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حمية املوز ال�سباحية.. طريقة �سريعة لإنقا�ص الوزن
اأ�شار خرباء التغذية مبجلة "فرويندين" الأملانية اإىل اأن حمية املوز 
ال�شباحية هي نظام غذائي ُعرف يف اليابان منذ عام 2008، وميكن 

العتماد عليه لإنقا�ص الوزن ب�شكل �شريع قبل املنا�شبات.
وي�شمح بروتكول النظام الغذائي بتناول ثمار املوز ب�شكل غري حمدود 
مع مياه فاترة اأو تناولها مع احلليب على الإفطار، مع عدم التقيد 
اأو  باختيار طعام معني للغذاء والع�شاء، وميكن احل�شول على ثمرة 
اأكرث من املوز كوجبة خفيفة بني الوجبات، ولكن ل ُي�شمح باأي نوع 
 8 ال�شاعة  اأي �شيء بعد  ت��ن��اول  اآخ��ر م��ن احل��ل��وي��ات، كما يجب ع��دم 

م�شاًء، ويجب اأن يذهب ال�شخ�ص للنوم بحلول منت�شف الليل.
وي�شاعد املوز يف ال�شباح على تن�شيط عملية التمثيل الغذائي وال�شعور 
بالمتالء ب�شرعة، بالإ�شافة اإىل ذلك، يحتوي  على ن�شبة عالية من 
البوتا�شيوم والألياف، التي تنظم دهون اجل�شم، وي�شرتط عدم تناول 
�شيء بعد ال�شاعة 8 م�شاء. ونظراً لأنه يحتوي اأي�شاً على الكثري من 
الفركتوز، فال ينبغي اأن ي�شبح اإفطار املوز عادة، وي�شاعد هذا النظام 
اإىل  ب�شرعة، ولكن اجل�شم يحتاج  الوزن  اإنقا�ص بع�ص  الغذائي على 

ممار�شة الريا�شة لفقدان الوزن ب�شكل دائم.

اأبرز الفوائد ال�سحية لزيت جوز الهند
يوفر زيت جوز الهند العديد من الفوائد يف جمال العناية بالب�شرة 

واجلمال وال�شعر وحت�شني وظائف املخ وزيادة حرق الدهون.
ومن اأهم هذه الفوائد وفقاً ملجلة "فرويندين" الأملانية:

الثالثية  الدهون  با�شم  الهند  جوز  زيت  يف  املوجودة  الدهون  ُتعرف 
متو�شطة ال�شل�شلة، وعندما يتم تناول هذه الأنواع من الدهون فاإنه 
ميكن حتويلها اإىل كيتونات، والتي لها فوائد كبرية يف حتفيز ن�شاط 
لدى  القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة  انخفا�ص معدل  الأطباء  املخ. لحظ 

الأ�شخا�ص الذين ي�شتهلكون زيت جوز الهند ب�شكل اأ�شا�شي.
مادة  الهند،  ج��وز  زي��ت  امل��وج��ود يف  اللوريك  ع��ن ه�شم حم�ص  ينتج 
املونولورين، وهو ما ي�شاعد على قتل الكائنات احلية الدقيقة ال�شارة 
مينع  ذلك  خالل  ومن  الفطريات،  اأو  الفريو�شات  اأو  البكترييا  مثل 

زيت جوز الهند الإ�شابة باللتهابات.
تعمل الأحما�ص الدهنية يف زيت جوز الهند والكيتونات املحولة منها 
على تقليل ال�شهية، وميكن اأن يقلل ذلك من اآلم اجلوع ورمبا يوؤدي 
اإىل فقدان الوزن على املدى الطويل، ف�شاًل عن اأن الدهون الثالثية 
ال�شعرات احلرارية، وموازنة  ا�شتهالك  ال�شل�شلة تزيد من  متو�شطة 

م�شتويات الكولي�شرتول ال�شار يف الدم.

