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درا�سة تك�سف كارثة العمل ل�ساعات طويلة
ل�ساعات طويلة  العمل  اأن  االثنني  اأم�س  العاملية  ال�سحة  اأعلنت منظمة 
وقد  �سوءا  ي��زداد  اجت��اه  يف  �سنويا،  االأ�سخا�س  من  االأل���وف  مئات  يقتل 
يت�سارع اأكرث ب�سبب وباء كوفيد19-. ويف اأول درا�سة عاملية عن الوفيات 
املرتبطة بالعمل ل�ساعات طويلة، اأو�سحت ورقة بحثية ُن�سرت يف دورية 
ب�سكتة  االإ�سابة  ب�سبب  ماتوا  �سخ�س  األف   745 اأن  )البيئة الدولية( 
دماغية اأو اأمرا�س القلب املرتبطة بالعمل ل�ساعات طويلة يف 2016. 
ماريا  وقالت   .2000 ع��ام  عن  باملئة   30 قرابة  ال��زي��ادة  ن�سبة  وبلغت 
نريا، مديرة اإدارة البيئة وتغري املناخ وال�سحة يف املنظمة: "العمل ملدة 
55 �ساعة اأو اأكرث اأ�سبوعيا ميثل خطرا �سديدا على ال�سحة". واأ�سافت 
"نرغب يف ا�ستخدام هذه املعلومات يف الرتويج ملزيد من التحرك، املزيد 

من احلماية للعمال".
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  امل�سرتكة  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
رجاال  كانوا  باملئة(   72( ال�سحايا  معظم  اأن  الدولية  العمل  ومنظمة 
اأو اأكرب. وذكرت الدرا�سة اأي�سا اأن االأ�سخا�س  وكانوا يف منت�سف العمر 
االأك���رث ت��اأث��را ه��م ال��ذي��ن يعي�سون يف ج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا واإق��ل��ي��م غرب 
املحيط الهادي، الذي ي�سم ال�سني واليابان واأ�سرتاليا. وقالت الدرا�سة 
اأو  �ساعة   55 مل��دة  العمل  اإن  دول��ة   194 من  بيانات  اإىل  ا�ستندت  التي 
بن�سبة  الدماغية  بال�سكتة  االإ�سابة  اأ�سبوعيا مرتبط بزيادة خطر  اأكرث 
خطر الوفاة ب�سبب اأمرا�س القلب بن�سبة 17 باملئة  وزيادة  باملئة،   35
اأ�سبوعيا.  �ساعة   40 اإىل   35 بني  ما  يعملون  الذين  باأولئك  باملقارنة 
وغطت الدرا�سة الفرتة ما بني عامي 2000 و2016، وبالتايل فهي ال 
ت�سمل جائحة كوفيد19-، لكن م�سوؤويل منظمة ال�سحة العاملية قالوا 
الناجتني عن  العاملي  االقت�ساد  وتباطوؤ  املنزل  العمل من  الزيادة يف  اإن 

حالة الطوارئ ب�سبب فريو�س كورونا رمبا زاد املخاطر.

الطهي بهذا الزيت.. مفيد جدا ل�سحة القلب
يبحث كثري من النا�س عن القلي بطرق �سحية من خالل ا�ستخدام 
جديدة  درا�سة  لكن  التقليدية،  الزيوت  عن  واالبتعاد  حم��ددة،  اأن��واع 
اأنه  رغ��م  كثريون  يتجاهله  بعينه  زي��ت  ا�ستخدام  ���س��رورة  اإىل  نبهت 
مثل  الطهي،  زي��وت  بع�س  اأن  كثريون  يعرف  وبينما  للغاية.  �سحي 
للطهي  �سحية  االأك��رث  باعتبارهما  االأف��وك��ادو،  وزي��ت  الزيتون  زي��ت 
م��ن غ��ريه��ا، ف��اإن��ه��م ال ي��ع��رف��ون اأن زي���ت ف���ول ال�����س��وي��ا ه��و م��ن بني 
زي��ت فول  اإن  العلماء  وي��ق��ول  القلب.  ف��ائ��دة ل�سحة  االأك���رث  ال��زي��وت 
ال�سويا، املتوفر على نطاق وا�سع، قد اأربك العلماء وامل�ستهلكني على 
الدموية  القلب واالأوعية  الواقع يعزز �سحة  اأنه يف  اإال  الع�سور،  مر 
ويخف�س ن�سبة الكولي�سرتول. وهذا ما ك�سفه جمموعة من الباحثني 
تك�سا�س  وج��ام��ع��ة  بن�سلفانيا  والي���ة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��ت��غ��ذي��ة  ع��ل��وم  يف 

للتكنولوجيا من خالل درا�سة ُن�سرت موؤخرا يف جملة التغذية.
ففي حني اأن زيت فول ال�سويا هو الزيت االأكرث ا�ستهالًكا على نطاق 
مقابل  ف��اإن خماطره  ال��ع��امل،  يف  وكذلك  املتحدة  ال��والي��ات  وا�سع يف 
فوائده ال تزال حمط نقا�س كبري بني امل�ستهلكني واملهنيني الطبيني 

منذ �سنوات.

كنوز الأ�ستازانثني لل�سحة واجلمال.. �سباب وحماية
 )Astaxanthin( الفرن�سية اأن االأ�ستازانثني "Elle" اأوردت جملة

يتمتع بفوائد جّمة لل�سحة واجلمال على حد �سواء.
واأو�سحت املجلة املعنية بال�سحة واجلمال اأن االأ�ستازانثني هو م�ساد 
لالأك�سدة يندرج �سمن فئة الكاروتينات، وهي االأ�سباغ امل�سوؤولة عن 

اللون االأحمر والربتقايل للطماطم واجلزر وال�سلمون والق�سريات.
ما  فعاال ملحاربة  �سالحا  يعد  االأ�ستازانثني  اأن  "Elle" اإىل  واأ�سارت 
تهاجم خاليا  التي   ،"Free Radicals" باجلذور احلرة  يعرف 
اجل�سم، ومن ثم فهو يعمل على تقوية املناعة ويتمتع بتاأثري مثبط 

لاللتهابات.
الب�سرة  �سيخوخة  االأ���س��ت��ازان��ث��ني  ي��ح��ارب  اجل��م��ايل،  ال�سعيد  وع��ل��ى 
الب�سرة من خماطر  اأن��ه يحمي  التجاعيد، ف�سال عن  على  ويق�سى 

االأ�سعة فوق البنف�سجية ال�سارة.
ولتحقيق اال�ستفادة املرجوة، ميكن تناول االأ�ستازانثني كمكمل غذائي 

يف �سورة كب�سوالت اأو م�سحوق حتت اإ�سراف الطبيب. 
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كيف حت�سلني على خدود 
وردية ب�سكل طبيعي؟

قد تعاين الكثري من الن�ساء من �سحوب الوجه والوجنتني، مما يدفعهن 
للجوء للعديد من الطرق الإ�سفاء مظهر اأكرث ن�سارة وتورداً للوجه، مبا 

يف ذلك م�ساحيق التجميل اال�سطناعية.
وبح�سب اخلرباء، فاإن هنالك العديد من الطرق الطبيعية للح�سول على 

وجنتني ورديتني ن�سرتني، دون احلاجة ال�ستخدام م�ساحيق التجميل.
وردي��ة، بح�سب ما  خ��دود  للح�سول على  الطبيعية  الطرق  اأه��م  يلي  فيما 

اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
جذور ال�سمندر: ميكنك ا�ستخراج ع�سري ال�سمندر وتطبيقه على وجنتيك 

يومياً، اأو تناوله با�ستمرار للح�سول على ُحمرة طبيعية للوجنتني.
الطماطم: يعترب تناول ع�سري الطماطم يومياً و�سيلة رائعة لزيادة احمرار 
الوجنتني، بف�سل خ�سائ�سها الغنية باحلديد الذي ي�ساهم يف زيادة خاليا 

الدم احلمراء.
ُين�سح  اخلدين.  على  و�سعيها  ال��ورد  بتالت  بع�س  ا�سحقي  ال��ورد:  بتالت 

با�ستخدامها بانتظام على الوجنتني الإ�سفاء احمرار طبيعي عليهما.
خل التفاح: يعترب خل التفاح و�سيلة ناجعة للح�سول على وجنتني ن�سرتني 
وحيويتني. ما عليك اإال و�سع ب�سع قطرات من خل التفاح على وجنتيك 
النتائج  على  للح�سول  يومياً  با�ستخدامه  ُين�سح  ب�سكل لطيف.  وتديلكها 

املرجوة.

خرب �سار  ملتلقي لقاح كورونا 
ب�ساأن ال�ساللة الهندية

اأخ��ب��ار مم��ت��ازة ج���اءت م��ن ال��ه��ن��د، ب�ساأن 
الهندي  املتحور  �سد  اللقاحات  فعالية 

اجلديد من فريو�س كورونا.
واأظهرت درا�سة اأجريت يف الهند، فعالية 
 97 بن�سبة  لكورونا  امل�سادة  اللقاحات 
باملئة، �سد االإ�سابة من املتحور الهندي 
الدرا�سة  و���س��م��ل��ت  ك����ورون����ا.  ل��ف��ريو���س 
ال�سحة  جم�����ال  يف  ع���ام���ال   3235
بفريو�س  م�سابون  منهم   85 بالهند، 
كورونا املتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات 
الق�ساء  ك��ان��ت  النتيجة  اأ���س��رتازي��ن��ي��ك��ا. 
ع��ل��ى ال���ف���ريو����س ب��ن�����س��ب��ة ك���ب���رية، حيث 
اأدخل �سخ�سان فقط، من بني 85، اإىل 
امل�ست�سفى للعالج، بعد ا�ستمرار االإ�سابة 
املدير  �سيبال،  اأنوبام  وق��ال  بالفريو�س. 
التلغراف:  ل�سحيفة  للدرا�سة،  الطبي 
باملئة   97.38 اأن  درا���س��ت��ن��ا  "اأظهرت 
حمميون  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مت  ال����ذي����ن  م����ن 
دخول  تطلب  م��ع��دل  واأن  ال��ع��دوى  م��ن 

امل�ست�سفى كان 0.06 باملئة فقط".
اأم�����ا ال�����س��ري ج����ون ب���ي���ل، اأ����س���ت���اذ الطب 
درا�سة  جُت��رى  حيث  اأك�سفورد،  بجامعة 
ال��ب��ي��ان��ات ح��ت��ى االآن  اإن  ف��ق��ال  اأخ�����رى، 

ما". حد  اإىل  "واعدة 

نظام غذائي غني بعنا�سر حمددة 
يقلل من خطر الإ�سابة بال�سرطان! �ص 23

ملاذا تزيد القهوة من 
الرغبة بالتبول؟

زيادة  من  القهوة  ع�ساق  من  الكثري  يعاين 
الرغبة بالتبول مقارنة ب�سرب نف�س الكمية 

من املاء العادي، فما هو ال�سبب وراء ذلك؟
يجب  ت�����س��رب��ه  ����س���يء  اأي  اأن  امل���ع���روف  م���ن 
الكافيني  ل��ك��ن  ال��ن��ه��اي��ة،  يف  م��ن��ه  التخل�س 
امل���وج���ود يف ال��ق��ه��وة ه���و ال����ذي ي�����س��رع هذه 
ال���دك���ت���ورة ري���ن���ا مالك،  ال��ع��م��ل��ي��ة. وت���ق���ول 
الطب  كلية  يف  البولية  امل�سالك  اأخ�سائية 
ي�سبب  "الكافيني  م���ريي���الن���د  ب��ج��ام��ع��ة 
يف  تبداأ  املثانة،  تهيج  وعندما  املثانة،  تهيج 
االنقبا�س، وهذا االنكما�س هو الذي ي�سبب 
احلمام  اإىل  ال���ذه���اب  يف  امل��ف��اج��ئ��ة  ال��رغ��ب��ة 

والتي ال ميكنك تاأخريها".
واأ�سارت مالك اإىل اأن الدرا�سات اأظهرت اأنه 
ال��رغ��ب��ة يف  ي��زي��د م��ن  الكافيني  اأن  يف ح��ني 
ردة فعل اجل�سم تختلف من  اأن  اإال  التبول، 

�سخ�س اإىل اآخر.
ويف الوقت الذي ت�سنف القهوة من امل�سروبات 
ال�سائلة، فاإن الكافيني مدر للبول، مما يعني 
مما  اأك��رث  �سوائل  ت�سحبان  ق��د  الكليتان  اأن 
ت�سربه. لذا، اإذا كنت ت�سعر اأنك تتبول اأكرث 
اإىل  وحتتاج  طبيعي،  اأم��ر  فهذا  �سربت،  مما 

�سرب املزيد من املاء.
ت�سربها،  ال��ت��ي  الكافيني  كمية  زادت  وكلما 
كلما ازدادت االأمور �سوًءا، فاخل�سائ�س املدرة 
اأعلى  للبول من الكافيني تبداأ يف م�ستويات 
م��ن اال���س��ت��ه��الك. وحت��ت��اج ع����ادًة اإىل تناول 
اأك���رث م��ن 400 جم��م م��ن ال��ك��اف��ي��ني حتى 
يكون لها تاأثري كبري على توازن ال�سوائل يف 
ج�سمك، وهذه الكمية من الكافيني موجودة 
ا  اأي�سً اأك��واب من القهوة املخمرة، وهو   4 يف 

احلد املو�سى به لال�ستهالك اليومي.

- الرتطيب يبقى الأ�سا�س
ُي�سّكل تبّني الروتني التجميلي املنا�سب اخلطوة االأ�سا�سّية 
الروتني  ه��ذا  ويت�سّمن  م�سرقة.  �سحنة  على  للح�سول 
تنظيفا يومّيا دقيقا للجلد بهدف تخلي�سه من ال�سوائب 
اأ�سبوعي  تق�سري  اإىل  باالإ�سافة  ه��ذا  �سفوه.  تعّكر  التي 
امليتة  اخل��الي��ا  م��ن  الب�سرة  يخّل�س  الفاكهة  بحوام�س 
املرتاكمة على �سطحها وي�ساهم يف انقبا�س امل�سام املتو�ّسعة 
ويعمل  اجللد،  يف  ال�سغرّية  الدموّية  ال��دورة  ُين�ّسط  كما 

على متلي�س الب�سرة وتعزيز اإ�سراقها.
يندرج ا�ستعمال امل�سل التجميلي �سمن اخلطوات اليومّية 
اأن يطّبق  الب�سرة، على  االأ�سا�سّية يف جمال تعزيز رطوبة 
ب��ع��ده ك���رمي اأو ج��ل م��رّط��ب ي��ك��ون غ��ن��ي��اً مب��ك��ّون��ات مثل 
الفيتامنيC اأو احلم�س الهيالوريني التي تعّزز الن�سارة 

الطبيعّية للب�سرة.

- �سحنة بلّورّية متاألقة:
واإخفاء  توحيدها  دور  ياأتي  بالعمق،  الب�سرة  ترطيب  بعد 
اختيار  خ��الل  م��ن  �سفوها  تعّكر  التي  ال�سغرية  العيوب 
م����زّود برتكيبة م��رّط��ب��ة وح��ام��ي��ة. ويلعب  اأ���س��ا���س  ك���رمي 
اجليل اجلديد من كرميات االأ�سا�س دوراً يف حت�سني نوعّية 

الب�سرة مبرور الوقت.
خطوة  االأ���س��ا���س  ك��رمي  م��ن  املنا�سب  ال��ل��ون  اختيار  ُي�سّكل 
هذه  ولتحقيق  مثالّية،  نتيجة  على  للح�سول  اأ�سا�سّية 
على  االأ���س��ا���س  ك���رمي  ب��ت��ج��رب��ة  اخل����رباء  ين�سح  النتيجة 
الب�سرة  ل��ون  اإىل  ال��ل��ون االأق���رب  عظمة احل��ن��ك واع��ت��م��اد 
االأ�سا�سي. اأما عند تطبيق امل�ستح�سر على اجللد، فيجب 
االإكتفاء بكمية �سغرية منه للحفاظ على �سفافية ال�سحنة 

وال�سماح لها باأن تتنف�س ب�سهولة.
كرمي  تطبيق  بعد  ظاهرة  ال�سوائب  بع�س  بقيت  ح��ال  يف 
االأ�سا�س، ومنها االحمرار، اأو البثور، اأو التجاعيد فيمكن 
قلم م�سحح يطّبق عليها. كما ميكن  با�ستعمال  اإخفاوؤها 
كرمي  اإىل  لالإ�سراق  املعّزز  امل�ستح�سر  من  نقطة  اإ�سافة 
مل�سة  تطبيق  وي�ساهم  الب�سرة،  اإ���س��راق  لتعزيز  االأ���س��ا���س 
من  الو�سطّية  املنطقة  على  ال�سّفافة  البودرة  من  خفيفة 

الوجه باإزالة اأي ملعان مزعج ممكن اأن يظهر عليها.

- ظالل تنحت الوجه بنعومة:
مل يعد حتديد اخلدين وحميط الوجه بالظالل املتعددة 
التدرجات على املو�سة، ولذلك ُين�سح با�ستبداله بتطبيق 
البال�سر الذي يحتوي على مل�سات لوؤلوؤية ت�ساهم يف نحت 

الوجه واإ�سفاء االإ�سراق الطبيعي عليه.
الظالل الزهرّية الفاحتة لي�ست االأن�سب يف هذه احلالة، 
كونها ال تليق �سوى بالب�سرات الفاحتة. وُين�سح بتجّنبها 
ال��ب�����س��رة واال���س��ت��ع��ا���س��ة ع��ن��ه��ا باللون  يف ح��ال��ة اح���م���رار 

ال����زه����ري.  اإىل  امل����ائ����ل  ال���ب���ن���ي 
تنا�سبها  ال���ك���ام���دة  ال���ب�������س���رات 
األ���وان ال��دراق��ي وامل��رج��اين اأما 

ال����ربون����زّي����ة فهي  ال����ظ����الل 
الداكنة  للب�سرات  مثالّية 

وال�سوداء.
البال�سر  ����س���ي���غ���ة 
امل��������ث��������ال��������ّي��������ة ه����ي 

ال��ك��رمي��ّي��ة يف حالة 
ال����ب���������س����رات اجل���اف���ة 

وب�سيغة البودرة يف حالة 
اأن  الب�سرات الدهنّية، على 

البل�سم  لون  مع  لونه  تن�سيق  يتّم 
امللّون لل�سفاه. اأما تطبيق البال�سر فيتّم 

ابت�سامة كبرية  الوجنتني بعد ر�سم  على 
ع��ل��ى ال���وج���ه، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ���س��ح��ب��ه باجتاه 

لالإ�سراق  معّزز  بقلم  واال�ستعانة  ال�سدغني 
االأنف،  عظمتي  اخل��دي��ن،  اأع��ل��ى  على  ي�ستعمل 

ق��و���س احل��اج��ب��ني، وال���زواي���ا ال��داخ��ل��ي��ة للعينني 
اإىل  ب��ل��ون ع�سلي م��ائ��ل  اخ��ت��ي��اره  ي��ت��ّم  اأن  ع��ل��ى 
ولون  واحلنطّية  الفاحتة  للب�سرات  ال��زه��ري 

ذهبي للب�سرات الداكنة.

- نظرات مرتاحة ملرافقة الإ�سراق:
اأما  م�سرق،  مظهر  ت��اأم��ني  يف  احليوية  ال��ن��ظ��رات  ت�ساهم 
العناية مبنطقة حميط العينني فتعتمد على االإ�ستعمال 
. وي�ساهم  املنطقة  �س لهذه  اأو جل خم�سّ اليومي لكرمي 
التي  التعب  ع��الم��ات  اإخ��ف��اء  يف  امل�سّحح  القلم  ا�ستعمال 
تظهر على حميط العينني باالإ�سافة اإىل تغطية الهاالت 
الداكنة واإخفاء التجاعيد، على اأن يتّم اختياره بلون قريب 

جداً للون الب�سرة اأو اأفتح منها بدرجة واحدة.

قومي باإ�سافة املق�سر 
تبدو  الب�سرة  يجعلها  ال��ذي  ال�سبب  حتديد  ال�سعب  من 
اإذا  باهتة، ولكن عندما ت�سبح باهتة ميكنك معرفة ذلك 
�ستكون لي�ست جميلة اأو م�سرقة، وباهتة بع�س ال�سيء. يف 
بع�س االأحيان ميكن اأن يكون ال�سبب وراء ذلك هو تراكم 
امليتة واجلفاف واالأو�ساخ اليومية. قومي  الب�سرة   خاليا 
با�ستخدام التق�سري، اإن اإ�سافة مق�سر لطيف اإىل روتينك 
االأ�سبوع يعد من الطرق  بالب�سرة مرة واح��دة يف  للعناية 
امليتة واحل�����س��ول على  ال��ب�����س��رة   الإزال����ة خ��الي��ا  الب�سيطة 
قما�س  قطعة  بتبليل  قومي  ونعومة.  اإ�سراقاً  اأك��رث  ب�سرة 
دافئة لرتطيب الب�سرة برفق اأثناء تنظيفها. انتبهي اأكرث 

لل�سفاه املتق�سرة )�ستجعل ال�سفاه حمراء واأكرث نعومة(.

ابحثي عن فيتامني �سي
حيث  للب�سرة  املفيدة  بخ�سائ�سه  الفيتامني  ه��ذا  ُيعرف 
ون�سارة. كما  اإ�سراقاً  بالب�سرة ملنحها  العناية  ُي�ستخدم يف 
اأنه م�ساد لالأك�سدة وميكن اأن ي�ساعد على توفري احلماية 
الب�سرة  تفتقر  البيئية.  امل��ل��وث��ات  بع�س  ���س��د  لب�سرتِك 
الباهتة وال�ساحبة اإىل قليل من الرتطبب. مبجرد قيامِك 
بتق�سري الب�سرة وتنظيفها، �سعي طبقة من كرمي مرطب 
اأي�ساً بو�سع قناع ورقي لرتطيب  ينا�سب ب�سرتك. قومي 
 Simple® 15 دقيقة!  وتلطيف الب�سرة ال�ساحبة، ملدة 
 Kind To Skin Rich Moisture Sheet

لذلك. املف�سلة  منتجاتنا  اأحد   Mask

قومي بتكثيف التمارين الريا�سية
ميكن اأن تكون ممار�سة التمارين الريا�سية مهمة �ساقة. 
اأنت ُمتَعبة، والوقت متاأخر )اأو مبكر جداً!( ولكن ميكن 
الدموية  ال��دورة  تن�سيط  الريا�سة يف  ت�ساعد ممار�سة  اأن 
يف الب�سرة، مما مينح ب�سرتِك بع�س التوهج. تذكري فقط 
ب�سرتك  على  للحفاظ  التدريبات  بعد  بالتنظيف  القيام 

نقية ولل�سعور باالنتعا�س.

قواعد ب�سيطة لتحديث 
منزلك مبيزانية معقولة

بيلي،  كري�ستال  امل�سممة  ك�سفت 
عن كيفية اإج��راء تغيريات ت�سفي 
امل���زي���د م���ن احل��ي��وي��ة ع��ل��ى ديكور 
اخلطوات  بع�س  اتباع  عرب  املنزل 

الب�سيطة.
تعمل كم�سممة  التي  بيلي  وقالت 
�سنوات،   10 م��ن��ذ  داخ��ل��ي  دي��ك��ور 
الربيطانية،  ميل  ديلي  ل�سحيفة 
قواعد   5 ب���ات���ب���اع  ت��ن�����س��ح  اإن����ه����ا 
حيوي  م����ن����زل  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������س���ول 
مب��ي��زان��ي��ة حم�����دودة، ع��ل��ى النحو 

التايل:
الزهور  اإ�سافة  ف��اإن  بيلي  بح�سب 
املنزل  ديكور  اإىل  ال�سجر  اأوراق  اأو 
كبرياً،  ف���رق���اً  ي���ح���دث  ال���داخ���ل���ي، 
على  احليوية  من  املزيد  وي�سفي 
امل���ن���زل. ك��م��ا ت��و���س��ي ب��ي��ل��ي ب�سراء 
بع�س النباتات الداخلية، اإذا كانت 

امليزانية ت�سمح بذلك.
تقول بيلي، اإن الطالء هو طريقة 
واإ�سفاء  امل�����س��اح��ة  ل��ت��غ��ي��ري  رائ���ع���ة 
امل��زي��د م��ن احل��ي��وي��ة ع��رب االأل���وان 
ال�سغرية،  ل��ل��م�����س��اح��ات  ال��ف��احت��ة 
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى االأث����اث 

واجلدران.
البارزة  االأل�����وان  ا���س��ت��خ��دام  مي��ك��ن 
واللوحات  االأعمال  اأو  الو�سائد  يف 
البارزة  االأل�����وان  ت�ساعد  ال��ف��ن��ي��ة. 

على تفتيح امل�ساحات ال�سغرية.
اأعمال  اإ���س��اف��ة  ف���اإن  بيلي  بح�سب 
ميالأ  اأن  مي��ك��ن  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ات  اأو 
وي�سفي  اجل���دران  على  الفراغات 
وتو�سي  اإليها.  احلركة  من  املزيد 
الفنية  االأع��م��ال  با�ستخدام  بيلي 
امل�ساحات  جت���ع���ل  ال���ت���ي  االأك��������رب 

ال�سغرية تبدو كبرية.

تعرف على عنوان فيلم 
دريد حلام اجلديد

املخرج  اأن  "الفن"  م���وق���ع  ع��ل��م 
ب����داأ  اخلطيب   ال���������س����وري  با�سل 
حت�����س��ريات��ه الإجن����از ف��ي��ل��م يحمل 
دور  وي�������وؤدي  "احلكيم"  ع���ن���وان 
ال�������س���وري  دريد  ال��ب��ط��ول��ة امل��م��ث��ل 
بينهما  ت�����ع�����اون  ث������اين  يف  حل������ام  
"دم�سق  ف��ي��ل��م  ب���ع���د  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��اً 
املمثل  ويعود   .2018 حلب" عام 
"غوار  ب��دور  ا�ستهر  ال��ذي  القدير 
الفن  بوابة  عرب  الطو�سة" ليطل 
ال�سابع بعد غياب طويل. وقد اأعاد 
وقت  فيلم "دم�سق حلب" حلام يف 
���س��اب��ق ب��ع��د غ���ي���اب حل�����وايل ت�سع 
فيلم  يف  م�ساركته  منذ  اأي  �سنوات 
اإىل جانب    2009 "�سيلينا" عام 
كرباج ،  فار�س ،  اأن���ط���وان  م���ريي���ام 
اأمين زيدان،  اأحمد االأحمد  ورفيق 
دريد  اأن  اإىل  وي�����س��ار  اأح��م��د.  علي 
الدرامي  املو�سم  حلام ظهر خالل 
"�سارع �سيكاغو"  االأخري مب�سل�سل 

ك�سيف �سرف.

ري ب�سرتِك ح�سّ
 لتبدو م�سرقة 

اللتزام  اإىل  حتتاجني  �سوف  م�سرقة،  ب�سرة  على  للح�سول 
بروتني جتميلي يوؤّمن لها حاجاتها يف جمال العناية وي�ساهم يف 
اإخفاء العيوب التي تعّكر �سفوها. اإنه الوقت املثايل لتبّني هذه 

اخلطوات العملّية التي تعّزز اإ�سراق الب�سرة ون�سارتها.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

عقد جمل�س جامعة االإمارات العربية املتحدة، اجتماعه 
الثالث اليوم برئا�سة معايل زكي اأنور ن�سيبة- امل�ست�سار 
الثقايف ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، الرئي�س االأعلى 

جلامعة االإمارات العربية املتحدة.
ال���ذي عقد مبقر  ب��داي��ة االج��ت��م��اع  وت��ق��ّدم معاليه يف 
اجلامعة يف مدينة العني ، اإىل اأع�ساء املجل�س باأ�سمى 
املوىل  راجياً  املبارك،  الفطر  بعيد  والتمنيات  التهاين 
ع���ّز وج����ّل اأن ُي���ب���ارك يف ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
االإمارات  جمتمع  ينعم  واأن  كورونا،  جائحة  مكافحة 

بال�سحة وال�سالمة وال�سعادة.
ون��اق�����س اأع�����س��اء املجل�س خ���الل االج��ت��م��اع ع����دداً من 
الريادي،  دور اجلامعة  تعزيز  ُت�سهم يف  التي  الق�سايا 
وروؤيتها امل�ستقبلية التي تتما�سى مع متطّلبات الثورة 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ومتطلبات  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية 
ا�ستهدافاً ملتطلبات االأجندة الوطنية لدولة االإمارات، 
اإىل  االأك��ادمي��ي��ة  وامل��ن��اه��ج  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  وح��اج��ة 

مواكبة التطور املُت�سارع.
قام جمل�س اجلامعة  االئتمانية،  اإطار م�سوؤوليته  ويف 

اال�سرتاتيجية  االأداء  م��وؤ���س��رات  وم��راج��ع��ة  ب��درا���س��ة 
مّتت  وق���د   .2020 ع���ام  خ���الل  للجامعة  الرئي�سية 
ُم�ساركة هذه املوؤ�سرات مع مكتب �ساحب ال�سمو رئي�س 
جمل�س الوزراء. كما اّطلع اأع�ساء املجل�س على عر�س 
ُتقّدمها  التي  القّيمة  املُ�ساهمة  اأظهر  الكّمية  للبيانات 

اجلامعة لدعم اأجندة النمو والتنمية يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة. واأعرب معايل زكي ن�سيبة عن فخره 
واعتزازه باالأبحاث العلمية النوعية التي تعمل عليها 
ذات  امل��ج��االت  يف  �سة  املتخ�سّ الت�سع  البحثية  امل��راك��ز 
الطاقة  جم��ال  يف  للجامعة  اال�سرتاتيجية  االأول��وي��ة 

والبيئة واملوارد الطبيعية والب�سرية، والتي تتطابق مع 
االبتكار  باأن  للدولة، موؤكداً  اال�سرتاتيجية  االأولويات 
�س اأ�سبح ثقافة را�سخة لدى  والبحث العلمي املُتخ�سّ

باحثي وطلبة اجلامعة.
اإدراج 5 برامج اأكادميية  اأقّر املجل�س  يف ختام اجلل�سة 
جديدة، منها 4 على م�ستوى الدرا�سات العليا للرتكيز 
النهائية  الن�سخة  اأي�ساً  املجل�س  اأقّر  البحث. كما  على 
ال��رئ��ي�����س االأع��ل��ى للجامعة وذلك  م��ن ج��وائ��ز زم��ال��ة 
ب��ه��دف ج���ذب امل��زي��د م��ن ال��ط��الب مل��رح��ل��ة الدرا�سات 

العليا.
العربية  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  جمل�س  ال��ت��زام  اإط����ار  ويف 
امل��ت��ح��دة مب��ب��ادئ احل��وك��م��ة ال��ق��وي��ة وامل�����س��وؤول��ة، وافق 
املوؤ�س�سية  املخاطر  اإدارة  �سيا�سة  على  اأي�����س��اً  املجل�س 
مل��راق��ب��ة م��ل��ّف خماطر  اإط����اراً  ت��وّف��ر  للجامعة، وال��ت��ي 
من  حزمة  اإط��الق  القادمة  املرحلة  وت�سهد  اجلامعة. 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  للباحثني  االب��ت��ك��ارات 
وطلبة اجلامعة يف جماالت التقنيات والطاقة املُتجّددة 
واالأمن الغذائي، والتي تواكب االأهداف اال�سرتاتيجية 
وجودة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  وُت�سهم  للدولة 

احلياة.

