي
عنوانه:امارة ال�شارقة  -منطقة املجاز � -شارع كورني�ش البحرية  -برج الدرة  -طابق  - 18مكتب رقم 1803
 بالقرب من الفردان �سنرت  -وميثله:حممد عبداهلل حممد العامرياملطلوب �إعالنهما � -1 :أبوعلي مالك �شروف عبداملالك �شروف � -2شركة واتر فرونت ديفيلومبنت�س ليمتد
 �صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهمامو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1218:عقاري جزئي .وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2022/2/22ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70021

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 4/2022/377:ا�ستئناف امر على عري�ضة جتاري

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ  -ا�ستئناف رقم 89
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف ال�ق��رار ال�صادر يف االم��ر رق��م  2/2022ام��ر على عري�ضة املال
املرهون .
امل�ست�أنف:البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -ديرة � -شارع الرباط دبي  -في�ستيفال �سيتي برج الفي�ستيفال
الطابق الثالث ع�شر الدائرة القانونية رقم مكاين - 3414190570:وميثله:حممود ح�سني علي
احمد
املطلوب �إعالنه -1 :راجي�ش كومار كري�شنا � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022/2:امر على عري�ضة
املال املرهون بتاريخ .2022/1/27:وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/3/23ال�ساعة
 5.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7532/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :بانفاذ العقد التجاري وبالزام املطلوب �ضده بان ي�ؤدي للطالبة القيمة االيجارية امل�ستحقة وذلك
من تاريخ حترير العقد يف  2019/7/10وحتى تاريخ اقامة الدعوى واملقدرة بواقع ( )38.440.00درهم مع الزامه
بالفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام بالزام املطلوب �ضده بالر�سوم
امل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:امكو كار لتاجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع الفلك  -فندق ميدويان تاورز برج املكاتب  -الطابق  25مكتب - 2502
ميديا �سيتي  -وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد حممود علي جرب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2021/12/9:اوال:بانفاذ
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليه  -ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ()38.440.00
درهم ثمانية وثالثون الف واربعمائة واربعون درهم والفائدة بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
والزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1000درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 4792/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ وقدره ( )500.000دوالر امريكي او ما يعادلهم بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره
( )1.836.000درهم اماراتي والر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:حم�سن بن �صالح بن عبداهلل القحطاين
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى بناية مونتانا � -شقة اخلام�س  -مكتب  - 506ا�سفل
البناية ن�ستو هايرب ماركت  -وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه � -1 :سامل مطلق �شايف الكواملة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2022/2/1:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /املدعي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ ( )500.000دوالر امريكي خم�سمائة الف دوالر امريكي
او ما يعادل قيمته مبلغ ( )1.835.000درهم اماراتي واحد مليون وثمامنائة وخم�سة وثالثون الف درهما اماراتيا
 ,والفائدة  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزمته بر�سوم وم�صروفات الدعوى ومببلغ الفي
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2827/2021/11:مدين جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم18 :
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )179181.13درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي�:شركة بيت البرتجي الطبية �ش.ذ.م.م  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع ام هرير  -مبنى املخاوي � -شقة  - 215مقابل
نادي الن�صر
املطلوب �إعالنهما  -1 :رمي فهد �سليمان �سعيد امل��ري  -2عبري حممد اجلهيني � -صفتهما :اخل�صم
املدخل
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )179181.13درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
 وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/2/21ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذاف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1ماني�شا �ساجنما  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة
ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م  -وميثله  :احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/2/9يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/سكاي كورت�س
ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م بف�سخ
عقد الت�أجري االجل امل��ؤرخ يف 2016/9/30:وخماطبة دائرة االرا�ضي واالم�لاك اللغاء ا�سم املدعي عليها كمالك
للوحدة مو�ضوع الدعوى واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  1411بالبلوك  Fمب�شروع ابراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية
وبعدم احقية املدعي عليها يف ا�سرتداد مبلغ ( )405.553درهم اربعمائة وخم�سة االف خم�سمائة ثالثة وخم�سون
درهما املدفوع كجزء من مقابل انتفاعها بالوحدة منذ  2016/9/30والزمت املدعي عليها الر�سوم وامل�صروفات
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  197/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1608/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ وقدره
( )42481درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -مبنى املحريبي � -شقة
االر�ضي مكتب رقم  - 7بجوار حمطة مرتو بنك ابوظبي التجاري
املطلوب �إعالنه  -1 :ميتل هاو�س للتجارة �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )42481.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7963/2021/60:امر اداء

70392

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املقدم �ضدها الطلب بان ت�ؤدي للطالبة مبلغ ( )12.473.30درهم اثني ع�شر الف
واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم وثالثني فل�سا  -قيمة االعمال التي مت تنفيذها من قبل الطالبة وفقا للعقد �سند
التداعي مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق الفاتورة بتاريخ 2021/1/23:وحتى ال�سداد التام الزام
املقدم �ضدها الطلب الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل وبال كفالة .
املدعي:ال�سندباد لرتكيب املواد العازلة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�صفا االوىل  -مبنى بناية ام ا�س ام �-1شقة رقم & R04
 - R03ال�صفا االوىل  -وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثه (م�سك) �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة � -صفته :
مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/1/4:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )12.473.30درهم اثني ع�شر الف واربعمائة وثالثة و�سبعون درهم وثالثني فل�سا -
والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت
النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7929/2021/60:امر اداء

70459

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية  2رقم 304
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب االم��ر �ضدها بان ت��ؤدي اىل طالبة االم��ر مبلغا ق��دره ( )2.940الفان
وت�سعمائة واربعون درهما  ,والفائدة الت�أخريية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:ا�سينداك�س�س �سي�ستم لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -ند احلمر  -م�ستودع رقم  1ملك �شداب اح�سن مربور اح�سن  -ه��ات��ف- 048855001:
 - 0503485847فاك�س� - 048855230:ص.ب - 182519:مكاين3735486635:
الربيد االلكرتوين - sales@ascenduae.com:وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�س �أو ال للتدريب على اجراءات ال�سالمة املهنية � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ -1 - 2022/1/6:بانفاذ العقد
التجاري املربم بني طريف التداعي  -2بالزام املعرو�ض �ضدها ان ت�ؤدي للطالبة مبلغا وقدره ( )2.940درهم الفان
وت�سعمائة واربعون درهما م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق املطالبة احلا�صل
يف  2021/12/9وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �ضدها بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
و�شمول االمر بالنفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
( )300.000درهم ثالث مائة الف درهم مع الفائدة القانونية قدرها  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكان وحتى ال�سداد
التام �شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب��دون كفالة ت�ضمني املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:نريفانا لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�صفا االوىل  -مبنى بناية ام ا�س ام  1رقمR03 & R04:
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنهما  -1 :اديني ابراهيم ماكاجنوال (مدير وخمول بالتوقيع)  -2رافني جرنال برتوليوم �ش.ذ.م.م
 �صفتهما  :مدعي عليهمامو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/1/4:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )300.000درهم ثالث مائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )500درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3718/2021/460:نزاع مدين

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2943/2021/11:مدين جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :دعوى �صحة ونفاذ عقد البيع امل�ؤرخ  2021/6/21م .
املدعي:وليد وديع عطا اهلل
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا هوم �سنرت � -شقة  - 506نف�س بناية
ن�ستو
املطلوب �إعالنه  -1 :ابراهيم �صالح ابراهيم حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/1/3:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /وليد وديع عطا اهلل ب�صحة ونفاذ عقد البيع منذ تاريخه يف 2021/6/21:وبنقله ال�سم املدعي عليه
من ذات التاريخ حتى تاريخ تنفيذ نقل امللكية كما الزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف و  500درهم مقابل
اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب االمر �ضدها بان ت�ؤدي اىل طالبة االمر مبلغا قدره ()5.880
خم�سة االف وثمامنائة وث�م��ان��ون دره�م��ا وال�ف��ائ��دة الت�أخريية ب��واق��ع � %5سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة
الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:ا�سينداك�س�س �سي�ستم لل�سقاالت �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي  -دي ��رة  -ن��د احل �م��ر  -م���س�ت��ودع رق ��م  1م�ل��ك � �ش��داب اح���س��ن م �ب�رور اح���س��ن -
مكاين - 3735486635:وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :رافايللو للديكور الداخلي ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ- 2021/12/27:
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره ( )5.880درهم خم�سة االف وثمامنائة وثمانون درهما
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ ( )500درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن بالن�شر (تظلم)
يف التنفيذ رقم 479/2022/253:تنفيذ �شيكات