قطاع املو�سيقى يخطو بخجل نحو مراعاة البيئة 
ل يزال الطريق طويال، غري اأن الأ�شوات ترتفع يف القطاع املو�شيقي 
لالإعراب عن �شواغل بيئية، مع تكاثر املبادرات التوعوية من جانب 
للبيئة  مراعية  ب�شيطة  ت��داب��ري  اّت��خ��اذ  اإىل  ايلي�ص  بيلي  مثل  جن��وم 

كتفادي و�شع مل�شقات ل حاجة اإليها على اأقرا�ص الفينيل.
مبراعاة  تعنى  ب��ات��ت  ال��ت��ي  القطاع  يف  العاملة  الهيئات  ه��ي  وك��ث��رية 
البيئة، اأكان ذلك على ال�شعيد املحلي اأو العاملي، يف حني مل يكن الأمر 
10 �شنوات، على ما قالت كليمان�ص مونييه من  الأهمية قبل  بهذه 
التي  اي(  دي  اإميرجن�شي" )ام  ديكلريز  ل�"ميوزيك  الفرن�شي  الفرع 
املو�شيقى  "�شوق  البيئي يف مهرجان  التحّول  منتدى  حتّدثت خالل 

احلالية" )ماما( يف باري�ص.
وجتمع "ام دي اي" التي اأب�شرت النور يف بريطانيا �شنة 2019 حتت 
املو�شيقية  واملجموعات  والخت�شا�شيني  الفنانني  من  ع��ددا  رايتها 
واإيكولوجية.  بيئية  ط���وارئ  حالة  لإع���الن  ال�شفوف  ��وا  ر���شّ ال��ذي��ن 
و�شرعان ما ذاع �شيتها يف الإعالم مع اأع�شاء م�شهورين يف �شفوفها 
مثل بيلي ايلي�ص و"ما�شيف اأتاك". وعلى موقعها الإلكرتوين �شورة 
مثال للمو�شيقي الربيطاين براين اإنو يرتدي قمي�شا كتب عليه "ل 

مو�شيقى على كوكب ميت" )"نو ميوزيك اأون ايه ديد بالنيت"(.
وتق�شي الفكرة ب� "ال�شتفادة من �شوت الفنانني الذي قد يوؤّثر اأكرث 
على اجلمهور من تقرير لهيئة الأمم املتحدة للمناخ، فجمهورنا هو 
املو�شيقى"، على حّد  اإىل  اأ�شخا�ص  ي�شتمع  األ  النادر  كان ومن  اأينما 

قول كليمان�ص مونييه.
واأّكدت الأخرية اأن هيئات مثل "ام دي اي" ت�شعى اإىل "توعية اجلمهور 

والخت�شا�شيني" على حّد �شواء، ب�شاأن "م�شائل مثل النقل".
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اأ�سل اخليول يحيرّ العلماء
لطاملا كان اأ�شل تدجني اخليول ق�شية علمية اكتنفها الغمو�ص ل�شنوات، 
فكلما اقرتب العلماء من تقدمي دليل علمي يك�شف اللغز، يتبدد الدليل، 
وُيعيد الباحثون الَكّرة من جديد؛ لكن درا�شة دولية حديثة فكت اللتبا�ص 
مكان  معرفة  العلماء  وا�شتطاع  اليوم،  منتطيها  التي  اخليول  اأ�شل  حول 

وزمن تدجينها.
امل�شتوى،  رفيعة  "نيت�شر"  ب��دوري��ة  م��وؤخ��را  املن�شورة  الدولية  الدرا�شة  يف 
القدمية  ال���وراث���ة  وع��ل��م  الآث�����ار  ع��ل��م  يف  متخ�ش�شا  ع��امل��ا   162 ف��ح�����ص 
واللغويات، بقيادة عامل الوراثة الأثري الفرن�شي لودوفيك اأورلندو، عظام 
اأن تدجني اخليول بداأ لأول  270 ح�شاًنا؛ حيث ك�شف الفريق  اأكرث من 

مرة يف �شهول بونتيك-قزوين، �شمال القوقاز، جنوبي رو�شيا.
اآ�شيا  اأورلن��دو يف موقع بوتاي يف  قبل ب�شع �شنوات، قّدم فريق لودوفيك 
الو�شطى، اأقدم دليل اأثري للخيول املدجنة، اإل اأن نتائج احلم�ص النووي 
العمر  من  البالغة  اخليول  ه��ذه  اأن  عن  ك�شفت  اإذ  ل��الآم��ال؛  خميبة  كانت 