•• العني - الفجر

حتت رعاية ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
اآل  اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد  رئي�س جمل�س 
املهرجان  فعاليات  اختتمت  والتعليمية  الثقافية  نهيان 
اإط���الق���ه منذ  3" وال����ذي مت  غ��ري  "عيدنا  االف��رتا���س��ي 
اأيام  ثالثة  م��دار  على  امل��ب��ارك  الفطر  لعيد  االأول  ال��ي��وم 
متتالية م�ستهدفا برامج وفعاليات متنوعة ما بني ثقافية 
واجتماعية وترفيهية متنوعة تخللها م�سابقات ولقاءات 
اإع��الم��ي��ون واع�����دون م��ن النا�سئة   اأداره�����ا  وا���س��ت�����س��اف��ات 
واملتطوع  امل��ر  م��ن  مايد  ك��ل  العيد مب�ساركة  اأي���ام  خ��الل 
و�سقيقها  االأح��ب��اب��ي  غ��اي��ة  والطفلة  ال�سام�سي  ع��ب��داهلل 
والطفلة  االأح��ب��اب��ي  �سعد  نيال  والطفلة  االأح��ب��اب��ي  حمد 
التهنئة  بتقدمي  امل��ه��رج��ان  افتتاح  وا�ستهل  خ���راز   حنني 
التهاين  اآي���ات  اأ���س��م��ى  ورف���ع  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  بحلول 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  التهنئة  التربيكات  و 
اآل نهيان رئي�س دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة  بن زاي��د 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واإىل   اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي -رعاه هلل -و اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
دولة  ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  –  واإىل   امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
االإمارات -رعاهم اهلل- واإىل �سعب االإمارات واملقيمني على 
املبارك  بالعيد  التهنئة  كما قدمت  الطيبة   االأر���س  هذه 
خالد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 
�سما  الدكتورة  ال�سيخة  التعليمية  و  الثقافية  نهيان  اآل 
لها على  ال�سكر  نهيان مقدمني  اآل  بنت حممد بن خالد 
ما تقدمه للمجتمع من برامج ثقافية واجتماعية هادفة 
واالأمنية  الطبية  ال��ك��وادر  االأول من  الدفاع  اإىل خط  و   ،
جلائحة  وت�سديهم  الف�سيل  ال�سهر  يف  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 
كورونا 19 و كافة من تطوعوا لتقدمي مبادرات اخلري و 
العطاء يف �سهر العطاء،هذا وقد ت�سمنت برامج املهرجان 
االإمارات  بالعيد يف  االحتفال  ح��وارات عدة حول طقو�س 
الثقافية  امل�سابقات  ثم تقدمي   ، العربية  ال��دول  بقية  ويف 
والرتاثية كما حتدث املتطوع عبداهلل ال�سام�سي جتربته 
حول ) التحول من التعليم الواقعي اإىل التعليم الرقمي 
(( و���س��ارك احل�����س��ور يف ع��ر���س جت��ارب��ه��م خ��الل جائحة 
كوفيد 19 وقد �سرح بقوله بداية كان هذا االأمر غريبا 

خالل  م��ن  ج��دي��دة  ع���ادات  اكت�سبت  خاللها  م��ن  ولكنني 
التعلم عن بعد ، وبداأت اأتعلم مهارات احلا�سوب  و اإن�ساء 
برامج اإلكرتونية و �ساعدين ذلك باأن اأكت�سف نف�سي من 
البيئي  للتثقيف  حممد  �سما  برنامج  �سارك  وقد  جديد، 
فعالية ) بيئتنا ت�ستحق ( ومبادرة  ) ابت�سامة ( بربنامج 
 ، ) العيد ابت�سامة فرح ( ت�سمنت الفقرات بالعيد نتعلم 
يف  والفرح  ال�سعادة   الإدخ��ال  معا  نتحدى  ن�ستمتع  نلعب، 
نفو�س االأطفال عرب الدرد�سة مع االأطفال وتقدمي فقرة 
فيما  بالعيد  تهنئة  بطاقة  اأجمل  وفقرة  العرائ�س  م�سرح 
بفقرة  االحتفالية  خالل  امل�ستقبل  اأجيال  مكتبة  �ساركت 
و  ق�سة  م��ن خاللها عر�س  التي مت  و   ) ور���س��ة  و  )ق�سة 
ت��ق��دمي ور���س��ة ت��وزي��ع��ات ال��ع��ي��د )م���ن �سنع ي���دي( والتي 
تباروا  الذين  االأط��ف��ال  من  كبريا  تفاعال  و  اإقباال  لقيت 
يف اإظهار مهارتهم و براعتهم يف ت�سميم توزيعات مميزة 
للعيد وت�سمنت الفقرات ور�سة فنون ال�سرد با�ست�سافة د. 
اأريج عبد الرازق تناولت الور�سة ما بني العر�س النظري 
وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي ويف ال��ي��وم االأخ����ري ج����اءت  م�ساركة 
اأجيال امل�ستقبل بفقرة  ) فر�سان االأجيال  ( وهي  مكتبة 
الفقرة التي  قدمت �سمن )برنام����ج �سم��ا حمم��د للتعليم 

والتطوير(  و مت من خاللها تكرمي الفائزين و املتميزين  
اأجيال  مكتبة  طرحتها  التي  امل�سابقات  يف  �ساركوا  مم��ن 
امل�ستقبل يف �سهر االبتكار و �سمت م�سابقة عقول مبتكرة 
و �سارك بها 71 مت�سابقا فاز منهم 9 و بلغ عدد املتميزين 
القرائية والتي  االبتكارية  الطرق  اأف�سل  م�سابقة  و   15
 5 املتميزين  ع��دد  بلغ  و   3 منهم  ف���ازا   18 فيها  ���س��ارك 
هما  ال���ق���راءة  �سهر  خ���الل  اإط��الق��ه��م��ا  مت  م�سابقتني  ث��م 
بلغت  و  الرابعة  ن�سختها  يف  الق�سرية(  )الق�سة  م�سابقة 
و   9 منهم  الفائزين  ع��دد  بلغ  كما   776 امل�ساركات  ع��دد 
ن�سختها  يف  الرتيند(  )ال��ق��ارئ  م�سابقة  و   30 املتميزين 
االأوىل حيث بلغت امل�ساركات 210 فاز منهم 14 مت�سابقا 
برنامج حفل  اأن  بالذكر  ، واجلدير   30 املتميزين  وع��دد 
اأجيال  مبكتبة  للتعريف  م��رئ��ي  ع��ر���س  تخلله  ال��ت��ك��رمي 
ل�سهادات  ت��ق��دمي  و  للفائزين  م��رئ��ي  ع��ر���س  و  امل�ستقبل 
ذلك  ت��ال  امل�ساركني  و  امل��دار���س  م��ن  للمتميزين  التكرمي 
عن  فيه  ع��رف��وا  املتميزين  و  الفائزين  م��ع  مفتوح  ح��وار 
اأنف�سهم و عن االأعمال التي �ساركوا فيها و اأبرز ما متيزت 
مقدمني  التميز  و  للفوز  اأهلتهم  وال��ت��ي  م�ساركتهم  ب��ه 

ال�سكر والتقدير جلهود املوؤ�س�سات والقائمني عليها.

•• دبي - الفجر 

اخ��ت��ت��م��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، اإح�����دى اأكرب 
والوجهة  ال��ع��امل  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  امل��ن��ت��زه��ات 
والت�سوق  ل��ل��ث��ق��اف��ة  االأوىل  ال���ع���ائ���ل���ي���ة 
اخلام�س  مو�ِسمها  املنطقة،  يف  والرتفيه 
���س��ّك��ل ع���الم���ة فارقة  ال�����ذي  وال��ع�����س��ري��ن 
اأّك�����دت خ���الل الفرتة  يف ت��اري��خ��ه��ا ح��ي��ث  
املا�سية على م�ساهمتها الفّعالة يف حتريك 
عجلة االقت�ساد وتر�سيخ معايري رائدة يف 
املو�سم  وت�سّمن  وال�سياحة.  ال�سفر  قطاع 
ال�ّستار  اأُ�سِدَل  وال��ذي  والع�سرين  اخلام�س 
يوماً   190 على   2021 مايو   2 يف  عنه 
من االإحتفاالت امل�ستمرة مبنا�سبة اليوبيل 
ة  ل��ل��وج��ه��ة، وك����ان مب��ث��اب��ة من�سّ ال��ف�����س��ي 
"االنفتاح  يف  املتمّثلة  دب��ي  �سيا�سة  تعك�س 
العائلية  الوجهة  متكنت  كما  التجاري". 
من الرتحيب ب�سيوفها اجلدد واملعتادين 
ك��ل ع��ام على ح��دٍّ �سواء  على احل�����س��ور يف 
اأكتوبر   25 املو�سم يف  وذل��ك منذ انطالق 
الذي  العجائب"  م��ن  "عامل  ���س��ع��ار  حت��ت 
امل�ستوى  ع��امل��ي��ة  ترفيهية  ب��ت��ج��ارب  مت��ّي��ز 
����س���م���ن اإج������������راءات اح�����رتازي�����ة وت����داب����ري 
وا�ستطاع  عاملّياً.  االأف�سل  من  تعد  وقائية 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة تطوير 
ن��ه��ج ت��رف��ي��ه��ي م��ب��ت��ك��ر ي��رت��ك��ز ع��ل��ى تلبية 
احتياجات ال�سيوف عرب االحتفاء بتقاليد 
امل���ت���ع���ددة، وتوفري  وث��ق��اف��ات��ه��م  ال�����س��ع��وب 
اأح����دث ال��ت��ج��ارب ال��رتف��ي��ه��ي��ة. ك��م��ا �ساهم 
 5،000 خالل هذا املو�سم ما ال يقل عن 
العامل  اأن��ح��اء  �سريك جت��اري من خمتلف 
بدعم الوجهة الرائدة يف حتقيق جناحات 
قيا�سية والتي بدورها دعمت  تن�سيط املناخ  

االقت�سادي. 
الرئي�س  اأنوهي،  بدر  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
التنفيذي للقرية العاملية: "�سيبقى املو�سم 
اخلام�س والع�سرين را�سخاً يف ذاكرة جميع 
باعتباره  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ا�ستطعنا  لقد  تاريخنا.  يف  ف��ارق��ة  عالمة 
مبرونة  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  على  التغلب 
وا�سرتاتيجية  مدرو�سة  وري��ادة  ا�ستثنائية 
وامل�ساهمة  الواقع  ت�سّور  اإعادة  مّكنتنا من 
الإمارة  احليوي  االقت�سادي  الّنمو  دعم  يف 
دبي ودول��ة االإم��ارات العربية املتحدة على 
النحو االأمثل. لقد متكّنا اأي�ساً من ت�سخري 
ال��ق��درات االإب��داع��ي��ة، واال���س��ت��ث��م��ار يف قيم 
خالل  من  اأ�سيلة،  جت��ارب  لتوفري  التنوع 
الدعم والتعاون الذي �سهدناه من �سيوفنا 
اأرج��اء املنطقة والعامل،  من الدولة وكافة 
اإىل منظومة �سراكاتنا التي حتفل  اإ�سافًة 
فخورون  نحن  امل�ستوى.  عاملية  ب��ك��ف��اءات 
امل�ستثمرين  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  بعملنا 
االإقليمني والدوليني الذين و�سعوا ثقتهم 
العاملية  القرية  ف��ري��ق  ويف  اأواًل  دولتنا  يف 
جناحات  حتقيق  م��ن  ���س��وي��اً  نتمكن  ح��ت��ى 
نلعبه  ال��ذي  ب��ال��ّدور  ف��خ��ورون  ا�ستثنائية. 

يف ت��ع��زي��ز االق��ت�����س��اد خ���الل ه���ذه الفرتة 
كوننا  ويف  العامل،  بها  مير  التي  الع�سيبة 
مثااًل ُيحتذى به. ي�سعدين التقّدم بال�سكر 
اإجن��اح املو�سم  والعرفان لكل من �ساهم يف 
اخلام�س والع�سرين، و�سن�ستعد يف اال�سهر 
ال�ساد�س  املو�سم  الإط��الق  القادمة  القليلة 

والع�سرين".  
وارت������ك������ز امل����و�����س����م االأخ����������ري ع����ل����ى روؤي�������ة 
ث��اق��ب��ة مت��ّث��ل��ت ب��دم��ج امل���رون���ة م��ع تطبيق 
والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  ا�سرتاتيجيات 
الرقمي  ال���ّذك���اء  تقنيات  ع��ل��ى  واالع��ت��م��اد 
القرية  وا�ستطاعت  العمليات.  ت�سغيل  يف 
اإجن������ازات غ��ري م�سبوقة  ال��ع��امل��ي��ة حت��ق��ي��ق 
والتعاون  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت�����س��اور  ع��ل��ى  مبنية 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  م��ع  ال��وث��ي��ق 
ورفاهية  وراح���ة  �سحة  ل�سمان  املخت�سة 
ال�سيوف يف عامل غني بالتجارب الرائعة. 
ل��ل�����س��راك��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي  وك�����ان 
ال�سراكة  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  ع��ق��دت��ه��ا 
اإنتاج  يف  ال��رائ��دة  مي"  "�سيلد  �سركة  م��ع 
دوراً  التعقيم،  وخ��دم��ات  منتجات  وت��وزي��ع 
وترفيهية  ثقافية  جت��ارب  توفري  يف  ب���ارزاً 
رائعة يف الهواء الطلق ت�سمن راحة البال 

لل�سيوف.
تكرمي  اإىل  جمتمعة  اجل��ه��ود  ه���ذه  واأّدت 
"جوائز  ال��ع��امل��ي��ة يف ح��ف��ل ت��وزي��ع  ال��ق��ري��ة 
املرافق"  واإدارة  البناء  جم��ال  يف  االب��ت��ك��ار 
اأف�سل  ج��ائ��زة  ن��ال��ت  ح��ي��ث   ،2020 ل��ع��ام 
لهذا  والبيئة  وال�سالمة  لل�سحة  م��ب��ادرة 
العام. كما حازت الوجهة على العديد من 
25، مبا  اجل��وائ��ز االأخ���رى خ��الل املو�سم 
باال�ستدامة" يف  "االلتزام  جائزة  ذل��ك  يف 
جوائز ال�سرق االأو�سط للتنظيف والتعقيم 
"اختيار امل�سافرين" من  واملرافق، وجائزة 
ان�سمت  اأن  بعد  اأدفايزر"  "تريب  موقع 
من  االأف���������س����ل    10% ال������  ق���ائ���م���ة  اإىل 
وكانت  العامل.  حول  الرتفيهية  الوجهات 
من  نخبة  ا�ست�سافت  ق��د  العاملية  القرية 
الرتفيه  مل��دن  الدولية  الّرابطة  يف  ال��ق��ادة 

 )IAAPA( ال���������س����ي����اح����ي  واجل�����������ذب 
الذين  ال���ربي���ط���اين  ال�����ّس��الم��ة  وجم��ل�����س 
اأح�سن  ت���وف���ري  يف  خ����ربات����ه����م   �����س����ارك����وا 
تطبيق  مع  لل�سيوف  الرتفيهية  التجارب 
ظل  يف  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأع��ل��ى 
قطاع  رّواد  ���س��ارك  كما  احلالية،  االأو���س��اع 
ال��رتف��ي��ه يف دب���ي ال��ق��اب�����س��ة ومم��ث��ل��ني عن 
ب��ل��دي��ة دب���ي خ��ربات��ه��م م���ع ف��ري��ق القرية 
ال��ع��امل��ي��ة وجم��م��وع��ة م��ن ال�����س��ي��وف خالل 
"املزيد  ع���ن���وان  اإل���ك���رتون���ي���ة حت���ت  ن�����دوة 
املرح!" التي  م���ن  ال��ك��ث��ري  احل��م��اي��ة،  م���ن 
االحرتازية.  االإج������راءات  اأف�����س��ل  ت��ن��اول��ت 
ريادتها،  على  العاملية  القرية  كما حافظت 
ك����اأول م��ت��ن��زه ت��رف��ي��ه��ي يف ال��ع��امل يح�سل 
املرموق  ال�سرف"  "�سيف  ت�سنيف  ع��ل��ى 
تقديراً  الربيطاين  ال�سالمة  جمل�س  من 

ملعايري ال�سالمة املتَّبعة.
نحو  على  الف�سي  اليوبيل  وانطلق مو�سم 
اأ���س��خ��م ح��ف��ل افرتا�سي  م���ع  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، 
مع  بالتعاون  التاريخ،  يف  ال��روك  ملو�سيقى 
"روكني  ف��رق��ة ال����روك االأك����رب يف ال��ع��امل 
1000" مع م�ساركة فّنانني من اأكرث من 
80 دولة، لي�سل �سداه اإىل املاليني حول 
مبا�سرًة عرب موقع  بّثه  اأن مت  بعد  العامل 
االإذاع����ة  �سبكة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  "يوتيوب" 
االإم�������ارات وجمموعة  وط�����ريان  ال��ع��رب��ي��ة 
جمريا. كما �سهد احلفل عر�س حّي لفرقة 
"ناو  الوا�سعة  ال�سهرة  ذات  العاملية  البوب 

يونايتد" يف ليلة مليئة باملفاجاآت. 
ال��ع��امل��ي��ة خ���الل املو�سم  ال��ق��ري��ة  و���س��ّل��ط��ت 
اأهمية  على  ال�سوء  والع�سرين  اخلام�س 
االجتماعي،  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع 
الثقافات،  فيها  جتتمع  من�سة  باعتبارها 
 26 ميّثلها  خمتلفة  ثقافة   78 مب�ساركة 
املو�سم  ك��م��ا عك�س  ال��وج��ه��ة.  ع��رب  ج��ن��اح��اً 
م��رون��ة االق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي ع��رب اأك����رث من 
الوجبات وامل�سروبات  لتقدمي  300 منفذ 
البيع  3500 من منافذ  وم��ا ال يقل عن 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة م���ا ع�����ّزز م���ن م��ك��ان��ة القرية 
ال�سعبية  للمطابخ  وج��ه��ة  ك��اأك��رب  العاملية 
الوقت  امل��ن��ط��ق��ة. يف  ال��ت�����س��ّوق يف  وجت����ارب 
االإثارة  بتجارب  ال�سيوف  ا�ستمتع  نف�سه، 
لالألعاب،  ك��رن��ف��ال  منطقة  يف  وال��رتف��ي��ه 
مع اأكرث من 160 جولة ترفيهية، ولعبة 
ع��ّزز متحف  كما  الفيديو.  واأل��ع��اب  م��ه��ارة 
جت���ارب  ت�سدق!®  ال  اأو  ����س���دق  ري��ب��ل��ي��ز 
ال��رتف��ي��ه وال��ت��ع��ّل��م ل��ل�����س��ي��وف م���ن خالل 
�ستة �ساالت عر�س ممّيزة �سّمت اأكرث من 
والعجائب  الغرائب  من  معرو�سة   300
واحلرفية  والفنية،  والعلمية،  الطبيعية، 

واملهنية وحتى الب�سرية. 
مب�ستوى  االرت�����ق�����اء  امل���و����س���م  ���س��ه��د  ك���م���ا 
مع  متا�سياً  لل�سيوف،  املقّدمة  اخل��دم��ات 
جهودها يف تطبيق التحّول الرقمي لت�سيري 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  ب��اق��ة  ع��رب  العمليات، 
للهواتف  العاملية  القرية  تطبيق  يقدمها 

ال��ذك��ي��ة اجل���دي���د، وال������ذي ح�����س��د ثالثة 
�ستيفي  جوائز خالل حفل توزيع جوائز" 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا" املرموقة 
قد  العاملية  القرية  وك��ان��ت   .2021 لعام 
تعاونت مع �سركة "موبي وورلد" لت�سميم 
الوجهات،  يف  امل��واق��ع  حتديد  نظام  وط��رح 
ال��ذي يعّد االأك��رث ت��ط��وراً ودق��ًة يف ال�ّسوق 
الدفع  ن��ظ��ام  تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ال��ع��امل��ي، 
ودفع  ال��دخ��ول  تذاكر  ل�سراء  االإل��ك��رتوين 
ر���س��وم امل���واق���ف امل��دف��وع��ة و����س���راء واإع����ادة 
املتعددة  ترفيهية  وج��ه��ات  بطاقات  �سحن 
اال�ستخدامات. كما تعاونت القرية العاملية 
والرائدة  االإماراتية  »اإم��ارات��ك«  �سركة  مع 
يف احللول التقنية الإطالق حمفظة "جي 
اجليل  حم��ف��ظ��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة،  باي"  يف 
ال�سيوف  منحت  التي  االإلكرتونية  القادم 
االإلكرتوين  ال��دف��ع  ذكية خل��ي��ارات  ح��ل��واًل 
يف اأرجاء الوجهة. و�سّخرت القرية العاملية 
ا الذكاء اال�سطناعي يف �سمان حماية  اأي�سً
ال�سيوف واملوظفني، مبا يف ذلك الروبوت 
االأمني الذكي وكامريات مدعومة بتقنيات 

الذكاء اال�سطناعي.
 25 حتقيق  م��ن  العاملية  القرية  ومتكنت 
لقباً يف غيني�س لالأرقام القيا�سية احتفااًل 
�سيوفها  م��ع  بالتعاون  الف�سي،  بيوبيلها 
الوجهة  اأن  ال��ذك��ر  يجدر  كما  و�سركائها. 
املو�سم  هذا  ل�سيوفها  قّدمت  قد  العائلية 
70 عر�ساً لالألعاب النارية املو�سيقية اأناروا 
�سماء القرية العاملية كما اأبهرت ال�سيوف 
باأقوى حركات املجازفة والت�سويق واالإثارة 
مّرة.  ل�484  ال�سّيق  العر�س  تقدمي  م��ع 
وا���س��ع��ة من  االح��ت��ف��ال مبجموعة  ك��م��ا مت 
العاملية  القرية  يف  واملنا�سبات  املهرجانات 
لالأ�سواء،  دي������وايل  م���ه���رج���ان  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
االأمل  م�سبار  وو�سول  ال�ستاء،  ومهرجان 
االإماراتي اإىل املريخ، ومهرجايَنْ االأطفال 
واالآي�س كرمي، وعيد الف�سح، و�سهر رم�سان 
ال�سراكات،  جمموعة  لعبت  وق��د  امل��ب��ارك. 
بارزاً  دوراً  رئي�سية،  وجهات  موؤ�س�سات  مع 
يف االإرتقاء بتجارب ال�سيوف وزيادة جرعة 

املرح، فقد اأعطت ال�سراكة مع فندق جمريا 
بيت�س النزالء فر�سة زيارة القرية العاملية 
مع امتيازات ح�سرية جلعل عطلتهم اأكرث 
متيزاً، يف الوقت الذي منحت ال�سراكة مع 
االحتاد للطريان لتقدمي م�سابقة "حتّدي 
الروائع" الفر�سة ل�سيوف وع�ساق  اأمتعة 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ف��وز مب��ل��ي��ون م��ي��ل من 
باالإ�سافة  لل�سفر  االحت����اد  �سيف  اأم��ي��ال 
درهم   25000 بقيمة  نقدية  جائزة  اإىل 
بتجربة  اال���س��ت��م��ت��اع  م��ن  ال��ف��ائ��ز  لتمكني 
اأخرى  دره���م   25،000 و  غ��ام��رة،  �سفر 
املنتجات  اأروع  ت�سوق  بتجربة  لال�ستمتاع 
ال�سراكة  ك��م��ا ع����ّززت  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ق��ري��ة  يف 
القرية  مكانة  اخلليج"  "زهرة  جملة  م��ع 
لت�سّوق  مف�سلة  وج��ه��ة  ب��ك��ون��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
بت�سوير  فريقها  ق��ام  اأن  بعد  االأزي���اء  اأروع 
جمموعة وا�سعة من االأزياء واالإك�س�سوارات 

التي ميكن اقتناوؤها من الوجهة.
مبو�سمنا  "اإنطلقنا  اأن����وه����ي:  واأ�����س����اف 
اجلديدة  اأغنيتنا  مع  والع�سرين  اخلام�س 
ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا ال��ن��ج��م��ني ال��ع��امل��ي��ني اأح���الم 
على  ال�����س��وء  ت�سّلط  وال��ت��ي  وان"  "ريد  و 
االإجن�������ازات ال��ع��ظ��ي��م��ة واالإم���ك���ان���ي���ات الال 
ال���ت���ي مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��ا عندما  حم������دودة 
بان�سجام،  العامل  حول  من  النا�س  يتوّحد 
القرية  روؤي��ت��ن��ا يف  يعك�س ج��وه��ر  م��ا  وه���و 
القرية  جن���اح���ات  اأن  ون��ع��ت��ق��د  ال��ع��امل��ي��ة. 
اأ�س�س  من  نابعة  دولتنا  وجناحات  العاملية 
للم�ستحيل  وج��ود  ال  واأن��ه  الثقايف،  التنوع 
عندما نتعاون جميعنا، م�ستلهمني االإبداع 

وال�سغف، لتحقيق ما ن�سبو اإليه". 
للرتحيب  ال���ع���امل���ي���ة  ال����ق����ري����ة  وت���ت���ط���ل���ع 
والع�سرين  ال�ساد�س  ب�سيوفها يف مو�سمها 
اأكتوبر املقبل، لت�ستمر يف ن�سر ال�سعادة  يف 
التجارية  االأع���م���ال  ���س��ي��وف��ه��ا، ودع���م  ب��ني 
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، وحت��ق��ي��ق دوره�����ا يف خلق 
ال��ف��ر���س االإق��ت�����س��ادي��ة يف دول���ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة. و�سيتم االإعالن عن املزيد 
متتابع  ب�سكل  املقبل  املو�سم  يخ�س  فيما 

خالل االأ�سهر القليلة املقبلة. 

جمل�س جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الثالث برئا�سة زكي ن�سيبة

املجل�ش ناق�ش تعزيز دور اجلامعة الريادي، وروؤيتها امل�ستقبلية التي تتما�سى مع متطّلبات الثورة ال�سناعية الرابعة، ومتطلبات الذكاء ال�سطناعي
درا�سة ومراجعة موؤ�سرات الأداء ال�سرتاتيجية الرئي�سية للجامعة خالل عام 2020

حتت رعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

ختام فعاليات املهرجان الفرتا�سي »عيدنا غري« الذي اأطلق يف اليوم الأول لعيد الفطر وا�ستمر ثالثة اأيام

 ا�ستطاعت الوجهة الرتفيهية تعزيز �سيا�سة النفتاح التجاري ودعم النمو القت�سادي 

القرية العاملية تختتم مو�سمها الـ25 مع جناحات باهرة يف ذكرى اليوبيل الف�سي
نفذته زايد للثقافة الإ�سالمية

لربنامج  م�ستفيد  األف   23،216
رم�سان اإميان وطماأنينة

•• العني – الفجر

اإميان  "رم�سان  برنامج  فعاليات  االإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اختتمت 
وطماأنينة" بنجاح حيث حققت هدفها يف االإ�سهام يف تعزيز قيم الت�سامح 
الفعاليات  من  باقة  خ��الل  من  املجتمع  اأف���راد  بني  الثقايف  التعدد  وتقبل 
افرتا�سية  ومن�سات  ب��رام��ج  وع��رب  عاملية  بلغات  ج���اءت  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة 
خمتلفة، ا�ستهدفت املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة االإ�سالمية واأفراد 

املجتمع.
حيث ن�سرت الدار )11( فيديو �سمن مبادرة "بيوتنا يف اأمان" مت ت�سويرها 
باللغة االجنليزية وبثها عرب ح�سابات الدار يف و�سائل التوا�سل االجتماعي 
يف اإطار توعوي لتوجيه ر�سائل تدعم التالحم والتم�سك االأ�سري وخا�سة 
لدى فئة املهتدين اجلدد، تعزيزا للعالقات االأ�سرية وا�ستقرارها وترابطها، 

حيث حازت على )4314( م�ساهدة.
من   )25( فيها  ���س��ارك  اآذان"  "اأجمل  م�سابقة  بتنظيم  ال���دار  قامت  كما 
و�سارك  اليوتيوب  يف  ال���دار  �سفحة  خ��الل  م��ن  ال��ذك��ور،  اجل���دد  املهتدين 
وتاأتي هذه  املجتمع،  اأف��راد  225 �سخ�س من  الت�سويت الأجمل �سوت  يف 
املجتمع  والهام  املجتمع  يف  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  اب��راز  بهدف  امل�سابقة 

واملهتدين اجلدد بجمال االأذان �سوتا ومعنى.
وبالتعاون مع مكتبة زايد املركزية بدائرة الثقافة وال�سياحة، نفذت الدار 
"ثقافة  ب��ع��ن��وان  ج���اءت  م��ب��ادرة  يف  العربية  باللغة  حم��ا���س��رات   )4( ع��دد 
والكورية  ال�سينية  التقاليد  و  العادات  اجلاليات" ا�ستهدفت احلديث عن 
تعليم  برنامج  186 طالب من خريجي  والفلبينية وح�سرها  واليابانية 

اللغة العربية للناطقني بغريها.
 )10( ع���دد  تنفيذ  مت  رم�سانية"  "ن�سائم  حم��ا���س��رات  �سل�سلة  و���س��م��ن 
الفي�سبوك  يف  ال��دار  �سفحة  على  الف�سيل  ال�سهر  اأي��ام  ط��وال  حما�سرات 
والتغالوغ  والرو�سية  وال�سينية  واالمهرية  االجنليزية  هي  لغات  بخم�س 
اإىل  وتطرقت  االإ�سالمية  بالثقافة  واملهتمني  اجل��دد  املهتدين  ا�ستهدفت 
موا�سيع دينية واجتماعية ونف�سية، بهدف تعزيز الوعي الديني وتر�سيخ 

القيم االأخالقية لدى املهتدي اجلديد، وا�ستفاد منها 7337 م�ستفيدا.
باالإ�سافة اىل تنفيذ مبادرة "اأعذب الكالم" التي ح�سلت على )10،343( 
لغات  ب��اأرب��ع  ج���اءت  ال�سريفة  االأح��ادي��ث  م��ن  �سل�سلة  ن�سر  ع��رب  م�ساهدة، 
لتوجيه  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ال���دار يف  ع��رب ح�سابات  خمتلفة 
املهتدين اجلدد للفهم ال�سحيح للدين واالبتعاد عن كل ما هو خطاأ خالل 

ال�سهر الف�سيل.
الدار  مبادرة"جمل�س  �سمن  جمتمعية  حما�سرات  الدار)4(  نفذت  كما 
االفرتا�سي"، بهدف اإتاحة الفر�سة الأفراد املجتمع لال�ستفادة من خربات 
االآخرين عرب من�سة ثقافية رقميةت�سهم يف زيادة املعرفة لديهم، وا�ستفاد 
منها 314 �سخ�س، اأعربوا عن �سعادتهم ور�ساهم عن املحا�سرات بن�سبة 

.98%
االإن�ساين" من  للعمل  زاي��د  "يوم  االإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأحيت  كما 
اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  االإن�ساين  " الُبعد  بعنوان  حما�سرة  تنظيم  خالل 
االأ�سرية،  زايد للرعاية  الوطني ودار  االأر�سيف  "بالتعاون مع  زايد  لل�سيخ 
وحما�سرة بعنوان "زايد عطاء اإن�ساين م�ستدام" باللغة االجنليزية بهدف 
اإبراز دور دولة االإمارات العربية املتحدة وريادتها يف جمال العمل اخلريي 

واالإن�ساين على م�ستوى العامل.  
حما�سرات   )7( ال��دار  نفذت  تتقون(  )لعلكم  حما�سرات  �سل�سلة  و�سمن 
واالثيوبية  واالوردي��ة  واالجنليزية  الرو�سية  لغات متثلت يف  ب�سبع  ج��اءت 
بكيفية  اجلديد  املهتدي  توعية  بهدف  وال�سنهالية،  والفلبينية  وال�سينية 
اال�ستفادة من �سهر رم�سان املبارك، وا�ستفاد من هذه املحا�سرات )211( 

م�ستفيدا.
وبالتعاون مع الهالل االأحمر االإماراتي و�سمن برنامج الدعم االجتماعي 
�سمن  غذائية  �سلة   )151( ت��وزع  اأن  ال��دار  ا�ستطاعت  اجل��دد  للمهتدين 
االأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد  من  جمموعة  لتوزيع  علينا"  "مريكم  م��ب��ادرة 
ال�سهر  خ��الل  لهم  االأ�سا�سية  االحتياجات  توفر  ل�سمان  املتعففة  لالأ�سر 

الف�سيل.
"رتل وارتق" للقراآن الكرمي على م�ساركة )75( من  كما حازت م�سابقة 
قامت  حيث  خمتلفة،  جن�سيات  من  ال��دار  يف  للدرا�سة  املنت�سبني  الطالب 
الدار بعر�س اأف�سل )10( م�ساركات من املت�سابقني على �سفحة الدار يف 
اليوتيوب،الختيار اأف�سل قارئ واأجمل �سوت حيث بلغ عدد امل�سوتني 479 

باإجمايل 1754 م�ساهدة للم�سابقة.
مبادرة  ال��دار  قدمت  احتياجاتهم  وتلبية  املتعففة  الفئات  لدعم  وتعزيزا 
"تهادوا حتابوا" ا�ستفاد منها )100( من املهتدين اجلدد واأ�سرهم بهدف 
لقيم  وجت�سيداً  العيد،  فرحة  وم�ساركتهم  عليهم  املالية  االأعباء  تخفيف 

العطاء واملحبة من قبل موظفي الدار لزيادة التالحم املجتمعي.
ت�سمنت  عيد  فرحة  فعالية  ال��دار  نظمت  امل��ب��ارك  الفطر  بعيد  واحتفاال 
عاملية  ل��غ��ات  بخم�س  ُق��دم��ت  العيد  و���س��ن  واآداب  اأح��ك��ام  ع��ن  حم��ا���س��رات 

وا�ستفاد منها 160 �سخ�س.
الهالل  مع  بالتعاون  اجل��دد  املهتدين  على  العيد  ك�سوة  توزيع  جانب  اإىل 

االأحمر االإماراتي.
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يكمن �سر طول العمر يف تعزيز دفاعاتك �سد الأمرا�س املزمنة، وتدل الأبحاث 
على اأن الأطعمة الغنية بالفالفونويد ميكن اأن تزيد من قوة دفاعاتك.

وتقتل اأمرا�س القلب والأوعية الدموية وال�سرطان املاليني من 
اإيجاد طرق  فاإن  العامل كل عام. لذلك،  اأنحاء  النا�س يف جميع 
للتخفيف من هذه التهديدات اأمر �سروري للعي�س حياة طويلة 

من  متفاوتة  بدرجات  كليهما  خطر  تعديل  وميكن  ومقبولة. 
خالل حت�سني نظامك الغذائي.

اأن  اإىل   ،Nature جملة  يف  املن�سورة  االأب��ح��اث  وت�سري 
تناول الفالفونويد يبني حاجزا �سد جميع االأ�سباب 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���س  امل��رت��ب��ط��ة  وال��وف��ي��ات 

الدموية وال�سرطان.
وُتعرف مركبات الفالفونويد باأنها جمموعة من 
املركبات الطبيعية التي حتتوي على ن�سبة عالية 
اأو  وه��ي جزيئات متنع   - االأك�����س��دة  م��ن م�سادات 

توؤخر بع�س اأنواع تلف اخلاليا.
فجوة  معاجلة  اإىل  ال��درا���س��ة  يف  الباحثون  و�سعى 

حرجة يف املعرفة.
اأن  اإىل  واأ����س���اروا 

نادرة  ال�سرطان  عن  الناجمة  الوفيات  ح��ول  "الدرا�سات 
والتاأثريات املعتدلة لعوامل اخلطر املرتبطة بنمط احلياة 

للوفاة املبكرة غري معروفة".
النظام  م�����س��ارك��ا يف   56048 ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون  وف��ح�����س 
ال�سحة، وقاموا  وف���وج  وال�����س��رط��ان،  ال��دمن��ارك��ي،  ال��غ��ذائ��ي 
مب��ق��ارن��ة ذل���ك م��ع ال�����س��ج��الت ال��دمن��ارك��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 

البالد.
وعلى مدار 23 عاما، كان هناك 14083 حالة وفاة.