70392

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم 000010:وال�صادر عن بنك االمارات دبي الوطني
بقيمة (� )14039شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:جرياب لتقنية االنظمة �ش.ذ.م.م
عنوانه:دبي  -الرا�شدية ام رمول املنطقة ال�صناعية � -شارع رقم  28c/215بجوار �شركة اخلليج لالمناء
والتعمري (�أمنا)  -هاتف رقم� - 044430093:ص.ب - 24120:رقم مكاين3623391562:
املطلوب �إعالنهما  -1 :بيفي زبينه جوهر  -2يوين برو لت�صميم احلا�سب االيل �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم التظلم املذكور اع�لاه ومو�ضوعه املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع
رقم 000010:وال�صادر عن بنك االمارات دبي الوطني بقيمة ( )14039درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
 وحددت لها جل�سة يوم املوافق ال�ساعة �ص ب وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستنداتللمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�شر رقم765 :
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املتنازع �ضدهما بها واحلكم بعد الثبوت
باالتي -1:الزام املتنازع �ضدهما ب�أن ي�ؤديا بالت�ضامن فيما بينهما للمتنازعة مبلغ وقدره ( )111.744/83درهم مائه واحد
ع�شر الف و�سبعمائة واربعة واربعون درهما وثالثة وثمانون فل�سا والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
مع الزامهما بكافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف النزاع الراهن والنزاع رق��م 2021/92:نزاع تعيني خربة مدين
� -2ضم ملف النزاع رقم 74/2021:نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف النزاع الراهن .
املتنازع�:شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -دي��رة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية بنك امل�شرق  -الطابق اخلام�س  -هاتف رق ��م- 042227008:
موبايل رقم - 0507247008:امييلmaliklaw@emirates.net.ae:
املطلوب �إعالنه  -1 :فا�سكووورلد وايد ذ.م.م � -صفته :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اق��رب جل�سة واعالن
املتنازع �ضدهما بها واحلكم بعد الثبوت باالتي -1:الزام املتنازع �ضدهما ب�أن ي�ؤديا بالت�ضامن فيما بينهما للمتنازعة مبلغ
وقدره ( )111.744/83درهم مائه واحد ع�شر الف و�سبعمائة واربعة واربعون درهما وثالثة وثمانون فل�سا والفائدة بواقع
 %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بكافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف النزاع الراهن والنزاع
رقم 2021/92:نزاع تعيني خربة مدين � -2ضم ملف النزاع رقم 74/2021:نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف النزاع الراهن -
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/2/23ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7834/2021/60:امر اداء

70459

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي
70197

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7962/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام امل�ستدعي �ضده بالوفاء مبديونية قدرها ( )235.732.93درهم اماراتي مئتان
وخم�سة وثالثون الف و�سبع مئة واثنان وثالثون وثالثة وت�سعون فل�سا درهم اماراتي  -وفوائده القانونية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:فان ري�س ميدل �إي�ست م.د.م�.س
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع املنطقة احلرة جلبل علي  -مبنى مركز دبي لتجارة ال�شاي -
�شقة وحدة رقم - DTTC-M-001:وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه  -1 :الدارية انرتنا�شيونال م.م.ح م�ؤ�س�سة منطقة حرة ملالكها �سفيتالنا نوفيكوفا � -صفته :
مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2022/2/1:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )235.732.93درهم اماراتي مئتان وخم�سة وثالثون الف و�سبع مئة واثنان
وثالثون وثالثة وت�سعون فل�سا درهم اماراتي  -والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  300درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي
70392

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7974/2021/60:امر اداء

70353

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
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حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70021

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70021

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/رويك�س للمقاوالت ذ.م.م (حاليا)  -ال�شهب للمقاوالت ذ.م.م
(�سابقا)
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )135005535درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/طارق جوزاف ال�شيخاين  -2بايونري روود كون�سرتاك�شن �أند
�إنفرا�سرتاكت�شر  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كونكورد �ستار�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )505585درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية
70197

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بالل احمد امل�ساملة
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماجد ع�صام النابل�سي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )71918درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/وايدوول لالن�شاءات �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة بارك العاملية ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )99569.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/امل�صرية الفرعونية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مروان ال�سيد حممد ال�سيد رزق
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )16083درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 47/2022/253تنفيذ �شيكات

حمكمة دبي االبتدائية
70392

اعالن بالن�شر
 2880/2019/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 7683/2021/209تنفيذ عمايل

اعالن بالن�شر
 961/2022/253تنفيذ �شيكات

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

اعالن بالن�شر
 940/2022/253تنفيذ �شيكات

حمكمة دبي االبتدائية
70197

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70392

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70533

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن حكم بالن�شر
 8/2021/1422عقاري جزئي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 44/2021/39:جتاري م�صارف كلي

70197

املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكلية رقم 250
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليه بها مع عر�ض ملف الدعوى على �سعادة
القا�ضي امل�شرف على مكتب ادارة الدعوى واحالتها اىل �سعادة قا�ضي امر االداء يف حال توافر �شروط ا�ست�صدار امر االداء وفقا للمواد
ارقام  62,17/8من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ
وقدره ( )13.038.202/96ثالثة ع�شر مليون وثمانية وثالثون الفا ومائتان واثنان درهم و�ستة وت�سعون فل�سا  -والفائدة بواقع %9
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم - 043874225:موبايل رقم- 0557016552:
رقم مكاين - 3113783794:امييل - maliklaw@Emirates.net.ae:وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :جاوراف مامنوهان الل دهافان دهافان (ح�سب الهوية) جاوراف داين مامنوهان الل دهاوان (وفقا ل�شهادة الهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية) � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/12/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك االمارات
دبي الوطني �ش.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ()13.038.202/96
ثالثة ع�شر مليون وثمانية وثالثون الفا ومائتان واثنان درهم و�ستة وت�سعون فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021/8/16وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�صروفات ومببلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب
املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13472بتاريخ 2022/2/18

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  32/2022/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2516مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )6322.66درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :مكتب الدكتور �سرحان املعيني للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االعمال  -مبنى اوبروي
 �شقة العا�شر 1002املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالرحمن ه�شام حممد حممد عبدالرحمن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )6311.66درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اجلمعة  18فبراير  2022م  -العـدد 13472

�صحة وتغذية
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من الطبيعي �أن يواجه �أي منا م�شكلة االرجتاع احلم�ضي املزعج ،على �سبيل املثال �أثناء
التج�ش�ؤ العر�ضي �أو بعد الإفراط بتناول الطعام.
ولكن ،عندما يحدث االرجتاع احلم�ضي بانتظام ،ف�إن هذا قد يعني �أن ال�شخ�ص م�صاب
بداء االرتداد املعدي املريئي(.)GORD
وبغ�ض النظر عما قد يكون الت�شخي�ص ،ف�إنه غالبا ما ت�سوء احلالة بعد
الأكل ،حيث ميكن �أن حتفز بع�ض الأطعمة وامل�شروبات ظهور الأعرا�ض
الرهيبة.وهنا ميكن التعرف على الأطعمة ال�ستة التي يجب جتنبها للحد
من ارجتاع احلم�ض �أو تخفيف �أعرا�ضه.

29

ميكن �أن حتفز ظهور الأعرا�ض الرهيبة

�ستة �أطعمة وم�شروبات يجب جتنبها
للتخل�ص من االرجتاع احلم�ضي املزعج
الطعام احلار
قد تكون الأطعمة الغنية بالتوابل لذيذة وجيدة
جلهاز املناعة ،لكنها من �أكرث م�سببات احلمو�ضة
�شيوعا.
وقالت م�ؤ�س�سة :Express Pharmacy
"حتتوي الأطعمة احل��ارة على مركب ي�سمى
الكاب�سي�سني،
وال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذي ي�ع�ت�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د �أن� ��ه ي�ب�ط��ئ م ��ن معدل
اله�ضم".
ولهذا ،يبقـــــى الطعــــــام يف املعـــــدة لفرتة �أطــــــول،
مــــــا ي��زي��د م��ن خ�ط�ـ�ـ��ر الإ� �ص��اب��ة باحلمو�ضة
املعوية.
وك�شفت الدرا�سات عن خماطر تناول الأطعمة
الغنية بالتوابل مل��ن يعانون م��ن ح��رق��ة املعدة،
ووجدت �إحدى الدرا�سات الأ�سرتالية �أن تناول
الأطعمة الغنية مب�سحوق الفلفل احل��ار يقلل
من معدل اله�ضم.

الأطعمة الغنية بالدهون
ث�ب��ت �أن الأط �ع �م��ة ال�غ�ن�ي��ة ب��ال��ده��ون ت��زي��د من
ح ��دوث �أع��را���ض ارجت ��اع احل�م����ض .و�أو�ضحت
م�ؤ�س�سة " :Express Pharmacyميكن
للأطعمة الدهنية �أن ترخي الع�ضلة العا�صرة
ل �ل �م��ريء ال���س�ف�ل�ي��ة ،م��ا ي���س�م��ح حل�م����ض املعدة
ب��ال �ه��روب م��ن امل �ع��دة �إىل امل� ��ريء وال�ت���س�ب��ب يف
ارتداد احلم�ض.
وعالوة على ذلك ،ميكن للأطعمة التي حتتوي
على ن�سبة عالية من ال��ده��ون �أن ت�شجع �أي�ضا
على �إفراز هرمون كولي�سي�ستوكينني (.)CCK
وقد ثبت �أن هذا يريح الع�ضلة العا�صرة املريئية
ال�سفلية وي�سبب ارتداد احلم�ض".
ابتعد عن الأطعمة التالية �إذا كان ب�إمكانك:
 قطع اللحم الدهنية منتجات اللحوم ،مبا يف ذلك النقانق -الزبدة وال�سمن وال�شحم