املعا�شرة. اخليول  اأ�شالف  تكن  مل  عام   5500
ومع البحث، تبني اأن جميع بوؤر التدجني املفرت�شة الأخرى، مثل الأنا�شول 

و�شيبرييا و�شبه اجلزيرة الأيبريية، غري �شحيحة.
من  باأكملها  اأورا���ش��ي��ا  لت�شمل  درا�شتهم  تو�شيع  العلمي  الفريق  ق��رر  ل��ذا، 
�شنة  و200   50000 273 ح�شاًنا عا�شت بني  خالل حتليل جينومات 
قبل امليالد، ثم اأجري ت�شل�شل للحم�ص النووي، قبل مقارنتها بجينومات 

اخليول املدجنة املعا�شرة.
ويقول العلماء اإنه على الرغم من اأن اأورا�شيا )مكان اكت�شاف اأ�شل احل�شان 
املدجن( كانت ماأهولة من قبل مبجموعات خيول متميزة وراثًيا، لكن قبل 
الوراثي يف النح�شار. التنوع  4200 عام حدث تغيري جذري، وبداأ هذا 

اأجنلينا جويل تن�سر �سورا 
حديثة عن الأهرامات

اأجنيلينا  الأم��ريك��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  ف���اج���اأت 
جويل متابعيها ال�11 مليون على تطبيق 
اإن�����ش��ت��غ��رام، ب�����ش��ور ح��دي��ث��ة لأه���رام���ات 
�شورا  ج��ويل  ون�شرت  م�شر.  يف  اجليزة 
الفنان  ���ش��دي��ق��ه��ا  ب���ع���د����ش���ة  ال���ت���ق���ط���ت 
اإىل  اآر"، م�شرية  "جي  العاملي  الت�شكيلي 
ال�شور من م�شر. وكتبت  لها  اأر�شل  اأنه 
"اأحب هذه  جويل تعليقا على ال�شورة: 
"جي  �شديقي  يل  اأر�شلها  التي  ال�شور 
من�شور  و���ش��م��ل  م�شر".  م��ن  الآن  اآر" 
ج��ويل 3 ���ش��ور م��ن الأه���رام���ات، ب�شكل 
فني، حيث تظهر يد خارجة من الرمال 
لتحمل جزء من الهرم. ومزج "جي اآر" 
بني الر�شم والتقنيات الفنية والت�شوير 
ال���ف���ن���ي عن  ع���م���ل���ه  ال����ف����وت����وغ����رايف يف 
على ح�شابه  اآر  واأو�شح جي  الأهرامات. 
عرب "اإن�شتغرام" اأنه اأخفى ما جمموعه 
743 حرفا هريوغليفيا ب�شكل ع�شوائي 
يف جميع اأنحاء لوحته. وي�شارك الفنان 
الآن"،  هو  "الأبد  معر�ص  يف  الت�شكيلي 
وهي الدورة ال�14 لهذا املعر�ص الفني، 
اأهرامات  منطقة  ع��ن��د  ان��ط��ل��ق  وال����ذي 

اجليزة، اخلمي�ص املا�شي.

ال�سيب لي�ص دائما عالمة �سيخوخة بل
�ص 23 قد يكون لأ�سباب »اأكرث خطورة«

اأهم الأ�سباب التي تدفعك لعدم 
التخلي عن الأرز يف نظامك الغذائي

يعد عدم تناول الأرز اأو تقليل ا�شتهالكه من بني اأهم 
الأ�شياء التي يرغب الكثري منا يف القيام بها عندما 
يتعلق الأمر باإنقا�ص الوزن، لكن هل يجب اأن تتخلى 

عن الأرز متاًما؟
ديويكار، يف  روجوتا  ال�شهرية  التغذية  تقول خبرية 
من�شور لها على اإن�شتغرام، اإن التخلي عن تناول الأرز 

ب�شكل كامل اأمر خطاأ.
ووف���ق���ا مل���ا ن��ق��ل��ت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة اإن���دي���ان اإك�����ش��رب���ص عن 
ديويكار، فاإن الأرز ينطوي على الكثري من الفوائد 