ووجد الباحثون اأن تناول الفالفونويد املعتدل كان مرتبطا 
اأمرا�س  ع��ن  الناجمة  الوفيات  خماطر  بانخفا�س 

القلب واالأوعية الدموية وال�سرطان.
واأفادوا اأن "هذا االرتباط القوي عند ا�ستهالك 

ما يقرب من 500 ملغ/يوم".
وع��الوة على ذل��ك، كانت االرتباطات 

ب����������ني اإج�����������م�����������ايل ت�������ن�������اول 
ونتائج  ال���ف���الف���ون���وي���د 

ال������وف������ي������ات اأق��������وى 
خطية  واأك����������رث 
املدخنني  ل���دى 
بغري  م���ق���ارن���ة 

امل�������دخ�������ن�������ني، 
وك�����ذل�����ك ل����دى 

م�����������س�����ت�����ه�����ل�����ك�����ي 
ال������ك������ح������ول������ي������ات 

بكرثة.
اأن  اإىل  وخ����ل���������س����وا 
ت�سلط  ال��ن��ت��ائ��ج  "هذه 
اإمكانية  ع���ل���ى  ال���������س����وء 
الوفيات  م���ع���دل  خ��ف�����س 
م������ن خ�������الل ت���و����س���ي���ات 
االأطعمة  ت��ن��اول  ل��زي��ادة 
بالفالفونويد،  ال��غ��ن��ي��ة 
املدخنني  ل����دى  خ��ا���س��ة 
الكحول  وم�����س��ت��ه��ل��ك��ي 

بكرثة".
وت����������وج����������د م������رك������ب������ات 
ب�سكل  ال����ف����الف����ون����وي����د 
ال����ف����واك����ه  يف  اأ�����س����ا�����س����ي 

واالأطعمة  واخل�������س���روات 

ال�سوكوالتة  اأي�����س��ا يف  ت��ظ��ه��ر  ول��ك��ن��ه��ا  االأخ������رى،  ال��ن��ب��ات��ي��ة 
الداكنة.

ويو�سح موقع "هوالند وباريت" اأن هناك اأنواعا رئي�سية من 
مركبات الفالفونويد التي حتتوي على فوائد خمتلفة، كل 

منها موجود يف االأطعمة املتنوعة.

- فالفانول
والب�سل واخل�س  والطماطم  واخل��وخ  اللفت  ع��ادة يف  توجد 
وال�ساي والعنب والتوت وغريها من الفاكهة.

- فالفان 3 اأول�س
مي������ك������ن ال�������ع�������ث�������ور ع���ل���ى 
flavan-3-ols الغنية 

باملغذيات يف الكثري من 
وت�سمل  االأط���ع���م���ة. 

ال�������������������س���������اي 

االأب���ي�������س واالأخ�������س���ر واالأ�����س����ود، وك���ذل���ك ال��ت��ف��اح والعنب 
والفراولة والتوت وحتى منتجات الكاكاو، مثل ال�سوكوالتة 

الداكنة.

- فالفونات
مثل جميع مركبات الفالفونويد، يتم االإ�سادة بالفالفونات 
احلم�سية  الفواكه  وتعد  لالأك�سدة.  امل�سادة  خل�سائ�سها 
مثل الليمون واجلريب فروت والليمون والربتقال، م�سادر 

ماألوفة للفالفونات.

Isoflavones -
ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل م��زي��د م���ن ال��ب��ح��ث حول 
اخلرباء  لكن   ،Isoflavones
من  ال����ن����وع  ه�����ذا  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 
يف  ي�ساعد  اأن  الفالفونويد ميكن 

توازن الهرمونات يف اجل�سم. 

نظام غذائي غني بعنا�سر حمددة يقلل من خطر الإ�سابة بال�سرطان!

واال�ستجابات  ال��غ��ذائ��ي  والتمثيل  ال��وراث��ة  تقرير  واأف���اد 
الفردية للكافيني، اأن الكافيني هو "مركب ميثيل زانثني" 
موجود ب�سكل طبيعي يف عدد من االأنواع النباتية. ويوجد 
حوايل 75 ملغ اإىل 100 ملغ من الكافيني يف "فنجان 

قهوة منوذجي"، والذي يت�سمن:
مفلرتة. • قهوة 

• اإ�سرب�سو.

فورية. • قهوة 
اإىل  واالأمعاء  املعدة  من  الكافيني  مُيّت�س  االبتالع،  وبعد 

جمرى الدم.
للكافيني  امل��ح��ف��زة  "التاأثريات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
و  A1 االأدي��ن��وزي��ن  مب�ستقبالت  رئي�سي  ب�سكل  ترتبط 

الدماغ". يف  ومعظمها   ،A2A
�ساعات"،  "لعدة  الكافيني  ت��اأث��ريات  ت�ستمر  اأن  ومي��ك��ن 

اعتمادا على مدى �سرعة اأو بطء عملية التمثيل الغذائي 
وتق�سيمه يف الكبد، واإفرازه عن طريق البول.

عالية  "ح�سا�سية  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  ل���دى  وي��وج��د 
الكبد  يف  البطيئة  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  للكافيني"، 

و"االرتباط العايل يف اجلهاز الع�سبي املركزي".
من  ال�سغرية  الكميات  "حتى  اأن  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون  وح���ذر 
قد  الكبرية  تاأثريا حمفزا، واجلرعات  �ست�سبب  الكافيني 

ت�سبب م�ساكل يف النوم".
وميكن لالأ�سخا�س الذين يعتربون اأن لديهم "ح�سا�سية 
منتظمة للكافيني"، �سرب ما بني كوبني اإىل خم�سة اأكواب 
من القهوة خالل اليوم دون ردود فعل �سلبية. وهذا ب�سبب 
وجود "توازن بني تثبيط الكافيني يف الكبد واالرتباط يف 

اجلهاز الع�سبي املركزي".
وُيعتقد اأن بع�س االأ�سخا�س لديهم "ح�سا�سية منخف�سة 

للكافيني"، الأنهم ي�ستقلبون املادة ب�سرعة يف الكبد.
�سرب  ميكنهم  االأ�سخا�س  من  النوع  ه��ذا  اأن  يعني  وه��ذا 

القهوة قبل النوم دون اأرق يف الليل.
"احل�سا�سية  جم��م��وع��ة  ���س��م��ن  ت���ن���درج  ك��ن��ت  اإذا  وح��ت��ى 
الغذاء  ���س��الم��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��و���س��ي  للكافيني"،  امل��ن��خ��ف�����س��ة 
االأوروبية )EFSA( مبا ال يزيد عن خم�سة فناجني من 

القهوة يوميا.

كيف يحّطم الكبد القهوة؟
ت�سمى اإنزميات الكبد ال�سيتوكروم P450، وهي امل�سوؤولة 

عن تك�سري الكافيني يف الكبد.

الرئي�سي   P450 ال�����س��ي��ت��وك��روم  اإن�����زمي  اأح����د  وي�����س��م��ى 
جميع  من   95% تعطيل  ميكنه  والذي   ،CYP1A2

الكافيني املبتلع.
االإن���زمي  اإن��ت��اج ه���ذا  ع��ل��ى  "القدرة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 
ويوجد   .CYP1A2 ج���ني  ب��وا���س��ط��ة  ت��رم��ي��زه��ا  ي��ت��م 
ل���دى االأ���س��خ��ا���س امل��خ��ت��ل��ف��ني ن�����س��خ��ا خم��ت��ل��ف��ة م���ن جني 
مدى  حتدد  اجلينية  االختالفات  وهذه   ،CYP1A2

واأولئك  �سخ�س".  كل  لدى   CYP1A2 اإن��زمي  ن�ساط 
للغاية"  ن�����س��ط   CYP1A2 "جني  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن 

�سي�ستقلبون الكافيني ب�سرعة اأكرب.
وهذا يعني اأن الكافيني �سيكون له "تاأثري خفيف وطويل 

االأمد يف جميع اأنحاء اجل�سم".
ومن ناحية اأخرى، �ستواجه امل�ستقلبات البطيئة زيادة يف 

اليقظة لفرتة طويلة من الوقت.

باحثون يحددون ثالثة م�ستويات من 
ح�سا�سية الكافيني!

تعتمد ح�سا�سية القهوة على مدى �سرعة ا�ستقالب الكبد للكافيني، وما اإذا كان ت�سرفه اجليني يوؤثر عليه للتفاعل ب�سهولة 
اأكرب عرب اجلهاز الع�سبي املركزي.واقرتح الدكتور جي دبليو لنغر، اأن هناك ثالثة م�ستويات من ح�سا�سية الكافيني - عالية 

ومنتظمة ومنخف�سة. واإليك كيفية معرفة الفئة التي تنتمي اإليها، اعتمادا على كيفية ا�ستجابة ج�سمك للمحّفز.
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العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 125
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ادري�س تقدير بن ابراهيم ، اجلن�سية الهند ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد : جوز ا�سغر بهائي 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  الرادار(  )كافترييا  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   ، اوجاينواال 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )213795( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 124
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد علي حممد اليا�سى ، اجلن�سية االإمارات العربية 
ال�سيدة/  اىل  وذلك  البالغة %100  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  ، يرغب يف  املتحدة 
الرخ�سة  يف  املتحدة  العربية  االإمارات   : اجلن�سية   ، املدنى  احمد  حممود  حممد  مهره 
)مركز تزيني للتجميل( والتي  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )735799( 

ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 126

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد م�سطفى كوليث احمد كورفات بوراييل - اجلن�سية 
الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ عبدالرحمن 
حممد احمد علي البلو�سي ، اجلن�سية : االإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة املختلف( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )611430( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية 
بال�سارقة. تنازل �ساحب الرخ�سة الخر ، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة 
فردية.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

�سركة نقليات عامة مرخ�سة يف اإمارة اأبوظبي 
مع االأر�س املرخ�سة عليها يف منطقة الفاية 
ال�سارع  على  مرت   200*200 مب�ساحة 

الرئي�سي وما متتلك من اآليات. 
للتوا�سل : 660077 0523 

يرجى عدم التوا�سل من قبل الو�سطاء

للبيـــــــــع
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

يف الق�سية رقم 2020/3146 ا�ستئناف جتاري  
املرفوعة من : م�سرف االإمارات االإ�سالمي )م�ساهمة عامة( 

بوكالة : عبدامللك و�سركاه حمامون وم�ست�سارون قانونيون 
�سد املدعي عليه : عبيد حممد علي بوالهول املهريي 

باال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2021/5/10 واملت�سمن تكليفي خبريا 
يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 2021/5/20 ال�ساعة 12.00 ظهرا  على ان يلتزم 
املدعي عليه باالإت�سال بهاتف مكتب اخلبري العالمه باجراءات واالآلية املتبعة لعقد 
االجتماع املراد عقده بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله ... علما اأن بيانات التوا�سل مع 

مكتب اخلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سامل بن عبداهلل بن �سامل النقبي ، اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري خياط ال�سباب 
الرخ�سة خياطة املالب�س الن�سائية ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف 
خورفكان رخ�سة مهنية رقم 240037 ال�سادر بتاريخ 1979/8/27 يف دائرة التنمية 
 : اجلن�سية   ، م�سيح  �سوكت  م�سيح  �سفقت  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   االإقت�سادية 
�سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�ستان  
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جيزان ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003433/ 

اإىل املحكوم عليه :  جيزان ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ - ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ح�سن ليدو مياه - اجلن�سية : بنغالدي�س  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 18253 درهم ، باالإ�سافة اىل تذكرة 

العودة اىل موطنه عند االإلغاء ، والزام املحكوم عليه بت�سليم جواز �سفر املدعي 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سالون قمر ال�سحراء لل�سيدات   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000221/ 

اإىل املحكوم عليه :�سالون قمر ال�سحراء لل�سيدات   
 0504201961- املاجد  حممد  عبدالعزيز  ملك   5 رقم  حمل  الكورني�س  �سارع  املجاز  ال�سارقة  العنوان: 

املدعي  ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث   065690045
املنفذ اجنليني �سوكرين توريجو�سا - اجلن�سية : فيليبيني  

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12848 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCEXCILABMIN2021 / 0000580  عمايل )جزئي(
اىل املدعي عليه : حناين ملقاوالت التك�سية واالر�سيات 

املتحدة/  العربية  االإمارات  فقري  اال�سالم  نذر  املامون  عبداهلل  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�سية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 5793 ، 

لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة ال�سارقة ، حمكمة التنفيذ املدنية املوافق ال�ساعة 
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر  االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/4/23 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0000661 يف  الدعوى رقم

اىل : 6( احمد حممد �سيف املهريي   
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014   

النعيمية - �سارع خليفة بن  االإقامة : عجمان -  العنوان / حمل  ال�سام�سي  1( علي �سامل خمي�س  باأن املدعي )ة( /  نعلمكم 
زايد - �سكاي تاور - الطابق 7 - 703 - 704 رقم الهاتف : 971501349463 املدعي )ة( / 2( عفراء �سامل خمي�س 
ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�س ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف :  971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - املطالبة بندب خبري عقاري 
اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم  الزام  املدفوعة من املدعني -  املبالغ  القيمة وبيان  العقار واحت�ساب  ملعاينة 
املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�ستعجلة االوىل حمكمة ال�سارقة �سباح يوم ....... املوافق 
2021/5/30 ال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0000661 يف  الدعوى رقم

اىل : 5( علي حممد ح�سن ح�سني 
جمهول حمل االإقامة : دبي - ديره - ند احلمر - هاتف رقم 0509973939 

�سارع خليفة بن   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي  �سامل خمي�س  )ة( /1( علي  املدعي  باأن  نعلمكم 
زايد - �سكاي تاور - الطابق 7 - 703 - 704 رقم الهاتف : 971501349463 املدعي )ة( / 2( عفراء �سامل خمي�س 
ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�س ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف :  971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - املطالبة بندب خبري عقاري 
اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم  الزام  املدفوعة من املدعني -  املبالغ  القيمة وبيان  العقار واحت�ساب  ملعاينة 
املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�ستعجلة االوىل حمكمة ال�سارقة �سباح يوم ....... املوافق 
2021/5/30 ال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0000661 يف  الدعوى رقم

اىل : 7( حممد مطر قرونه املهريي 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014   

النعيمية - �سارع خليفة بن  االإقامة : عجمان -  العنوان / حمل  ال�سام�سي  1( علي �سامل خمي�س  باأن املدعي )ة( /  نعلمكم 
زايد - �سكاي تاور - الطابق 7 - 703 - 704 رقم الهاتف : 971501349463 املدعي )ة( / 2( عفراء �سامل خمي�س 
ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�س ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703 - 704 رقم الهاتف :  971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - املطالبة بندب خبري عقاري 
اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم  الزام  املدفوعة من املدعني -  املبالغ  القيمة وبيان  العقار واحت�ساب  ملعاينة 
املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االأمور امل�ستعجلة االوىل حمكمة ال�سارقة �سباح يوم ....... املوافق 
2021/5/30 ال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 200/2021/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها با�سرتداد و�سرف �سيك ال�سمان رقم )626698( امل�سحوب 

على بنك )ات�س ا�س بي �سي )HSBC - فرع دبي( من احل�ساب رقم )030164560001( 
اخلا�س باملدعي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : حممد ابراهيم حممد خليفة  - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- �ساره بنت عبداهلل بن عبدالرحمن املحمود - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/4/29 يف الدعوى 
رقم  ال�سمان  �سيك  ب��رد  عليها  املدعي  ال��زام  ابراهيم حممد خليفة  ل�سالح/حممد  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
رقم  احل�ساب  م��ن  دب���ي(  ف��رع   -  HSBC( �سي  ب��ي  ا���س  )ات�����س  بنك  على  امل�سحوب   )626698(
)030164560001( وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2035/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى : طلب ا�ست�سدار اأمر االأداء بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 185،000 
درهم )مائة وخم�سة وثمانون الف درهما فقط الغري( باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

التام.    ال�سداد  12% حتى 
طالب االإعالن : جاما الطفاء احلريق - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة عرمان ملقاوالت البناء )ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار  م��و���س��وع االإع����الن : ط��ل��ب 
وثمانون  وخم�سة  مائة   185.000 للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام    2021/4/3
الفائدة  م��ع   000652  -  000655  -  000654  -  000653 ال�سيكات  قيمة  دره���م 
الزامها  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  �سيك  كل  ا�ستحقاق  تاريخ  من  9% �سنويا  بواقع   القانونية 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 

االعالن. هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  يوم   15
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر 
 9078/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة نيلم التجارية - ذ م م 2-عمر لطيف زاهد لطيف ب�سفته كفيل 
�سامن ملديونية �سركة نيلم التجارية - ذ م م 3-عثمان لطيف زاهد لطيف ب�سفته كفيل 

�سامن ملديونية �سركة نيلم التجارية - ذ م م - جمهويل حمل االقامة
ع - وميثله / حممد عي�سى  م  - �س  ال��دويل  التجاري  البنك  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سويدي.  �سلطان 
املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19599786.71( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2021/2797 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/271 اأمر اأداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2218920 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإع��الن : �سركة روميو انترييورز - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
�سفته   - الب�سري  عو�س  حممد  عبدالعزيز   -1  : اإعالنهم  املطلوب  التنفيذ  
بالق�سية : منفذ �سده. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )1805620( دره��م اىل 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003600 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فرخ جاويد حممد اف�سل - جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ 
�سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة  

اعالن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية.  رفعت املدعية / اجرة ال�سارقة )ذ م م( �سد املدعي عليه / 
فرخ جاويد حممد اف�سل - باك�ستاين - اجلن�سية - تطالب فيها بالتايل : اوال : الزام املدعي عليه ب�سداد 
القانونية  والفائدة   ، فل�س   14 و  درهم  وثالثون  واثنان  االف  �سبعة  درهم(   7032.14( وقدره  مبلغ 
%12 من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�سوم  بواقع 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/5/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 

ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/5/17 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 127
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ا�سرف باجنينيكاتيل ، اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
ال�سيد/ نوفل كونيل كون عبداهلل  البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
كونيل - اجلن�سية : الهند يف الرخ�سة )مطعم املتقدم( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
وعمالبن�س  االإقت�سادية.  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )534659( رقم  رخ�سة  مبوجب 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2019/304 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - مدينة دبي 
الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 

املنفذ �سده : �سويتا جا�سناين - هندية اجلن�سية - ب�سفتها من ورثة / ماني�س جاي�سنجاين - )زوجة( واآخرون 
عنوانه : وتعلن املنفذ �سدها على مقر �سركة / �سومان�سا للمعر�س �س ذ م م - الكائن يف االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - 

زعبيل الثانية - حي دبي للت�سميم - بناية رقم )7( - مكتب رقم )B401( - )D3( - مكاين )2847186917( 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/5/26 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
%20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  الدولة   ال�سراء من مواطني  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : بيانات العقار : �سقة �سكنية - 
املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س 1976 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم العقار G503 - امل�ساحة 

:501.31 مرت مربع - املقدرة ب��� )5.396.050( ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2019/304 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - مدينة دبي 
الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 

املنفذ �سده : �سويتا جا�سناين - هندية اجلن�سية - ب�سفتها من ورثة / ماني�س جاي�سنجاين - )زوجة( واآخرون 
عنوانه : وتعلن املنفذ �سدها على مقر �سركة / �سومان�سا للمعر�س �س ذ م م - الكائن يف االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - 

زعبيل الثانية - حي دبي للت�سميم - بناية رقم )7( - مكتب رقم )B401( - )D3( - مكاين )2847186917( 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/5/26 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
%20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  الدولة   ال�سراء من مواطني  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : بيانات العقار : �سقة �سكنية - 
املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�س 1976 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم العقار G503 - امل�ساحة 

:501.31 مرت مربع - املقدرة ب��� )5.396.050( ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2020/14 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه :  اإمارة دبي - الق�سي�س - �سارع دم�سق - بناية نهال - مقابل �سان 
رايز  �سوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين 3779397176 

املنفذ �سده : برا�سانت خطار يوجراج خطار - عنوانه : اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - نوع العقار �سقة �سكنية - رقم االر�س 21 
 - رقم املبنى : 4  منطقة الثنية الثالثة - ا�سم املبنى النخيل 4 - رقم الطابق 2 - رقم العقار : 210 - مكاين رقم 1549076526 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/5/26 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : وحدة 
عقارية - رقم االر�س 21 - رقم البلدية : 1507 -  388 - امل�ساحة : 192،34 مرت مربع - املنطقة : الثنية الثالثة - ا�سم 

املبنى : النخيل 4 - رقم  الوحدة 210 - رقم املبنى 4 - القيمة التقديرية 2.070.328 درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3121/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2673 جتاري كلي ، واملعدل 

باالإ�ستئناف رقم 2019/2879 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 516417 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن :حممد �سالح احمد حممد العقيلي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- علي بن حممد بن مبارك اخلالدي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/5/6 اخطاركم ب�سداد مبلغ التنفيذ 
وقدره )542871( درهم خالل 15 يوم واإال بيع العقار الواقع باإمارة راأ�س اخليمة مبنطقة خزان 
مبلكية رقم 04273/2018 والعائدة لكم ملزايدة العلنية وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 152 من الالئحة 
التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديالته.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003569 يف  الدعوى رقم
التعاون  �سارع  ال�سارقة  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول  خفاجي.  عبداهلل  درغام  ماهر   : عليه  املدعي  اإىل 
�سالون لوؤلوؤة االل�سام للرجال بالقرب من �سوبرماركت الكرم لل�سيافة. بناء على طب املدعي / حممود 
ربيع �سويحنه. قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها : -  اوال : قبول الدعوى �سكال واعالنها للمدعي.  
ثانيا : 1 - الزام املدعي عليه مببلغ 210.013 درهم وفائدة تاأخريية مبقدار %12 من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد. 2 - الزام املدعي عليه مببلغ )20000 درهم( )ع�سرون الف درهم( تعوي�س مادي ومعنوي 
وفائدة تاأخريية مبقدار %12 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد.  ثالثا : احتياطيا : ندب خبري ح�سابي 
الزام   : خام�سا  للتحقيق.  الدعوى  اإحالة   : الكلي  االإحتياط  �سبيل  على   : رابعا  الدعوى.  وقائع  لتحقيق 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/5/27 اأمام مكتب 
رقم   مكتب  �سباحا-    9:00 ال�ساعة  متام  يف  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة 
)مكتب مدير الدعوى 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  امل�ستندات وذلك خالل مدة ال  كافة  بها 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/17 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية / عاي�سه علي حممد  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002573 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : مر�سم ملقاوالت  البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي عبداهلل حممد �سربي لطيف التكريتي - عراقي اجلن�سية  
للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
مبلغا وقدره )5000( درهم والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد 

الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
حرر بتاريخ 2021/4/20 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة / حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املال والأعمال

كهرباء ال�سارقة تنجز 6 حمطات 
توزيع جهد منذ بداية 2021

•• ال�شارقة - وام:

 33 ت��وزي��ع جهد  6 حمطات  ال�سارقة  وغ��از  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأجن���زت 
حمطات  ه��ي:  و  ال��ط��اق��ة  وت��وزي��ع  نقل  ل�سبكة  اإ�سافتها  مت��ت  كيلوفولت 
مويلح 6 واملم�سى1 واخلالدية 3 واملجاز11 واملطار3 ومنطقة ال�سجعة 
مي  املهند�سة  واأو�سحت   . اجل��اري  العام  بداية  من  ت�سغيلها  ومت  الثانية 
الليم مدير اإدارة التخيل الهند�سي اأن الهيئة تويل اهتماماً كبرياً لتوفري 
كافة  يف  اخل��دم��ات  وتطوير  اجل��دي��دة  التطويرية  للم�سروعات  اخل��دم��ات 
جماالت عملها �سمن خططها احلالية وامل�ستقبلية من اأجل مواكبة النمو 
املطرد لالأحمال وحركة التو�سع العمراين وال�سكاين .. الفتة اإىل اأن تلك 
امل�ساريع �ست�سهم يف تخفيف االأحمال على املناطق وتزويد املناطق اجلديدة 
مت  التي  اجلديدة  واملحطات  التطويرية  امل�ساريع  اأن  واأ�سافت  بالكهرباء. 
اجنازها وفق جدول زمني وبجودة وكفاءة عالية �ست�سهم كذلك يف حتقيق 

الثبات واال�ستقرار ل�سبكة الكهرباء وتوزيع االأحمال يف عدة مناطق.

قمة تاي العاملية دي�سمرب القادم يف الإمارات
•• دبي - وام:

اأك��رب قمة على االإط��الق تطلقها  ينظم ف��رع ت��اي دب��ي “قمة ت��اي العاملية” - 
تاي الأول مرة يف دولة االإم��ارات .. خالل دي�سمرب 2021 وذلك على هام�س 

. فعاليات اإك�سبو دبي 2020 
االأعمال  ورائ���دات  رواد  2000 من  اأك��رث من  القمة  اأن يح�سر  املتوقع  وم��ن 
وامل�ستثمرين وقادة العامل وامل�ساهري اإىل جانب نخبة من ممثلي فروع تاي يف 

الواليات املتحدة واأوروبا واأفريقيا والهند ودول اآ�سيا واملحيط الهادي.
ريادة  �سعلة  باإ�ساءة  اليوم  ر�سميا   2021 العاملية  ت��اي  قمة  اإج���راءات  وت��ب��داأ 
االأعمال يف وادي ال�سيليكون كاليفورنيا املن�ساأ الرئي�سي ملنظمة تاي و�ستنطلق 
ف��روع تاي لت�سليط ال�سوء على  40 فرعا من  اأك��رث من  يف رحلة عاملية عرب 

معامل ومبادرات تاي الرئي�سية يف جميع اأنحاء العامل.
اأكتوبر لتحل  اإىل االإم��ارات العربية املتحدة يف �سهر  بعد ذلك �ست�سل ال�سعلة 
ريادة  اقطاب  اإىل  باالإ�سافة  اال�سرتاتيجيني  تاي  �سركاء  من  عدد  على  �سيفا 
�ستقام على مدار  التي  الكربى  االأح���داث  ال��دول��ة وجمموعة من  االأع��م��ال يف 
الربع االأخري من العام وبعد ذلك �ست�سق �سعلة ريادة االأعمال طريقها اإىل قمة 
العاملية  تاي  املميزة. وتعقد قمة  توا�سل رحلتها  اأن  2021 قبل  العاملية  تاي 
2021 مبثابة احتفاء بروح ريادة االأعمال وت�سجيعها وتاأتي حتت �سعار بريق 
ا�ستدامة و تاألق - امل�ستوحى من اخل�سائ�س الرئي�سية لل�سعلة. وت�سكل القمة 
حول  الوا�سحة  ال��روؤى  وتقدمي  للتمويل  من�سة  العامل  حول  االأعمال  ل��رواد 
ال�سركات  على  الرتكيز  مع  نطاقها  وتو�سيع  ال�سركات  تنمية  ا�سرتاتيجيات 
االأعمال  ل��رواد  فر�سة  القمة  �ستوفر  كما  اجل��دي��دة.  وااال�ستثمارات  النا�سئة 
ووا�سعي  االأعمال  وق��ادة  امل�ستثمرين  مع  والتفاعل  االأفكار  وتبادل  للتوا�سل 
ال�سيا�سات من جميع اأنحاء العامل اإىل جانب كونها بيئة مثالية للم�ستثمرين 
اال�ستثمارية.  اأهدافهم  حتقيق  اج��ل  من  العامل  يف  العقول  اأمل��ع  اإىل  للو�سول 
 2021 العاملية  تاي  اإن قمة  العاملية  تاي  رئي�س منظمة  تايالم  برافني  وقال 

ت�سكل التقاء اأف�سل ما تقدمه بيئة ريادة االأعمال يف العامل ككل.

طريان الإمارات وفالي دبي توفران 
مزيدا من اخليارات للم�سافرين عرب دبي

•• دبي-وام:

168 وجهة  دب��ي  وف��الي  االإم���ارات  امل�سرتكة لطريان  �سبكة اخلطوط  تغطي 
لل�سفر  اخل��ي��ارات  من  مزيدا  لعمالئهما  يوفر  ما  اجل��اري  مايو  نهاية  بحلول 

براحة و�سهولة و�سال�سة.
امل�ساركة  على  القائمة  اال�سرتاتيجية  �سراكتهما  تفعيل  اإع���ادة  منذ   - و�سافر 
بالرمز.. يف اأوائل �سبتمرب املا�سي نحو 500 األف عميل على ال�سبكة امل�سرتكة 
بني طريان االإمارات وفالي دبي م�ستفيدين من اجلداول الزمنية واخليارات 
املو�سعة ونقل االأمتعة عرب دبي بتذكرة واحدة وت�سمل اأف�سل الوجهات املحجوزة 
من خالل اتفاقية الرمز امل�سرتك كاًل من كابول وكاثماندو وكييف واملالديف 

وزجنبار.
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي 
طريان  ب��ني  ال�سراكة  اإن  دب���ي..  ف��الي  ورئي�س  واملجموعة  االإم����ارات  ل��ط��ريان 
االإمارات وفالي دبي توا�سل منوها با�سطراد لتزويد امل�سافرين ب�سفر اأف�سل 
من  قوية  ا�ستجابة  ون�سهد  النطاق  وا�سعة  عاملية  �سبكة  اإىل  وعربها  دب��ي  اإىل 
العمالء ما ي�سجعنا على االرتقاء بال�سراكة اإىل امل�ستوى التايل من خالل مد 
طريان  بني  الوثيق  التعاون  اإن  �سموه  واأ�ساف  جديدة.  وجهات  اإىل  اخلدمات 
والرتفيه  ل��الأع��م��ال  كمركز  دب��ي  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  دب��ي  وف���الي  االإم�����ارات 
والطريان ومع تعزيز االت�سال وتدفق امل�سافرين عرب ال�سبكة امل�سرتكة فاإن دبي 
توا�سل الرتحيب بزوارها من جميع اأنحاء العامل باأمان ...معربا عن ثقته من 
اأف�سل وهما تخطوان على درب  �سبكتيهما ب�سورة  بناء  �ستعيدان  الناقلتني  اأن 
التعايف. وميكن لعمالء طريان االإمارات االآن متابعة �سفرهم ب�سال�سة اإىل 56 
وجهة على �سبكة فالي دبي عرب مطار دبي الدويل كما ي�ستطيع ركاب فالي 
دبي الو�سول اإىل 82 وجهة لطريان االإمارات وميكن للعمالء اأي�سا اال�ستفادة 

من اجلدول املعزز الذي يغطي 30 وجهة م�سرتكة للناقلتني.
رو�سيا  يف  وجهة   12 اإىل  رحالتها  ا�ستئناف  ع��ن  م��وؤخ��را  دب��ي  ف��الي  واأع��ل��ن��ت 
اإىل وجهات مو�سمية يف كل من  اإىل رح��الت  اإي��ران باالإ�سافة  5 مدن يف  واإىل 
جورجيا وتركيا واجلبل االأ�سود وتوقعات باالإعالن عن وجهات اأخرى يف االأ�سهر 
املقبلة مع قيام مزيد من الدول بفتح حدودها اأمام حركة التجارة وال�سياحة. 
انفتاح  اأو�سع من جداول الرحالت بعد  العمل على ت�سكيلة  الناقلتان  وتوا�سل 
16 دولة اأخرى حدودها اأمام حركة ال�سياحة الدولية دون حجر �سحي وهذه 
الدول هي األبانيا واأرمينيا واأذربيجان وبيالرو�سيا والبو�سنة وبلغاريا وكرواتيا 
وجيبوتي وفنلندا وجورجيا وقريغيز�ستان ورومانيا و�سربيا وتنزانيا واأوكرانيا 
االإمارات  مايو اجلاري عمالء طريان   21 اعتبارا من  وي�ستمتع  واأوزبك�ستان. 
بتجربة اأف�سل مع جداول زمنية حم�سنة ورحالت متابعة اإىل 22 وجهة لفالي 
وبلغراد  الب�سرة  الوجهات  وت�سمل هذه  ال��دويل  دبي  3 مبطار  املبنى  دبي من 

وبوخار�ست وكييف واأودي�سا وبراغ و�ساللة وزجنبار و�سوفيا وغريها.
وتقدم ط��ريان االإم���ارات وف��الي دب��ي جت��ارب �سفر وخ��دم��ات جوية مميزة مع 
االأجواء  االأر�س ويف  العمالء واملوظفني على  االأولوية ل�سحة و�سالمة  اإعطاء 
التعقيم  تت�سمن  الرحالت  ط��وال  م�سددة  �سالمة  اإج��راءات  الناقلتان  وتعتمد 
وبروتوكوالت  ال��ط��ائ��رة  م��ن  على  احل��دي��ث��ة   HEPA وم��ر���س��ح��ات  ال�سامل 
اأط��ق��م اخل��دم��ات اجلوية  اأف���راد  م��ن  ن�سبة عالية  اأخ���رى. كما خ�سعت  �سالمة 

واالأر�سية والطيارين لدى كلتا الناقلتني للتطعيم ب�سكل كامل.

اأحمد بن �سعيد ي�ستقبل وفدا م�سريا يف �سوق ال�سفر العربي 2021 
•• دبي-وام:

بحث �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س 
ه��ي��ئ��ة دب���ي ل��ل��ط��ريان ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى ملجموعة 
طريان االإمارات مع وزيري الطريان املدين معايل 
حم��م��د م��ن��ار وال�����س��ي��اح��ة واالآث������ار ال��دك��ت��ور خالد 
ال��ع��ن��اين ب��ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة ���س��ب��ل تعزيز 
ال�سياحة  جم��ال  يف  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون 

والطريان.
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سعيد اآل مكتوم الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي 
لطريان االإمارات واملجموعة وفدا حكوميا م�سريا 
 ”2021 “امللتقى  العربي  ال�سفر  يف معر�س �سوق 
اأك����رب ح����دث جت����اري دويل ل��ل�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة يف 
انت�سار  منذ  لل�سناعة  وجاهي  حدث  واأول  املنطقة 

اجلائحة.