 اجلنب ،وخا�صة اجلنب ال�صلب مثل ال�شيدر�أي�ضا حم�ضية للغاية ،وقد يكون هذا هو ال�سبب
 الكرمية ،مثل كرمية حام�ضة و�آي�س كرمييف �أنها جتعل ارجتاع احلم�ض �أ�سو�أ.
 ب �ع ����ض ال ��وج �ب ��ات اخل �ف �ي �ف��ة ال� �ل ��ذي ��ذة ،مثل وينطبق ه��ذا على املنتجات ال�ط��ازج��ة واملعلبةمقرم�شات اجلنب وبع�ض الف�شار
وال�ع���ص��ارة وجميع املنتجات ال�ت��ي حت�ت��وي على
 حلويات ال�شوكوالتةالطماطم ،ل��ذا اح��ذر م��ن الفاكهة �إذا الحظت
 الب�سكويت والكعك واملعجناتتفاقم الأعرا�ض بعد تناولها.
 زيت النخيل زيت جوز الهند وكرمي جوز الهندع�صري احلم�ضيات
تالحظ م�ؤ�س�سة Express Pharmacy
الطماطم
�أن ع�صائر احلم�ضيات ،مثل ع�صري الربتقال
تعد الطماطم امل�صدر الرئي�سي للليكوبني امل�ضاد وع�صري الليمون وع�صري الغريب فروت ،ميكن
للأك�سدة ،ال��ذي يحتوي على عدد من الفوائد �أن ت � ��ؤدي جميعها �إىل ظ �ه��ور �أع��را���ض حرقة
ال�صحية ،مثل تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض امل�ع��دة واالرجت� ��اع احلم�ضي.وت�شرح امل�ؤ�س�سة،
القلب وال�سرطان ،ولكنه لي�س جيدا لالرجتاع عرب موقعها الإلكرتوين" :وجدت درا�سة كورية
احلم�ضي على ما يبدو.
�أن  67%م��ن  382يعانون م��ن حرقة املعدة
وق � ��د ت� �ك ��ون ال �ف ��اك �ه ��ة م �ل �ي �ئ��ة ب �ف �ي �ت��ام�ي�ن  Cي�ع��ان��ون م��ن �أع��را���ض �أ� �س��و�أ ب�ع��د � �ش��رب ع�صري
والبوتا�سيوم والعنا�صر الغذائية الأخرى ولكنها الربتقال .ويف درا�سة �أخ��رى ،عانى  73%من
النا�س م��ن ارجت��اع احلم�ض بعد ��ش��رب ع�صري
احلم�ضيات".ورمبا تكمن امل�شكلة يف حقيقة
�أن ثمار احلم�ضيات �شديدة احلمو�ضة وعندما
ت���ش��رب�ه��ا ي �ك��ون ل��دي��ك ال�ك�ث�ير م��ن الأحما�ض
يف م �ع��دت��ك ،م��ا ي���س�ب��ب �أع ��را� ��ض ح��رق��ة املعدة
واالرجتاع احلم�ضي.
مادة الكافيني
�أثبتت الدرا�سات �أن القهوة وامل�شروبات الأخرى
التي حتتوي على مادة الكافيني (ال�شاي والقهوة
وبع�ض م�شروبات الطاقة) ت�سبب حرقة املعدة.
و�أو� � � � �ض � � � �ح� � � ��ت م� � ��ؤ�� � �س� � ��� � �س � ��ة Express
" :Pharmacyوجدت �إحدى الدرا�سات التي
�أجريت عام � 1980أنه ،مثل الكحول والأطعمة
ال��ده �ن �ي��ة ،مي �ك��ن ل�ل�ق�ه��وة �أن ت��رخ��ي الع�ضلة
العا�صرة للمريء ال�سفلية وتزيد من احتمالية
ح��دوث ارجت��اع احلم�ض .وعندما يتعلق الأمر
ب�شرب القهوة ،فهذا يعتمد حقا على جتربتك
ال�شخ�صية .و�إذا وج��دت �أن��ه ميكنك اال�ستمتاع
بالقهوة دون ال�شعور باحلمو�ضة املعوية ،فال
يوجد �سبب لتجنبها".

عالمات رئي�سية ل�سرطان احللق يجب
معرفتها من �أجل ت�شخي�ص مبكر
تطلق ت�سمية �سرطان احللق على ال�سرطانات
ال� �ت ��ي ت �� �ص �ي��ب ال� �غ ��دة ال ��درق� �ي ��ة �أو
احل �ن �ج��رة �أو امل� ��ريء �أو الق�صبة
الهوائية.
ل�ك��ن "�سرطان احللق" لي�س
ت�شخي�صا ب�ح��د ذات� ��ه ،لذلك
ل��ن ت���س�م��ع ط�ب�ي�ب��ا ي�ستخدم
ه ��ذه ال �ع �ب ��ارة .ومي �ك��ن �أن
ت ��ؤث��ر �أع��را���ض ال�سرطان
على �أج��زاء خمتلفة من
ال��رق �ب��ة وال� ��ر�أ�� ��س ،لذا
�إذا ظهرت �أي �أعرا�ض
يف ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،يجب
زي� � � � ��ارة ال� �ط� �ب� �ي ��ب على
الفور.
و�إذا كنت قلقا ب�ش�أن الأعرا�ض
ال�ت��ي ت��ؤث��ر على احل�ل��ق ،فقد يقوم
الطبيب بالتحقيق يف م��ا �إذا كنت
ت�ظ�ه��ر ع�ل�ام��ات �أخ� ��رى ل�سرطان
احلنجرة.
واحلنجرة هي اال�سم ال�صحيح ملا
ُيعرف �أكرث با�سم �صندوق ال�صوت
اخل ��ا� ��ص ،وت �ق��ع احل �ن �ج��رة فوق
الق�صبة الهوائية و�أمام املريء.
ما هي العالمات املبكرة ل�سرطان

احلنجرة؟
العالمة الأك�ث�ر �شيوعا ل�سرطان احلنجرة
ه��ي وج��ود �أمل و��ص��وت �أج����ش مل��دة ت��زي��د عن
ثالثة �أ�سابيع.
وت �ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية
(� )NHSإذا كان لديك �صوت �أج�ش لأكرث
من ثالثة �أ�سابيع ،فيجب �أن تت�صل بالطبيب
العام.
الأعرا�ض الأخرى التي قد تالحظها يف

حلقك هي:
 تغيري يف �صوتك �أمل �أو �صعوبة يف البلع كتلة �أو تورم يف رقبتك �سعال طويل الأمد �أو �ضيق يف التنف�س التهاب احللق امل�ستمر �أو وجع الأذنما الذي ي�سبب �سرطان احلنجرة؟
 �صوت �صفري عايل النربة عند التنف�سو�إذا كان لديك �أي من هذه الأعرا�ض ،فحدد ُيعتقد �أن خطر الإ�صابة ب�سرطان احلنجرة
م��وع��دا م��ع الطبيب ال�ع��ام لتحديد ال�سبب يزداد ب�سبب:
 التدخنيالكامن وراءها.

ويف ج�م�ي��ع الأح� � ��وال ،مي�ك��ن �أن ت �ك��ون هذه
الأع��را���ض مرتبطة بحالة �أق��ل خطورة مثل
ال�ت�ه��اب احل�ن�ج��رة ،لكن ت�شخي�ص الإ�صابة
بال�سرطان مبكرا مينح املري�ض �أف�ضل فر�صة
للتغلب عليه.

 �شرب الكحول ال� �ت ��اري ��خ ال �ع��ائ �ل��ي لل��إ� �ص��اب��ة ب�سرطاناحلنجرة
 تناول نظام غذائي غري �صحي ،يحتوي علىن�سبة منخف�ضة من الفواكه واخل�ضروات
 ال �ت �ع��ر���ض مل � ��واد ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة م �ع �ي �ن��ة مثلالأ�سب�ستو�س �أو غبار الفحم
وهـــــذا النـــــوع من ال�ســـــرطان �أكــــــرث �شيوعــــــا
ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دى مــــــن ت��زي��د �أع�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اره��م ع��ن 60
عـــــــاما.
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بالتعاون مع متحف اللوفر �أبوظبي

مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي يقدم ثالثة عرو�ض رق�ص فردية لأكا�ش �أوديدرا
مركز الفنون ير�سخ التزامه بفن الرق�ص كجزء �أ�سا�سي من براجمه مع عرو�ض �أداء تنطلق للمرة الأوىل يف الإمارات من �إبداع �أ�شهر م�صممي الرق�صات عاملي ًا
احل�ي�ن �إىل ��ض�ي� ٍ�ف دائ� ��م ،مب��ا ف�ي�ه��ا م�شاركته
•• �أبوظبي-الفجر:
الأ�سا�سية يف ال��دورة الأوىل من عرو�ض الأداء
ك�شف مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي يف جامعة نيويورك �أبوظبي التي يتم تقدميها
عن �أم�سية الرق�ص املعا�صر ت�ض ّم ثالثة عرو�ض كجزء من الإقامة الفنية لكل فنان .ومتحورت
فردية من �أداء �أكا�ش �أوديدرا ،يوم الأربعاء  23تلك العرو�ض حول الإبداع ،حيث �ص ّمم �أوديدرا
فرباير عند ال�ساعة  7:30م�سا ًء ،يف متحف ل �ل �م��رة الأوىل ع��امل �ي �اً ع��ر���ض رق ��� ٍ�ص جماعي
ال�ل��وف��ر �أب��وظ�ب��ي يف �إط ��ار �أم���س�ي��ات “ميعتنا” بعنوان �#أنا_�أكون بدون امل�شاركة فيه .وتعيده
املجانية.
الأم���س�ي��ة امل��رت�ق�ب��ة �إىل امل���س��رح ل�ي�ق��دم ثالثة
وي �� �ش��ارك يف ت�صميم ال �ع��رو���ض ال �ت��ي تنطلق عرو�ض فردية ت�ستعر�ض جمال �أدائ��ه الر�شيق
ل �ل �م��رة الأوىل يف الإم � � ��ارات �أ� �ش �ه��ر م�صممي واملفعم بالعواطف».
ال��رق���ص��ات ال�ع��امل�ي�ين ،وه��م �أدي �ت��ي مانغالدا�س من جانبه� ،أو�ضح �أوديدرا“ :ي�سعدين احل�صول
ورا�سل ماليفانت و�سيدي العربي ال�شرقاوي ،على فر�صة �أخ��رى ال�ستك�شاف ط��رق مبتكرة
وحتمل العرو�ض الثالثة عناوين “الأ�صداء” ل�ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال��رق ����ص امل �ع��ا� �ص��ر يف
و”الكوكبات” و” كات” .وي�ستك�شف كل عر�ض الإمارات العربية املتحدة .و�أوا�صل اليوم التع ّلم
جماليات وحركات خمتلفة باالعتماد على خربة والتطور �إىل جانب جمهوري ،بعد �أن قدمت
�أك��ا���ش يف �أمن ��اط ال��رق����ص ال�ه�ن��دي التقليدي عرو�ضاً مبا�شرة يف مركز الفنون وعملت مع
ورق�ص الكاثاك والبهاراتاناتيام ،لإ�ضفاء طابع جامعة نيويورك �أبوظبي يف �إقامة افرتا�ضية.
مميز على الرق�ص املعا�صر.
و�أن��ا متحم�س للعودة �إىل �أبوظبي بعد انتهاء
وي�ست�ضيف املتحف هذه الأم�سية بالتعاون مع فرتة احلظر ،مل�شاركة الرق�صات التي �صممها
املنتدى الربيطاين الإماراتي للتوا�صل املهني ،يل ٌ
كل من �أديتي مانغالدا�س ورا�سل ماليفانت
وه��و ب��رن��ام��ج مِ �ن��ح مم � ّول م��ن مكتب ال�ش�ؤون و��س�ي��دي ال�ع��رب��ي ال���ش��رق��اوي ليدفعوا ب��ي �إىل
اخل��ارج�ي��ة وال�ك��وم�ن��ول��ث والتنمية يف اململكة م�ساحاتٍ جديدة من اال�ستك�شاف والأداء .كما
أحب العمل يف �إطا ٍر يجمع بني التقاليد والفكر
املتحدة ،ويتم تقدمي العرو�ض بال�شراكة مع � ّ
املجل�س الثقايف الربيطاين يف الإمارات لتعزيز املعا�صر والعفوية ،و�أتطلع �إىل م�شاركة هذا
الن�شاط الدويل والتوا�صل والتبادل الإبداعي ال�شغف م��ع ج�م�ه��ور م��رك��ز ال�ف�ن��ون يف متحف
من خالل الفنون والثقافة.
اللوفر �أبوظبي».
وتعليقاً على املو�ضوع ،قال بيل براغني ،املدير ب � ��دوره ،ق ��ال م��ان��وي��ل راب��ات �ي��ه ،م��دي��ر متحف
ال �ف �ن��ي ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل��رك��ز ال �ف �ن��ون يف جامعة اللوفر �أبوظبي“ :ي�س ّر متحف اللوفر �أبوظبي
ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��يُ “ :يع ّد �أك��ا���ش �أودي ��درا من التعاون جم��دداً مع جامعة نيويورك �أبوظبي
�أوائ ��ل الفنانني ال��ذي��ن تلقوا ال��دع��وة لتقدمي لإحياء �أم�سية من الرق�ص املعا�صر كجزء من
عرو�ضهم يف مركز الفنون .و�أ�صبح منذ ذلك �أم���س�ي��ات “ميعتنا” .وت �ه��دف ه��ذه الفعالية