ال�شحية اأهمها:
فقط  يغذيك  ل  فهو  ح��ي��وي��ة،  م���ادة  الأرز  يعترب   -
ولكنه يغذي اأي�شاً النظام البيئي املتنوع للميكروبات 

بداخلك.
ا�شتجابة  اإىل  الأرز  ت��ن��اول  ي���وؤدي   -
ث��اب��ت��ة ل�شكر ال���دم ع��ن��د ت��ن��اول��ه مع 

البقول وال�شمن واللحوم.
على  وخفيف  اله�شم  �شهل  الأرز  يعد   -

املعدة، وي�شاعد على النوم، مما يوؤدي اإىل 
توازن هرموين اأف�شل؛ وهذا

ولدى  ال�شيخوخة  �شن  يف  خا�ص  ب�شكل  مطلوب 

�شغار ال�شن. - الأرز رائع للب�شرة، لأنه يتخل�ص من 
التي حتتوي على م�شتويات عالية  املت�شخمة  امل�شام 

من الربولكتني.
�شعف  يتلفه  ق��د  ال���ذي  ال�شعر  من��و  على  يحافظ   -

الغدة الدرقية، ويح�شنه.
اأكرث  ت��ك��ون  اأن  اإىل  الأرز  زراع���ة  جمتمعات  متيل   -

تعاوًنا وم�شاواة بني اجلن�شني.
يتم  حيث  لال�شتعمال؛  �شالح  الأرز  من  ج��زء  كل   -

تغذية النخالة للما�شية.
- يرتك وراءه رطوبة كافية يف الرتبة لتنمو البقول 
ال��ت��ي ت����رثي ال���رتب���ة ب��ع��د ذل����ك ع���ن ط��ري��ق العمل 

كرتكيبات نيرتوجني طبيعية.

�سيام ملدة 21 �ساعة
دوديل لمينغ  الدرا�شة  وقائد  الباحث  قال  من جانبه، 
اإن  ال��ن��ت��ائ��ج،  على  تعليقه  يف  وي�شكون�شن،  جامعة  م��ن 
ال�شعرات  تقييد  اأن  ق���رن  ن��ح��و  م��ن��ذ  ي��ع��رف��ون  ال��ع��ل��م��اء 

احلرارية يطي�����ل من ع�����مر القوار�ص. 
لكن الدرا�شات ال�شابقة على الفئران ركزت على ال�شيام 
واحدة  م��رة  ع���ادة  تتغذى  ال��ت��ي  للفئران  املق�شود  غ��ري 

فقط يف اليوم.
احل��راري��ة يف  ال�شعرات  ُخف�ص حجم  البحث،  اإط��ار  ويف 
امل�شموح  من  وكان   ،30% بن�شبة  اأخريني  جمموعتني 
ال�شعرات  منخف�ص  ط��ع��ام  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  لإح��داه��م��ا 
احلرارية طوال اليوم، والأخرى ح�شلت على كمية اأقل 
وجبة  �شكل  يف  لكن  ال��ع��ادي  الطعام  من   30% بن�شبة 

واحدة، لتدخل يف حالة �شيام ملدة 21 �شاعة.
تتبع نظاما  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  اأن  امل��الح��ظ��ة،  ب��ع��د  وت��ب��ني 
غذائيا مقيدا بال�شعرات احلرارية مع ال�شيام ملدة 21 
�شاعة، عا�شت تقريبا ن�شف عام اأكرث من الفئران التي 

اأكلت قدر ما ت�شاء يف اأي وقت من اليوم.