و���س��م ال��وف��د امل�����س��ري ب��ا���س��م ���س��ام��ي ع��ب��د الكرمي 
الدولية  ل��ل�����س��وؤون  امل���دين  ال��ط��ريان  وزي���ر  م�ساعد 
رئي�س  العينني  اأب��و  وعمرو  واالإعالمية  والتجارية 
جمل�س اإدارة �سركة م�سر للطريان القاب�سة ونيفني 
العارف امل�ست�سار االعالمي لوزير ال�سياحة واالآثار. 
وتناول اللقاء فر�س زيادة التدفقات ال�سياحية بني 
دول��ة االإم����ارات وم�سر وخ��دم��ات ط��ريان االإمارات 
التجارة  ح���رك���ة  دع����م  يف  امل�����س��ت��م��رة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 

وال�سياحة يف م�سر.
وك��ان��ت ط���ريان االإم�����ارات ا���س��ت��اأن��ف��ت خ��دم��ات��ه��ا اإىل 
بعد  عززتها  ما  و�سرعان  املا�سي  يونيو  يف  القاهرة 

.A380 سهرين فقط بت�سغيل طائرتها الرائدة�
وت�سغل الناقلة حاليا ثالث رحالت يوميا بني دبي 
لتلبية  العمالقة  ب��ال��ط��ائ��رة  “اثنتان”  وال��ق��اه��رة 
يعزز  م��ا  ال��ع��م��الء  م��ن  با�ستمرار  املتنامي  الطلب 
ال��ت��وا���س��ل ب��ني م�����س��ر واالإم�������ارات وم���ا ب��ع��ده��ا اإىل 

�سبكة الناقلة التي تغطي اأكرث من 90 وجهة عرب 
القارات ال�ست.

و�ساعدت “االإمارات لل�سحن اجلوي” خالل جائحة 
كوفيد-19 يف نقل االإمدادات الطبية واالأغذية اإىل 
بدعم  املحلي  االقت�ساد  يف  و�ساهمت  ومنها  م�سر 
�سادراتها  ت�سهيل  خ���الل  م��ن  امل�����س��ري��ة  ال�����س��رك��ات 
ال�����س��رق االأو����س���ط واأوروب������ا مب��ا يف ذل���ك اآالف  اإىل 
العطب  �سريعة  وامل��واد  الغذائية  امل��واد  االأطنان من 
يف  اأي�سا  اجلوي”  لل�سحن  “االإمارات  �ساعدت  كما 
لقاحات  فيها  مب��ا  االأدوي����ة  م��ن  م�سر  واردات  نقل 

“كوفيد-19«.
اأوائل  من  كانت  العربية  م�سر  جمهورية  اأن  يذكر 
اإليها  الدول التي اأطلقت طريان االإم��ارات خدمات 
منذ تاأ�سي�سها حيث بداأت ت�سغيل رحالتها بني دبي 
ه��ذا اخلط  و�سافر على   1986 ع��ام  وال��ق��اه��رة يف 

منذ ذلك احلني نحو 8.4 ماليني راكب.

�سان مارينو ت�سارك للمرة الأوىل يف معر�ش �سوق ال�سفر العربي

ال�سعودية جتذب رواد �سناعة ال�سياحة حول العامل يف »�سوق ال�سفر العربي«

•• دبي -وام: 

للمرة  مارينو  �سان  جمهورية  ت�سارك 
�سوق  معر�س  فعاليات  خ��الل  االأوىل 
بعر�س   ATM ال���ع���رب���ي  ال�������س���ف���ر 
ال�سياحية  وال��وج��ه��ات  اجل���ذب  م��ع��امل 
والرتاثية لديها باالإ�سافة اإىل عر�سها 
للروؤى واالأفكار املتعلقة مب�ساركتها يف 
اإك�سبو دبي يف وقت الحق من  معر�س 

هذا العام .
ال�سياحة  وزي�����ر  م���ن  ك���ل  و���س��ي��ح�����س��ر 
مارينو  ���س��ان  ب��ج��م��ه��وري��ة  وامل���ع���ار����س 
واملفو�س  اأم���ات���ي  ب��ي��دي��ن��ي  ف��ي��دي��ري��ك��و 
اإك�سبو  اإىل  م��اري��ن��و  ل�����س��ان  ال��ع��������������������ام 
فعاليات  م��اي��اين  م���اورو  دب��ي   2020

احلدث .

اأماتي  ب��ي��دي��ن��ي  ف��ي��دي��ري��ك��و  واأع�������رب 
واملعار�س يف جمهورية  ال�سياحة  وزير 
يف  بامل�ساركة  �سعادته  عن  مارينو  �سان 
الروؤى  تبادل  يف  ي�سارك  واأن  املعر�س 
ح���ول ال��ت��ط��ورات اجل���دي���دة يف جمال 
ال�سياحة وت�سليط ال�سوء على م�ساركة 
دبي”  “اإك�سبو  م���ع���ر����س  يف  ب������الده 
للم�ساعدة يف اإعادة بناء الثقة يف ال�سفر 
مارينو  �سان  واإب��راز جاذبية جمهورية 
معر�س  معتربا  املحتملني  لل�سائحني 
“�سوق ال�سفر العربي” فر�سة متميزة 
لتقدمي ملحة عن الثقافة واالهتمامات 
امل�سرتكة موؤكداً حر�سهم على اأن يرى 
���س��ان م��اري��ن��و على  ال����زوار قطعة م��ن 
املتحدة حيث  العربية  االإم���ارات  اأر���س 
نوعها  من  فريدة  اأثرية  قطعة  توجد 

عبارة عن م�سبك “برو�س” على �سكل 
ن�سر معرو�س حالًيا يف متحف اللوفر 

اأبو ظبي.
�سان  �سفري  م��اي��اين  م����اورو  �سيقوم  و 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  ل��دى  مارينو 
املتحدة ومفو�سها العام ملعر�س اإك�سبو 
التقدميي  ال���ع���ر����س  خ����الل   2020
جلناحهم باملعر�س بك�سف النقاب عن 
اخلا�س  وال��ع��ن��وان  الرئي�سي  املو�سوع 
اإك�سبو  معر�س  يف  مارينو  �سان  بجناح 
والذي �سيكون �سمن اأجنحة “منطقة 
تخ�سي�س  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  الفر�س” 
اجلناح ليمثل ن�سخة طبق االأ�سل من 
العثور  مت  ال����ذي  دومانيانو”  “كنز 
القرن  اأواخ��ر  يف  مارينو  �سان  عليه يف 

ال�تا�سع ع�سر.

واأك����د م��اي��اين ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى تقدمي 
ملختلف  ج�����اذب�����ة  ك���وج���ه���ة  ب�����الده�����م 
لل�سياح  ميكن  حيث  امل�سافرين  اأن���واع 
اال�ستمتاع بجوالت ال�سياحة االإيطالية 
الفعاليات  وح�������س���ور  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 
ال���ت���ي تنظم  ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل���ه���رج���ان���ات 
ب�سكل رئي�سي خالل اأوقات ال�سيف مع 
�سياحة حفالت  بقطاع  اأي�ساً  االهتمام 
ال��زف��اف. وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ���ر تعد �سان 
ت�سّوق مميزة من  ا وجهة  اأي�سً مارينو 
القدمية  مدينتها  به  تزخر  ما  خ��الل 
من متاجر وحمالت جتارية باالإ�سافة 
متاماً  اجل��دي��د  للت�سوق  مركزها  اإىل 
اإك�سربين�س”  اأوت��ل��ي��ت  م��اري��ن��و  “�سان 
وهو واحد من اأكرب مراكز بيع االأزياء 
والذي  اإي��ط��ال��ي��ا  �سمال  يف  االإي��ط��ال��ي��ة 

�سهر  م���ن  ال�24  يف  اف��ت��ت��اح��ه  ���س��ي��ت��م 
يوني�و.

ال�سفر  “�سوق  مب��ع��ر���س  وي���ت���واج���د 
العربي” كّل من هيئة ال�سياحة يف �سان 
مارينو جنباً اإىل جنب مع ممثلي مركز 
اإك�سربين�س”  اأوت��ل��ي��ت  م��اري��ن��و  “�سان 
وم��ن��ظ��م��ي ال���رح���الت ال�����س��ي��اح��ي��ة اإىل 
و  اإمياجيني”  “موندو  م��اري��ن��و  ���س��ان 
“بوديوم تور اأوبرياتور” وذلك �سمن 
االإيطالية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ن���اح 

./ENIT/ لل�سياحة
�سان  ج��م��ه��وري��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
م��اري��ن��و ت��ق��ع يف ���س��م��ال اإي��ط��ال��ي��ا وهي 
من  اأك��رث  قبل  تاأ�س�ست  م�ستقلة  دول��ة 
1700 عام وتبلغ م�ساحتها 24 مياًل 

مربعاً وي�سكنها 33 األف ن�سمة.

•• دبي-الفجر: 

ال�سعودية  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
املوافق  االأح��د  ي��وم  اب��ت��داء من  لل�سياحة 
16 مايو 2021 وعلى مدى 4 اأيام يف 
مبركز  العربي”  ال�سفر  “�سوق  معر�س 
دبي التجاري العاملي، وهو احلدث العاملي 
االأهم واالأبرز يف قطاع ال�سفر وال�سياحة 

بال�سرق االأو�سط.
ويقدم جناح الهيئة ال�سعودية لل�سياحة؛ 
مب�ساركة العديد من العالمات التجارية 
باململكة؛  ال�سياحة  �سناعة  يف  وال�سركاء 
والوجهات  ال��ك��ن��وز  ع��ن  م�سيئة  مل��ح��ات 
وامل����ع����امل وال����ت����ج����ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة عرب 
رحلة  يف  تنطلق  التي  املتنوعة  االأجنحة 
اأجمل املنتجعات يف  تفاعلية ملهمة نحو 
يف  التاريخية  وامل��ن��اط��ق  االأح��م��ر،  البحر 
مدينة احِلجر مبحافظة الُعال والدرعية 
االأ�سواء  ُم�سلطة  وغ��ريه��ا،  التاريخية 
والثقايف  واملناخي  الطبيعي  التنوع  على 
املعر�س  ه����ذا  ُي���ع���د  ك��م��ا  واالج���ت���م���اع���ي. 
يف  ال�سياحة  �سناع  م��ع  لاللتقاء  فر�سة 
ال�سركات  من  وال��ع��امل،  االأو���س��ط  ال�سرق 

وال�سركاء  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  وامل���ه���ت���م���ني 
اال�ستثمارية  الفر�س  لعر�س  املحتملني، 
والبيئة  ال��ك��ربى  ال�سياحية  امل�ساريع  يف 
املت�سارع  وال��ن��م��و  امل��ح��ف��زة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
للقطاع ال�سياحي منذ االنفتاح ال�سياحي 
الذي انتهجته اململكة ابتداء من �سبتمرب 
االأ�ستاذ  �سرح  املنا�سبة  وبهذه   .2019
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��دي��ن  حميد  ف��ه��د 
قائاًل:  ل��ل�����س��ي��اح��ة؛  ال�����س��ع��ودي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
لل�سياحة  ال�����س��ع��ودي��ة  الهيئة  “حر�ست 
ع��ل��ى ه����ذا احل�������س���ور ال���ق���وي م���ع كافة 
ال�سعودية  ال�سياحة  �سناعة  يف  �سركاءها 
اأبوابها  لفتح  امل��م��ل��ك��ة  ج��اه��زي��ة  ل��ت��اأك��ي��د 
من  بهم  وال��رتح��ي��ب  ال�سياح  وا�ستقبال 
�سياحية  ب��ت��ج��ارب  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  ج���دي���د؛ 
واأ�ساف الرئي�س  ملهمة و�سل�سة واآمنة”، 
العمل  عن  اأب��داً  نتوقف  “مل  التنفيذي: 
لل�سياح  والتجارب  العرو�س  على تطوير 
على  �سواء  وخارجها؛  اململكة  داخ��ل  من 
ونحر�س  العاملي،  اأو  االإقليمي  امل�ستوى 
الهام  املحفل  التواجد يف هذا  من خالل 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن كنوز  ال��ع��امل مب��ا متلكه 
وثقايف  ومناخي  طبيعي  وتنوع  �سياحية 

لبناء  �سعينا  اإىل  باالإ�سافة  واجتماعي، 
ترثي  امل�ستوى  ورفيعة  وثيقة  �سراكات 
هذا  يقام  باململكة«.  ال�سياحة  منظومة 
جديد  ف��ج��ر  “بزوغ  ���س��ع��ار  حت���ت  ال���ع���ام 
لقطاع ال�سفر وال�سياحة” م�ساركة الهيئة 

ال�سعودية لل�سياحة يف املنتديات وجل�سات 
احل��وار مع ع��دد من اخل��رباء والقيادات 
ملناق�سة العديد من املو�سوعات احليوية 
وال��ه��ام��ة م��ث��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
وتوظيف  وال����ط����ريان  ال�����س��ي��اف��ة  ق��ط��اع 

كيفية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  التكنولوجيا، 
ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة كورونا  ال��ت��ع��ايف م���ن 
ومراحل  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  وم�ستقبل 
نحو  جم���دداً  واالن��ط��الق  الثقة  ا�ستعادة 

اآفاق جديدة.
 

•• اأبوظبي -وام:

التابع  “اأدك�س”  ل��ل�����س��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  وق���ع 
ل�����س��ن��دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ات��ف��اق��ي��ت��ني م���ع بنك 
ال��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة ل�����س��رق وج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، حيث 
بقيمة  ائتمان  خ��ط  فتح  االأوىل  االتفاقية  تقت�سي 
30 مليون دوالر  110.2 مليون درهم - ما يعادل 
- مع البنك، والثانية اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل 
���س��رق وجنوب  ب��ني دول���ة االإم������ارات ودول  ال��ت��ج��اري 
اأبوظبي  م��ن مكتب  ل��ك��ل  امل��ج��ال  واإت���اح���ة  اأف��ري��ق��ي��ا، 
لل�سادرات وبنك التجارة والتنمية للتمويل امل�سرتك 
اإ�سافية،  للمعامالت املوؤهلة، واإن�ساء خطوط ائتمان 

وت�سجيع تبادل املعلومات بني اجلانبني.
ال�سراكة االأوىل من  اللتان متثالن  وقع االتفاقيتان 
مالية  موؤ�س�سة  مع  لل�سادرات  اأبوظبي  ملكتب  نوعها 
الظاهري، مدير  �سعيد حمد  ال�سيد  كل من  اأجنبية 
عام مكتب اأبوظبي لل�سادرات باالإنابة، و�سعادة اأدما�سو 
تادي�سي، الرئي�س التنفيذي ومدير عام جمموعة بنك 

التجارة والتنمية ل�سرق وجنوب اأفريقيا.
 - املرئي  االت�سال  اأقيم عرب  ال��ذي   - التوقيع  ح�سر 
�سندوق  ع��ام  مدير  ال�سويدي،  �سيف  حممد  �سعادة 
اأبوظبي للتنمية، رئي�س اللجنة التنفيذية لل�سادرات، 
العام  املدير  نائب  القبي�سي  عبداهلل  خليفة  و�سعادة 

وعدد من امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.

ومبوجب االتفاقية، �سيفتح مكتب اأبوظبي لل�سادرات 
اإقرا�سه  التجارة والتنمية الإع��ادة  ائتمان لبنك  خط 
االأع�����س��اء يف  ال����دول  م��ن  وامل�����س��ت��وردي��ن  للم�سرتين 

البنك ل�سراء ال�سلع واخلدمات من م�سدر اإماراتي.
لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب  حر�س  االتفاقية  وتعك�س 
الهادفة  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  توجهات  دع��م  على 
واالرتقاء  االق��ت�����س��ادي  التنويع  �سيا�سة  تعزيز  اإىل 
ب��ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
�سواء  ح��د  على  و�سركائهم  االإم��ارات��ي��ني  امل�����س��دري��ن 
اأع��م��ال��ه��م ورفع  ت��و���س��ي��ع جم����االت  مم��ا ميكنهم م��ن 
م�ساهمتهم يف دفع عجلة النمو االقت�سادي امل�ستدام.

وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي - بهذه املنا�سبة - 
: “ اإن االتفاقيتني اللتني مت توقيعهما اليوم تاأتيان 
نتيجة للجهود التي يبذلها مكتب اأبوظبي لل�سادرات 
امل�سرتكة  امل�سالح  ا�سرتاتيجية حتقق  �سراكات  لعقد 
ال�سادرات  تناف�سية  الهادفة لتعزيز  وترجمة لروؤيته 
يف  امل�ستدام  االقت�سادي  النمو  عجلة  ودف��ع  الوطنية 

الداخل واخلارج«.
واأ�ساف �سعادته : “ �ستعمل االتفاقيتان على تقدمي 
الدعم الالزم لكل من امل�سدرين وامل�ستوردين يف ظل 
التحديات التي يواجه االقت�ساد العاملي جراء انت�سار 
من  امل�ستوردين  ومتكني   ،”19– كوفيد  جائحة” 

�سراء منتجات اإماراتية بتمويالت مقدمة من مكتب 
اأبوظبي لل�سادرات«.

“ تتما�سى  الظاهري:  �سعيد  ال�سيد  قال  من جانبه، 
اأبوظبي  مكتب  ا�سرتاتيجية  مع  االتفاقيتني  هاتني 
الوطنية  ال�سركات  م�ساعدة  اإىل  الهادفة  لل�سادرات 
على تعزيز تواجدها يف االأ�سواق الدولية.. م�سرياً اإىل 
ملكتب  وبناءة  �سراكة مثالية  ت�سكالن  االتفاقيتني  اأن 
اأبوظبي لل�سادرات للم�ساهمة يف ت�سريع وترية النمو 
القت�سادي ودعم ال�سادرات الوطنية، كما اأنها متكن 
�سروط  على  احل�سول  م��ن  امل�ستوردين  م��ن  العديد 
ائتمان اأكرث تناف�سية مقارنة مما توفرها العديد من 
الظاهري نظرا  املحلية.” واأ�ساف  التجارية  البنوك 
لالأو�ساع الراهنة التي مير بها امل�سدرون وامل�سرتون 
من  العديد  الطرفان  يواجه   ، العامل  م�ستوى  على 
الق�سايا املتعلقة بتوافر ال�سيولة والتدفقات النقدية 
اإىل  ال��و���س��ول  امل��وردي��ن و�سعوبة  وت��اأخ��ر م��دف��وع��ات 
م�سادر التمويل، ال �سيما �سغار امل�ستوردين الذين ال 
تتاح لهم اأي ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة من موؤ�س�سات 
متويل ال�سادرات. ومن هنا ن�سعى من خالل �سراكتنا 
مع بنك التجارة والتنمية ل�سرق وجنوب اأفريقيا اإىل 
تقدمي حلول فعالة ت�سمح لكل من امل�سدر وامل�ستورد 
املنفعة  ذات  معامالت  متويل  فر�س  على  باحل�سول 
االتفاقية  ه��ذه  يجعل  مم��ا  وُي�سر  ب�سهولة  املتبادلة 

�سفقة مربحة للطرفني.

ت�ساهم التفاقيتان يف زيادة حجم التبادل التجاري بني الإمارات والدول الأع�ساء يف البنك

»اأبوظبي لل�سادرات« يوقع اتفاقيتي تعاون مع بنك التجارة والتنمية ل�سرق وجنوب اأفريقيا لتعزيز تواجد امل�سدرين الإماراتيني
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
كوريا  جلمهورية  العامة  القن�سلية  مع 
التعاون  تعزيز  �سبل  دب���ي،  يف  اجلنوبية 
االق��ت�����س��ادي ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي 
ال�سارقة  ب��ني  العالقات  م�ستقبل  تخدم 
اأهم  ا���س��ت��ع��را���س  ج��ان��ب  اإىل  و����س���ي���وؤول، 
واآليات زيادة حجم  الفر�س اال�ستثمارية 

التبادل التجاري بني الطرفني.
جاء ذلك خالل االجتماع التفاعلي الذي 
االت�سال  تقنية  خ��الل  م��ن  م��وؤخ��را  ُعقد 
�سلطان  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  ب����ني  امل����رئ����ي 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
جيون  و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة 
كوريا  جمهورية  ع��ام  قن�سل  ووك  يونغ 
اجلنوبية يف دبي، بح�سور �سعادة حممد 
ع��ام غرفة  م��دي��ر  العو�سي  اأم���ني  اأح��م��د 
فيه  ا�ستعر�س  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة 
التعاون  عالقات  تعزيز  فر�س  اجلانبان 
ال�سركات  ب���ني  وال���ت���ج���اري  االق��ت�����س��ادي 

وامل��وؤ���س�����س��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
اجلنوبية،  الكورية  ونظرياتها  ال�سارقة، 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  دع��م��ه��ا  و���س��ب��ل 

واملجاالت االقت�سادية احليوية.

اأهم ال�سركاء 
العوي�س  �سلطان  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  واأك���د 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���ل���ق���اءات امل�����س��ت��م��رة بني 
جلمهورية  ال��ع��ام��ة  والقن�سلية  ال��غ��رف��ة 
�ساأنها  التي من  دب��ي،  كوريا اجلنوبية يف 
ت��ط��وي��ر اآل��ي��ات ال��ت��وا���س��ل ب��ني جمتمعي 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ك���ال  يف  االأع����م����ال 
وحتقيق اال�ستفادة املرجوة من اخلربات 
العالقات  لتعزيز  امل��ت��اح��ة،  واالإم��ك��ان��ي��ات 
التي ت�سهد منوا وتطورا كبريا يف املجال 
كوريا  جمهورية  تعد  حيث  االقت�سادي، 
ال�سركاء  اأه�����م  م���ن  واح������دة  اجل��ن��وب��ي��ة 
ال��ت��ج��اري��ني ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���دول���ة االإم������ارات 
امل��ت��ح��دة ب�سفة ع��ام��ة، واإم����ارة  ال��ع��رب��ي��ة 
العوي�س،  ون��وه  خا�سة.  ب�سفة  ال�سارقة 
اإىل العالقات الوثيقة التي تربط الغرفة 
بكوريا اجلنوبية والتي جت�سدت موؤخرا يف 

توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة جوجني 
اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة  وال��ع��ل��وم  ل��ل��ت��ج��ارة 
العالقات  نطاق  تو�سيع  �ساأنها  من  التي 
البلدين،  ل��دى  واال�ستثمارية  التجارية 
ودعم  التجارية،  ال��وف��ود  ت��ب��ادل  وتنظيم 
العمل  ال��راغ��ب��ة يف  ال��ك��وري��ة  ال�����س��رك��ات 
وت�سهيل  ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  واال�ستثمار 
والفعاليات  املعار�س  يف  امل�ساركة  فر�س 
ال��ع��وي�����س، اجلانب  اال���س��ت��ث��م��اري��ة. ودع����ا 
الكوري اإىل امل�ساركة يف املعار�س الدولية 
ال�سارقة مثل  اإك�سبو  التي ينظمها مركز 
معر�س �سناعة وت�سكيل ال�سلب واملعادن 
االأو�سط  ال�سرق  ومعر�س  فاب”  “�ستيل 
اأن  اإىل  اأ�سار  كما  واملجوهرات،  لل�ساعات 
�سي�سكل  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س 
مل�ساركة  كوريا  جلمهورية  مهمة  فر�سة 
روؤي��ت��ه��ا م��ع زوراه وامل�����س��ارك��ني ف��ي��ه من 
جميع دول العامل، م�سددا على اأهمية اأن 
ت�سهد الفرتة املقبلة املزيد من التعاون يف 
وال�سيما يف جمال  امل��ج��االت،  من  الكثري 
تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة والذكاء 
امل�سرتك  االه��ت��م��ام  ظ��ل  يف  اال�سطناعي 

من البلدين يف هذه القطاعات احليوية.

تطور اقت�سادي
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����س����اد ج���ي���ون ي���ون���غ ووك، 
اإمارة  ت�سهده  الذي  االقت�سادي  بالتطور 
ومبديا  امل���ج���االت،  خمتلف  يف  ال�����س��ارق��ة 
ا�ستعداد ورغبة القن�سلية العامة الكورية 
اجلنوبية بالتعاون مع غرفة ال�سارقة يف 
كافة القطاعات التي تدعم العالقات بني 
بدفع  ب��الده  اهتمام  معربا عن  البلدين، 
وتعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية 
امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني اخل��ا���س��ني يف 
اأف�سل  اإىل  وال�����س��ارق��ة  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
اقت�سادية  ع��الق��ات  واإق��ام��ة  امل�����س��ت��وي��ات، 
الغرفة  م�����ع  م���ت���ان���ة  واأك���������رث  م���ت���م���ي���زة 
ال�سارقة،  اإم����ارة  يف  العاملة  وال�����س��رك��ات 
م�سددا على اأهمية عقد اللقاءات الثنائية 
يف  وامل�����س��ارك��ة  وامل�ستثمرين  ال��ت��ج��ار  ب��ني 

املعار�س املتخ�س�سة.

قوا�سم م�سرتكة
م���ن ج��ان��ب��ه ن����وه ����س���ع���ادة حم��م��د اأحمد 

العديد  ه��ن��ال��ك  اأن  اإىل  ال��ع��و���س��ي  اأم���ني 
م��ن االإم��ك��ان��ات ال��ت��ي مي��ك��ن ال��ع��م��ل على 
التعاون  ف���ر����س  وت���ع���زي���ز  ا���س��ت��ك�����س��اف��ه��ا 
ف���ي���ه���ا، نظرا  وال����ت����ج����اري  االق���ت�������س���ادي 
ل��ل��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة ال���ت���ي جت��م��ع بني 
اجلنوبية  ك��وري��ا  وج��م��ه��وري��ة  ال�����س��ارق��ة 
االبتكار،  على  القائم  االقت�ساد  واأهمها 
اإىل جانب املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي 
للبلدين، والتي تعترب ركائز ميكن البناء 
عليها لتاأ�سي�س �سراكات يف جماالت كثرية 
واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمها 
والكهربائية  االإل��ك��رتون��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
ال��ت��ي ت��ع��د ال�����س��ارق��ة اأر������س م��ث��ال��ي��ة لها 
مل���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن ب��ن��ي��ة ���س��ن��اع��ي��ة رائ�����دة، 
على  ح��ري�����س��ة  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
لرجال  املمكنة  الت�سهيالت  كافة  توفري 
الراغبني  اجلنوبيني  الكوريني  االأعمال 
اإطار  يف  وذل��ك  ال�سارقة،  يف  باال�ستثمار 
اال�ستثمارات  ال�ستقطاب  ال��دوؤوب  �سعيها 
التجارية  ال�����س��راك��ات  وب���ن���اء  االأج��ن��ب��ي��ة 
يف  التناف�سية  االأع��م��ال  لبيئة  وال��رتوي��ج 

االإمارة.

ق�سر الإمارات ي�سارك يف �سوق ال�سفر العربي 
بدبي ويطلق عرو�سًا خا�سة ملو�سم ال�سيف

•• دبي -الفجر: 

العربي  ال�سفر  �سوق  معر�س  فعاليات  يف  االإم����ارات  ق�سر  فندق  ي�سارك 
بداية  منذ  لل�سفر  �سخم  عاملي  ح�سوري  حدث  اأول  وهو  بدبي   ،2021

تف�سي اجلائحة.
رئي�س  ونائب  االإم���ارات  ق�سر  فندق  ع��ام  ك��وث مدير  مايكل  ال�سيد  وذك��ر 
بيان  اأوري��ن��ت��ال يف  م��ان��داري��ن  ف��ن��ادق  ل��دى جمموعة  املنطقة  العمليات يف 
�سحايف  اأم�س : “�سوف نقوم بالرتويج خالل هذا احلدث العاملي للعرو�س 
اخلا�سة بعطالت ال�سيف جلذب املزيد من العائالت اخلليجية والزوار من 

كافة الدول.«
اأمتع  ال�سيفية وق�ساء  لل�سياحة  اأفخم مالذ  االإم��ارات هو  اإن ق�سر  وق��ال 
العطالت ودعا العائالت لال�ستفادة من العرو�س اخلا�سة ملو�سم ال�سيف 
اخلدمات  من  م�ستوى  اأعلى  لتقدمي  امكانياتنا  كل  نكر�س  “اأننا  بقوله   ،
الفاخرة ل�سيوفنا الكرام ونوفر لهم كافة احتياجاتهم يف هذا الق�سر املميز 
على م�ستوى العامل والذي ميتلك حدائق تزيد م�ساحتها على 120 فدان 

باالإ�سافة الإطاللتة البانورامية ال�ساحرة  على البحر » .
لق�سر  التابع  واملبيعات  الت�سويق  فريق  ان   “ يقول  ك��وث  ال�سيد  وم�سى 
العربي  ال�سفر  ���س��وق  معر�س  يف  م�ساركتنا  خ��الل  ي��ق��دم  ���س��وف  االم����ارات 
وعقد  الق�سر،  يف  ال��ف��اخ��رة  ال�سيافة  وع��رو���س  منتجات  اح���دث   2021
�سراكات جديدة مع وكالء ال�سياحة وال�سفر يف االمارات ومنطقة اخلليج 
العربية وال�سرق االو�سط ومناطق اخرى من العامل مثل اوروبا وامريكا 

واآ�سيا  » .
ال�سيف  بعطلة  ح�����س��ري��ة  ع��رو���س  ط���رح  االإم������ارات  ف��ن��دق ق�سر  وي��ع��ت��زم 
وبالن�سبة  ف��اخ��رة،  ملكية  باإقامة  العائلة  اأف���راد  جميع  ليحظى  للعائالت 
لل�سيوف ال�سغار، �سي�ستقبلهم �سفري االأطفال الذي �سريافقهم منذ حلظة 
الرتحيب  وت�سليمهم هدية  الدخول  ت�سجيل  الق�سر خالل  اىل  و�سولهم 

وتنظيم منا�سبات خا�سة لهم.
برنامج  ي�سمل  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 
لالأطفال  ال�سيفي  االإم����ارات  ق�سر 
اأن�سطة ترفيهية عديدة منها درو�س 
الطبخ والرق�س والريا�سة والفنون 
باالإ�سافة  مائية،  واأن�سطة  وال�سينما 
مالئمة  ط��ع��ام  ق��وائ��م  حت�سري  اإىل 
الق�سر  مطاعم  خمتلف  يف  لل�سغار 

الفاخرة.
وب��اإم��ك��ان ال��ع��ائ��الت اال���س��رتخ��اء يف 
ال���ن���ادي ال�����س��ح��ي احل��ائ��ز ع��ل��ى عدة 
بتناول  واال���س��ت��م��ت��اع  ع��امل��ي��ة  ج��وائ��ز 
ال����وج����ب����ات اخل���ف���ي���ف���ة واحل���ل���وي���ات 
وقهوة  ال��ق�����س��ر  م��ط��اع��م  يف  ال�����س��ه��ي��ة 

الكابت�سينو املح�سرة بالذهب ذو عيار ال 24 قرياط.
من  ثريات  ت�سمل  حيث  ا�ستثنائي  بديكور  االإم���ارات  ق�سر  غ��رف  وتتميز 
كري�ستال “�سواروف�سكي” وجدران احلرير الهندي ووراق الذهب ذو ال�24 
قرياطا و اأحوا�س ا�ستحمام رومانية يف اأجنحة الق�سر التي تبلغ م�ساحة 

الواحد منها 680 مرتا مربعا.
دخول  “كبري اخلدم”،  االأ�سيلة ومنها  العربية  الق�سر بخدماته  ويتميز 
لل�ساطئ اخلا�س، احلدائق اخل�سراء، اأحوا�س ال�سباحة، النادي الريا�سي، 
تت�سمن  واال�ستجمام.كذلك  الرتفيهية  االأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة 
مرافق الفندق ح�سانة لالأطفال ليحظى االآباء واالأمهات باأم�سيات مميزة 

يف مطاعم الق�سر. 

حمادثات اأوروبية اأمريكية 
حول الر�سوم اجلمركية

•• بروك�شل-وام:

املتحدة  والواليات  االأوروب��ي  اأن االحت��اد  اأم�س  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  اأعلنت 
قررا اإجراء حمادثات ملعاجلة الر�سوم اجلمركية على ال�سلب التي فر�ستها 

وا�سنطن خالل رئا�سة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
للواليات  التجاري  املمثل  مع  م�سرتك  بيان  يف  االوربية  املفو�سية  وقالت 
ال�سرعة  وج��ه  على  املناق�سات  ه��ذه  يف  بامل�ساركة  “ملتزمان  اإنهما  املتحدة 
للواليات  تو�سح كيف ميكن  اأن  �ساأنها  العام من  نهاية  الإيجاد حلول قبل 
املتحدة واالحتاد االأوروبي معاجلة الكميات الفائ�سة ، و�سمان ا�ستمرار - 

جدوى �سناعات ال�سلب واالأملنيوم لدينا ، وتقوية حتالفنا الدميقراطي«.
امل�سرتك هو و�سع حد  “هدفنا  االأوروبية:  املفو�سية  با�سم  وقال متحدث 

لنزاع منظمة التجارة العاملية ».
و  االأوروب��ي  ال�سلب  %25 على  بن�سبة  تعريفة  املتحدة  الواليات  فر�ست 
باالأمن  تتعلق  الأ���س��ب��اب   2018 يونيو  يف  االأمل��ن��ي��وم  على  تعريفة   10%

القومي.
واع��رت���س االحت���اد االأوروب����ي على ه��ذه اخل��ط��وة منذ ال��ب��داي��ة وب��ع��د عدة 
ق��رر االحت��اد رفع   ، اإدارة ترامب  اتفاق مع  اإىل  للتو�سل  فا�سلة  حم��اوالت 
ما  على  انتقامية  اإج���راءات  وفر�س  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  الق�سية 
الواليات  من �سادرات  “7.78 مليار دوالر”  يورو  6.4 مليار  اإىل  ي�سل 

املتحدة.