اخلا�صة �إىل التوعية بفنون الأداء يف املنطقة
وت�سليط ال�ضوء عليها ،وي�سعدنا �أن نكون جزءاً
من هذه اجلهود .كما حتتفي الأم�سية بالنمو
والتطور امل�ستمر للم�شهد الثقايف يف الإمارات،
ما ي�ؤكد دور متحف اللوفر �أبوظبي كمن�صة
جتمع ال�ن��ا���س م��ن جميع اخللفيات وتع ّرفهم
�إىل �أ�شكال الفنون املتنوعة للمجتمعات يف هذه
املنطقة».
وي��ر�� ّ�س��خ م��رك��ز ال �ف �ن��ون يف ج��ام�ع��ة نيويورك
�أبوظبي التزامه بالرق�ص كجزء �أ�سا�سي من
برناجمه ،حيث يتيح من�ص ًة مثالية ي�ستعر�ض
�أوديدرا من خاللها براعته يف الرق�ص وخربته
الطويلة ملا يزيد عن ع�شر �سنوات ،مب�ساعدة
�أ�شهر م�صممي الرق�ص املعا�صر الذين يبتكرون
العرو�ض الثالثة خ�صي�صاً للفنان الربيطاين
املوهوب من �أ�صلٍ �آ�سيوي.
ويج�سد عر�ض “الأ�صداء” من ت�صميم �أديتي
ّ
مانغالدا�س الأج��را���س يف �إ� �ش��ار ٍة �إىل ال�صدى
واحلرية التي توقظ احلوا�س ،و ُتع ّد الأجرا�س
رفيقاً دائماً لكل راق�ص هندي تقليدي ،لكنها
تنف�صل يف ال�ع��ر���ض ع��ن التقاليد والأع� ��راف
وتدعو �إىل عي�ش اللحظة.
ويبتكر را�سل ماليفانت عر�ض “كات” الثاين
خ�ل�ال الأم���س�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام ع�ن��ا��ص��ر م�ألوفة
لأك ��ا� ��ش م��ن خ�ل�ال ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى خ�برت��ه يف
�أمن��اط رق�ص الكاثاك والبهاراتاناتيام ،ليقدم
لوح ًة من الأ�ضواء تركز على احلركة يعبرّ فيها
عن ر�ؤيته اخلا�صة يف �شكل احلركة وتدفقها.
و ُيعترب “كات” نتيجة تعاون را�سل مع م�صمم
الإ�ضاءة مايكل هالز وامللحن �آندي كاوتن ،الذي
يتمتع معه بتاريخ �إبداعي طويل.

� ّأما عر�ض “الكوكبات” فهو من ت�صميم �سيدي
ال�ع��رب��ي ال���ش��رق��اوي ،وي ��أت��ي يف خ�ت��ام الأم�سية
ليلعب بت�أثريات ال�ضوء وال�صوت يف �إ�شار ٍة �إىل
الربق والرعد،
وير�سم م�شهداً متغرياً لل�سماء م��ع �إيحاءات
للم�سافات وال �ق��رب .ول�ط��امل��ا ك��ان ال�شرقاوي
معجباً ب�ه��ذه املفاهيم� ،إذ ي�سعى �إىل ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أمن� � ��اط خم�ت�ل�ف��ة م ��ن ال�صوت
وم�صادر ال�ضوء التي تتحد معاً لإن�شاء كوكب ٍة
من النجوم تبقى ثابت ًة �أو تتحرك يف نطاقات
جاذبية جنو ٍم �أخرى.
ويج�سد �أوديدرا هذا الت�صور من خالل حركاته
ّ
التي حتاكي النجوم بت�ألقها وحيويتها.
ول��د �أك��ا���ش �أودي � ��درا يف اململكة امل�ت�ح��دة وقدّم
عر�ض كامل يف  40دولة،
ما يزيد عن ٍ 300
وت ��وىل ت�صميم رق �� �ص��ات اح �ت �ف��االت اليوبيل
امل��ا��س��ي للملكة وخ�ت��ام فعاليات �أومل�ب�ي��اد لندن
الثقايف .وتلقى �أكا�ش م�ؤخراً تكرمياً من امللكة
بتقلده و�سام الإمرباطورية الربيطانية يف عام
 2020ليدخل قائمة ال�شرف للعام اجلديد.
و�أ�صبح �أودي ��درا �ضيفاً دائ�م�اً يف مركز الفنون
منذ انطالق مو�سمه الأول ،وقدم عر�ض تذمر
 2.0يف عام ،2016
وقدمت �شركته العر�ض العاملي الأول �#أنا_
�أك ��ون بتكليف م���ش�ترك م��ن م��رك��ز ال�ف�ن��ون يف
ع ��ام  ،2018و�أُع� �ي ��د ت�ق��دمي�ه�م��ا يف عرو�ض
الأداء عرب الإنرتنت يف نوفمرب  .2020كما
ق��ام �أكا�ش بتدري�س العديد من الف�صول ،من
تقنيات الرق�ص �إىل امل�ح��ادث��ات ح��ول التوعية
بع�سر ال �ق ��راءة وال �ت �ن��وع الع�صبي و�صعوبات
التعلم الأخرى

مركز �سامل بن حم الثقايف يعقد اجتماعه الت�أ�سي�سي الأول
•• العني -الفجر

اجتمع جمل�س �إدارة مركز �سامل بن حم الثقايف بح�ضور
رئ�ي����س جمل�س الإدارة ال�شيخ م�سلم ب��ن ح��م العامري
وا�ستعر�ض �أع�ضاء املجل�س يف االجتماع الت�أ�سي�سي الأول
املنعقد يف مقر مركز �سامل بن حم الثقايف اال�ستعدادت
النهائية املتعلقة بافتتاج املركز الثقايف ومناق�شة خطة
االفتتاح وما تت�ضمنه من فقرات وفعاليات ومت مناق�شة
�سبل تعزيز املركز الثقايف على ال�ساحة املحلية بكونه �أحد
�أبرز املراكز الثقافية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،
وذل��ك بح�ضور �أع���ض��اء جمل�س الإدارة ال�شيخ الدكتور
مبارك بن �سامل بن حم العامري  ،ال�شيخ الدكتور حممد
بن م�سلم بن حم العامري  ،ال�شيخ �أحمد بن م�سلم بن
حم العامري  ،ال�شيخ �سامل بن م�سلم بن حم العامري
والأ�ستاذ الدكتور عالء نور�س .
وا�ستمع اجلميع يف ب��داي��ة االج�ت�م��اع لعر�ض موجز عن
امل��رك��ز ،و�آل �ي��ات ت�ط��وي��ر �أع�م��ال��ه و�أن���ش�ط�ت��ه وب��راجم��ه يف
امل�ستقبل ،مبا يحقق تطلعات املجتمع وذل��ك من خالل