حياة �أق�سر
من ناحية اأخرى، عا�شت الفئران التي تتمتع باإمكانية 
ال�شعرات  منخف�ص  غذائي  نظام  اإىل  امل�شتمر  الو�شول 
احلرارية حياة اأق�شر قليال من املجموعة الأخرى، رغم 

اأنها ا�شتهلكت يف النهاية �شعرات حرارية اأقل.
كما اختربت جمموعة اأخرى من القوار�ص على تناول 
كمية مماثلة من الطعام مثل املجموعة ال�شابطة ولكن 

لفرتة ثالث �شاعات فقط يتبعها �شيام يومي طويل.
والتي  ال��ف��ئ��ران،  م��ن  الأخ���رية  املجموعة  اأظ��ه��رت  فيما 

�شامت دون احلد من �شعراتها احلرارية، نف�ص الفوائد 
�شعرات  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  املجموعة  مثل  مت��ام��ا  ال�شحية 

حرارية اأقل و�شامت.
وعلق لمينغ قائال: "كانت املجموعتان اأكرث قدرة على 
التمثيل  عملية  وتكييف  ال���دم  يف  ال�شكر  ن�شب  تنظيم 
خالل  املختلفة  املتطلبات  م��ع  اأف�����ش��ل  ب�شكل  ال��غ��ذائ��ي 

اليوم".

عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية
املدى  ق�شرية  الدرا�شات  توؤكد  حني  يف  اأن��ه  اأو���ش��ح  كما 
على الب�شر اأن تقييد تناول الطعام ملدة 4 اإىل 8 �شاعات 
على  النتائج  ف��اإن  الفوائد"،  بع�ص  له  اأن  "يبدو  يوميا 

املدى البعيد غري معروفة حتى الآن.
واأ�شاف: "ما زلنا ل نعرف اأف�شل مدة يف اليوم لل�شيام، 
والنا�ص قد ي�شتجيبون ب�شكل خمتلف لل�شيام اأو الإطعام 

املقيد بالوقت".
اأن  الدرا�شة،  لهذه  املبكرة  ال�شتخال�شات  اأح��د  وتعترب 
ال�شعرات  ع���دد  بالفعل  يخف�شون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 
قد   ،30% اأو   20% ب��ن�����ش��ب��ة  ال��ي��وم��ي��ة  احل����راري����ة 
يحتاجون اإىل اإع��ادة التفكري يف حتديد الإط��ار الزمني 

لتناول وجباتهم.
اإليها  تو�شل  التي  النتائج  كانت  اإذا  اإن��ه  لمينغ  وق��ال 
تنطبق على الب�شر، فهذا يعني اأنهم فقدوا بع�ص فوائد 
)املعتقدة( لأنظمة تقييد ال�شعرات احلرارية من خالل 

توزيع وجباتهم على مدار اليوم.

لتفادي �سررها.. جتنبو� هذ� �لنوع من �لبيتز�!
باأمرا�ص  امل��رء  اأن ي�شيب  اأي طعام ل ميكن  اأن  �شك  ل 

ب��ع�����ش��ه��ا ق���د ي��زي��د من  اأن  اإل  ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر،  ال��ق��ل��ب 
اإىل عوامل اأخرى مثل  احتمالية ذلك، بالإ�شافة طبعاً 
تاريخ العائلة ال�شحي وارتفاع م�شتويات الكولي�شرتول 
يف الدم وارتفاع �شغط الدم ومر�ص ال�شكري وال�شمنة، 

بح�شب ما يوؤكد الأطباء..
ل��ك��ن ل ���ش��ك اأن ال��وج��ب��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى الدهون 

امل�شبعة واملتحولة، من اأ�شواأ تلك الأنواع للقلب.
اأن تزيد من  اأب��رز تلك الأطعمة التي ميكن  اأح��د  ولعل 
الغنية  اللحم  بيتزا  القلب،  ب��اأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة  خطر 

بالدهون امل�شبعة، بح�شب اخلرباء.
اأن   )AHA( الأم��ريك��ي��ة ال��ق��ل��ب  اأك����دت جمعية  ف��ق��د 
بانتظام ميكن  امل�شبعة  بالدهون  الغنية  الأطعمة  تناول 
اأن يرفع م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم، وفق ما نقل 

. "Eat this Not that" موقع
اأن ترفع اللحوم امل�شنعة التي حتتويها تلك  كما ميكن 
النوع  وال�شالمي،  والبيربوين،  ال�شجق،  مثل  البيتزا، 
الربوتينات  با�شم  امل��ع��روف  الكولي�شرتول،  من  ال�شار 