»دبي لل�سياحة« حتّدد الأول من يوليو املقبل اآخر موعد للمن�ساآت الفندقية لتنفيذ متطلبات ال�ستدامة

خالل م�ساركتها يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 2021 

هيئة ال�سياحة املاليزية ت�ستعر�ش جهود ماليزيا ال�سياحية يف ظل الو�سع العاملي اجلديد 

•• دبي-الفجر: 

حّددت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
يوليو  م��ن  االأول  لل�سياحة(  )دب��ي  بدبي 
2021، كاآخر موعد يلزم جميع املن�ساآت 
متطلبات  بتنفيذ  االإم�����ارة  يف  الفندقية 
اال�ستدامة الت�سعة ع�سر، التي تهدف اإىل 
توحيد وحت�سني االأداء واملمار�سات البيئية 
التناف�سية  ال���ق���درة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ن��ادق  يف 
الق��ت�����س��اد دب����ي، وك���ذل���ك ت��ر���س��ي��خ مكانة 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  م��ن  ك���واح���دٍة  دب���ي 
وعليه،  ال���ع���امل.  يف  ال���رائ���دة  امل�����س��ت��دام��ة 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ف��ن��ادق ا���س��ت��ئ��ن��اف تقدمي 
احت�ساب  اأداة  لربنامج  ال�سهرية  التقارير 

الكربون. 
امل�ستدامة  لل�سياحة  دب��ي  م��ب��ادرة  وك��ان��ت 
 528 بتدريب   2019 ع��ام  قد قامت يف 
ومعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  ف��ن��دق��اً 

اال�ستدامة يف نظام ت�سنيف املن�ساآت. 
وجاء قرار “دبي لل�سياحة” ب�ساأن متديد 
فرتة تنفيذ متطلبات اال�ستدامة ملدة 12 
�سهراً اإ�سافياً يف �سوء حر�س الدائرة على 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ي��اح��ة امل��ال��ي��زي��ة خالل 
م�ساركتها يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 
2021 الذي ت�ست�سيفه دبي، اأن ماليزيا 
الدوليني  امل�����س��اف��ري��ن  ح��ال��ي��اً  ت�����س��ت��ق��ب��ل 
ويتم  وامل�ستثمرين،  االأع��م��ال  رج���ال  م��ن 
اإع���ف���اء ت���اأ����س���رية دخ�����ول رج�����ال االأع���م���ال 
احلجر  م��ن  امل���دة  ق�����س��رية  وامل�ستثمرين 
املاليزية  ال�سياحة  هيئة  وذكرت  ال�سحي، 
على  باحل�سول  للراغبني  املمكن  اأن��ه من 
التايل:  املوقع  زي��ارة  تف�سيلية  معلومات 
هذا   .safetravel.mida.gov.my//
)كوفيد-19(،  ج��ائ��ح��ة  ت��ف�����ّس��ي  وق���ب���ل 
اع���ت���اد ال�����س��ّي��اح م���ن ك��اف��ة اأن���ح���اء العامل 
زيارة ماليزيا ال�ستك�ساف معاملها اجلميلة 
واالنغما�س  فيها  ال�سيافة  ك��رم  وجت��رب��ة 
حالًيا  البالد  وتطوق  الغنية،  ثقافتها  يف 
ال����س���ت���ق���ب���ال امل�������س���اف���ري���ن م����ن ج���دي���د يف 
على  ال��ه��ادئ��ة  وج��زره��ا  ال�ساخبة  مدنها 
ح��ّد ���س��وا. ويف ه��ذا االإط���ار، اأطلقت هيئة 
#ا�ستقنا_لكم  حملة  املاليزية  ال�سياحة 
ا  ي�سً خ�سّ  )WeMissYou#(
التعبري  ب��ه��دف  االأو���س��ط  ال�����س��رق  ملنطقة 
وهم  للم�سافرين  م��ال��ي��زي��ا  ا���س��ت��ي��اق  ع��ن 
اجلذب  م��واق��ع  اأروع  اأرج���اء  يف  يتجّولون 

ال�سياحي فيها.
ال�سياحة  ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
العربي  ال�سفر  �سوق  معر�س  يف  املاليزية 
ط����ارد  حم���م���د  ����س���ع���ادة  حت�����دث   ،2021
ب���ن ���س��ف��ي��ان، ���س��ف��ري م��ال��ي��زي��ا ل���دى دولة 
اخلطط  ع��ن  امل��ّت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
قبل  م��ال��ي��زي��ا  و�سعتها  ال��ت��ي  ال�سياحية 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم����ا ب��ع��ده��ا ق���ائ���اًل: “ 
ماليزيا  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت   ،2019 ال���ع���ام  يف 
اخلليج،  منطقة  من  �سائًحا   309،224
 3،2 حينها  ال�سياحي  اإنفاقهم  بلغ  وق��د 
مليار رينغيت ماليزي )2،8 مليار درهم 
كان  ال���ف���ردي  االإن���ف���اق  اأن  اأي  اإم����ارات����ي( 

ت��ع��ايف قطاع  ق��وي��ة ل�سمان  اأ���س�����س  اإر���س��اء 
“كوفيد- جائحة  تداعيات  من  ال�سيافة 
من  التاأكد  الفنادق  �ستتوىل  فيما   .”19
تطبيقها للمعايري املفرو�سة حتت تقييم 

وتدقيق مبادرة دبي لل�سياحة امل�ستدامة.
التنفيذي  امل���دي���ر  ل���وت���اه،  ي��و���س��ف  وق����ال 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال�������س���ي���اح���ي واال����س���ت���ث���م���ار يف 
التجاري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�����س��ي��اح��ة  دائ������رة 
لل�سياحة  دب��ي  م��ب��ادرة  رئي�س  نائب  بدبي 
ال�����س��ي��اح��ة يف  ق��ط��اع  “اأثبت  امل�����س��ت��دام��ة: 
دب����ي خ����الل ال���ع���ام امل���ا����س���ي ق���درت���ه على 
جت�����اوز ال���ت���ح���دي���ات م���ع جن���اح���ه ب���اإع���ادة 
املواطنني  اأم������ام  اآم���ن���ة  وج���ه���ات  اف���ت���ت���اح 
ال��دول��ي��ني مع  ال����زوار  وك��ذل��ك  واملقيمني 
الوقائية.  االإج��راءات  اتباع  احلر�س على 
من  للحّد  دبي  ا�سرتاتيجية  مع  ومتا�سياً 
قطاع  �سي�ساهم  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  االن��ب��ع��اث��ات 
ال�سياحة يف متكني دبي من اإر�ساء معايري 
عاملية من خالل نهجها وفكرها مل�ستقبل 
اال����س���ت���دام���ة، وك���ذل���ك ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادرات 
وممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية«. واأ�ساف 
دعم  على  الفنادق  “ن�سجع  قائال:  لوتاه 

وتنفيذ متطلبات اال�ستدامة الت�سعة ع�سر 
اخلا�سة مببادرة دبي لل�سياحة امل�ستدامة، 
اأداة  لربنامج  ال�سهرية  التقارير  وتقدمي 
يوليو   1 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال��ك��رب��ون  احت�ساب 
الذي  امل�ستمر  الدعم  اأن  �سك  وال  املقبل. 
يف  �سي�ساهم  احلكومية  اجل��ه��ات  تقدمه 
حتقيق  يف  الفندقية  املن�ساآت  دور  تعزيز 
الهدف الذي يتمثل يف خف�س االنبعاثات 

الكربونية خالل ال�سنوات املقبلة«.
متطلبات  ع�سر  الت�سعة  املعايري  وتغطي 
امل�ستدامة،  االإدارة  ذل��ك  يف  مب��ا  متنّوعة 
املوظفني  وت���دري���ب  االأداء،  وم��ق��اي��ي�����س 
ع��ل��ى اال���س��ت��دام��ة، وت��اأ���س��ي�����س جل��ن��ة اإدارة 
اال�����س����ت����دام����ة، وامل�������س���ارك���ة يف امل����ب����ادرات 
النزالء،  وتوعية  امل�ستقبلية،  احلكومية 
وتطبيق  اخل�����س��راء،  الفعاليات  وتنظيم 

االأعلى مقارنًة بجن�سيات ال�سّياح االأخرى. 
اأّما حالًيا، ونظًرا اإىل و�سع ال�سفر الدويل 
العام   ،2025 العام  اإىل  نتطّلع  الراهن، 
الذي �سوف يعود فيه ال�سفر اإىل طبيعته 
ة اأّن �سوق اخلليح بات اأحد  بالكامل، خا�سّ
اأهّم االأ�سواق بالن�سبة اإلينا. يف الواقع، يف 
اأواخر �سهر دي�سمرب 2020، اأطلق رئي�س 
وزرائ���ن���ا ت���ان ���س��ري حم��ي ال��دي��ن يا�سني 
ماليزيا  يف  لل�سياحة  الوطنية  ال�سيا�سة 
من  ال�����س��وء  لي�سّلط   ،2030-2020
خاللها على اجّتاه ملمو�س مل�ستقبل قطاع 
الع�سر  ال�سنوات  خالل  املاليزي  ال�سياحة 
اأه��ّم��ي��ة التعايف  ال��ق��ادم��ة، وم����وؤّك����ًدا ع��ل��ى 

والتوا�سل واال�ستدامة«.
وف��ي��م��ا ت��ت��ّج��ه ال��ب��الد ن��ح��و ح��م��ل��ة تلقيح 
وطنية �ست�سّكل ركيزة الإعادة فتح احلدود 
ب�سكل اآمن واال�ستعداد ال�ستقبال ال�سّياح، 
جديدة  م��ّرة  ت�ستعر�س  اأن  ماليزيا  ي�سّر 
وجهاتها  اإليها  القادمني  امل�سافرين  اأم��ام 
املذهلة وتاريخها الغني وثقافتها الرثية. 

اأن ماليزيا تتيح  اإىل  االإ���س��ارة  ب��ّد من  وال 
احل�سول  فر�سة  اخلليجيني  للمواطنني 
تقّدم  فيما  الو�سول،  عند  التاأ�سرية  على 
اأبرز �سركات الطريان يف املنطقة كطريان 
االحّت�����اد واخلطوط  االإم������ارات وط����ريان 
ال�����س��ع��ودي��ة واخل���ط���وط اجلوية  اجل��وي��ة 
اإىل  مبا�سرة  رح���الت  وغ��ريه��ا  القطرية 

ماليزيا.
الفريد  املاليزي  االإرث  ا�ستعرا�س  وبغية 
تري�ساو  ع���رب���ة  ع���ر����س  ي��ت��م  ن���وع���ه،  م���ن 
والتقليدية  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  امل���ال���ي���زي���ة 
جناح  يف  “بيكا”  با�سم  حملًيا  واملعروفة 
ال�سفر  ����س���وق  م��ع��ر���س  خ����الل  م��ال��ي��زي��ا 
العربي 2021. تاأتي هذه العربة بثالث 
هذه  مبتكرو  يدوًيا  �سنعها  وقد  عجالت 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون يف م���االك���ا، وقد  ال���ع���رب���ات 
�سهرين  وج��م��ع��ه��ا  جت��ه��ي��زه��ا  ا�ستغرقهم 
�سمة  ذاتها  بحّد  العربة  وتعك�س  كاملني. 
والثقافة  ال�������رتاث  ����س���م���ات  م����ن  ف����ري����دة 
واملجتمع يف ماليزيا. وال بّد من القول اإّن 

جذب  معلم  حالًيا  تعترب  تري�ساو  عربات 
�سياحي يف البالد، ويزدان عدد كبري منها 
مزّودة  تاأتي  وه��ي  اال�سطناعية  ب��االأزه��ار 
املقعد،  حت��ت  كا�سيت  اأو  دي  ���س��ي  ب��ج��ه��از 
ما يتيح لل�سّياح اال�ستمتاع بجولة خاّلبة 
واالأنحاء.  ال�����س��وارع  خمتلف  يف  ومريحة 
عربات  ث���م���اين  دب�����ي  اإىل  و����س���ل���ت  وق�����د 
والفنون  ال�سياحة  وزارة  قّدمتها  تري�ساو 
جميعها  و�سُتعر�س  امل��ال��ي��زي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة 
ا يف اجلناج املاليزي يف معر�س اإك�سبو  اأي�سً

 .2020
باالإ�سافة اإىل ذلك، وحتت �سعار “تن�سيط 
املاليزي  اجل��ن��اح  �سيمّثل  اال�ستدامة”، 
ماليزيا  م�ساركة  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف 
وزارة  بقيادة  وذلك  الفعالية،  يف  ال�ساملة 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبالتعاون 
مع املركز املاليزي للتكنولوجيا اخل�سراء 
وتغري املناخ باعتباره اجلهة املنّفذة. ومن 
ال�سياحة  وزارة  ت��ب��ع��ث  اأن  ��ا  اأي�����سً امل���ق���ّرر 
املاليزية بفرقة ثقافية تقّدم لزّوار اإك�سبو 

اأنظمة اإدارة الطاقة، وخطة اإدارة الطاقة، 
للمجتمعات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�������س���وؤول���ي���ة 
من  ال��ف��ن��ادق  �ستعمل  وب��دوره��ا،  املحلية. 
�سمن  اال�ستدامة  عمليات  حت�سني  خالل 
التناف�سية  ال��ق��درة  تعزيز  على  من�ساآتها 
القت�ساد دبي. كما تن�سجم تلك املتطلبات 
مع ا�سرتاتيجية دبي للحّد من االنبعاثات 
اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي   ،2021 ال��ك��رب��ون��ي��ة 
 16 بن�سبة  الكربونية  الب�سمة  تقلي�س 
ب��امل��ئ��ة خ����الل ال���ع���ام اجل������اري. ت��ع��د اأداة 
اح��ت�����س��اب ال��ك��رب��ون ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا يف 
الدرهم  من�سة  من  ج��زءاً   2017 يناير 
ن�سبة  قيا�س  اإىل  تهدف  وه��ي  ال�سياحي، 
ال�سيافة  قطاع  يف  الكربونية  االنبعاثات 
ال�سروري  من  الربنامج  ولنجاح  بدبي. 
على الفنادق تقدمي تقارير �سهرية حول 
ن�����س��ب��ة االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة م���ن 11 
م�����س��دراً مب���ا ف��ي��ه��ا: ال��ك��ه��رب��اء، وتربيد 
والنفايات،  امل���ي���اه،  وا���س��ت��ه��الك  امل��ن��اط��ق، 
ملولدات  وك���ذل���ك  ل��ل��م��رك��ب��ات  وال����وق����ود 
القابلة  االإط����ف����اء  وع����ب����وات  ال���ك���ه���رب���اء، 

للتعبئة، باالإ�سافة اإىل الغاز امل�سال. 

ا حرفية  ا ثقافية وعرو�سً 2020 عرو�سً
يومية يف مدرج اجلناح املاليزي. وبذلك، 
يتعّرفون  اآ�سًرا  عاملًا  احلا�سرون  �سيدخل 
احلقيقي”  م��ال��ي��زي��ا  “وجه  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
املتعّددة  و���س��ع��وب��ه��ا  امل��ت��ن��ّوع��ة  ب��ث��ق��اف��ات��ه��ا 
االأع������راق وث��ق��اف��ة ال��ع��ي�����س ال���واح���د التي 
تقّدم  يف  ت�ساهم  عنا�سر  وكّلها  جتمعهم، 

االأّمة.
ويف اإطار م�ساركة ماليزيا يف معر�س �سوق 
ال��ع��رب��ي وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف معر�س  ال�����س��ف��ر 
العربية  االإم��ارات  دبي يف   2020 اإك�سبو 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  على  وب��ن��اًء  امل��ّت��ح��دة، 
اأ�سار  البلدين،  ب��ني  املتوا�سلة  املتناغمة 
عبداحلميد،  ه��ا���س��ري��ل  حم��م��د  ال�����س��ّي��د 
قائاًل:  دب���ي،  يف  مل��ال��ي��زي��ا  ال��ع��ام  القن�سل 
اقت�سادية  ع���الق���ات  م��ال��ي��زي��ا  “متتلك 
االإم���ارات، ولكال  وثقافية قوية مع دول��ة 
التعاون  م���ن  ت���اري���خ ط��وي��ل  احل��ك��وم��ت��ني 
العاّمة  القيم  البلدان  يت�سارك  الوثيق. 
والطموح نف�سه، ونحن نتطّلع اأكرث فاأكرث 

اإىل تعزيز عملية التبادل الثقايف بيننا«.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه مت ت�سنيف ماليزيا 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���ام���ن  ول���ل���ع���ام  م����وؤخ����ًرا 
امل�سلمني،  للم�سافرين  االأوىل  ال��وج��ه��ة 
وذل���ك ب��ن��اًء ع��ل��ى ع��وام��ل م��ت��ع��ّددة ومنها 
املاأكوالت احلالل  على �سبيل املثال توافر 
ال�سالة  م��راف��ق  اإىل  ال��و���س��ول  واإم��ك��ان��ي��ة 
يف  للم�سلمني  منا�سبة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
ال��ف��ن��ادق ك��م��ا وال�����س��الم��ة واالأم�����ن ب�سكل 
الذين  امل�سلمني  اأع���داد  ت��زاي��د  ع���ام. وم��ع 
ي�����س��اف��رون ح���ول ال��ع��امل، م��ن امل��ت��وّق��ع اأن 
ال�سياحة  ع���رو����س  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ي��رت��ف��ع 
ي�ستعيد  اأن  مب��ج��ّرد  كبري  ب�سكل  احل��الل 
جهتها،  وم����ن  ع��اف��ي��ت��ه.  ال�����س��ف��ر  ق���ط���اع 
ال�سّياح  احتياجات  متاًما  ماليزيا  ت��درك 
القادمني من اخلليج وهي ت�سمن بالتايل 
توفري الطعام احلالل ب�سهولة من خالل 
والعاملية،  املحلية  املطابخ  م��ن  جمموعة 

مبا يف ذلك املطبخ العربي.

�سددوا على اأهمية تاأ�سي�س �سراكات يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

غرفة ال�سارقة تبحث مع القن�سل الكوري اجلنوبي �سبل تعزيز التعاون القت�سادي واأهم الفر�ش ال�ستثمارية بني البلدين
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املال والأعمال

اأبوظبي ت�ست�سيف الن�سخة الأوىل من املعر�ش واملوؤمتر العاملي للمرافق 
•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ت�ست�سيف 
الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  “طاقة”  ل��ل��ط��اق��ة 
العاملي  وامل���وؤمت���ر  امل��ع��ر���س  م��ن  االأوىل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ل��ل��م��راف��ق يف 
ل��ل��م��ع��ار���س خ���الل ال���ف���رتة م���ن 9 اإىل 
�ستبحث  وال����ت����ي   2022 م���اي���و   11
املياه والطاقة  مو�سوع م�ستقبل موارد 

منخف�سة الكربون.
�سحفي  م�����وؤمت�����ر  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف  اأم�����س  عقد 
ال����وزراء  م��ن  ع���دد  بح�سور  للمعار�س 
وامل���������س����وؤول����ني وذل�������ك ل�����الإع�����الن عن 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ف��ا���س��ي��ل 

العاملي للمرافق 2022.
ويجري تنظيم احلدث من قبل �سركة 
مع  بالتعاون  للفعاليات  جي”  اإم  “دي 
ودائرة  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
الثقافة  ودائ�����رة  اأب���وظ���ب���ي،   - ال��ط��اق��ة 
وال�سياحة – اأبوظبي، و�سركة اأبوظبي 
و�سياأتي  اأدنيك   – للمعار�س  الوطنية 
بعد مرور �ستة اأ�سهر من انعقاد موؤمتر 
لعام  امل��ن��اخ��ي  ل��ل��ت��غ��ري  امل��ت��ح��دة  االأمم 
قيادات  ُي�سهم يف م�ساعدة  2021 مبا 
للمرحلة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع���ل���ى  ال���ق���ط���اع 

املقبلة.
تفاعلية  من�سة  مبثابة  احل���دث  وي��ع��د 
قطاع  �سمن  امل��ع��ن��ي��ة  ل���الأط���راف  تتيح 
التوجهات  ا�ستعرا�س  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة 
املُبتكرة  التكنولوجيا  واأح���دث  العاملية 
القطاع  م�ستقبل  يف  دوراً  �ستلعب  التي 
حيث �سيبحث يف االإجراءات اال�ستباقية 
للحد من االنبعاثات الكربونية وجذب 
ال�سرورية  االأم��د  طويلة  اال�ستثمارات 
املرافق  قطاع  وُيعد  م�ستدام.  مل�ستقبٍل 
التي  العامل  القطاعات حول  اأه��م  اأح��د 
الكربونية  االنبعاثات  خف�س  يف  ُت�سهم 
امل�سببة لالحتبا�س احلراري، اإىل جانب 
واملياه  الطاقة  بتاأمني  الرئي�سي  دوره 
االنبعاثات  يعترب خف�س  للعامل، حيث 
التي  العاملية  التحديات  من  الكربونية 
قيادات  ب��ني  ت��ع��اون��ي��ة  ج���ه���وداً  تتطلب 
ت��ب��ادل اخل���ربات  ع��ل��ى �سعيد  ال��ق��ط��اع 

واملعارف.
وكانت دولة االإمارات قد اأطلقت موؤخراً 
للطاقة”  املتكامل  الوطني  “النموذج 
اال�سرتاتيجية  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ال�����ذي 
رفع  بهدف   2050 للطاقة  الوطنية 
اإجمايل  يف  النظيفة  الطاقة  م�ساهمة 
اإىل  ال��دول��ة  املنتجة يف  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج 
اإىل   ،2050 ع������ام  ب���ح���ل���ول   50%
ج��ان��ب ال��ت��ح��ول ال��ك��ب��ري ال���ذي ي�سهده 
الطاقة  توفري  خ��الل  م��ن  امل��ي��اه  قطاع 
يف  العك�سي  التنا�سح  تقنية  با�ستخدام 

حتلية املياه.
للمعر�س  “طاقة”  ا�ست�سافة  وت��اأت��ي 
ين�سجم  مبا  للمرافق  العاملي  وامل��وؤمت��ر 
مع خطتها اال�سرتاتيجية للعام 2030 
ومربح  م�ستداٍم  منٍو  لتحقيق  الرامية 
اأبوظبي  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة  ولت�سبح 
يف جمال توليد الكهرباء وحتلية املياه 
الكربون،  منخف�سة  تقنيات  با�ستخدام 
مع اال�ستفادة من العالقات القوية التي 
تتمتع بها الدولة لتعزيز حمفظتها من 
م�سادر الطاقة واملياه على ال�سعيدين 

االإقليمي والعاملي.
العاملي  وامل����وؤمت����ر  امل���ع���ر����س  و���س��ي��وف��ر 
القطاع  ل���ق���ي���ادات  ف���ر����س���ة  ل���ل���م���راف���ق 

ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى اأح���������دث االب����ت����ك����ارات 
جانب  اإىل  ال��ع��امل،  ح��ول  التكنولوجية 
بحث �سبل مواجهة التحديات الناجمة 
احل�سري  ال��ت��و���س��ع  يف  ال���ت�������س���ارع  ع���ن 
االنبعاثات  واحلد من  املناخي  والتغري 
الالمركزية،  وال���ط���اق���ة  ال��ك��رب��ون��ي��ة، 
التكامل  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��م��الء  ومت��ك��ني 
املعر�س  و���س��ي��م��ن��ح  ال���ق���ط���اع���ات.  ب���ني 
واملوؤمتر العاملي للمرافق قطاع املرافق 
على  ال��ن��م��و  ف��ر���س  يف  للبحث  ف��ر���س��ة 
م�ستوى دولة االإمارات ومنطقة ال�سرق 
اإىل  اإ�سافة  اإفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط 

النمو االقت�سادي املت�سارع يف اآ�سيا.
وقال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 
املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية 
اإن ت��رك��ي��ز دول���ة االإم�����ارات ع��ل��ى تعزيز 
البديلة  وال��ط��اق��ة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
النظيفة التي تعتمد على التكنولوجيا 
للبيئة،  وال�سديقة  وامل��وث��وق��ة  االآم��ن��ة 
ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  م��ع  ين�سجم 

االإمارات للطاقة 2050.
تو�سيات  اأن  امل�������زروع�������ي  واأ��������س�������اف 
زيادة  اأن  اأظهرت  الطاقة  ا�سرتاتيجية 
اال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة املتجددة 
قطاع  ب���ت���اأم���ني  ���س��ي�����س��م��ح  ال����دول����ة  يف 
االأولوية  وي��ع��ط��ي  امل�ستقبلي  ال��ط��اق��ة 
لتطوير تقنيات اإنتاج الطاقة املتجددة. 
عوي�سة  املهند�س  م��ع��ايل  األ��ق��ى  ب���دوره 
ال��ط��اق��ة يف  دائ���رة  رئي�س  امل���رر،  مر�سد 
اأهم التطورات يف  اأبوظبي ال�سوء على 
قطاع املياه والكهرباء يف اأبوظبي والتي 
الطريق  مت��ه��ي��د  يف  ف��ع��ااًل  دوراً  ل��ع��ب��ت 
ا�ستدامة  اأك��رث  نظام  اإىل  ب��ه  لالرتقاء 
ال��ت��ح��ول االأخ�سر  ���س��اأن��ه مت��ك��ني  وم���ن 
واأ�ساف  معاليه:  ق��ال  ع��ال��ي��ة.  ب��ك��ف��اءة 
قطاع  يف  �سريعا  حت��وال  هناك  اأن  امل��رر 
املياه والكهرباء يف اأبوظبي ويتميز بعدة 
التحول  مثل  �ساعدة  رئي�سة  اجتاهات 

املتزايد اإىل الطاقة النظيفة واملتجددة، 
الطاقة،  وكفاءة  التكنولوجي،  والتقدم 
هذه  مثل  و�ستتطلب  ال��ط��ل��ب..  واإدارة 
التطورات اأطًرا تنظيمية اأكرث مرونة، 
و�سبكات اإمداد ذكية ومتقدمة، وتطبيق 
للموارد  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإدارة  م��ف��اه��ي��م 
لدفع  ت��ك��ي��ف��ي��ة  ال�������س���ب���ك���ات  وخ����ط����وط 
التحول  وحت��ق��ي��ق  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

الفعال للطاقة.
وتابع :من هذا املنطلق، فاإننا ننظر اإىل 
املوؤمتر العاملي للمرافق باعتباره حدًثا 
مهًما يجمع اخلربات املحلية والدولية 
م����ًع����ا ل���ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى ت����ق����دمي حت���ول 
متكامل ملرافق املياه والكهرباء ونتطلع 
عام  امل��وؤمت��ر يف  من  ناجحة  ن�سخة  اإىل 
�سعادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  وم����ن   ”.2022
الرئي�س  احل���م���ادي  اإب���راه���ي���م  حم��م��د 
للطاقة  االإم�����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
الكهربائية  الطاقة  قطاع  اإن  النووية 
���س��ي��ق��وم ب����دور م��ه��م وا���س��رتات��ي��ج��ي يف 
م��واج��ه��ة ظ��اه��رة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي من 
الكهرباء،  على  االع��ت��م��اد  زي���ادة  خ��الل 
وخف�س الب�سمة الكربونية من عملية 
االنتقال  اإط������ار  ويف  ال���ط���اق���ة.  اإن����ت����اج 
للبيئة يف  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��ادر 
�ستنتج حمطات براكة  االإم���ارات،  دول��ة 
 25% اإىل  ي�سل  م��ا  النووية  للطاقة 
الدولة  يف  ال��ك��ه��رب��اء  اح��ت��ي��اج��ات  م���ن 
القادمة،  ع���اًم���ا  ال�����س��ت��ني  م�����دار  ع��ل��ى 
ُيعد  انبعاثات كربونية، وهو ما  وبدون 
:نتطلع  واأ���س��اف  املناخي.  للتغري  ح��اًل 
ال�سيا�سات  ووا���س��ع��ي  اخل���رباء  الط��الع 
للمرافق  العاملي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني 
يف عام 2022 على النموذج االإماراتي 
يف هذا املجال والعمل من اأجل التو�سل 
اإىل احللول العملية والقابلة للتطبيق 
كهربائية  �سبكات  تطوير  ت�سمن  التي 
النمو  ل���دع���م  وم�������س���ت���دام���ة  م���وث���وق���ة 

االقت�سادي واالجتماعي«.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��ا���س��م ح�سني ثابت 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�سو 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  يف  امل��ن��ت��دب 
واملوؤمتر  املعر�س  اإن  “طاقة”  للطاقة 
ت�ست�سيفه  ال�����ذي  ل��ل��م��راف��ق  ال���ع���امل���ي 
نظرائنا  للقاء  متميزة  فر�سة  اأبوظبي 
ال��ع��امل والبحث عن  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
م�ستقبٍل  لبناء  امل�سرتكة  العمل  اآل��ي��ات 
الطاقة  قطاع  تطوير  اأن  اإذ  م�ستدام. 
واملياه مع انبعاثات كربونية منخف�سة 
اأم���ٌر يف غاية االأه��م��ي��ة، وم��ن جهتنا يف 
خا�سة  م�سرية  ب��داأن��ا  “طاقة”  �سركة 
باأن  ونفخر  �سركائنا  ون��ق��در  ج��دي��دة، 
ن���ك���ون ج�����زءاً م���ن ق���ط���اع ح���ي���وي وهام 
املعر�س  ه����ذا  و���س��ي��ك��ون  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
للقطاع  ك����ب����رية  ف���ر����س���ة  وامل������وؤمت������ر 
واأف�سل  واحل��ل��ول  الأف��ك��ار  ال�ستعرا�س 

املمار�سات يف هذا املجال.
وق���ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ود حم��م��د احلو�سني 
وك���ي���ل دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأبوظبي اإننا نتطلع اإىل الروؤى والفر�س 
من  بها  �سنخرج  التي  الهامة  والنتائج 
هذا احلدث، حيث يعد “املوؤمتر العاملي 
ت�ستقطب  متميزة  من�سة  للمرافق” 
اخل�����رباء وق�����ادة ال��ق��ط��اع م���ن خمتلف 
اأرجاء العامل، ملناق�سة اأحدث االبتكارات 
�سرت�سم  التي  املتطورة  والتكنولوجيا 

م�ستقبل هذا القطاع«.
“نحن ع��ل��ى ثقة  واأ����س���اف احل��و���س��ن��ي: 
احلفاظ  �ستوا�سل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اأن 
لل�سياح  ج��اذب��ة  ك��وج��ه��ة  مكانتها  ع��ل��ى 
خالل  من  وذل��ك  والدوليني،  املحليني 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 

العاملية النوعية«.
ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي��ة  اب��وظ��ب��ي  ل�سركة 

اإن  لها  التابعة  وال�����س��رك��ات  “اأدنيك” 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
حت���ر����س ع��ل��ى ال���ت���وا����س���ل ال����دائ����م مع 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  ���س��رك��ائ��ه��ا 
الدعم  اأ�سكال  كافة  وتقدمي  واخل��ا���س 
ال����الزم الإق���ام���ة امل��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات 
العا�سمة  اإىل  وا�ستقطابها  اجل��دي��دة 
وب�سكل  ي�ساهم  ال���ذي  االأم���ر  اأب��وظ��ب��ي، 
وزيادة  امل�سافة  القيمة  تعزيز  يف  فاعل 
وغري  املبا�سرة  االقت�سادية  امل�ساهمات 
على  االأع��م��ال  �سياحة  لقطاع  املبا�سرة 
اقت�ساد االإمارة، و�سواًل لنقل وتوطني 
امل��ع��رف��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة اإىل 

الدولة«.
قدرة  ثقته يف  ع��ن  ال��ظ��اه��ري  واأع�����رب 
اال�ست�سافة  على  اأدنيك  العمل يف  فرق 
املقبلة  ال�������دورة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ن��اج��ح��ة 
للمرافق  ال��ع��امل��ي  وامل���وؤمت���ر  للمعر�س 
ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل  واإجن����اح����ه����ا   2022
ال�سعيدين  على  االإم���ارة  ب�سمعة  يليق 
املرافق  تتمتع  كما  وال��دويل،  االإقليمي 
اخل���ا����س���ة مبركز  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ى 
باملرونة  للمعار�س  ال��وط��ن��ي  اب��وظ��ب��ي 
وجتاوز  تلبية  ع��ل��ى  وال���ق���درة  ال��ع��ال��ي��ة 
ت��ط��ل��ع��ات ك��اف��ة امل�����س��ارك��ني وال������زوار يف 
امل�ساحب  وامل���وؤمت���ر  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
له، وذلك وفق اأعلى املوا�سفات العاملية 

املتخ�س�سة يف هذا القطاع.
وبدوره قال كري�ستوفر هد�سون رئي�س 
دي اإم جي للفعاليات اإن املعر�س واملوؤمتر 
العاملي للمرافق يتيحان للقطاع فر�سة 
ا�سرتاتيجية جديدة من  �سراكات  عقد 
م�ستقبل  ت�سكيل  يف  امل�����س��اه��م��ة  ���س��اأن��ه��ا 
قطاع املرافق العاملية، حيث ي�ساعد على 
مت��ك��ني ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ل��ع��ر���س اأحدث 
واحللول  املنتجات  وخ��دم��ات  التقنيات 
ل��دع��م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة اإىل احل��د من 

االنبعاثات الكربونية.