ت�ب�ن��ي امل��رك��ز ل �ع��دد م��ن ال�ب�رام ��ج والأن �� �ش �ط��ة املختلفة
وامل�ت�ج��ددة ،ال�ت��ي ت�سهم يف �إث ��راء الق�ضايا واملو�ضوعات
املطروحة للحوار .
وخ�لال االجتماع حت��دث ال�شيخ م�سلم بن حم العامري
قائ ً
ال :ي�أتي �إن�شاء مركز �سامل بن حم الثقايف لدعم جهود
قيادتنا الر�شيدة يف احلفاظ على الرتاث الوطني .
وت��اب��ع ب��ن ح ��م :م �ل��ف ال �ت��راث امل �ح �ل��ي ث ��ري بعنا�صره
وتفا�صيله �سواء املادية منها �أم املعنوية ،وهنا ت�أتي �أهمية
عملية التوثيق لهذه العنا�صر ،لكونها ت�شكل ج��زءاً من
الن�سيج الرتاثي الوطني .
و�شدد ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الوطني لإمارة ابوظبي
على �أهمية �إبراز الرتاث الإماراتي الأ�صيل لي�صبح جزءاً
م��ن اخل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة حل�م��اي��ة ال�ه��وي��ة وت��وث�ي��ق الرتاث
ب�صيغ عملية منهجية ت�ستثمر التكنولوجيا ،وزيادة عدد
املهرجانات وامل�سابقات الرتاثية .
ومت خالل االجتماع �صياغة �أه��داف املركز للم�ساهمة يف
تعزيز ركائز الرتاث الإماراتي الأ�صيل و�أبعاده الثقافية
حا�ضراً وم�ستقب ً
ال ،وجت�سيد البناء االجتماعي بكل قيمه

الروحية و�سجاياه التي ت�شكل ن�سيجه املتما�سك الذي
تتجلى فيه املعاين ال�سامية للت�سامح املتجدد عرب حقب
التاريخ املتعاقبة و�شملت الأهداف:
امل�ساهمة يف تعزيز البناء الرتاثي الإماراتي و املحافظة
على خ�صائ�صه و مرتكزاته الأ�صيلة ،امل�شاركة يف �إعالء
� �ص��روح ال�ث�ق��اف��ة ال�ت��ي ت�شهدها ال �ي��وم ب�لادن��ا احلبيبة،
امل�ساهمة يف ت�أكيد �أهمية توثيق مراحل التاريخ الإماراتي
املعا�صر وذاك��رت��ه املجتمعية من خ�لال ر�صد الذكريات
و امل��ذك��رات التي تعد م�صدراً �أ�سا�سياً يف كتابة التاريخ،
امل���س��اه�م��ة يف �إب� ��راز م��واه��ب الإب � ��داع واالب �ت �ك��ار يف كافة
املجاالت ورعايتها ،ال�شراكة االجتماعية والثقافية مع
امل�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة،
ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى �أه �ي �م��ة �إع �ط��اء ال�ف�ع��ال�ي��ات االجتماعية
ا�ستحقاقها يف تر�سيخ قيم املجتمع الإم��ارات��ي وهويته
الأ� �ص �ي �ل��ة ،امل���س��اه�م��ة يف ن���ش��ر ث�ق��اف��ة ال�ع�م��ل التطوعي،
امل�ساهمة يف كل ما يعزز الدعم ب�أ�شكاله و�صوره املتعددة
لذوي الهمم و�إبراز قدراتهم وا�ستثماراها يف كل ما يعزز
م�سرية الوطن بعطاء �أبنائه جميعاً .

خالل جل�سة (�أثر القراءة يف بناء ّ
الذات)

الأمني العام ملجمع اللغة العربية :نعي�ش يف ع�صر ال مكان فيه ملن ال يقر�أ وال يبدع
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��د الدكتور احممد �صايف امل�ستغامني،
الأم� �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �م��ع ال �ل �غ��ة العربية
بال�شارقة� ،أن القراءة �سلوك واع ُيبنى به
العقل ،و ُتبنى به القيم ،ويح ّلق بالإن�سان
يف �أعلى مراتب العلوم والفنون ،وو�صف
ال � �ق� ��راءة ب ��أن �ه ��ا ج �� �س��ر ال �ت��وا� �ص��ل مع
الآخ ��ري ��ن وم �ف �ت��اح لل�شخ�صية وملمح
من مالمح وجه الإن�سان� ،إذا تكلم �أبان
ع��ن �شخ�صيته ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر م��ن خالل
كلماته.
جاء ذلك خالل جل�سة “�أثر القراءة يف
ب�ن��اء ال� �ذّات – ا�سرتاتيجيات يف تعزيز
القراءة” ،ن� ّ�ظ�م�ت�ه��ا “هيئة ال�شارقة
للتعليم اخلا�ص” ،ع�بر تطبيق زووم،
و�أدارت �ه��ا اخل�ب�يرة ال�ترب��وي��ة رن��ا نزال،
وت��ر ّك��زت ح��ول �أه�م� ّي��ة ال �ق��راءة يف بناء
ال� �ذّات م��ن خ�لال تعليم ال ّلغة العرب ّية
ل �ل � ّن��اط �ق�ين ب �ه��ا وب �غ�ي�ره��ا يف امل ��دار� ��س

اخلا�صة.
و�أ� � �ش ��ار ال��دك �ت��ور امل �� �س �ت �غ��امن��ي �إىل �أن
القراءة التي نن�شدها هي التي تفتح �آفاق
املعرفة ونوافذ لالطالع على الآخرين،
وا��س�ت���ش�ه��د مب��ا ق��ال��ه الأدي � ��ب الراحل
ع�ب��ا���س حم�م��ود ال �ع �ق��اد“ :ل�ست �أهوى
القراءة لأكتب ،و�إمنا �أهوى القراءة لأن
عندي حياة واحدة يف هذه الدنيا ،وحياة
واح��دة ال تكفيني لأكتب كل �شي ،ف�أقر�أ
كتب الآخرين لأعي�ش حياتهم”.
وعر�ض الدكتور امل�ستغامني �إح�صاءات
ت�شري �إىل �ضعف الإق�ب��ال على املطالعة
يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،وق� ��ال“ :ل�ست من
امل�ت���ش��ائ�م�ين ،ول�ك��ن ال ينبغي �أن نغ�ض
الطرف عما نحن فيه و�أن نكتم الداء،
وكما قالت احلكمة القدمية من كتم داءه
قتله ،وقد تكون بع�ض الإح�صاءات حول
م�ؤ�شرات القراءة مبالغًا فيها ،ولكن ال
�أح��د ي�ستطيع �أن ي�ق��ول �إن ال �ق��راءة يف
العامل العربي اليوم متميزة”.

و�أثنى الدكتور امل�ستغامني على توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ال ��ذي �أم ��ر ب�ب�ن��اء بيوت
ال�شعر يف الدول العربية ،و�أمر بالعناية
ب�ه��ا لت�صبح م�ن��اب��ر للغة والأدب ،حتى
بلغت  12بيتاً لل�شعر يف العامل العربي،
وهي مظالت لغوية علمية لن�شر ثقافة
القراءة والفكر والت�أمل ،كما ن�صح الأ�سر
�أن تن�شئ يف بيوتها مكتبات ،لأن البيت
الذي ال مكتبة فيه ال ينتظر منه الكثري
ولن يتعلم فيه الأطفال حب القراءة.
وقال الدكتور امل�ستغامني“ :با�ستطاعة
الآب� ��اء حت�ف�ي��ز الأب �ن ��اء ل �ل �ق��راءة عندما
ي �ح � ّدث��ون �ه��م ع ��ن � �س�ير ال �ع �ظ �م��اء ،لأن
ال �ق��راءة مت ّثل ت��ذك��رة لاللتحاق بركب
اخل��ال��دي��ن ،وال �ق��راءة ه��ي امل�ف�ت��اح الذي
يفتح لك م�ستقب ً
ال م�شرقاً ،وال بد من
تغيري ذهنيات النا�س من خ�لال املزيد
من االهتمام بثقافة القراءة”.