خالد املرزوقي رئي�ًسا تنفيذًيا جديًدا لـ »تربيد«
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي ذ.م.م. “تربيد” اأم�س عن اختيار 
يف  لل�سركة،  جديًدا  تنفيذًيا  رئي�ًسا  املرزوقي  خالد  ال�سيد  اإدارتها  جمل�س 
قرار يدخل حيز التنفيذ ب�سفة فورية وياأتي متزامًنا مع اإعالن “تربيد” 
اأ�سابيع قليلة عن هويتها املوؤ�س�سية اجلديدة. يبا�سر ال�سيد املرزوقي  قبل 
يف  ال��رائ��دة  االإم��ارات��ي��ة  لل�سركة  التنفيذي  الهيكل  راأ����س  على  عمله  مهام 
اأنظمة تربيد املناطق بعدما اأم�سى عدًدا من ال�سنوات يف منا�سب قيادية 

بقطاعات الطاقة والنقل وتربيد املناطق يف االإمارات العربية املتحدة.
معلًقا على  “تربيد”،  اإدارة  رئي�س جمل�س  القبي�سي،  ال�سيد خالد  و�سّرح 
املرزوقي يف مرحلة مف�سلية  اإلينا خالد  “ين�سم  قائاًل:  املرزوقي  اختيار 
ا�ستهالك  وك��ف��اءة  امل�ستدامة  التنمية  على  فيها  نرّكز  ال�سركة  تاريخ  من 
الطاقة وتطوير تقنيات �سديقة للبيئة، وعلى نحو يوازي ويدعم اأجندتي 
اأن خالد  ون��رى  املجال،  اأبوظبي يف هذا  واإم��ارة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
املرحلة  ه��ذه  يف  ال�سركة  اأع��م��ال  ل��ق��ي��ادة  املنا�سب  ال�سخ�س  ه��و  امل��رزوق��ي 

اجلديدة مبا له من خربة وا�سعة يف 
اأطلقنا  وال��ت��ربي��د.  ال��ط��اق��ة  قطاعي 
ي���زي���د ق��ل��ي��اًل ع��ل��ى ال�سهر  م��ن��ذ م���ا 
ونحن  اجل��دي��دة،  املوؤ�س�سية  هويتنا 
على قناعة باأن الفر�سة مواتية االآن 
اأي وق��ت م�سى لكي نعمل  اأك��رث من 
ع��ل��ى حتقيق م��ا اأع��ل��ّن��اه م��ن اأه���داف 
وم���ا ي��ن��ا���س��ب اإجن��ازات��ن��ا م��ن طموح، 
وي�����س��ع��دين ب��ذل��ك ال��رتح��ي��ب بخالد 
لل�سركة.«  ج���دي���ًدا  ت��ن��ف��ي��ذًي��ا  رئ��ي�����ًس��ا 
ي��ت��م��ت��ع ال�����س��ي��د خ��ال��د ب��خ��ربة تزيد 
قطاع  يف  عاماً  وع�سرين  خم�سة  عن 
“تربيد”  ل��ق��ي��ادة  وينتقل  ال��ط��اق��ة، 
املنا�سب  م���ن  ال��ع��دي��د  ���س��غ��ل  ب��ع��دم��ا 

املناطق  ت����ربي����د  جم������ال  يف  ال����ه����ام����ة 
والطاقة يف الدولة، كان اأحدثها عمله رئي�ًسا للعمليات يف �سركة “دولفني 
حيث كان م�سوؤواًل عن نقل الغاز وخطوط االأنابيب يف  للطاقة املحدودة”، 
االإمارات العربية املتحدة، كما �سغل من�سب نائب رئي�س اأول ل�سوؤون ق�سم 
اخلدمات الفنية يف “دولفني” اإىل جانب عمله �سمن فريق االإدارة العليا 
اأبوظبي  اأبوظبي و�سركة  – اأبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء  يف دائرة النقل 
يف  جامعيتني  �سهادتني  ويحمل  “اأدكو”،  ال��ربي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة  للعمليات 

الهند�سة الكيميائية وهند�سة البرتول.

جل�سات �سوق ال�سفر العربي تناق�ش دور 
القطاعني واحللول التقنية لإنعا�ش ال�سياحة

•• دبي -وام:

ال�سفر  ل�سوق  العاملي  امل�سرح  يف  الثاين  لليوم  االفتتاحية  اجلل�سة  ناق�ست 
ودوليا  حمليا  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  دور  اأهمية   2021 العربي 
االنتعا�س  وتعزيز  وال�سياحة  ال�سفر  انتعا�س  ل�سمان  معا  والتعاون  للعمل 
االقت�سادي يف جميع اأنحاء ال�سرق االأو�سط. و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على 
حت�سني ثقة امل�سافرين وبناء املرونة لتحريك �سناعة ال�سفر العاملية مرة 
اأخرى بالتعاون مع جمل�س مرونة ال�سياحة وال�سفر العاملي اأكرب معر�س 
ال�سياحة  وزي��ر  نائبة  �سلبي  غ��ادة  وحتدثت  املنطقة.  يف  وال�سياحة  لل�سفر 
واالآثار بجمهورية م�سر العربية عن التعاون بني الوزارات امل�سرية اأثناء 
باأف�سل جتربة  ل�سمان متتع الوجهات وزواره��ا  “كورونا”  تف�سي جائحة 
ممكنة.. وقالت “نظرا الأن ال�سياحة حتقق عادة ًاأكرث من 15 باملائة من 
الناجت املحلي االإجمايل مل�سر ومع ا�ستقطاب البالد ما بني 6 اإىل 7 ماليني 
وال�سياحة يف  ال�سفر  انتعا�س قطاع  اإىل  الطريق  فاإن   2021 زائر يف عام 
ال�سياحة  وزارت���ا  تعمل  حيث  و���س��اق  ق��دم  على  �سحيح  ب�سكل  ي�سري  م�سر 
وال�سحة جنًبا اإىل جنب ب�سكل وثيق ل�سمان �سحة و�سالمة كل من الزوار 
واملقيمني«. و�سارك يف اجلل�سة من القطاع اخلا�س كل من كاليف بورك 
رئي�س “داون” يف اأوروبا وال�سرق االأو�سط واأفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادئ 
وكا�سف  ت�سامبيونز”  “اآفرو  ل�  التنفيذي  املدير  اأدزوجينو  اإدمي  والدكتور 
يف  والت�سهيالت  امل��ط��ارات  يف  ال��رك��اب  �سحن  الأم��ن  االإقليمي  امل��دي��ر  خالد 
اأفريقيا وال�سرق االأو�سط لدى احتاد النقل اجلوي الدويل و�ستيفاين بويل 
واإرن�ستو  �سكانر  �سكاي  �سركة  لدى  االت�ساالت  و�سريكة  ال�سناعة  رئي�سة 
�سكوت  وحت��دث  اخلليج.  اأماديو�س  ل�سركة  العام  املدير  بومونت  �سان�سيز 
هيوم املدير امل�ساعد للعمليات االأمنية يف جلوبال ري�سكيو عن اأهمية تعاون 
تعاون  يكون هناك  اأن  اإنه يجب  وقال  امل�سافرين  ثقة  لتح�سني  القطاعني 
كبري حلل جهود جمع املعلومات وتوزيعها يف جميع اأنحاء العامل من اأجل 
تعايف وعودة ال�سفر من جديد على امل�ستوى الوطني.. اجلميع يدرك جيدا 
جلعل  االإنرتنت  عرب  اإح�سارها  يجب  التي  واملتطلبات  الوثائق  تعقيدات 
موؤكدا احلاجة اإىل معاجلة م�ساألة ما يحدث  ال�سفر اأ�سهل واأكرث اأمانا”.. 
عندما ي�سل امل�سافرون اإىل وجهتهم وكيف ميكن للدول من تعزيز ال�سعور 

بالثقة يف اأذهان امل�سافرين.

الإمارات توؤكد التزامها بزيادة ا�ستخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 •• دبي-وام:

اأكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي 

التزام دولة االإمارات بخف�س انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة 70 يف املائة 
وزيادة ا�ستخدام الطاقة النظيفة بن�سبة 50 يف املائة بحلول عام 2050 . وقال 
للطاقة  االأو�سط  ال�سرق  ملعر�س  االفرتا�سية  الن�سخة  فعاليات  خالل   - معاليه 
2021 - اإن دولة االإم��ارات العربية املتحدة تعترب من ال��دول الرائدة عاملياً يف 
االعتماد على الطاقة املتجددة رغم اأنها معروفة باحتياطاتها النفطية الكبرية وال 
تزال �سّباقة يف انتهاج اأف�سل املمار�سات العاملية يف قطاع الطاقة جنباً اإىل جنب مع 
اآخر التطورات التكنولوجية العاملية وتاأكيداً على ذلك فقد اأطلقت ا�سرتاتيجية 
املتجددة  الطاقة  م�سادر  من  مزيجاً  ت�ستهدف  التي   2050 للطاقة  االإم���ارات 
والنظيفة ل�سمان حتقيق التوازن بني االحتياجات االقت�سادية واالأهداف البيئية 
وخف�س االعتماد على م�سادر الوقود االأخرى على مدار العقود الثالثة املقبلة” 
واأ�ساف معاليه - خالل كلمة افتتاح املعر�س الذي عقد حتت رعاية وزارة الطاقة 
والبنية التحتية افرتا�سياً عرب تقنية االت�سال املرئي - اأن دولة االإمارات تبّنت 
من اأجل ا�ستدامة قطاع الطاقة املتجددة واملحافظة على البيئة اأحدث االبتكارات 
ال��دول التي �سادقت  اأوائ��ل  امل�ستدامة واإن االإم��ارات من  التنمية  الدافعة مل�سرية 
على اتفاقية باري�س للتغري املناخي. ولفت اإىل اأن وزارة الطاقة والبنية التحتية 
بداأت م�سوار ر�سم مالمح م�ستقبل قطاع الطاقة للخم�سني عاماً املقبلة باال�ستناد 
للمرحلة  واالإع���داد  املا�سية  عاماً  خ��الل اخلم�سني  التي حتققت  االإجن���ازات  اإىل 

املقبلة عرب تعزيز اجلاهزية للم�ستقبل واإعداد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وتبني 
للتنمية  ويعزز مكانتها كنموذج عاملي  االإم��ارات عاملياً  ري��ادة  ا�ستباقي يدعم  نهج 
ال�ساملة امل�ستدامة يف قطاع الطاقة الذي يعترب داعماً رئي�ساً لالقت�ساد الوطني. 
واأ�سار اإىل اأن دولة االإمارات ت�ستهدف التحول نحو اإنتاج الهيدروجني من م�سادر 
الوقود االأحفوري الذي يعترب حالًيا االأكرث تناف�سية من حيث التكلفة التي تبلغ 
1.5 دوالر للكيلوغرام..موؤكداً اأن دولة االإمارات ملتزمة بامل�ساعدة يف اإيجاد حلول 
وتبادل  ال�سراكات  خالل  من  الطاقة  بقطاع  املرتبطة  للتحديات  جديدة  عاملية 
املعرفة وبناء القدرات. واأو�سح معاليه اأن الطاقة النظيفة متثل جزءاً اأ�سا�سياً من 
خليط الطاقة امل�ستقبلي االأمر الذي تاأخذه االإمارات يف احل�سبان عند �سياغتها 
اأول  اإط��الق  على  الدولة  حر�ست  لذلك  الوطنية  والت�سريعات  لال�سرتاتيجيات 
ا�سرتاتيجية موحدة للطاقة وهي اال�سرتاتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي 
تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً على حتديثها وت�سعى من خاللها اإىل 
تر�سيد ال�سلوك اال�ستهالكي الفردي واملوؤ�س�سي بن�سبة 40 يف املائة بحلول العام 
على  االعتماد  يكون  بحيث  امل�ستقبل  طاقة  مزيج  تنويع  ت�ستهدف  كما   2050
6 يف املائة و12 يف املائة للفحم النظيف اإىل جانب  الطاقة النووية مبا ن�سبته 
 2050 املائة من الطاقة املتجددة بحلول عام  44 يف  الغاز و  املائة من  38 يف 
ورفع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف اإجمايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة اإىل 
50 يف املائة فيما �ست�ساعد اال�سرتاتيجية يف حتقيق خف�س بن�سبة 70 يف املائة يف 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف االأعمال التجارية وخف�س بن�سبة 50 يف املائة 
القطاع  املائة يف  33 يف  للنقل وخف�س  املائة  60 يف  و  بن�سبة  البناء  يف م�ساريع 
ال�سناعي. واأكد معاليه اأن دولة االإمارات حققت اإجنازات نوعية يف التحول نحو 
الطاقة املتجددة حيث تويل اهتماماً كبرياً بتنويع م�سادر الطاقة باالعتماد على 
م�ساريع ومبادرات نوعية اأبرزها حمطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية االأوىل يف 
العامل العربي والتي بداأ الت�سغيل التجاري الأوىل حمطاتها بداية اأبريل املا�سي. 
ونوه يف هذا ال�سدد اإىل اأن االإمارات تعترب اأول دولة يف العامل تبني اأربع حمطات 
 33 طاقة نووية يف نف�س الوقت ونف�س امل�سروع واأول دولة يف الوطن العربي و 
عامليا يف تبني مفاعل نووي �سلمي كما اأجنزت الدولة عدداً من م�ساريع الطاقة 
النظيفة امل�ستدامة ت�سمل الطاقة ال�سم�سية وحتويل النفايات اإىل طاقة والطاقة 

النووية والهيدروجني والطاقة املائية والوقود احليوي والغاز احليوي.
الكهرباء  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  علي  اآل  يو�سف  املهند�س  �سعادة  قال  من جانبه 
الوزارة  جهود  اإن   : التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  يف  امل�ستقبل  وط��اق��ة  وامل��ي��اه 
الداعمة لقطاع  العاملية  التكنولوجية  التطورات  تركز نحو تعزيز االعتماد على 
اأو  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  اال�ستثمار  الرتكيز  جانب  اإىل  املتجددة  الطاقة 
للبيئة وموثوقة  و�سديقة  اآمنة  تكنولوجيا  با�ستخدام  النظيفة  البديلة  الطاقة 
ت�ستهدف  التي   2050 للطاقة  االإم���ارات  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  مبا  وذل��ك 
التطلعات اال�سرتاتيجية  املتجددة والنظيفة وتدعم  الطاقة  مزيجاً من م�سادر 

اأن  كلمته  يف  �سعادته  واأك��د  امل�ستقبلية. 
الطاقة  م�ساريع  يف  اال�ستثمارات  زي��ادة 
املتجددة تعترب فر�سة حقيقية الإحداث 
وتقنيات  ع��ام  ب�سكل  ال��ق��ط��اع  يف  تغيري 
للتنمية  رئي�سياً  داع��م��اً  ميثل  ال��ذي  االأم��ر  خا�س  ب�سكل  املتجددة  الطاقة  انتاج 
املحافظة  يف  متفرد  ك��ن��م��وذج  مكانتها  م��ن  وي��ع��زز  االإم����ارات  دول���ة  يف  امل�ستدامة 
البارزين  املتحدثني  قائمة  وت�سمنت  الطبيعية.  وامل���وارد  البيئة  ا�ستدامة  على 
امل�ساركني يف اجلل�سة كاًل من حممد عنقاوي ممثل مكتب االأمم املتحدة للبيئة 
املناخي وديفيد رينيه رئي�س  التغري  االإقليمي لربنامج  املن�سق  اآ�سيا  مكتب غرب 
القطاع الدويل للنفط والغاز يف هيئة التنمية الدولية اال�سكتلندية واإيفا رامو�س 
توريبالنكا مدير التحليل واالقت�ساديات البيئية هيئة البيئة - اأبوظبي وفريد 
العولقي املدير التنفيذي لوحدة اأعمال توليد الطاقة يف �سركة اأبوظبي الوطنية 
للطاقة “طاقة«. واأكد امل�ساركون على اأهمية االلتزام بخف�س انبعاثات الكربون 
واالعتماد على الطاقة املتجددة والطاقة النظيفة امل�ستمدة من الطاقة ال�سم�سية 
وطاقة الرياح واملد واجلزر والهيدروجني االأخ�سر. و�سملت قائمة االأعمال �سمن 
اجلدول يف يوم االفتتاح مناق�سات وعرو�سا تقدميية رفيعة امل�ستوى من �سمنها 
لتحول  اللعبة  قواعد  هذا  �سيغري  وهل  االأخ�سر  الهيدروجني  اإمكانات  “اإدراك 
فيما مت ت�سليط ال�سوء على ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية �سمن جل�سة  الطاقة”.. 
وتركيب  ت�سميم  يف  االبتكارات  اأح��دث  ال�سم�سية:  االأل��واح  اإنتاج  “زيادة  بعنوان: 
الوحدات الكهرو�سوئية” التي اأدارها دانييل بارانداال رئي�س ا�ست�سارات الطاقة 

ال�سم�سية يف اأوروبا وال�سرق االأو�سط واإفريقيا يف �سركة يو اإل للطاقة املتجددة.
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العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0001802
رقم  اإماراتية  واحمل هوية  بنغالدي�س-   : اجلن�سية   - �ساركري  الرحمن  اوهيد  ال�سيد/ عالم جري ح�سني حممد   -  1: املخط�ر 
)784198686940648(  - العنوان : ال�سارقة - الرولة،  الهاتف: 0544853288 - ب�سفتي مالك الرخ�سة امل�سماه 

)فنار اخلليج ملقاوالت االأ�سباغ( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية باإمارة ال�سارقة رقم  735226
امل��خ��ط��ر اإل��ي��ه : ال�����س��ي��د/ ح��م��دان ح��م��ي��د حم��م��د رح��م��ه احل��ن��ط��وب��ي - اجل��ن�����س��ي��ة : االإم������ارات - وي��ح��م��ل ه��وي��ة ام��ارات��ي��ة رقم 
784198807087097 ب�سفته وكيل خدمات الرخ�سة )فنار اخلليج ملقاوالت االأ�سباغ( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

0582492953  - باإمارة ال�سارقة رقم 735226 - العن�وان : دبا - الفجرية - رقم الهاتف : 0567333089 
مو�سوع االإخطار : اإن�سحاب وكيل اخلدمات من الرخ�سة

الوق�ائ�ع : حيث اأن املخطر اإليه وكيل خدمات يف الرخ�سة امل�سماه)فنار اخلليج ملقاوالت االأ�سباغ( ال�سادرة من الدائرة االإقت�سادية 
يف اإمارة ال�سارقة برقم رخ�سة )735226(

وحيث اأن املخطر يبلغه باالن�سحاب من الرخ�سة امل�سماه )فنار اخلليج ملقاوالت االأ�سباغ( لدى الدائرة االإقت�سادية. 
قام املخطر بالتوا�سل مع املخطر اليه مراراً وتكراراً وبطريقة ودية للح�سور اأمام الدائرة االقت�سادية للتوقيع على االن�سحاب 

ولكن دون جدوى،
لذلك ، ينيب املخطر على املخطر اليه للح�سور لدى الدائرة االإقت�سادية للتوقيع على االن�سحاب من الرخ�سة رقم )735226( 
خالل 5 اأيام من تاريخه واالإ �سي�سطر اأ�سفا اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية التي تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،  

واأطلب من ال�سيد الكاتب العدل الت�سديق على هذا ال�سند.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 541
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جاي�سري كها ندلوال - اجلن�سية : الهند - يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل  ح�سته البالغة )100%( اىل ال�سيد/ حممد ا�سماعيل حممد 
بخ�س - اجلن�سية : باك�ستان. يف الرخ�سة امل�سماة )منجرة �سيرتال( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )524175(.  تعديالت اخرى : اليوجد اأي 
تعديالت اخرى. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
للعلم وانه  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف   )4(
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 544
يرغب   - تنزاين  اجلن�سية   - �سوبا  عبيد  را�سد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)جبل  امل�سماة  الرخ�سة  يف   %50 عن  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  وميكانيك  لكهرباء  كليمنجارو 
�ساير - اجلن�سية  ال�سيد/ رميون يل  بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )548797(. اىل 
: نيوزيالندي. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
وانه  للعلم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف   )4(
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 539
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد �سيف عبداهلل �سعيد الكعبي - اجلن�سية : االإمارات ، يرغب 
مبارك  ا�سحاق  جمال  ال�سيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%51( عن  والتنازل  البيع  يف 
احمد اجل�سمي - اجلن�سية : االإمارات. ويرغب ال�سيد/ حممد �سيف عبداهلل �سعيد الكعبي - اجلن�سية 
جاكوب  ال�سيد/  اىل   )%100( البالغة  حت�سه  كامل  من   )%49( عن  والتنازل  البيع  يف   - االإمارات   :
�سرييابارامبيل بيرت بيرت - اجلن�سية : الهند. يف الرخ�سة امل�سماة )مطعم نيو اماندا( ال�سادرة من 
دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )625205(. تعديالت اخرى : - تغيري اال�سم التجاري 
للرخ�سة من )مطعم نيو اماندا( اىل )مطعم جوان�س ذ م م فرع ال�سارقة( - تغيري ال�سكل القانوين 
للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اىل )ذات م�سوؤولية حمدودة( - حتويل الرخ�سة اىل رخ�سة فرع من 
اإمارة اأبوظبي. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 537

 : اجلن�سية   - را�سد  مامونور  حممد  عامل  مور�سدول  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
علي  حممد  ال�سيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - بنغالدي�س 
�سهيل حممد - بنغالدي�س. يف الرخ�سة امل�سماة )وادي ال�سجعة لتجارة الهواتف املتحركة( ال�سادرة 
الن�ساط  تغيري  اخرى:  تعديالت    .)759407( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة 
التجاري للرخ�سة من )بيع اك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة ، بيع الهواتف املتحركة 
اىل)بيع  بالتجزئة(   - االلكرتونية  الهواتف  �سرائح  بيع   ، املتحركة  الهواتف  ا�سالح   ، بالتجزئة   -
ا�سالح   ، بالتجزئة   - املتحركة  الهواتف  بيع   ، بالتجزئة   - املتحركة  الهواتف  ولوازم  اك�س�سوارات 
االأمن  واأجهزة  معدات  تركيب   ، بالتجزئة   - االلكرتونية  الهواتف  �سرائح  بيع   ، املتحركة  الهواتف 
واملراقبة و�سيانتها(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
الت�سديق  على  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 540

اإماراتي    - حوير  حممد  عبدالرحمن  نور  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  لالختام(  اك�س  )او 
رقم )2139727( اىل ال�سيد/ يا�سني تريوتيل حمي الدين - اجلن�سية : الهند. تعديالت 

اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن بالن�سر 

الدعوي رقم 6269 ل�سنة 2020 جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

املرفوعة من املدعيان :- 1 - �سالح بن حممد بن يو�سف الغريب
هديل ال�سعايل للمحاماة بوكالة   - اجلا�سم  اأحمد  بن  علي  بن  يحي   -  2

�سد املدعى عليه االأول : را�سد حممد حممد ال�سحي - بوكالة املحاميان/ را�سد الكيت و ليلي العتيبي
املدعى عليها الثانية : نورة بنت م�سباح زقروبا - بوكالة املحامي / حممد العوي�س

املدعى عليه الثالث : نا�سر حممد بن عبد الرحمن احلماد
اأو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع  املدعى عليه الثالث / نا�سر حممد بن عبد الرحمن احلماد .. مدعوه للح�سور �سخ�سياً 
اخلربة احل�سابية املقرر عقده يوم االثنني املوافق 24 - 05 - 2021 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا عن طريق 
التوا�سل عند بعد برنامج زووم م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري، نرفق لكم بيانات غرفة 

زووم ، مع كامل االحرتام
Topic: nagy mohammed Yousef's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/9227052255?pwd=Q1lkaW1ZdS9PY1lPWkhlZOlrOUZSQT09
Meeting ID: 922 705 2255              Password: 6c5JzZ

nagy_4u@yahoo.co.in : للتوا�سل / هاتف متحرك : 1449911 - 050 - الربيد االلكرتوين
اخلبري احل�سابي /.ناجي حممد اإبراهيم
خبري ح�سابي بوزارة العدل قيد رقم : 584

اإجتماع خربة 
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/4263(

املنذر : كمال كور�سنا مي�سرا
املنذر اليه : 1- راجارام اوجها نتبارا اوجها

املو�سوع/ انذار عدىل بالن�سر
158،000 درهم  امل�ب�الغ املرت�س�دة ب�ذمتكم للمن�ذرة  للمنذرة والبالغ  نخ�اطبكم ون�ذركم ب�س�رورة �س�داد ك�ام�ل 
)م�ائ�ة و خم�س�ة وثم�انون الف�ا( وه�ي قيم�ة ال�سيك املرتد واملوؤرخ بتاريخ 2019/12/26 مببلغ 50،000 درهم 
وامل�سحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني وال�سيك املوؤرخ بتاريخ 2020/8/3 مببلغ 108،000 درهم وامل�سحوب 

عل�ى م�س�رف االم�ارات اال�س�المي وذل�ك خ�الل خم�سة ايام من تاريخ اعالمكم مب�سمون هذا االنذار.
لذلك ، فان املنذرة ومبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اإليه املبادرة اإىل �سداد املبالغ امل�ستحقة بذمتكم فورا مببلغ 
الفا( درهم خالل 5 اأيام من تاريخ االنذار حتى ال ن�سطر اإىل اتخاذ  ثمانون  و  و خم�سة  درهم )مائة   158،000
ذلك من م�ساريف  ين�سا عن  قد  ما  موكلنا، وحتميلكم جميع  كامل حقوق  لتح�سيل  القانونية  االإج���راءات  كافة 
ور�سوم واأتعاب حماماة ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابه من ا�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ 

موكلنا بكافة حقوقه القانونية االأخرى وذلك يف خالل 5 اأيام من تاريخ اعالمكم بهذا االإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3662(

رقم املحرر  29591/1/2021 
املنذر : اأميك�س )ال�سرق االأو�سط( �س.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�سرب�س �سابقا(

املنذر اإليه : ه�سام بياز - فرن�سي اجلن�سية
اأبوظبي الوطني �سيك ل�سالح املنذرة ال�سيك  لدى بنك  امل�سريف  ح�سابه  من  اليه  املنذر  �سحب   -1
رقم )000120( البالغة قيمته 55،000 درهم )خم�سة و خم�سون األف درهم( امل�ستحق الدفع يف 

 .2019/7/25
كفاية  ب�سبب عدم  الوقاء مقابله  دون  لل�سرف  للبنك  عند تقدميه  الذكر  �سالف  ال�سيك  اإرت��د   -2

الر�سيد. 
اإليه بالوفاء بقيمة ال�سيك �سالف الذكر البالغة  عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا االإن��ذار لتكليف املنذر 
لهذا  ت�سلمه  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام عمل  خ��الل خم�سة  دره���م(  األ��ف  وخم�سون  )خم�سة  دره��م   55،000
القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية  االإن��دار حتت طائلة اتخاذ االإج��راءات 

وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3661(

رقم املحرر  29629/1/2021 
املنذر : اأميك�س )ال�سرق االأو�سط( �س.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�سرب�س �سابقا(

املنذر اإليه : اأحمد داد اهلل �سه ر�ساين - ايراين اجلن�سية
املنذرة  ل�سالح  �سيك  الوطني  دب��ي  االم���ارات  بنك  ل��دى  امل�سريف  ح�سابه  من  اليه  املنذر  �سحب   -1
امل�ستحق  دره��م(  ال��ف  وع�سرون  )اثنني  دره��م   22،000 قيمته  البالغة   )000064( رق��م  ال�سيك 

الدفع يف 2019/10/30. 
كفاية  ب�سبب عدم  الوقاء مقابله  دون  لل�سرف  للبنك  عند تقدميه  الذكر  �سالف  ال�سيك  اإرت��د   -2

الر�سيد. 
اإليه بالوفاء بقيمة ال�سيك �سالف الذكر البالغة  عليه ، فاإن املنذرة توجه هذا االإن��ذار لتكليف املنذر 
ت��اري��خ ت�سلمه لهذا  اأي���ام عمل م��ن  ال��ف دره���م( خ��الل خم�سة  )اث��ن��ني وع�����س��رون  دره���م   22،000
القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية  االإن��دار حتت طائلة اتخاذ االإج��راءات 

وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4180(

املنذر / كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�سخ�سية ذ.م.م.
املنذر اإليها / مركز �سولو تري للتجميل والعناية ال�سخ�سية �س.ذ.م.م

رخ�سة اأقت�سادية رقم 661910 �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف دبي.
فاإنه  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��دىل  اإن���ذار   2021/75344 رق��م  االإن���ذار  مبوجب 
ومبوجب هذا االإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليها ب�سداد قيمة ال�سيكات املرجتعة امل�ستحق لها 
واملبالغ املرت�سدة بذمتها والواردة ب�سدر هذا االإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 24،300 درهم 
)اأربعة وع�سرون األفاً وثالثمائة درهم اإماراتي( وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ علمكم بهذا 
االإنذار واإال �سن�سطر اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة الإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور، 
ف�ساًل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اإىل 
التي حلقت باملنذرة والر�سوم  املادية واالأدبية  التعوي�س عن كافة االأ�سرار  حتميلكم م�سوؤولية 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4294(

املنذر : م�سرف ابوظبي االإ�سالمي - �س.م.ع - االإمارات
�س�د املنذر اإليهما: 1 - فائزة علي زوجة عبد ال�سالم احمد مهدي احمد الكثريي - اجلن�سية- االإمارات

 2 - اإميان عبد ال�سالم احمد مهدي احمد الكثريي - اجلن�سية االمارات
املو�س���������وع

اإليهما لنفاذ مفعوله قانونا يف حقهما وينبه عليهما ب�سرورة �سداد  يوجه املنذر هذا االإن��ذار اإىل املنذر 
على  امل�ستحقة  االأق�ساط  �سداد  عن  تخلفهما  نتيجة  ذمتهما  يف  املرت�سد  دره��م   25،642.92 مبلغ 
ال�سيارة رقم : 13/73026 خ�سو�سي اأبوظبي - موديل 2017 - النوع : �سيفرلية ماليبو - كوريا 
اجلنوبية - اللون : اأبي�س - رقم القاعدة KL1ZB5DA5HB764659 مبوجب عقد املرابحة 
رقم 79239480 وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر االإنذار ويف حال فوات هذه املدة دون �سداد مبلغ 
ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  لبيع  اإج���راءات  من  يلزم  ما  اتخاذ  للمنذر  يحق  فاإنه  دره��م   25،642.92

امل�سرف مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4266(

املنذر: خلف احمد خلف العنيية - هوية رقم )2-8416090-1943-784( )اإماراتي اجلن�سية( - عنوانه املختار : مكتب 
العوامي املن�سوري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - �سارع ند ح�سة - واحة دبي لل�سيليكون - بناية اي تي بالزا - 

Email:m-alawami@hotmail.com  0508401202 - 043338885 مكتب رقم 313 – هاتف رقم
وميثله املحامي/ حممد �سغري علي العوامي املن�سوري، مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 2020/10/28 
حتت رقم حمرر )2020/1/177833( وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد/ احمد ر�ساد عبده العريقي، مبوجب وكالة م�سدقة من 

كاتب العدل بدبي بتاريخ 2020/8/18 حتت رقم حمرر )121879/1/2020( 
املنذر اليهم : 1 - �سرق املدينة لتاأجري مواقف ال�سيارات )�س.د.م.م(. 

 2- نوروز خان �سيد ويل - هوية رقم )1-0309492-1972-784( - )ب�سفته مديرا(.
200 ديرة   -114 420 ملك عبدالواحد احمد را�سد بن �سبيب - قطعة رقم )  – مكتب رقم  – دي��رة  اإم��ارة دبي  عنوانهم: 

البطني( - هاتف رقم 0502518333 / 046597161 
املو�سوع: انذار ب�سداد مبلع )172،500( ت�سعمائة األف درهم.

اإليها الفر�سة االأخرية لالإ�سراع ب�سداد املبلغ امل�ستحق وقدره )172،500( درهم  فاإن املنذر ومبوجب هذا االإنذار مينح املنذر 
خالل )خم�سة ايام( من تاريخ هذا االإنذار. فاإن مل تنفذ املنذر اليها التزامها بال�سداد، ف�سوف يلجاأ املنذر عند انتهاء املهلة اإىل 
املحكمة املخت�سة ال�ست�سدار حكم ق�سائي �سد ال�سركة املنذر اليها ب�سداد املبلغ والفائدة القانونية )12%( �سنويا حتى تاريخ 

ال�سداد، ومطالبتها بالر�سوم املق�سائية، وامل�سروفات، ومقابل اتعاب املحاماه. مع حفظ كافه حقوق املنذر لدى املنذر اإليها.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4296(

املنذر: م�سرف ابوظبي االإ�سالمي - �س.م.ع - االإمارات
املنذر اإليه : لوؤي �سعيد االأ�سعد - اجلن�سية �سوريا

املو�سوع
اإليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�سرورة �سداد  اإىل املنذر  يوجه املنذر هذا االإن��ذار 
على  امل�ستحقة  االأق�ساط  �سداد  عن  تخلفه  نتيجة  ذمته  يف  املرت�سد  دره��م   68،076.06 مبلغ 
ال�سيارة رقم: G / 86169 خ�سو�سي دبي - موديل 2015 - النوع : هوندا بايلوت - الواليات 
املتحدة - اللون : اأبي�س - رقم القاعدة SFNYF4885FB701534 مبوجب عقد املرابحة 
املدة  ه��ذه  ف��وات  ح��ال  ويف  االإن���ذار  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  رق��م 79237494 وذل��ك خ��الل 7 
دون �سداد مبلغ 68،076.06 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�سيارة 

املرهونة ل�سالح امل�سرف مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000727 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد فاروق باد�ساه  
جمهول حمل االإقامة : عجمان  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/5/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.
مالحظة : اعالن بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية 

حرر بتاريخ  2021/5/9 م.  
مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000727 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : انور عبداهلل عبدالرحيم حممد احمد 
جمهول حمل االإقامة : عجمان  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/5/25 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/9 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002376 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : مر�سم ملقاوالت  البناء - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي داما�س ملقاوالت البناء - ذ م م  
املدعي  بالزام  ناأمر  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  : قد  االأوراق  بعد االطالع على 
عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ �ستة ع�سر الف درهم والزمتها بالفائدة القانونية 
والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع 

بامل�سروفات 
حرر بتاريخ 2021/4/20 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 

حمكمة ال�سارقة / حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 543
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر عبيد حممد خ�سوين الكتبي - اجلن�سية : االإمارات ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن )51%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / خلود �سلطان عبيد جداح ال علي 
- اجلن�سية : االإمارات. ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر عبيد حممد خ�سوين الكتبي - اجلن�سية : 
االإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن )49%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / حممد 
حممد خالد عرواين - اجلن�سية : �سوريا يف الرخ�سة امل�سماة )مركز الريان العلمي( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
بال�سارقة.  تعديالت اخرى : تغيري  التنمية االإقت�سادية  ال�سادرة من دائرة  مبوجب رخ�سة رقم )743119( 
ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(  تغيري اال�سم التجاري من )مركز 
الريان العلمي( لي�سبح )مركز الريان العلمي ذ م م( . وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 536
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ مرمي عبداهلل ح�سن - اجلن�سية : االإمارات ، ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ راتهي�س �سامبان باالكري�سنان 
- اجلن�سية : الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة )همام لتجارة االطارات(  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
تعديالت  بال�سارقة.  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )25890(  مبوجب رخ�سة 
القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )وكيل خدمات(. وعمالبن�س  ال�سكل  : 1-تغيري  اخرى 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 535

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ رون روكى ودكى تال انتوين روكى اجلن�سية : الهند 
ف�سالل  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب 
كوتو بارامبان مامو كوتو بارامبان - اجلن�سية : الهند ، يف الرخ�سة امل�سماة )ا�ستوديو 
من  ال�سادرة   )217839( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  البطينة(   زهرة 

دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 542

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حمد �سيف عبداهلل �سيف ال�سام�سي - االإمارات اجلن�سية 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة يف الرخ�سة املهنية )�سالون جنمة 
الف�ست للرجال( ترخي�س رقم )759411( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة 
وذلك اىل ال�سيد/ حبيب عمر جيالين - الهند اجلن�سية. حيث مت التنازل مالك الرخ�سة. 