و�أك ��د“ :نحن نعي�ش يف ع�صر ال مكان
فيه ملن ال يقر�أ وال يبدع ،وال يحلل وال
يبتكر ،فال بد �أن تفتح لنف�سك طريقاً
بالقراءة ،وال بد �أن متتهن مهنة القراءة
لأنها و�سيلة من و�سائل التغيري”.
و�أ�ضاف“ :ال بد �أن يعتمد طالب العلم
القراءة �أ�سلوب حياة ،لأن القراءة خيار
وق��رار وف��رار ..فهي خيار لأنها �أ�سلوب
حياة ،وهي قرار لأنه لي�س من ال�سهولة
�أن مت�ضي �ساعات يف القراءة ،وهي فرار
من اجلهل ومن دركات التفكري الذي ال
ينفع”.
وخ �ت��م ب�ق��ول��ه“ :ميكن �أن ن�ب�ن��ي جيال
ُيح�سن �إىل نف�سه و�إىل �أمته بالقراءة،
فكل �أب�ن��ائ�ن��ا �أذك �ي��اء ون�ح��ن بحاجة �إىل
طرق مبتكرة جتعل طالبنا يقبلون على
ال�ق��راءة ،و�أرى �أن �إلزامية التعليم �أمر
عظيم ولي�س للطالب وال لأ�سرته حق يف
�إخراج الطالب من املدر�سة لأنه �إذا خرج
�سيكون معول هدم للمجتمع”.
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ت��ط��لّ الإع�لام��ي��ة اللبنانية مل��ى ل��ون��د يف
للم ْن ِتج مروان
م�سل�سل (الزوجة الأوىل) ُ
ح��داد يف جتربة متثيلية مهمة ،ولكنها
لي�ست الأوىل.
لوند تتحدث عن م�شاركتها يف هذا العمل
وتوقعاتها مل�ستقبلها املهني كممثلة يف هذا
احلوار:
كل �شيء يتحقق يف الوقت املنا�سب
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ملى لوند :كنت �أحلم بال�سينما يف عقلي
الباطني و�أع�شق التمثيل
• �ش ّكلت م�شاركتك يف م�سل�سل (الزوجة الأوىل) تكري�ساً لدخولك جمال التمثيل ،وهو الطريق �أو لإر�ضاء نزوة.
عندما قبلتُ بالدور ،تعاونتُ مع �أنطوان �أ�شقر لتدريبي ،وهو �أ�ستاذ جامعي و�أ�ستاذ م�سرح ومد ّرب
الذي اختاره عدد كبري من املذيعات ،ما �أهمية هذه التجربة؟
 دخويل املجال لي�س جديداً� ،إذ �سبق �أن خ�ضت هذه التجربة مع املخرج فيليب عرقتنجي ،كما �أداء كي �أقوم باملهمة على �أكمل وجه.ُ
وحني قر� ُأت الن�ص� ،أعجب ْتني ال�شخ�صية كثرياً ،وب�صراحة �أُغرمت ب�شخ�صية (�سونيا) ،ولذلك
ظهرت يف عمل مع كارول �سماحة و�شاركت يف م�سل�سل املخرج ندمي مهنا (بردانة �أنا).
وبالن�سبة �إىل املذيعات اللواتي اجتهن نحو التمثيل ،فهناك �أ�شخا�ص يتخ�ص�صون يف جمال معني وافقتُ على العر�ض.
وبالن�سبة �إىل عمري ،املخاطر ُة غري م�سموحة ،لكن مَن ال يخاطر ال ميكن �أن يتقدم �شرط
وال يلبثون �أن يربعوا يف جمال � َآخر.
�أن يدر�س خطواته جيداً و�أن يكون على قدر امل�س�ؤولية ،لتخفيف ن�سبة اخلطر �إىل �أق�صى
ولأن املذيعة معتادة على الكامريا ،فمن ال�سهل عليها �إىل حد ما االنتقال �إىل جمال التمثيل.
لكن هذا ال يعني �أنها �ست�صبح ممثلة فوراً ،بل يجب �أن ت�شتغل على نف�سها و�أن يكون لديها مد ّرب حد ممكن.
• كيف تتحدثني عن �شخ�صية (�سونيا)؟
ي�ساعدها ،خ�صو�صاً �إذا مل تكن متخ�ص�صة يف املجال.
وبالن�سبة �إىل جتربتي ،فال يمُ كن ت�شبيهها بتجارب املذيعات الأخريات ،لأنهن ل�سن من جيلي - .هي امر�أ ُة املفاج�آت .النا�س ال َي ْعرفون �سبب ت�ص ّرفاتها ،ومع َت َقدُّ م احللقات
علي املخرج الراحل �ألبري كيلو م�شروعاً متثيلياً ،لكنني يكت�شفون �أن هناك �أوجهاً عدة يف �شخ�صيتها ،وتفتح �أبوابها يف �أماكن مع ّينة
وعندما دخلتُ عامل التلفزيون عَر�ض ّ
ُ
كي يكت�شفوها ولكنهم ال يلبثون �أن يتفهّموا حالتها عندما يتعرفون
اعتذرت ،مع �أنني كنت �أحلم بال�سينما يف عقلي الباطني و�أع�شق التمثيل.
ويف ذاك الوقت ،كان عدد املذيعات قلي ً
ال جداً ،وكانت الإطاللة على ال�شا�شة كمذيعة �أمراً مهماً على ظروفها و�سيتعاطفون معها بعد كرههم لها.
جداً لأيّ �شخ�ص منا ،خ�صو�صاً �أنني كنت �أذيع باللغة الفرن�سية وانتقلتُ �إىل العربية يف مرحله • ع��ادة يعر�ض م��روان ح��داد عمله قبل املو�سم الرم�ضاين
ثم يُكمله خالله ،ال�ستقطاب املُ�شاهِ دين .فهل هذا الأمر
الحقة.
ال ميكن �أن نندم و�أن نت�ساءل مل��اذا مل تحَ ْ ��دث الأم��ور من قبل ،لأن كل �شيء يتحقق يف الوقت �سيتك ّرر �أي�ضاً مع (الزوجة االوىل)؟
املنا�سب .و�أنا �أُكمل ما كنتُ بد�أت به ،واجتاهي نحو التمثيل مردّه �إىل �أنه عمل ي�ستم ّر معنا حتى  -العمل من جز�أين� ،أم��ا بالن�سبة �إىل التفا�صيل
الأخرى فهي عند امل ْنتِج مروان حداد.
النهاية ،ولأنني ال �أ�ستطيع البقاء من دون عمل.
ويف حال جنحتْ جتربتي فيه ،كوين ال�أزال يف بداية املجال ،ف�س�أكمل فيه ما دمتُ �أمتتع بال�صحة • وك �ي��ف ت�ت��وق�ع�ين �أن ت �ك��ون املناف�سة
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة يف ح ��ال � �ص �ح��ت هذه
وبذاكرة قوية.
التوقعات؟
كل ما �أمتناه هو �أن �أجنح كي �أقول �إنني بد� ُأت مبحطة جديدة يف حياتي.
• ومل��اذا تراهنني على ه��ذه التجربة حتديداً (ال��زوج��ة الأوىل) مبا �أن لك جت��ارب متثيلية  -ال مي�ك��ن لأيّ م�ن��ا �أن يتابع
جميع الأعمال الرم�ضانية.
�سابقة؟
 �إىل هذا امل�سل�سل� ،شاركتُ يف فيلم مع كارلو�س �شاهني وهو من �إنتاج لبناين  -فرن�سي م�شرتك ،يف النهاية ،ك��ل عمل ينالوت�شارك فيه �أي�ضاً ممثالت فرن�سيات معروفات ج��داً ،و�أن��ا �أعتربه نقلة نوعية مهما كان حجم ن�صيبه ،و�إذا تابع النا�س
دوري فيه ،لأنه �س ُيعر�ض يف دور ال�سينما العاملية .ال �أراهن على العمل اجلديد ،بل �أدعو النا�س م �� �س �ل �� �س� ً
لا و َت� � َع� � َّل� �ق ��وا به
كي ي�شاهدوين كيف �أم ّثل ،لأنني �ألعب دوراً �أ�سا�سياً ورئي�سياً ،وم�شاركتي لي�ست جمرد �إطاللة ،بل ف���س�ي�ك�م�ل��ون م�شاهدته،
وه � � � ��ذا ي �ن �� �س �ح ��ب على
أج�سد �شخ�صية مر ّكبة متر يف حاالت خمتلفة ،و�إما �أن �أجنح و�إما ال.
� ّ
• وما انطباع امل ُ ْخرِج حول �أدائك؟
(ال ��زوج ��ة الأوىل) و�أيّ
ُ
 يقول يل لو �أنكِ ال تعطيني الأداء الذي �أريده لكنتُعاودت ت�صوير املَ�شاهد �إىل �أن �أح�صل على عمل �آخر.
النتيجة التي ُت ْر�ضيني ،لكن املمثل يقلق بطبعه ويهمه �أن يت�أكد و�أن يرى بعينه حتى لو ر�ضي وي �ج��ب ع ��دم �إغ �ف ��ال �أن
يتحكم
عليه كل النا�س.
عوامل املُ�شاهَدة ّ
وكما كل النا�س� ،أكت�شف احللقات عند عر�ضها .والأ�صداء كانت �إيجابية ،وهي كانت كذلك �أي�ضاً ب �ه ��ا �أي� ��� �ض� �اً املمثلون،
من املنتج مروان حداد الذي قدّم يل العر�ض واملخرج طوين عاد عند �إجراء (الكا�ستينغ) والأ�ستاذ ومعلوم �أن مم ّثلي ال�صف
الأول لديهم جمهور يُتابع
طوين �أ�شقر الذي �أ�شرف على تدريبي كممثلة.
• هل تعتقدين �أنك خاطرتِ لأنك اخرتت تقدمي دور مر ّكب و�أ�سا�سي يف امل�سل�سل من خالل �أعمالهم ،من دون �أن يعني
ذل��ك �أن ه��ذا ل��وح��ده يُ�ش ّكل
جت�سيد �شخ�صية تعي�ش حاالت خمتلفة؟
 ال �أخاطر على الإطالق .قر� ُأت الدور جيداً واطلعتُ على ال�شخ�صية .ولو مل �أ�شعر ب�أنني �س�أكون عن�صراً كافياً ل�ضمان النجاحاجلماهريي الذي تتداخل لبلوغه
على قدر امل�س�ؤولية ،لمَ ا َق ِب ْلتُ بالعمل.
�أملك خرب ًة عمرها  35عاماً يف العمل التلفزيوين وال �أريد �أن �أحرقها و�أبدّدها ،ملجرد املخاطرة جمموعة مقوّمات متكاملة.

هاجر ال�شرنوبى :هذا �سر
م�شاركتى فى "جزيرة غمام"
ت���ش��ارك ال�ف�ن��ان��ة ه��اج��ر ال���ش��رن��وب��ي ،ف��ى ب�ط��ول��ة م�سل�سل
"جزيرة غمام" مع طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي
ع�ب��دال��وه��اب� ،أح�م��د �أم�ي�ن ،ت�أليف عبدالرحيم كمال،
و�إخ� ��راج ح�سني امل �ن �ب��اوي ،وم��ن امل �ق��رر ع��ر��ض��ه خالل
مو�سم رم�ضان القادم.
و ق��ال��ت "هاجر" يف ت�صريح خ��ا���ص لـ"و�شو�شة" �إنها
��س�ت�ب��د�أ ت�صوير م���ش��اه��ده��ا يف ال�ع�م��ل خ�ل�ال الأ�سبوع
اجل��اري ،و�أنها حتم�ست للم�شاركة ب�سبب اختالفه على
كل امل�ستويات من حيث املو�ضوع و طبيعة ال�شخ�صيات،
موكدة �أنه مل يقدم عمل مثله يف الدراما امل�صرية من قبل،
كما �أنها �سبق وتعاونت مع املخرج ح�سني املنباوي فى �أعمال
�سابقة وا�ستمتعت بالتعاون معه لذلك مل ترتدد
يف تكرار التجربة.
وي���ش��ار �إىل �أن��ه يعر�ض ح��ال�ي�اً لـ
ه��اج��ر ال �� �ش��رن��وب��ي م�سل�سل
"نقل عام" الذي ت�شارك
ف � � �ي� � ��ه م � � � ��ع حم � �م� ��ود
ح� �م� �ي ��دة� ،سو�سن
ب� � ��در� ،سميحة
�أيوب� ،أحمد
بدير ،دينا،
م �ي ��ره � � ��ان
ح � � � �� � � � �س � �ي ��ن،
حم�م��د حممود
عبد العزيز ،حم�سن
حميي ال��دي��ن� ،إميان
�أي� � ��وب ،ع��اب��د عناين،
ن �ه �ل��ة � �س�ل�ام ��ة ،هايدي
رفعت ،ن��ور خالد النبوي ،هاجر
ال�شرنوبي� ،أم�يرة �أدي��ب ،حممد
ال�صاوي ،و هو من ت�أليف وليد
خريي و�إخراج عادل �أديب.

ركني �سعد وهند عبد احلليم تن�ضمان
لأ�سرة م�سل�سل "�أزمة منت�صف العمر"
ان�ضمت الفنانتان هند عبد احلليم ،والأردن�ي��ة ركني �سعد
�إىل �أ�سرة م�سل�سل "�أزمة منت�صف العمر" املكون من 15
حلقة واملقرر انطالق ت�صويره يوم غد ال�سبت يف العا�صمة
اللبنانية بريوت ،للعر�ض يف �شهر رم�ضان املقبل ،حيث �سافر
معظم فريق العمل �إىل لبنان لو�ضع اللم�سات الأخرية قبل
بدء الت�صوير.
م�سل�سل "�أزمة منت�صف العمر" ت�أليف �أحمد عادل و�إخراج
كرمي العدل ،وبطولة ريهام عبد الغفور ،كرمي فهمى ،عمر
ال�سعيد ،رن��ا رئي�س ،ر��ش��دى ال�شامى ،وه�ن��د عبد احلليم،

ورك�ي�ن ��س�ع��د ،وت� ��دور الأح � ��داث يف اط ��ار اج�ت�م��اع��ى ،حول
العالقات العاطفية ح��ول ريهام عبد الغفور التي دور ربة
م�ن��زل م�ت��زوج��ة م��ن ر��ش��دي ال�شامي ول��دي��ه اب�ن��ة وه��ى رنا
رئي�س التي تن�ش�أ بينها وبني كرمي فهمى ق�صة حب.
ي��ذك��ر �أن هند عبد احلليم ق��دم��ت م ��ؤخ��راً بطولة حكاية
"تقلها دهب" من املو�سم الثانى مل�سل�سل "�إال انا" الذى مت
عر�ضه على قناة dmc
وج�سدت دور البطلة فريال �أ�شرف التي ح�صدت امليدالية
ال��ذه�ب�ي��ة ل ��وزن �أك�ث�ر م��ن  61ك�ج��م ��س�ي��دات يف مناف�سات

الكاراتيه ب�أوملبياد طوكيو الأخرية ،و�شارك يف بطولة العمل
�سارة عبد الرحمن وهال ال�سعيد.
�أما ركني �سعد فكان �آخر �أعمالها فيلم "العارف" الذى مت
عر�ضه يف ال�سينمات العام املا�ضى ،من بطولة �أحمد عز،
�أح �م��د ف�ه�م��ى ،م�صطفى خ��اط��ر ،حم�م��ود ح�م�ي��دة ،كارمن
ب�صيب�ص،
�أحمد خالد �صالح ،ح��ازم �إيهاب ،وع��دد من النجوم الذين
يظهرون ك�ضيوف �شرف �أبرزهم حممد ممدوح ،وهو ت�أليف
حممد �سيد ب�شري و�إخراج �أحمد عالء الديب.
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املوز الفاكهة الأكرث �إ�شعاعا وفقا خلرباء
حتدث العاملان من جامعة بكني للمالحة اجلوية والف�ضائية،
جيان �ساوتيان ولياو جيه ،يف مقال �أن املوز ي�شكل خطرا معينا،
ولو �ضئيال ،على ال�صحة ،ب�سبب العن�صر امل�شع الذي يحتويه.
و�أ� �ش��ار ال�ب��اح�ث��ان �إىل �أن ه��ذه ال�ث�م��ار حت �ت��وي ،ب��اال��ض��اف��ة �إىل
البوتا�سيوم املعتاد غري ال�ضار ،حتتوي �أي�ضا على البوتا�سيوم-
 40وهو م�صدر للإ�شعاع امل�ؤين الذي ي�ؤثر �سلبيا على ال�صحة.
ومع ذلك تعترب كمية هذه املادة يف املوز �صغرية .وقال العاملان:
"�إن جرعة الإ�شعاع املتلقاة من تناول موزة واحدة تبلغ حوايل
 0,0778ميكرو�سيفرت .وهذه الكمية �صغرية للغاية .باملقارنة

نق�ص حاد يف فيتامني «د» يزيد من
خطر الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستات!

ال�شاى الأخ�ضر وال�سمنة
ك �� �ش �ف��ت درا� � �س� ��ة ح��دي �ث��ة �أن �شرب
ال�شاي الأخ�ضر ميكن �أن ي�ساعد يف
تقليل ال�سمنة وك��ذل��ك االلتهابات
يف الأم �ع��اء .و�أظ�ه��رت النتائج ،التي
ن�شرت يف جملة الكيمياء احليوية
ال�غ��ذائ�ي��ة� ،أن ال�ف�ئ��ران ال�ت��ي تتغذى
ع �ل��ى ن �ظ��ام غ��ذائ��ي غ �ن��ي بالدهون
ت�ستكمل مع ال�شاي الأخ�ضر اكت�سبت
وز ًنا �أقل بنحو  % 20كانت مقاومتها للأن�سولني �أقل من الفئران التي
تغذت على نظام غذائي مماثل بدون ال�شاي .وكانت الفئران التي تتغذى
على نظام غذائي يحتوي على م�ستخل�ص ال�شاي الأخ�ضر بن�سبة 2%
تتمتع ب�صحة �أمعاء حم�سنة ،مبا يف ذلك امليكروبات املفيدة يف الأمعاء ونفاذ
�أقل يف جدار الأمعاء ،وهي حالة ت�سمى (الأمعاء املت�سربة)� ،أكرث من تلك
التي تناولت نظامًا غذائ ًيا بدون ت�سريب ،وتعد الأمعاء املت�سربة م�شكلة يف
الإن�سان ت�ساهم يف انت�شار التهاب منخف�ض الدرجة.
وقال الباحث الرئي�سي ريت�شارد برونو ،الأ�ستاذ بجامعة والية (�أوهايو) :
توفر الدرا�سة دلي ً
ال على �أن ال�شاي الأخ�ضر ي�شجع منو بكترييا الأمعاء
اجليدة ،وه��ذا ي ��ؤدي �إىل �سل�سلة من الفوائد التي تقلل ب�شكل كبري من
خطر ال�سمنة .و�أ�ضاف �أن ال�شاي الأخ�ضر يحمي � ً
أي�ضا من حركة ال�سموم
الداخلية – املكون البكتريي ال�سام – من �أح�شائهم ويف جمرى الدم ،كما
يرتبط �شرب ال�شاي الأخ�ضر بانخفا�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سرطان
والقلب والكبد.

• من هو ارفني رومل؟
ه��و مار�شال امل��اين مل��ع جنمه خ�لال احل��رب العاملي الثانية بو�صفهقائدا للقوات االملانية يف افريقيا ال�شمالية ول��د ع��ام  1981ومات
منت�صرا عام . 4491

• من هو اعظم �شعراء ع�صر النه�ضة الفرن�سية؟

هو بريدو ونادر ال�شاعر الفرن�سي الذي ولد عام  4251وعا�ش حياةكلها غزارة يف االنتاج حتى تويف عن عمر  16عاما.

• من هو وا�ضع النظرية النازية يف االعراف؟

 هو الفرد روزب��رغ وهو زعيم وكاتب امل��اين عرف بب�شاعة ت�صرفاتهوق�سوته �سادي النزعة ومييل للعنف و�ضع نظريته ال�شهرية يف النازية
يف االع��راق التي ت�شيبع بها الزعيم الهتلر ،وق��د اع��دم روزن�ب�رغ عام
6491

ف�إن الت�صوير املقطعي املحو�سب لل�صدر يعادل � 70ألف موزة.
ي�ستخدم العلماء من حني لأخر "معادل املوز" لقيا�س الن�شاط
الإ�شعاعي للم�صدر .على �سبيل املثال يتنا�سب احل��د الأق�صى
امل�سموح به من ت�أثري حمطات الطاقة النووية مع ا�ستهالك 2,5
�ألف موزة �سنويا ،و�ستكون اجلرعة املميتة حوايل  35مليونا.
و�أ�شار اخلبريان �أي�ضا �إىل �أن الإ�شعاع امل�شع يحيط بالإن�سان يف
كل مكان ،وخا�صة �أثناء فحو�صات الأ�شعة والت�صوير املقطعي
امل�ح��و��س��ب  ،وك��ذل��ك ع�ن��د ال �ت��دخ�ين� ،إذ �أن ال�ب��ول��ون�ي��وم 210
والر�صا�ص  210املوجودين يف التبغ �أخطر بكثري من املوز.