وتغيري ال�سكل قانوين من موؤ�س�سة فردية - اىل موؤ�س�سة فردية - بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   
ت�سهيل �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18   ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
  اعالن بالن�سر

املرجع : 538
يرغب  اجلن�سية  الهند   - رفيندران  بارا�سرييل   اواديان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ �سجيب راياماراكارفيتيل حنيفة  البالغة 100% ح�سة اىل  بالتنازل وبيع كامل ح�سته 
)اال�سود  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة    الرخ�سة  يف  اجلن�سية  الهند   -
لتجارة الهواتف املتحركة( مبوجب الرخ�سة رقم )760082( تعديالت اخرى : حيث مت تنازل 
وتغيري  عليها  جديد  خدمات  وكيل  ودخول  خدمات  وكيل  وان�سحاب  الخر  الرخ�سة  مالك 
اال�سم التجاري من : اال�سود لتجارة الهواتف املتحركة اىل : االإت�سال ال�سهل لتجارة الهواتف 
املتحركة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 1529/2021/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم باأن يوؤدوا للمدعي مبلغاً 
وقدره /157،500/ د.اإ. )مئة و�سبعة وخم�سون األف وخم�سمائة درهم اماراتي( مع الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/9/15 وحتى متام ال�سداد. بت�سمني املدعى 

عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
طالب االعالن : �سكري �سامل م�سبح املهريي - �سفته بالق�سية : مدعى 

املطلوب اعالنهم : 1- وايز هولدينج دبي ليميتد - �سفته بالق�سية : مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم بالتكافل والت�سامن فيما 
األف وخم�سمائة درهم  د.اإ. )مئة و�سبعة وخم�سون  وقدره /157،500/  يوؤدوا للمدعي مبلغاً  باأن  بينهم 
اماراتي( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/9/15 وحتى متام 
ال�سداد. بت�سمني املدعى عليهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
 BUILDING_DESC& التقا�سي عن ُبعد 10:30 �سباحا يف قاعة  ال�ساعة   2021-06-01
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
وزارة العدل  - حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم احلجوزات والبيوع
النابة الق�سائية 17792 ل�سنة 2019 
اإعالن بيع �سفينة باملزاد العلني )ن�سراً( 

اإىل املنفذ �سدهم: 1- �سركة وادي النيل لل�سحن واملالحة ذ.م.م
ل�سالح املنفذ له/ �سموغ فيول م.د.م.�س

تعلن حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع لالمارات للمزادات وذلك يف 
متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء يوم االإثنني املوافق 2021/6/7 وذلك لبيع ال�سفينة املحجوز عليها يف ميناء احلمرية واملبني 

او�سافها على النحو التايل :

بقيمة 500.000 دوالر امريكي )خم�سمائة الف دوالر امريكي( او ما يعادلة حوايل )1،835،000( بالدرهم االماراتي 
اأن توؤدي  بالزام املدعي عليها  ال�سارقة والقا�سي  2017/7376 جتاري كلي  ال�سادر يف الدعوى رقم  للحكم  وذلك تنفيذاً 
مع  درهم(  واربعون  وت�سعة  و�ستمائة  الفا  وخم�سون  وثمانية  )�سبعمائة  فقط  درهم   )758،649( وقدره  مبلغا  للمدعية 
الزامها بفائدة تاأخريية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد على اال تزيد الفائدة على ا�سل 
الدين املق�سى به والزمتها بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة وب�سحة وثبوت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب 
االأمر على عري�سة رقم 2017/7219.  ويتوجب على الراغب باال�سرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
االلكرتوين لالمارات  املوقع  اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة  او  بال�سراء  لل�سفينة.  وعلى من يرغب  املقدر  الثمن  20% من 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع.  موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

باعرتا�سه معززاً اياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على االقل. 
عن/ رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع/ حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

ا�سم ال�سفينة
الطول

علم ال�سفنية
احلمولة الكلية امل�سجلة

رمز النداء
مكان البناء

نوع ال�سفينة
العر�س

رقم املنطقة البحرية الدولية
احلمولة ال�سافية امل�سجلة

غاط�س ال�سفينة
�سنة البناء

SHAKER2 �ساكر 2 
125.6 مرت

توجو
7084 طن مرتي

5VCL5

ايطاليا

Ro.Ro.Ship سفن حمل ب�سائع على العجالت�
19.7 مرت

8223244

3979 طن

6 مرت

1984م
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Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Notification by publication

to attend before Case Management Office,
Ajman Federal First Instance Civil Court

In the case no AJCFICIREA2021/0000727/Civil (Partial)
To the Defendant: Mohammed Farouk Badshah
Residence unknown: Ajman
You are summoned to appear in the hearing on 25/05/2021 before 
Case Management of Ajman Federal First Instance Civil Court-Office 
No. (Case Manager Office No. 8), either in person or through a legal 
proxy and submit an answer note to the case, accompanied by all the 
documents within a period not exceeding ten days From the date of 
publication, to consider the case whose number is mentioned above-In 
yourcapacity as the Defendant.
Note:- Notification by publication in Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Notification by publication 

to attend before Case Management Office,
Ajman Federal First Instance Civil Court

In the case no AJCFICIREA2021/0000727/Civil (Partial)
To the Defendant: Anwar Abdullah Abdelraheem Mohammed Ahmed
Residence unknown: Ajman
You are summoned to appear in the hearing on 25/05/2021 before 
Case Management of Ajman Federal First Instance Civil Court-Office 
No. (Case Manager Office No. 8), either in person or through a legal 
proxy and submit an answer note to the case, accompanied by all the 
documents within a period not exceeding ten days From the date of 
publication, to consider the case whose number is mentioned above-In 
yourcapacity as the Defendant.
Note:- Notification by publication in Arabic and English
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0003053 – Civil (Partial)

To the Defendant: Sagar Sohal
Residence address (unknown): Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
3053/2021, Second Partial Circuit, requesting:
- Obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED (24429.98) Twenty-
Four Thousand Four Hundred Twenty-Nine dirhams and Ninety-Eight fils, and the 
legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment, 
and obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
- Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No. 7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Monday, 30/05/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaquob Al-Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Real Estate Summary 452/2021/18
Details of service by publication

To the defendant / 1- Bankaj Shaola Shander Shaola
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Filed the case against you, which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 245651), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the intere of 12 % from the 
claim until the full payment.
The hearing of Wednesday 26-05-2021 at 08:30 AM in online 
litigation hall was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your leg attorney and you have 
to submit the memos or the documents you have to the court a 
least three days by the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Legal Notice by Publication

No. (3662/2021)
Exhibit No.: 29591/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates (Formerly: 
American Express) 
Notified Party: Hicham Biaz, French national
1. The Notified Party has withdrawn the Cheque No. (000120) amounting AED 
55,000 (Fifty-Five Thousand Arab Emirates Dirhams) from his account with 
the Nationa Bank of Abu Dhabi (NBAD) in favor of the Notifying Party. The 
amount was payable on 25.07.2019.
2. The Cheque was submitted to the Bank to get encashed. However, the 
Cheque has been bounced for insufficient balance.

Accordingly,
The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the 
aforesaid value of the Cheque amounting AED 55,000 (Fifty-Five Thousand 
Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt of such 
Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the 
legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Legal Notice by Publication 

No. (3661/2021)
Exhibit No.: 29629/1/2021
Notifying Party: AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates (Formerly: 
American Express) 
Notified Party: AHMAD DADOLLAH SHAHRASANI, Iranian national
1. The Notified Party has withdrawn the Cheque No. (000064) amounting AED 
22,000 (Twenty-Two Thousand Arab Emirates Dirhams) from his account with 
Emirates NBD in favor of the Notifying Party. The amount was payable on 
30.10.2019. 
2. The Cheque was submitted to the Bank to get encashed. However, the 
Cheque has been bounced for insufficient balance.

Accordingly,
The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the 
aforesaid value of the Cheque amounting AED 22,000 (Twenty-Two Thousand 
Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt of such 
Notice, otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the 
legal interest, charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 5/ 2021  Issue No : 13242
Judicial Notice

Notifying party : Kristo Frankwis Binar - ID No.: (784-1978-0731313-1)
Nationality : South Africa
Address : Al Awami Al Mansoori Advocates & Legal Consultants, Dubai, Nadd Hessa Street, 
Dubai Silicon Oasis, IT Plaza building, office No.: 313, Tel: 043338885 0508401202 - Email:- 
m-alawami@hotmail.com
Presented by attorney:- Mohamed Sagier Ali Al Awami Al Mansoori, under authorized power 
of attorney by Dubai notary public on 28/10/2020 on document No.: (2020/1/177833). and Mr. 
Ahmed Rashad Abdo Al Ariqi is the authorized signatory under power of attorney certified by 
notary public of Dubai on 18/8/2020 on document No.: (121879/1/2020).
Notified Party : Ignasio del Herro Portas - ID No: (784-1978-3582598-1)
Nationality : Spain.  Address : Emirate of Dubai, Marina Dubai, Marsa Street, West Avenue 
Building, Flat No.: 3205. Tel: 0552068104 - Email: idelhierro@ferrutti.com

Subject:- Notice to pay the amount of (Only AED 900,000)
By this Notice, the notifying party gives last opportunity to the notified party to make payment 
of the due amount of (AED 900.000) (only nine hundred thousand Dirham) within 5 days from 
this notice date, in case the non-payment by the notified party, thus the notifying party will be 
entitled to turn to component court that will issue an judgment against the notified party to 
oblige him to pay the due amount with legal interest (12%) till the payment date, and claim to 
pay compensations for any loss or damage, legal fees, expenditures and against attorney fees, 
with preserving all rights of Notifying Party with Notified Party.
Regards,
Date  : 18/4/2021

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1164/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 9744/2020 عمايل جزئي ، 

ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 12.759.8 درهم( ، ل�سالح العامل ومبلغ )0000 درهم( ر�سوم 
ل�سالح املحكمة 

طالب االإعالن : التاك�سي الوطني �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سوكت ح�سني اإقبال ح�سني - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12.759.8( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2448/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املو�سوع/طلب ا�ست�سدار امر اداء مببلغ )544284.20( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% �سنويا اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف 20105/5/15 وحتى متام ال�سداد  
طالب االإعالن : جلوبال �سيبنج اند لوج�ستيك�س �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- جموعة �سركات فاطمة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/4/15 
اوال:انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
تاريخ 2015/5/15 وحتى  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم  مبلغ وقدره )544.284.20( 
متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.ولكم احلق 

يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

 1661/2012/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فيا�س احمد غالم ح�سني -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع 
وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)30868.34( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

 3061/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  حمبوب علي بيك -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة 
وميثله / عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

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

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر 
 337/2021/204 تنفيذ �سرعي 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  احمد علي يو�سف علي املرتوك -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ر�سيدة قلمي 

وميثله / عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف  قد 
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  مواريث  و  �سخ�سية  اح��وال  ا�ستئناف   274/2019 رقم  الدعوى 

وقدره )1.558.852.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2423/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4719 ل�سنة 2019 جتاري جزئي 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )437868.67( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
���س.ذ.م.م-  �سفته  اأدلينا جروب لال�سترياد والت�سدير والتجارة  طالب االإع��الن : �سركة 

بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- رمي بن عبداهلل بن �سلطان الرا�سد ب�سخ�سها وب�سفتها مالكة املوؤ�س�سة 
 : ����س.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية  ف��روت الين للتجارة  ف��روت الين للتجارة 2-  الفردية - 

منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )437868.67( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  346/2021/204 تنفيذ �سرعي 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1701/2020 احوال نف�س م�سلمني 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )76500( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق  
طالب االإعالن : منى االزرق -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- علي الفار�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  االإع��الن : قد  مو�سوع 
ال�سادر يف الدعوى رقم 170/2020 احوال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )76500( 
درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

 6663/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ع�ستار للديكور �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/االحتاد االدارية للتوظيف �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن املوجودات الكائنة يف 
املبلغ املنفذ به  املنارة رقم املكتب 2803 يف حدود  ، برج  )املنطقة اخلليج التجاري 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

 258/2019/250 بيع عقار مرهون 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
مديرها/ وميثلها  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  وايتووتر  اميوزمنت  �سده/1-  املنفذ  اىل 

دوارتي فران�سي�سكو تيك�سريا مارقوي�س  - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ

وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/5/10 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة خالل خم�سة 
ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
 Villa V15 وفقا لن�س املادة 295 من قانون االجراءات املدنية رقم االر�س 1990 - رقم املبنى

املنطقة نخلة جمريا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2766/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2398 جتاري جزئي ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )193998.44( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعالن : حبيب بنك اي جي زيوريخ -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:احمد ابراهيم احمد حممد - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- �سانتو�س بابيياما جاناردان بيالى - عن نف�سه وب�سفته كفيل مت�سامن 
ل�سركة الدار لالأبواب ذ.م.م وب�سفته كفيل مت�سامن مل�سنع الدار لالبواب ذ.م.م 2- �سركة الدار 
ال��دار لالأبواب ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم- جمهويل  لالبواب ذ.م.م 3- م�سنع 

حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/5/3 اخطاركم با�ستالم املنقوالت 
الكائنة يف معي�سم االول - رقم االر�س 3 - رقم املبنى 3 - ا�سم املبنى الجو في�ستا  - �سي - رقم 
الوحدة 712 خالل 15 يوم من تاريخ االعالن واال �سيتم توريد قيمة املنقوالت من قبل املزايد 

الرا�سي عليه املزاد و�سراء املنقوالت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 72/2021/91 تظلم جتاري  

مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 74 ل�سنة 2021 ، 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب االإعالن / 1-  بنك ابوظبي التجاري  - �سفته بالق�سية : متظلم 
متظلم   : بالق�سية  �سفته   - ال�سبهان  الرحمن  عبد  ابراهيم  العزيز  عبد   -1: اإعالنه  املطلوب 

�سده - جمهول حمل االقامة
مو�سوع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف االمر على عري�سة رقم 74 ل�سنة 2021 ، والر�سوم وامل�ساريف   وحددت لها جل�سة يوم االحد 
اليها  الو�سول  ميكن  والتي  بعد   عن  التقا�سي  بقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2021/5/30 امل��واف��ق  
من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - اخلدمات العامة - جدول جل�سات الق�سايا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1421/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة اللزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم ب�سداد مبلغ 
)61.062.75( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام مع 

الر�سوم وامل�سروفات واالتعاب 
طالب االإعالن / 1-عرب االمارات للتموين باملواد الغذائية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  خالد كلندر عبداهلل ح�سني -  �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  2-  رحيل عبد الر�سيد -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة اللزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهم ب�سداد مبلغ )61.062.75( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�سروفات واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/5/23  ال�ساعة 
8.30 �س  )تنظر الدعوى عن بعد عن طريق االت�سال املرئي من خالل تطبيق بوتيم )00971564339767(  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر        
 2907/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ام ا�س لالإن�ساءات �س.ذ.م.م - منطقة حرة  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بيج كرين للنقل العام �س.ذ.م.م
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

اىل  توؤدي  ان  املعرو�س �سدها  بالزام  بتاريخ:2021/5/1  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة 
طالبة االمر مبلغ قدره )226.016.99( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
2021/4/6 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر        

 452/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- بانكاج �ساوال �ساندر �ساوال  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )245651( 
ال�سداد  املطالبة وحتى  املحاماة والفائدة 12% من  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

التام 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/5/26 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 

اعالن بالن�سر        
 322/2021/445 طعن جتاري 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
تيمور  دو�ست  �سب   -2 دو�ست ماالمريي  �سب  1- فاطمة   : املطعون �سده  اإىل 

ماالمريى  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك ملي ايران

وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان 
نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  بعد  ع��ن  التقا�سي  جل�سة  ح�سور  او  التمييز  حمكمة  اىل 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
اعالن بالن�سر

اأداء امر   549/2021/60
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

املنامة هايرب م��ارك��ت  - ذ م م - ف��رع دب��ي جمهول حمل  امل��دع��ى عليه /  اإىل 
االإقامة. مبا اأن املدعي ى�سركة املراعى االإمارات �س . ذ. م . م  

 طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-02-01. 
اأوال : باإنفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني.

 1.696.542 وق��درة  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  باأن  املدعي عليها  باإلزام   : ثانيا 
9% �سنويا  اإجل وذلك وبالفائدة القانونية بواقع  درهم موجب اتفاقية بيع 
وبالر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى   2020-11-24 بتاريخ  املطالبة  تاريخ  من 

وامل�ساريف.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13242 بتاريخ 2021/5/18 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

الدعوي 2021/36 احوال مال م�سلمني
اإىل حمكوم عليه / 1- رامي وائل ع�سام الدين الع�سكري

جمهول حمل االإقامة
مبا اأن حمكوم له هبة �سماحه ابراهيم  عبد اهلل

و ميثله  / روؤيا عبداهلل حممد العو�سي
يف   2021-05-17 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اأع��اله ل�سالح/ هبة �سماحه ابراهيم  عبد اهلل بال مانع وفقا  الدعوى املذكورة 
لالجراءات القانونية. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن.  �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ينظم املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�سارقة 
ل��دول اخلليج.. حتت  العربي  اأجهزة مكتب الرتبية  اأح��د   -
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة موؤمتر اللغة 
العربية الدويل اخلام�س خالل �سهر يناير القادم بال�سارقة 
وت��ع��ل��م��ه��ا، تطلع نحو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم   « ���س��ع��ار  حت��ت 

امل�ستقبل: »املتطبات، والفر�س، والتحديات«.
بال�سارقة  اخلليج  لدول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز  ودعا 
املوؤمتر  للم�ساركة يف  االخت�سا�س  ذوي  املهتمني من  جميع 
طبًقا للمجاالت واملحاور املعتمدة للم�ساهمة يف خدمة اللغة 

العربية والنهو�س بها وتطوير تعليمها وتعلمها.
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وذلك يف  املوؤمتر  يقام 
وتعزيز  العربية  باللغة  النهو�س  اإىل  الرامية  اإطار اجلهود 
انت�سارها وتطوير تعليمها وتعلمها، بح�سور وم�ساركة ذوي 
اللغة  االخت�سا�س من اخل��رباء والباحثني يف جمال تعليم 

العربية وتعلمها على امل�ستوى االإقليمي والدويل.
للغة  الرتبوي  للمركز  املعتمدة  الربامج  اأحد  املوؤمتر  وُيعد 
والذي  2022/2021م،  ل��ل��دورة  اخلليج  ل��دول  العربية 
ي�سعى اإىل ا�ستجالء ومناق�سة الق�سايا والدرا�سات واالأبحاث 
ال�سلة  ذات  والعملية  العلمية  والتجارب  املمار�سات  واأف�سل 
باجلهود  والتعريف  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم  ب��واق��ع 
الفردية واملوؤ�س�ساتية ودورها يف تطوير تعليم اللغة العربية 
وتعلمها، واالطالع على اأحدث امل�ستجدات واملبادرات املبدعة 
الوعي  ن�سر  اإىل  ي�سعى  كما  الناجحة،  والتجارب  والتقارير 
وحتمل امل�سوؤولية امل�سرتكة و�سرورة التن�سيق بني املوؤ�س�سات 
العربية،  اللغة  جتاه  وتعلمها  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية 
تعليم  لتطوير  العاملية،  واخل���ربات  التجارب  م��ن  واالإف����ادة 
اللغة العربية مع مراعاة خ�سائ�س اللغة العربية، باالإ�سافة 
اإىل مناق�سة التحديات الع�سرية التي تواجه م�ستقبل تعليم 

اللغة العربية وتعلمها.
على  واملبدعني،  االإب���داع  ت�سجيع  يف  امل��وؤمت��ر  اأهمية  وتكمن 
العربية  اللغة  تعليم  تواج�ه  التي  للم�سكالت  حلول  ط�رح 
وتعلمها، وروؤى جدي�دة للتعامل معها، عرب جماالت علمية 
وتطبيقية مبوؤ�س�سات التعليم، وجعل اللغة العربية م�سايرة 
ملعاجلة  والعملية  العلمية  الع�سر، وو�سع احللول  ملتطلبات 
اجلاد  للبحث  م�ستقبلية  اآف����اق  لفتح  ال�����س��ع��وب��ة؛  م��واط��ن 
تعليم  يف  احلديثة  والنظريات  املفاهيم  وتوظيف  لتطوير 

اللغة العربية وتعلمها.

اللغة  املتاحة خلدمة  اإىل معرفة االإمكانات  املوؤمتر  وي�سعى 
العلمية  ال��ت��ط��ّورات  لتواكب  امل�ستقبلية؛  واآف��اق��ه��ا  العربية 
ظّل  يف  الع�سر  يقت�سيه  ح�سبما  ال�سريعة،  والتكنولوجية 
ت�سجيع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ت��ق��ان��ة،  ال��ع��ومل��ة  حت��دي��ات ع�سر 
البحوث والدرا�سات اخلا�سة بخدمة اللغة العربية؛ ملناق�سة 
اللغة  تعليم  م�ستقبل  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الع�سرية  ال��ت��ح��دي��ات 
العربية وتعلمها، وال�سعي بجدية لو�سع ت�سور وا�سح وتوجه 
جديد يعتمد على االأداء وامل�ساركة، ون�ست�سرف بها امل�ستقبل 

ب��ت��وظ��ي��ف ال����درو�����س امل�����س��ت��ف��ادة، وفهم 
احلالية  امل���رح���ل���ة  م��ع��ط��ي��ات 

م�سايرة  وج���ع���ل���ه���ا 
مل������ت������ط������ل������ب������ات 

ال�������ع���������������س�������ر، 
واإف������������ادة ك���لَّ 
َمْن له َعالقة 
اللغة  بتعليم 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة؛ 

املعلمني  م���ن 
وامل�����������س�����رف�����ني 

ال�������رتب�������وي�������ني، 
مي املناهج،  وُم�سمِّ

نَّاع  و�سُ والباحثني 
القرار.

اإىل  امل����وؤمت����ر  وي���ه���دف 
تعليم  واق����ع  ت�����س��خ��ي�����س 

وتعلمها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
االإقليمي  امل�����س��ت��وي��ني  ع���ل���ى 

والعاملي، وا�ستعرا�س اأحدث الدرا�سات 
والبحوث االأكادميية والتطبيقية، واالأفكار والروؤى 

وا�ست�سراف  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  ح��ول 
م��ع��امل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وتقدمي 
واخلب��رات  التَّجارب  من  واالإف��ادة  لها،  واحللول  املقرتحات 
تعليم  العربي يف لتطوي��ر  بالعال��م  التعلي��م  بي��ن موؤ�س�س��ات 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��ل��م��ه��ا، وت��ب��ادل ال��ث��ق��اف��ة وامل��ع��رف��ة حول 
العربية  اللغة  تعليم  تطوير  جم��ال  يف  املعا�سرة  الق�سايا 
يف  احلديثة  والتقنّيات  الربجمّيات  من  واالإف���ادة  وتعلمها، 
تدري�س اللغة العربية وحتديد َمعامِل التحديات االإيجابيَّات 
وال�سلبيَّات املتعلِّقة بتوظيف التقنية يف تعليم اللغة العربية، 

العربي  ال��ع��امل  يف  ُب��ع��د  ع��ن  التعليم  م�ستقبل  وا�ست�سراف 
وحتديد معامل التحديات التي تواجه تطويره.

وع��ن حم��اور امل��وؤمت��ر اأك��د ال��دك��ت��ور عي�سى احل��م��ادي مدير 
اأنها  بال�سارقة  اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز 
الفرعية،  املحاور  من  العديد  مت�سمنة  حم��اور  �ستة  ت�سمل 
لتعزيز  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  االأول:  امل��ح��ور  وه��ي 
الفرعية  املحاور  من  جمموعة  على  ا�ستملت  والتي  الهوية 
منها االحتياجات التعليمية املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة يف 
املبتَكرة  العربية  اللغة  ومناهج  العربية،  اللغة  مناهج 
والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن  متطلبات  �سوء  يف 
ومهاراته، وتطوير مناهج اللغة العربية 
يف �سوء مفاهيم االأمن النف�سي، 

اللغة  مناهج  حمتوى  وتطوير  للمتعلم،  الفكري  واالأم���ن 
لتعزيز  العربي  والُبعد  العروبة  مفاهيم  جمال  يف  العربية 
الهوية، وتطوير مناهج اللغة العربية والبيئة التعليمية يف 

�سوء املقاربات املعا�سرة والتكنولوجيا احلديثة.
اللغة  معلم  اإع����داد  يف  يتمثل  ال��ث��اين  امل��ح��ور  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العربية يف القرن احلادي والع�سرين وي�سمل املحاور الفرعية 
مهارات  م��ن  العربية  اللغة  معلمي  ��ن  مت��كُّ وه���ي:  ال��ت��ال��ي��ة، 
اللغة  ملعلم  الرتخي�س  ومعايري  والع�سرين،  احلادي  القرن 
واإعدادهم  العربية،  اللغة  معلمي  اختيار  ومعايري  العربية، 
االإبداعي  التعليم  على  وت��دري��ب��ه��م 
ل���ل���غ���ة ال����ع����رب����ي����ة، وال����ت����دري����ب 
اللغة  مل��ع��ل��م  االإل�����ك�����رتوين 
الثورة  ع�سر  يف  العربية 
التكنولوجية  املعلوماتية 
املحور  ي��خ�����س�����س  ب��ي��ن��م��ا 
اجت�����اه�����ات  يف  ال����ث����ال����ث 
تعليم  ت��ق��ومي  ح��دي��ث��ة يف 
املحاور  العربية وي�سمل  اللغة 
ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة، وه���ي: بناء 
االخ����ت����ب����ارات امل���ع���ي���اري���ة يف 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م 
واإ������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات 
اجلوانب  ت���ق���ومي 
امل�������ع�������رف�������ي�������ة 
وامل�������ه�������اري�������ة 
والوجدانية 
اللغة  يف 
 ، بية لعر ا
وت�����ط�����وي�����ر 
تقومي  ���س��ي��ا���س��ات 
اللغة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء 
حديثة  واجت����اه����ات  ال��ع��رب��ي��ة، 
يف ال��ت��ق��ومي ال��ل��غ��وي »االجت������اه نحو 
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا – االجت�����اه نحو 
التقومي املتمايز – االجتاه نحو التميز - االجتاه 
الن�سطة  امل�����س��ارك��ة  ن��ح��و  ال��ب��ن��ائ��ي��ة - االجت�����اه  ن��ح��و 
البديل  ال��ت��ق��ومي  ا���س��ت��خ��دام  ن��ح��و  االجت����اه   - للمتعلم 
واالأ�سيل والقائم على االأداء يف اللغة العربية«، والتقومي 

االإلكرتوين يف اللغة العربية »بنوك االأ�سئلة - ملف االإجناز 
االإلكرتوين«.

اأن������ه يخ�س�س  اأو�����س����ح احل����م����ادي  ال����راب����ع  امل����ح����ور  وع�����ن 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت��دري�����س ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وي�����س��م��ل املحاور 
الفرعية التالية، وهي: االإ�سرتاتيجيات احلديثة يف تدري�س 
العربية  ال��ل��غ��ة  تعليم  واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ل��غ��وي��ة،  امل���ه���ارات 
اللغوية،  والنظريات  التطبيقية،  الل�سانيات  على  القائمة 
واإ�سرتاتيجيات التدري�س االإبداعي، واملمتع ، واملتمايز- للغة 
وبرامج  ا،  لغويًّ للموهوبني  االإث��رائ��ي��ة  وال��ربام��ج  العربية، 
عالج ال�سعف اللغوي، وبرامج التدخل املبكر ملنع �سعوبات 
توظيف  ملجال  اخلام�س  املحور  يخ�س�س  اللغة.فيما  تعلُّم 
وي�سمل  وتعلُّمها  العربية  اللغة  تعليم  التقنيات احلديثة يف 
املحاور الفرعية التالية، وهي: التقنيات احلديثة يف تعليم 
واملحتوى  وحت��دي��ات��ه��ا،  ع��ه��ا،  ت��ن��وُّ وتعلُّمها:  العربية  اللغة 
الرقمي ملناهج اللغة العربية، وا�ستخدام التقنيات احلديثة 
يف تعليم اللغة العربية وتعلُّمها؛ ملعاجلة املعلومات، وتعزيز 
وال��ب��ح��ث، والنمذجة  امل��ت��ع��ل��م��ني  م���ع  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ع��ل��م، 
املحور  اإن  ال��ل��غ��وي.وق��ال احل���م���ادي  ل�����الأداء  االإل��ك��رتون��ي��ة 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  يتمثل  ال�ساد�س 
بغريها وي�سمل املحاور الفرعية التالية، وهي: تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها يف �سوء املناهج واالإ�سرتاتيجيات 
والتكنولوجيا احلديثة، واإ�سرتاتيجيات تعليم اللغة العربية 
تعليم  ب��رام��ج  يف  العربية  اللغة  تعليم  وم��ع��اي��ري  ات�ساليًّا، 
العربية  اللغة  تعليم  للناطقني بغريها، وم�سكالت  العربية 
وتعلُّمها للناطقني بغريها: االأ�سباب وطرق العالج وو�سائله، 
العربية  اللغة  تعليم  يف  الرتبوية  وتطبيقاتها  والل�سانيات 
وتطبيقات  بغريها،  والناطقني  ب��ه��ا،  للناطقني  وتعلُّمها، 
علوم اللغة »النف�سي – االجتماعي – الن�سي«، والنظريات 
اللغوية »التداولية - حتليل اخلطاب« يف تعليم اللغة العربية 
للناطقني بها، والناطقني بغريها، واإ�سرتاتيجيات التقومي 
العربي  امل��رج��ع��ي  التعلم، واالإط����ار  ن���واجت  ال��ل��غ��وي يف ���س��وء 

لتعليم العربية للناطقني بغريها.
اللغة  وتعلم  تعليم  يف  �سيمثل  ال�سابع  امل��ح��ور  ب��اأن  واأ���س��اف 
وهي:  التالية،  الفرعية  املحاور  وي�سمل  ُبعد:  عن  العربية 
مناهج  ج��ودة  ُبعد،  عن  العربية  اللغة  تعليم  اإ�سرتاتيجيات 
ُبعد،  عن  التعليم  متطلبات  �سوء  يف  املبتَكرة  العربية  اللغة 
ومعلمو اللغة العربية ومتطلبات التعليم عن ُبعد، ومعايري 

توظيف التقنية يف تعليم اللغة العربية.

القرائي  ال�سارقة  »م��ه��رج��ان  م��ن   12 ال���  ال���دورة  ت�ست�سيف 
33 ور�سة علمية  ال�سارقة للكتاب  الذي تنظمه هيئة  للطفل« 
وفنية واإبداعية لالأطفال واليافعني يقدمها نخبة من اخلرباء 
واملتخ�س�سني بهدف االرتقاء بفكر وقدرات االأجيال اجلديدة 
وذلك خالل فعاليات احلدث التي تنطلق حتت �سعار »خليالك« 
خالل الفرتة من 19 حتى 29 مايو اجلاري يف مركز اإك�سبو 
ال�سارقة.وحددت اإدارة املهرجان اأعداد امل�ساركني يف كل ور�سة ب� 
م�ساركاً وذلك �سمن االجراءات االحرتازية التي تتخذها   15

للحفاظ على �سالمة الزوار وامل�ساركني.
التقنيات  اأه��م  على  »الربوتات«  ور�سة  يف  امل�ساركون  و�سيتعّرف 
املتبعة يف �سناعة وبرجمة الروبوتات من خالل ا�ستخدام قطع 
اإىل تعزيز وعي  الذاتية«  »القيادة  الليغو يف حني تهدف ور�سة 
مبا  امل�ستقبل  تكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  ب��اأح��دث  امل�ساركني 

يتعلق بالذكاء اال�سطناعي.
وت��ل��ق��ي ور���س��ة ع��م��ل »روب��وت��ك�����س« ال�����س��وء ع��ل��ى اأ���س�����س ت�سميم 
ور�سة  وتعرف  كامل  ب�سكل  بها  والتحكم  الروبوتات  وبرجمة 
»ال���ربجم���ة« ب��اآل��ي��ة ب��رجم��ة »امل��اي��ك��روب��ي��ت« وه���و ج��ه��از ميكن 
من  ال�سغار  �سيتمكن  فيما  البدنية  احل��رك��ات  ملتابعة  ارت���داوؤه 

برامج  با�ستخدام  الواقع  اأر�س  على  الهند�سية  اأفكارهم  تنفيذ 
ويعقد  االأب���ع���اد«.  ث��الث��ي��ة  »ال��ط��ب��اع��ة  ور���س��ة  ع��رب  متخ�س�سة 
»ت�سميم  ور���س��ة  منها  هند�سية  علمية  ور����س  �سل�سلة  احل���دث 
االآالت« الهادفة لتعليم اأ�سا�سيات �سنع االأدوات التقنّية وور�سة 
»املهند�سون ال�سغار« التي تعرف االأطفال على طرق بناء املنازل 
با�ستخدام مواد بناء حقيقية باأحجام م�سّغرة اإىل جانب ور�سة 
ف�سائية  مركبات  �سناعة  نحو  تقود  التي  املريخ«  »م�ستك�سفو 
املهرجان  م��ن  املقبلة  ال���دورة  »الليغو«.وتقدم  بقطع  م�سّغرة 
جمموعة فريدة من الور�س التطبيقية التي تعّرف امل�ساركني 
باأهم الفنون امل�ستخدمة يف املجال ال�سينمائي مثل ور�سة »ن�سنع 
ال�سينما  االأفكار حول فنون  باأهم  التي متّد االأطفال  االأف��الم« 
واأدواتها كما �سيتعرف ال�سغار من خالل ور�سة »اإيقاف احلركة« 
على مبادئ �سناعة االأفالم با�ستخدام تقنية اإيقاف احلركة اإىل 

جانب ور�س عمل »الت�سوير الفوتوغرايف« وغريها.
وللفّن ن�سيب من فعاليات احلدث حيث �سيتعّلم ال�سغار وعرب 
ور�سة »فن النجوم« مهارات ت�سميم البطاقات وتزيينها بالنجوم 
فيما �سيخو�سون وعرب ور�سة »فن احلروف املكتوبة بخط اليد« 
جتربة ا�ستخدام اأدوات تقليدية قدمية ل�سنع اأعمال فنّية اإىل 

جانب العديد من الور�س الغنية.
موؤ�س�سات  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ور���س  م��ن  ع���دداً  امل��ه��رج��ان  ويعقد 
التابعة  الطفل  �سالمة  اإدارة  ت�سارك  حيث  حكومية  وج��ه��ات 
»�سالمتي  بور�س  بال�سارقة  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى  للمجل�س 
لالأمن  االأ�سا�سية  املبادئ  على  االأطفال  تعّرف  التي  املنزل«  يف 
وال�سالمة وخطوات تقدمي االإ�سعافات االأولية وور�سة »التنمر 
االإلكرتوين« الرامية اإىل رفع الوعي باأهمية اال�ستخدام االآمن 
لالإنرتنت فيما تنظم االإدارة ور�سة »حقوق الطفل« التي تعّرف 

بقانون حقوق الطفل »ودمية« واتفاقية حقوق الطفل.
رحلة  خ��الل  م��ن  احل��دث  يف  العامة  ال�سارقة  مكتبة  وت�����س��ارك 
افرتا�سية اإىل حديقة بحي�س اجليولوجية تعّرف من خاللها 
ت�سم  التي  االأثرية  وكنوزها  الغني  املنطقة  تاريخ  على  ال��زّوار 
اأحافرياً تعود اإىل ماليني ال�سنني كما تنظم املكتبة �سل�سلة من 
الور�س واالأن�سطة واالألعاب الذهنية الهادفة اإىل تعزيز مهارات 
الت�سوق«  »حقيبة  ور�سة  االأطفال مثل  والتفكري لدى  الرتكيز 
التعليمية التي تعزز وعي ال�سغار باأهمية املحافظة على البيئة 
من خالل ت�سميم و�سنع حقائب �سديقة للبيئة وقابلة الإعادة 

التدوير.