طالبات يرتدين �أزياء ر�سمية �أثناء م�شاركتهن يف احتفاالت ت�أ�سي�س جامعة ناراثيوات راجاناجاريندرا يف مقاطعة ناراثيوات جنوب تايالند  -ا ف ب

يحدث �سرطان الربو�ستات يف غدة �صغرية على �شكل حبة اجلوز ،وميكن
�أن يتطور ب�ب��طء ،وال يظهر �أي ع�لام��ات ل�سنوات ع��دي��دة ،وفقا لتقارير
.NHS
وميكن �أن تزيد بع�ض املخاطر من احتمالية الإ�صابة بهذه احلالة :نق�ص
فيتامني (د) واحد منها.
وي�ساعد فيتامني (د) يف �أداء وظائف خمتلفة يف �أج�سامنا ،بدءا من نظام
امل�ن��اع��ة لدينا �إىل �صحة ال�ع�ظ��ام وال�ع���ض�لات .وت��و��ض��ح � NHSأن هذا
الفيتامني ي�ساعد على تنظيم الكال�سيوم والفو�سفات يف �أج�سامنا  -العنا�صر
الغذائية الأ�سا�سية ال�ضرورية للحفاظ على �صحة العظام والأ�سنان.
وب�سبب ال��دور احليوي لفيتامني (د) ال��ذي ي�ساهم يف ا�ستقالب العظام،
ميكن �أن ي�ؤدي نق�صه �إىل حدوث ت�شوهات و�أمل.
وب�صرف النظر عن م�شاكل العظام ،ف��إن املر�ض الأك�ثر خطورة املرتبط
بنق�ص فيتامني (د) هو �سرطان الربو�ستات ،وفقا لتقارير "كليفالند
كلينك".
ووج ��دت درا��س��ة ن�شرت ع��ام  2014يف جملة Clinical Cancer
� ،Researchأن نق�ص فيتامني (د) عامل خطر للإ�صابة ب�سرطان
الربو�ستات .واكت�شف الدليل �أن الرجال الأمريكيني من �أ�صل �إفريقي
الذين يعانون من هذا النق�ص معر�ضون ب�شكل �أكرب للإ�صابة بهذا النوع
من ال�سرطان .ووج��د الباحثون �أي�ضا �أن "ال�شكل العدواين" ل�سرطان
الربو�ستات يرتبط بنق�ص فيتامني (د).
وهذا اخلطر ال ي�ؤثر فقط على الأمريكيني من �أ�صل �إفريقي ولكن �أي�ضا
على الأمريكيني الأوروبيني .ونظرت الدرا�سة يف �أكرث من  600رجل من
جميع �أنحاء �شيكاغو لديهم م�ستويات �أعلى من  ،PSAوه��و م�ست�ضد
خا�ص بالربو�ستات ي�ستخدم للك�شف عن �سرطان الربو�ستات.
وفح�ص جميع امل�شاركني �أي�ضا بحثا ع��ن نق�ص فيتامني (د) .وك�شفت
النتائج �أن الرجال الأمريكيني من �أ�صل �إفريقي لديهم خطر الإ�صابة
ب�سرطان الربو�ستات بن�سبة  2.43مرة .وعندما يتعلق الأمر باحتمالية
الإ�صابة بنوع عدواين من هذا ال�سرطان ،كان لدى الأمريكيني الأوروبيني
خماطر �أعلى مبقدار  3.66مرة ،بينما كان لدى الأمريكيني من �أ�صل
�إفريقي خماطر �أعلى مبقدار  4.89مرة.
 كيف ميكنني معرفة ما �إذا كنت �أعاين من نق�ص فيتامني (د)؟ال تكون العالمات وا�ضحة دائما عند البالغني ،ولكن هناك بع�ض الأعرا�ض
املحتملة وت�شمل:
• التعب.
• �آالم العظام.
• �ضعف الع�ضالت �أو تقل�صات الع�ضالت.
• تغريات يف املزاج واالكتئاب.
وتقول � NHSإن اجلرعة اليومية املو�صى بها هي  10ميكروغرامات
من فيتامني (د) يف اليوم .وميكن حتقيق ذلك عن طريق تناول املكمالت
الغذائية �أو تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامني ،ب��دءا من الأ�سماك
الزيتية و�صفار البي�ض �إىل الأطعمة املدعمة.

• هل تعلم �أن ترمي�ش عيونك يف يوم كامل ،ي�ساوي �إغما�ضهما ملدة  30دقيقة متوا�صلة.
• هل تعلم �أن قدمك حتتوي على  26عظمة.
• متو�سط دماغ الإن�سان يتكون من حوايل  78%من املاء.
• هل تعلم �أن ناجت جمموع كل الأرقام من � 1إىل  100على التوايل ( )… 3+2+1هو .5050
• هل تعلم �أن الإ�سفنج ميت�ص املاء البارد �أكرث من املاء ال�ساخن.
• هل تعلم �أن الربق ي�ضرب الأر���ض حوايل  6000مرة كل دقيقة •.هل تعلم �أن  -الدلفني  -هو
�أذكى احليوانات الثديية
• هل تعلم ان نبات الرنج�س يقتل اعداءه فهو يقتل اي نبات ينمو بجواره.
• هل تعلم ان �شعب الباكا؟ �شعب من االقزام يعي�ش يف غابات الكامريون.
• هل تعلم ان ا�صل كلمة البرتول ا�صلها التيني وتعني زيت ال�صخر.
• هل تعلم �أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة
• هل تعلم �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم �أن الن�سور ال متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ض
• هل تعلم �أن �أ�سرتاليا كانت ت�سمى نيو هوالند.

الأمري ال�صغري
عندما اجنبت امللكة طفلها الأول فرح امللك به ا�شد الفرح خا�صة انه انتظر هذه اللحظة �سنوات عديدة وها هي امنيته
تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته ف�أ�سرع وو�ضع حول رقبة مولوده �سل�سلة ذهبية كانت هدية من جدته من يلب�سها ال
يخلعها العمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه وال ي�ستطيع �أي ان�سان ان يخلعها من رقبة الأمري ال�صغري اال
امه فقط ،ويف غمرة فرحة الق�صر واململكة بالأمري ال�صغري ت�سللت امر�أه حاقدة حا�سدة �إىل جناح امللكة وا�ستطاعت ان
تخطف الأمري ال�صغري وتهرب به من �سراديب الق�صر بدون ان يح�س بها احد وماتت الفرحة يف اململكة ويف القلوب و�شاع
الهم والغم يف الق�صر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن �صغريه لكن حمال فقد اختفى ال�صغري.
كانت هذ املر�أه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنة خالته وام طفله فكرهت ابنة عمه ذلك
وقررت ان تبدل فرحتهما �إىل عذاب ف�سرقت ال�صغري واختفت به يف قرية جماورة وادعت انه طفلها وعا�شت هناك تنتظر
الوقت املنا�سب لتقتل فيه الأمري ال�صغري حتى ال يتعرف عليه احد لكن مل تواتيها ال�شجاعة على ذلك لذا فقد كانت
ترتكه كثرياً يلهوا كيفما �شاء رمبا ا�صابه مكروه فتتخل�ص منه كما انها مل ت�ستطيع ان تخلع ال�سل�سلة الذهبية من رقبته
فرتكتها وهى تتع�شم ان يكرب فتخنقه فهى ال تعرف �سرها .كرب الأمري ال�صغري و�صار فتى �شجاعا قوي البنيان ومل ال؟
فمنذ �صغره تعود ان ال يخاف �شيئا و�أن يتحمل كل �شئ فالعي�شة القا�سية علمته الكثري لكنه كان و�سيماً جميل الطلعة حلو
الل�سان وكان يحمل �سمات امه وابيه ،وقد عمل مع احد التجار بائعاً متجو ًال ف�أخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�ضائعه ويف
احد الأيام و�صل �إىل مملكة ابيه ف�أخذ يدور يف اململكة يبيع ما معه حتى و�صل �إىل الق�صر ف�ألتف حوله اخلدم ي�شرتون
من ب�ضائعه اجلميله وهناك يف ال�شرفه كانت جتل�س امللكة وابنتها ال�صغرية التى انعم اهلل عليهما بها بعد فقدان الأمري
ال�صغري ف�أحبت ان ترى ما معه فنادت امللكة ب�أن يدخل �إىل الق�صر ففعل وهناك عند ال�شرفة وقف ينظر �إىل الأمرية
ال�صغرية ونظرت اليه امللكة مبهورة به ف�أنتبهت على مالمح وجهه ف�إن من ينظر اليه ك�أنه ينظر �إىل امللك واخذت تدقق
النظر يف الفتى عندها دخل امللك عليهم وقال :ماذا تفعلون؟ فلم يرد عليه احد .اقرتب ونظر من ال�شرفة فوجد الفتى
ووقف ينظر اليه ويحدق به وفج�أة ملح ال�سل�سلة الذهبيه ..ف�صرخ وقال :ا�صعد ..ا�صعد �إىل هنا� ،صعد الفتى منده�شاً
خائفاً ويف ال�شرفة مد امللك يده وع��رف ال�سل�سلة الذهبية و�صرخ :يا الهى انه ابننا ،انظري ايتها امللكة انه ابننا ،انها
ال�سل�سلة امل�سحورة التى ال ينزعها احد اال انت� ..شهقت امللكة وام�سكت الفتى ونظرت اليه وقالت :من اين لك بها؟ فقال
الب�سها منذ كنت ر�ضيعاً ومل ت�ستطيع امى فكها .فقالت واين امك خذين اليها؟ ويف احلال حترك ركب امللك يف طريقه �إىل
القرية املجاورة والتى تخ�ضع ل�سلطانه اي�ضاً ،وهناك فوجئ ب�أبنة عمه والتي ادعت طوال هذه الفرتة انه ابنها ،وعرف انها
من فعلت ذلك ،لكنه تركها لعذاب الأيام ،وعاد �سعيداً �إىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�ش اململكة يف �سعادة.