12 للطفل  القرائي  ال�سارقة  يف  واليافعني  لالأطفال  تعليمية  ور�سة   33

اأع��ل��ن��ت »م��ك��ت��ب��ة« يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
من  الثامنة  ل��ل��دورة  التحكيم  عملية  ب��دء  اأبوظبي 
هذا  فيها  ���س��ارك  وال��ت��ي  امل��ب��دع«  »ال���ق���ارئ  م�سابقة 
العام 470 طالباً من مدار�س حكومية وخا�سة من 
الرتبويني  من   25 وي�سارك  الدولة  اأرج��اء  جميع 
والثانية  االأوىل  احللقتني  ومعلمي  املكتبات  واأمناء 
ب�سكل  ال��ع��ام  ه���ذا  ت��ت��م  وال��ت��ي  التحكيم،  عملية  يف 
افرتا�سي عرب من�سة »ميكرو�سوفت متيز« حفاظاً 
االإعالن  و�سيتم  واملحّكمني،  الطاّلب  �سالمة  على 

عن اأ�سماء الفائزين خالل �سهر يونيو املقبل.
ا�ستيعابه  م���دى  لتحديد  ط��ال��ب  ك��ل  تقييم  وي��ت��م 
للكتاب املقروء، وقدرته على نطق الكلمات بال�سكل 
مدى  تقييم  على  املحّكمون  يعمل  كما  ال�سحيح، 
امتالك الطالب لتفكري الناقد االإبداعي، باالإ�سافة 

اإىل ال�سرعة والطالقة ال�سفهية والقراءة املعرّبة.
وي�سعي املحّكمون اإىل درا�سة مدى تاأثري القراءة على 

�سخ�سية الطالب ب�سكل عام، والتعّرف على الكتاب 
اأو الكاتب الذي تاأثر به الطالب لتقييم مدى جناح 
امل�سابقة يف حتفيز الطاّلب على القراءة، وتوجيههم 

نحو طبيعة الكتب التي تتنا�سب مع اهتماماتهم.
وقالت �سيخة حممد املهريي، مديرة اإدارة املكتبات 
»�سعداء  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف 
بحجم امل�ساركة هذا العام، فعلى الرغم من القيود 
التي تفر�سها اجلائحة، �سارك ما يقرب من 500 
القارئ  مل�سابقة  الثامنة  الن�سخة  يف  وطالبة  طالب 
املبدع، وهذا يعك�س �سغف الطاّلب بالقراءة، ومدى 
اإىل عادة يومية  اهتمام العائالت بتحويل املطالعة 

لدى اأبنائهم وبناتهم.«.
واأ�سافت: »لقد جنحت امل�سابقة يف حتفيز الطاّلب 
 75 املقروءة  الكتب  القراءة، حيث كان معّدل  على 
لتتم  الكتب  وه��ذا عدد كبري من  لكل طالب،  كتاباً 
قراءته خالل فرتة ق�سرية، خا�سًة اأنها تزامنت مع 

العام  الدرا�سي واالختبارات. كما جنحت امل�سابقة يف 
ت�سجيع الطاّلب على اال�ستفادة من قواعد البيانات 
»نهلة  قاعدة  ومنها  الرقمية،  املكتبة  توّفرها  التي 
اإق��ب��ااًل بني  �سهدنا  و»اأوف����ردراي����ف«، حيث  ون��اه��ل« 
باللغتني  الكتب  ا�ستعارة  على  امل�ساركني  ال��ط��اّلب  

العربية واالإجنليزية للم�ساركة يف امل�سابقة.«.
الربامج  قائد  التميمي،  فاطمة  قالت  جهتها  من 
اأهم  م��ن  ال��ق��راءة«  »ن���ادي  يعد  امل�سابقة  وم�����س��وؤول��ة 
امل�سابقة،  من  العام  هذا  دورة  مّيزت  التي  اجلوانب 
وال����ذي اأط��ل��ق��ن��اه مل�����س��اع��دة ال���ط���اّلب امل�����س��ارك��ني يف 
ومتكينهم  باأنف�سهم  ثقتهم  تعزيز  على  امل�سابقة 
اأت����اح لهم  م��ن مناق�سة ال��ك��ت��ب م��ع زم��الئ��ه��م، ك��م��ا 
التي  اجلوانب  اأهم  حول  للحديث  الفر�سة  النادي 
ا�ستمتعوا بها وامل�ساعب التي واجهتهم اأثناء قراءة 
هذه الكتب، باالإ�سافة اإىل طرح اال�ستف�سارات حول 

امل�سابقة.

»مكتبة« تعلن بدء حتكيم م�ساركات 
الدورة الثامنة مل�سابقة »القارئ املبدع«
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من  بالكثري  حظي  ال�سيد،  خالد  مع  االغت�ساب  اأو  الزواج  • م�سهد 
االأ����س���داء كما اأث���ار ج���داًل ح��ول��ه، وه��ن��اك َم��ن اع��ت��رب ان��ه ك��ان ميكن 
اأم  زواج  ه��و  وه���ل  ت��ق��ول��ني...  م���اذا  اأن����ِت  خمتلفة.  بطريقة  مي���ّر  اأن 

اغت�ساب؟
م�سهد  اأواًل  ذل���ك.  ع��ن  برهنا  ون��ح��ن  اغت�ساب  اأن���ه  َف��ِه��َم  املُ�����س��اه��د   -
ان  دائماً  نقول  ثانياً، نحن  به.  اأقبل  واأن��ا ال  لي�س جمياًل  االغت�ساب 
بطريقة  ننفذه  واأن  امل��و���س��وع  ط���ْرح  يف  جريئني  ن��ك��ون  اأن  باإمكاننا 
�سحيحة، وكان كافياً اأن اأظهر يف امل�سهد باأنني نزلُت وهو اقرتب مني، 

وثم قطع امل�سهد. 
نف�َسها  وجدت  الأنها  الواقع  لالأمر  ا�ست�سلمْت  )ملي�س(  اأن  يعني  وهذا 
عاجزًة عن فعل اأي �سيء اآَخر، الأنه زوجها واأهلها اأجربوها على الزواج 

به، 
ك��ن��ا ح��ري�����س��ني جداً  ن��ح��ن  اأي�����س��اً.  االأ���س��ا���س ح��ق��وق��ه��ا مغت�سبة  ويف 
النا�س،  ا�سمئزاز  تثري  اأن  ميكن  الأنها  املماثلة  امل�ساهد  ت�سوير  عند 
عند  ج��داً  مت�سايقًة  كنُت  واأن��ا  ج��داً.  ح�سا�س  املو�سوع  اأن  وخ�سو�ساً 

ت�سويره حتى اإنني بكيُت فعاًل، 
اأن  وح��اول  ح��ويل  الكل  ك��ان  التنف�س.  يف  وب�سيٍق  باالنزعاج  و�سعرُت 
اأن  ال�سيد مل يقرتب مني، وقلُت كيف ميكن  اأن خالد  ي�ساعدين مع 
تتحمل فتاة اأن يح�سل معها مثل هذا االأمر يف احلقيقة. عندما انتهى 

الت�سوير كنت اأبكي من كل قلبي.
فيها  ت�سارك  اأعمال  يف  تواجدِت  الأنك  حمظوظة  اأنك  ترين  • هل 
وخالد  االأح��م��د  حممد  خ��ي��اط،  با�سل  خليل،  كمك�سيم  كبرية  اأ�سماء 

القي�س واأحمد الزين وبا�سم مغنية وغريهم؟
- ال �سك اأنني حمظوظة الأنني ا�ستغلُت مع اأ�ساتذة يف التمثيل ولي�س 
َم�ساهدي يف م�سل�سل  ع��رب. غالبية  جمرد جنوم فح�سب. هم جنوم 
)ل��ل��م��وت( ك��ان��ت م��ع ك����ارول ع��ب��ود وف����ادي اأب���ي ���س��م��را وه��م��ا ممثالن 

عظيمان، واأنا اأحبهما جداً يف االأ�سا�س.
 �سحيح اأنني حمظوظة ولكنني اأ�ستغل على نف�سي واأط��ّور جتربتي. 
الفر�سة ميكن اأن تاأتي لل�سخ�س مرة واحدة، ولكنها حتتاج اإىل جهد 

من املمثل كي يثبت نف�سه وي�ستمر، ومن بعدها تاأتيه فر�س اأخرى.
واأنا �سعيدة جداً الأنني �ساركُت يف اأعمال م�سرتكة، املمثلون املُ�ساِركون 
كماغي  العربي،  ال��ع��امل  ك��ل  املعروفني يف  النجوم  اأه���ّم  م��ن  ه��م  فيها 
بوغ�سن وحممد االأحمد وبا�سم مغنية ودانييال رحمة وخالد القي�س 
اأحمد اهلل، الأن  اأن��ا  اأم��ّث��ل معه.  اأنني  اأ���س��ّدق  ال��ذي مل  واأح��م��د الزين 

الظروف تلعب دورها كي اأتواجد يف اأعمال مهمة.
االأحمد؟ حممد  مع  العمل  جتربة  عن  تتحدثني  • كيف 

يعرفني من  ك��ان  ه��و  عليه.  تعرفُت  ي��وم  اأول  منذ  اأ���س��دق��اء  �سرنا   -
اإن�سان لذيذ  واأحبه كثرياً. هو  اأعرفه طبعاً  واأنا  اآدم(  )اأوالد  م�سل�سل 

جداً وكذلك خالد القي�س،
وكنا  ك��ث��رياً  التقينا  اأك���رث الأن��ن��ا  االأح��م��د  ت��ق��رب��ُت م��ن حممد   لكنني 

مل  هو  )ان�ستغرام(.  على  �سورنا  ونن�سر  معاً  نت�سّور 
الفتيات،  كل  قلوب  بل  فقط،  )رمي(  قلب  يخطف 

الأنه يتمتع بكاريزما قوية على ال�سا�سة.
القي�س؟ • وخالد 

- َمن يعرفونني ي�ساألونني هل هو يتحّدث 
��ب ك��م��ا ي��ف��ع��ل يف  م���ع ن��ف�����س��ه دائ���م���اً وي��ع�����سّ
هادئ  اإن�سان  هو  بل  لهم  فاأقول  امل�سل�سل، 
الأنه  لكن  م��ع��ّق��داً  ولي�س  ومه�سوم،  ج��داً 

يتقّم�س ال�سخ�سية بكل حرفية يعتقد 
النا�س اأنه يف احلياة كما يف امل�سل�سل.

غ�سن؟ بو  • وماغي 
الثالث  ال��ع��م��ل  ه���و  )ل���ل���م���وت(   -
)بروفا(  يف  بها.  يجمعني  ال��ذي 

املدر�سة،  يف  م��ع��ّل��م��ت��ي  ك���ان���ت 
الأنه  ك��ث��رياً  �ساعدْتني  وه��ي 

فيه.  اأ�سارك  دور  اأول  كان 
اأك��رث من  دعمْتني  ه��ي 

اللزوم، وكانت جتل�س 
م����ع����ن����ا وت���ع���ط���ي���ن���ا 
م������������الح������������ظ������������ات 
وتخربنا كيف كانت 

ب��داي��ات��ه��ا، وَمن  مت��ث��ل يف 
كان يعطيها مالحظات وكانت تقول لنا كّلما 

ماغي  اأك���رث.  تعّلمتم  كلما  م��الح��ظ��ات  �سمعتم 
م�سل�سل  نتلِق يف  ونحن مل  اأب��داً،  لي�ست مغرورة 

)اأوالد اآدم(،
 ولكن هذه ال�سنة جمعْتنا الكثري من املَ�ساهد احللوة 

وكانت بيننا عالقة حلوة، الأنها تخاف علّي وتعرف اأنني 
ابنة )رمي(. اأنا اأحّبها كثرياً ومن كل قلبي، وهي اأي�ساً. 

كما اأنها تقّدم يل دائماً املالحظات والن�سائح.
رحمة؟ • ودانييال 

عرّبت  وهي  ال�سنة،  هذه  االأوىل  للمرة  التقينا   -

فعاًل  �سعرْت  اإنها  وقالت  املقابالت،  اإح��دى  يف  جتاهي  اإح�سا�سها  عن 
باأنني ابنتها وهي اأمي.

بالكامل عندما  تغرّيْت  ولكنها  امل�سل�سل  بداية  تكرهني يف  كانت   هي 
امل�سل�سل،  بيننا يف  االإح�سا�س كان الفتاً  ابنتها.  واأنني  علمت احلقيقة 
وقالت  اأ���س��ك��رك(،  اأن��ا  )ب��ل  علّي  ورّدت  ف�سكْرُتها،  عانقْتني  اإنها  حتى 
نحن  معها(.  ج��داً  �سعيدة  اأن��ا  االإح�سا�س؟  ه��ذا  )م��ا  للُمْخِرج 
�سرنا قريبتني جداً، حتى خارج الت�سوير الأن َم�ساهدنا 
كانت ممتلئة بالعاطفة. علماً اأن دانييال ال تكربين 

اإال ب�8 �سنوات، واأنا عمري 22 عاماً.
ممّثلة  اأم��ك  ب��دور  لتقبل  كانت  م��ا  رمب��ا   •

غريها؟
- طبعاً. دانييال ت�ستحق كل النجاح الذي 
على  وت�ستغل  �ساطرة  الأنها  به،  حتظى 
نف�سها كثرياً. هي حتفظ دورها جيداً 

وال تخطئ اأبداً.

منة �سلبي تقرتب من انتهاء 
ت�سوير م�سل�سل "ليه لأ"

اأو�سكت النجمة منة �سلبى، على انتهاء ت�سوير اجلزء الثانى من م�سل�سل 
"ليه الأ"، بعد ما وقع اختيار ال�سركة املنتجة للعمل عليها لتقدمي اجلزء 
الثانى من امل�سل�سل، وتدور اأحداثه يف 15 حلقة من تاأليف ور�سة �سرد حتت 
اإ�سراف ال�سيناري�ست مرمي نعوم و�سيناريو وحوار دينا جنم وجمدى اأمني 
واإخراج مرمي اأبوعوف، ومن املقرر اأن يتم تقدمي عدة اأجزاء خم�س�س لكل 
بطلة خمتلفة ويناق�س العمل اإحدى الق�سايا التى تهم املراأة فى املجتمع 

امل�سرى.
اأوىل  اأمينة خليل فى  الفنانة  الأ" قدمته  "ليلة  االأول من م�سل�سل  اجلزء 
بطوالتها املطلقة وحقق جناًحا جماهريًيا وقت عر�سه، و�ساكر فى بطولته 
جمموعة كبرية من النجوم على راأ�سم الفنانة هالة �سدقى و�سريين ر�سا 
الوجه اجلديدة من  وع��دد من  �سرنوبى  الدين، وحممد  وحم�سن حميى 

ال�سباب.
ر�سا،  �سريين  خليل،  اأمينة  م��ن  ك��ل  بطولته  ف��ى  ���س��ارك  اجل���زء  اأن  ي��ذك��ر 
هالة �سدقى، حممد ال�سرنوبي، هاين عادل، عمر ال�سعيد، حم�سن حميي 
الدين، ناردين فرج، و�سدقي �سخر، وعمر ال�سناوي، وتناول العمل ق�سية 

ا�ستقالل الفتاة يف حياتها بعيدا عن بيت اأ�سرتها واعتمادها على نف�سها.

طرح النجم وائل كفورى اأغنية "كلنا مننجر"، 
ترت امل�سل�سل اللبناين "داون تاون" ومن املقرر 
عر�سه ابتداء من 27 مايو على اإحدى املن�سات 
بعد اأن مت تاأجيله يف رم�سان ب�سبب عدم انتهاء 
البالد  ل��ظ��روف  ك��ث��رًيا  ت��اأج��ل  ال���ذي  الت�سوير 

واحلجر ال�سحي التي �سببته اأزمة كورونا.
النجم وائل كفورى  اأعمال  اأوىل  وتعد االأغنية 
يف غناء ترتات امل�سل�سالت بعد تاألقه يف تقدمي 
علي  ال�ساعر  كلمات  م��ن  وه��ى  ناجحة،  اأغ��ان��ى 
يا�سني،  وج��م��ال  �سلهوب  رام���ي  اأحل���ان  امل���وىل، 

وتوزيع جمال يا�سني، واإنتاج حمدى بدر.
وتقول كلمات االأغنية:

كلنا مننجر من�سي بطريق بيبل�س خري بتقلب 
�سر.. واأنت حر هاحلياة كتري بتغري .. كوكبنا 
بيلف وبيدور.. وبدك اإيانا من�سي دغري ونخلي 
الطابق م�ستور، بدك للحق النا�س بتكره كلمة 
ال م��ا���س��ي ال��دن��ي��ا ب��امل��ق��ل��وب.. ك��ل ���س��يء ممنوع 
م���رغ���وب ب��ط��ل ف��ي��ه ف����رق ك��ب��ري ب���ني الباطل 

واحلق.
امل�سل�سل اللبناين "داون تاون" من بطولة اأمل 
�سليبا،  �ستيفاين  اإ���س��م��اع��ي��ل،  �سامر  ب�سو�سة، 
اأبو  كلود  ق�سة  كنعان  اب��ي  �سارة  لب�س،  كارمن 
ومن  اإدري�����س  حممود  وح���وار  و�سيناريو  حيدر 

اإخراج زهري قنوع.
وك����ان وائ����ل ك���ف���ورى ق���د ط���رح خ���الل الفرتة 
موقع  على  فيكى"،  "ا�ست�سبهت  اأغنية  املا�سية 
نالت  اإذ  ك��ب��رًيا،  جن��اًح��ا  وح��ق��ق��ت  "يوتيوب" 
االأغنية اإعجاب جمهور وائل فى م�سر والوطن 

العربى، 
اأحلان  ب��وع�����س��اف،  منري  كلمات  م��ن  واالأغ��ن��ي��ة 

ه�سام بول�س، وتوزيع دانى حلو.
 واعتمدت اأغنية "ا�ست�سبهت فيكى" على �سكل 
وم��و���س��ي��ق��ى خم��ت��ل��ف��ة ع��م��ا ق��دم��ه ك���ف���وري فى 
الفرتة االأخ��رية، خا�سة اأن وائل من املطربني 
يقدمها  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع  اخ��ت��ي��ار  ف��ى  املميزين 
اأغانيه، ف�سال عن املو�سيقى املختلفة التي  فى 

يعتمد عليها.

حمظوظة ولكنني اأ�ستغل على نف�سي واأطّور جتربتي

ريان احلركة: �سعيدة جدًا لأنني 
�ساركُت يف اأعمال م�سرتكة

برزْت املمثلة اللبنانية ريان احلركة كوجٍه �ساٍب جديد يف دراما رم�سان 2021 من خالل 
اآدم(  )اأولد  م�سل�سل  �سابقة من خالل  رم�سانية  م�سل�سل )للموت( بعد جتربة درامية 

الذي ُعر�س يف املو�سم الرم�ساين 2020.
ريان احلركة التي لعبت يف م�سل�سل )للموت( دور ابنة دانييال رحمة احلقيقية، كانت 
قد ظهرت يف احللقات الأوىل على اأنها ابنة كارول عبود وفادي اأبي �سمرا، قبل اأن ُتك�سف 

احلقيقة يف احللقة التا�سعة.
عن  )للموت(،  م�سل�سل  يف  الغت�ساب  م�سهد  عن  احلوار  هذا  يف  حتدثت  احلركة  ريان 
تعاملها مع اأهّم جنوم العامل العربي على ال�سا�سة ال�سغرية ومن خالل دراما املن�سات 

كما �سرحت عالقتها باأبطال )للموت(.

قالت النجمة التون�سية درة خالل ندوة فنية ولقاء على تليفزيون اليوم ال�سابع مع الكاتب ال�سحفى 
وكونه  جديدة  جتربة  كانت  واالأر���س  ال�سما  بني  م�سل�سل  جتربة  اإن  نبيل،  وبهاء  الك�سوطى  على 

ا، بالرغم اأنها لي�ست املرة االأوىل الذى يقدم فيها م�سل�سالت خم�سة ع�سر  خم�سة ع�سر حلقة اأي�سً
ا اأن بني ال�سما  اأرى اأن عدد احللقات يحدده املو�سوع املعرو�س ، خ�سو�سً اأو �سبع حلقات، واأنا 
واالأر�س م�سل�سل ثرى ومليء بال�سخ�سيات واالأحداث وكل �سخ�سية لديها ق�سة منف�سلة فهو 

م�سل�سل مكثف فى خم�س ع�سرة حلقة. 
 واأ�سافت درة كان امل�سل�سل بالن�سبة ىل جتربة جديدة فى رم�سان خا�سة اأن م�سل�سل الثالثني 

اأن قام بعر�س ق�سايا  امل�سل�سل  ال�سهر، ولكن يح�سب لهذا  يجعل املمثل موجوًدا خالل 
فمعظم  الدراما  عنها  تتحدث  قلما  التى  املتو�سطة  الطبقة  عن  وحت��دث  جمتمعية 

�سخ�سيات بني ال�سما واالأر�س من تلك الطبقة. 
 وتابعت: مل اأخف املقارنة مع الفيلم ففيلم العار قدمه عمالقة الفن وقام 

التوقعات  كل  خالف  ولكنه  عر�سه  قبل  امل�سل�سل  على  بالهجوم  البع�س 
وجنح جناحا كبريا، فعندما جنحت تلك التجربة مل اأخ�َس من بني 

ال�سما واالأر�س خا�سة اأن ق�سته خمتلفة فاملوؤلف واملخرج اأخذوا 
حمفوظ  جنيب  �سخ�سيات  م��ن  واأقتب�سوا  االأ�سان�سري  حالة 

واأ�سافوا الكثري ولكنه فى النهاية جاء خمتلف. 
ال�سما واالأر�س" جناًحا كبريا خالل  "بني   وحقق م�سل�سل 
ال�سهر الكرمي، وو�سفه  اأيام عر�سه فى الن�سف االأول من 
اجلمهور باأنه واحد من اأف�سل االأعمال فى مو�سم رم�سان، 
خ��ا���س��ة اأن ���س��ن��اع��ه جن���ح���وا ف���ى حت����دى االق��ت��ب��ا���س عن 
رغم  حمفوظ  جنيب  نوبل  �ساحب  الكبري  الكاتب  ق�سة 
ال�سيا�سية واالقت�سادية  اختالف زمن الرواية والظروف 
والفكرة  الق�سة  روح  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ع  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الرئي�سية، و�ساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى �سرعة 
االإي��ق��اع وتركيز االأح����داث مم��ا خلق ح��ال��ة م��ن االإث���ارة 

والت�سويق.

درة: م�سل�سل بني ال�سما والأر�ش 
تطرق للطبقة املتو�سطة

وائل كفورى يطرح اأغنية ترت 
امل�سل�سل اللبناين "داون تاون" 
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علماء يكت�سفون عالقة بني 
اأمرا�ش خطرية ونوع ف�سيلة الدم

حددت جمموعة من العلماء من ال�سويد العالقة بني اال�ستعداد لالإ�سابة 
باأمرا�س معينة ونوع ف�سيلة الدم.

ودر������س خ����رباء خم��ت�����س��ون ال���ت���اري���خ ال��ط��ب��ي خل��م�����س��ة م��الي��ني مري�س، 
والحظوا اأن االأ�سخا�س من ف�سيلة الدم االأوىل هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطرابات تخرث الدم، يف حني يكون جتلط الدم اأكرث �سيوعا بني املر�سى 
الثالثة  الدم  ف�سيلة  لديهم  الذين  االأ�سخا�س  اأما  الثانية،  املجموعة  من 

فهم اأقل عر�سة من غريهم لالإ�سابة بح�سوات الكلى.
وكان قد اأفيد يف 2 مايو باأن علماء من الواليات املتحدة اأجروا بحثا بني 
اإدمان الكحول ونوع ف�سيلة  االأمريكيني واليابانيني، ووجدوا عالقة بني 

الدم.
وات�سح اأن معظم امل�سابني باإدمان الكحول من اأ�سجاب ف�سيلة الدم الثانية، 
االأك��رث مقاومة لال�ستهالك  االأوىل هم  ال��دم  اأ�سحاب ف�سيلة  اأن  يف حني 

املفرط للم�سروبات الكحولية.
ويف وقت �سابق، قال الطبيب الرو�سي، األك�سندر ميا�سنيكوف، اإن االأ�سخا�س 
الذين لديهم ف�سيلة الدم الثانية لديهم خماطر عالية لالإ�سابة ب�سرطان 

املعدة.
ولفت الطبيب االخ�سائي الرو�سي اإىل اأنه من املمكن بالفعل حتديد ميل 
ال�سخ�س للمر�س عن طريق ف�سيلة الدم، م�سيفا قوله: "هذا كله وراثي، 
هذه جمموعة من اجلينات، والكثري من االأمرا�س توجد يف بع�س حاملي 

اجلينات اأكرث من البع�س االآخر".

اإلم ت�سري برودة اليدين؟
ق���ال طبيب االأع�����س��اب ال��رو���س��ي امل��ع��روف ب��اف��ي��ل خ��ورو���س��ي��ف، يف حديث 
الدموية  االأوعية  ت�سنج  اإىل  دائما  اإ�سارة  الباردتني  اليدين  اإن  تلفزيوين، 

يف اجل�سم.
واأ�ساف اخلبري: "ولي�س هناك من �سبب اآخر. لكن �سبب هذا الت�سنج قد 
يكون متنوعا للغاية. فقد يكون رد فعل اجل�سم على برودة الو�سط املحيط، 

كواحد من االأ�سباب وهو مر�س رينود".
ووفقا له، ميكن اأن تعني هذه الظاهرة اأي�سا رد فعل اجل�سم على انخفا�س 

�سغط الدم، اأو على االأدوية.
وتابع الطبيب: "اإذا انخف�س �سغط الدم ل�سبب ما، يعتقد ج�سم املري�س 

اأنه يفقد الدم يف مكان ما ب�سكل جدي.
اإليها،  ال��دم  االأط���راف للحد من تدفق  اأوعية  ت�سنج يف  ذل��ك يظهر   وبعد 
لت�سبح  كاف  ب�سكل  قويا  الت�سنج  ويظهر  موؤقتا.  بها  الت�سحية  اأي جتري 

اليدين باردة".

الحتمال؟ نظرية  اأ�س�س  وا�سع  هو  • من 
- العامل با�سكال

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

باملربع؟ يق�سد  ماذا  اجلرب  علم  • يف 
- حا�سل �سرب اأي كمية يف نف�سها

اجلاذبية؟ قانون  و�سع  • من 
- العامل االإجنليزي نيوتن

العامل؟ يف  خريطة  اأول  و�سع  • من 
العامل الفلمنكي مركاتو

ظهورها. بداية  يف  بالري�س  حم�سوة  وكانت  اجللد  من  ت�سنع  كانت  الغولف  • كرات 
غار�سيا. هو  �سيوعا  االأكرث  االإ�سباين  • اللقب 

التن�ست. يحّبون  النا�س  من   72% •
الغذاء. وجبة  يفّوتون  النا�س  من   22% •

يوميا. الفم  غ�سول  ي�ستعملون  من  هم  النا�س  من   45% •
اأمريكا. يف  توؤكل  التي  الفواكه  اأكرث  هو  • املوز 

مئوية.  30-18 بني  ما  هي  فيها  لتغفو  املثالية  احلرارة  • درجة 
العامل. يف  اأخرى  دولة  من  واأكرث  البحريات  من  عدد  اأكرب  بها  • كندا 

�سقلية. جزيرة  هي  املتو�سط  االأبي�س  البحر  يف  جزيرة  • اأكرب 
املحيطات. يف  يحدث  الربكاين  الن�ساط  جممل  من   90% •

التي  ال�سوئي  بالتحلل  تعرف  عملية  ب�سبب  اأف�سل،  تكون  ال�سم�س  �سوء  حتت  املجففة  املالب�س  • رائحة 
تزيل املركبات التي ت�سبب الروائح.

الهواء. من  اأكرث  مرة   15 ب�  ال�سلبة  االأج�سام  يف  اأ�سرع  ينتقل  • ال�سوت 

التاجر الطيب
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فوائد الزبيب 
الزبيب  ي�����س��ف��ي 
�سهيا  م�������ذاق�������ا 
ون����ك����ه����ة مم���ي���زة 
االأطعمة،  ع��ل��ى 
ك�������م�������ا ي����ت����م����ت����ع 
�سحية  ب���ف���وائ���د 

جمة.
خبري  واأو�������س������ح 
مارتن  ال��ت��غ��ذي��ة 

االأملانية،  اأوبرور�سل  ال�سحية يف مدينة  احلياة  اأكادميية  من  روتكوف�سكي 
فوائد الزبيب: يعد الزبيب مبثابة حلوى �سحية غنية بالطاقة.

واأ�ساف روتكوف�سكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإال اأن ذلك ال يت�سبب يف ت�سقق  املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ال  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه وال يوجد اأي داع ال�ستخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  االإن�سان.  ل�سحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�سة اأ�سعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�سكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�ستعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�سحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�سا�س  للج�سم  مُيكن  اأّن��ه  االأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�ستهلك 

ب�سكل مبا�سر من دون اأن تعمل الع�سارة اله�سمية على تفكيكه.

كان احمد تاجرا طيبا �ساحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�سرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �سديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل اال 
ار�سل حرا�سه ليقتادوه ايل ال�سجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س يف 
�سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�سادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�سول وذهبت ف�سول ومل يفكر احد من 
ا�سدقائه او ا�سحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�سة بعد ان متت م�سادرة كل ما يف البيت 

وا�سبح خاويا علي عرو�سه فجف الب�ستان ويب�س .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�سا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�ساءل يا ترى هل هناك 
من �سئ منها ... فذهب اإىل املو�سع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�س وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�سع منها واحدة .. و�سبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�س ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�ساحلة يف الدنيا .

ال�سعور  اإن  ه��رياي��زوم��ي،  هريو�سي  ال��ي��اب��اين،  الربوفي�سور  ق��ال 
ال�سروري،  ال��ب��دين  الن�ساط  نق�س  على  دليل  ه��و  بال�سيخوخة 

وعّدد جملة من التمارين التي ت�ساعد يف اإبطاء ال�سيخوخة.
واأكد يف مقابلة مع �سحيفة "نيهون كيزاي" اإن عدم ن�ساط اأع�ساء 

اجل�سم يوؤدي اإىل ال�سيخوخة يف �سن مبكرة.
وق���ال ه��رياي��زوم��ي اأن ك��ث��ريا م��ن ال��ن��ا���س ب��ات��وا االآن ي��ع��ان��ون من 
اأن  مو�سحا  بعد،  عن  العمل  ب�سبب  اجل�سم  يف  متوقعة  غري  اآالم 
اإىل مقدمة مف�سل  الع�سالت العمودية التي تتمتد من اخل�سر 

على  وت�سغط  متيب�سة  ت�سبح  الظهر،  ع�سالت  وكذلك  ال���ورك، 
اأ�سفل الظهر.

"�سداأ" اجل�سم من خالل  واأو�سى االأخ�سائي بالبدء يف حماربة 
للظهر  خا�سة  الع�سالت،  لتمطيط  منتظمة  مت��اري��ن  ممار�سة 

والرقبة.
كما اأ�سار هرييزومي اإىل اأن القيام ببع�س التمارين قبل البدء يف 
اأي ن�ساط، يح�سن الدورة الدموية ووي�ساعد يف تغذية الع�سالت، 

والذي بدوره �سي�ساعد يف اإبطاء عملية ال�سيخوخة.

و�سفة يابانية لإبطاء ال�سيخوخة

م�ساركون يحملون يف تتابع ال�سعلة الأوملبية لألعاب طوكيو 2020 ال�سعلة مع ظهور قبة القنبلة الذرية يف اخللفية اأثناء 
احلدث بدون متفرجني ب�سبب تف�سي مر�س فريو�س كورونا، يف حديقة ال�سالم التذكارية يف هريو�سيما. رويرتز