.)LDL( الدهنية منخف�شة الكثافة

كولي�سرتول عال
زيادة  اإىل   LDL كولي�شرتول  م�شتوى  ارتفاع  وي��وؤدي 
خطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب وحتى ال�شكتة الدماغية، 

وفقاً ملراكز ال�شيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها.
اإىل ذلك، حتتوي اللحوم امل�شنعة اأي�شا على الكثري من 

بال�شوديوم، مما قد ي�شغط على قلبك اأي�شاً.
وقد يوؤدي تناول وجبات ت�شم ن�شبة عالية من ال�شوديوم 
با�شتمرار اإىل رفع م�شتويات �شغط الدم، ما يوؤثر كذلك 

على �شحة قلبك.

غازات بركان ل 
باملا ت�سل م�سر.. 
ما مدى خطورتها؟

ح������ذر خ�������رباء م����ن الن���ب���ع���اث���ات 
الن�شاط  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال��غ��ازي��ة 
باملا" يف  "ل  ل���ربك���ان  ال���ربك���اين 
اإ�شبانيا، فيما يتوقع اأن ت�شل اإىل 

م�شر .
�شراقي،  عبا�ص  ال��دك��ت��ور  وي��وؤك��د 
املائية  واملوارد  اأ�شتاذ اجليولوجيا 
بجامعة القاهرة، اأن هذه الغازات 
اأي����ام  اإىل م�����ش��ر خ����الل  ���ش��ت�����ش��ل 
وهي  والثالثاء،  والث��ن��ني  الأح��د 
تاأثريها  ل���ك���ن  خ���ط���رية  غ�������ازات 
ارتفاعها  ب�شبب  حم��دودا  �شيكون 

ال�شاهق عن �شطح الأر�ص.
نيوز  ل�"�شكاي  ���ش��راق��ي  وي��و���ش��ح 
"بركان ل باملا تنبعث  عربية" اأن 
منه اأك��رث م��ن 17 األ��ف ط��ن من 
الغازات  وه����ذه  ي��وم��ي��ا،  ال���غ���ازات 
ت��ن��ت�����ش��ر ح���ال���ي���ا ح������ول ال����ع����امل، 
على  ���ش��ي��ك��ون  الأول  وال���رتك���ي���ز 
ال����ق����ارة الأوروب�����ي�����ة ب��ح��ك��م قرب 
الربكان، واجتاه الريح يوؤثر على 
حركتها، فالرياح نقلت جزءا من 
هذه الغازات باجتاه الغرب ناحية 
اإىل  بالفعل  وو�شلت  الأمريكتني 
ال���ك���اري���ب���ي، ك��م��ا حملت  م��ن��ط��ق��ة 
اإىل  الغازات  هذه  ال�شائدة  الرياح 
ال��ربت��غ��ال واإ���ش��ب��ان��ي��ا وك���ل الدول 
دول  اإىل  و�شلت  حتى  الأوروب��ي��ة 
اآ�شيا  وق������ارة  ال�����ش��رق��ي��ة  اأوروب��������ا 
من  ج��زء  وفيه  والهند،  وال�شني 
املتو�شط  البحر  من  ياأتي  الرياح 

باجتاه م�شر".
جزءا  ن��ق��ل��ت  "الرياح  وي�����ش��ي��ف: 
م���ن ال���غ���ازات ن��اح��ي��ة م�����ش��ر لكن 
حل�شن حظ اجلميع ولي�ص مل�شر 
فقط ف��اإن ه��ذه ال��غ��ازات موجودة 
على ارت��ف��اع��ات ك��ب��رية م��ن �شطح 
الأر�ص ترتاوح ما بني 3 اآلف و5 
اآلف مرت وبالتايل تاأثريها على 
الإن�شان على �شطح الأر�ص �شئيل 
للغاية ويكاد يكون معدوما، اإل يف 
فيها  ت�شقط  التي  الأماكن  بع�ص 
ال�شحب  تختلط  ح��ي��ث  الأم���ط���ار 
وتكون  ال����غ����ازات  ب���ه���ذه  امل���ط���رية 

اأمطارا حم�شية".

درا�سة قد تقلب املوازين.. 
الأكل مرة باليوم يح�سن ال�سحة

تتز�يد �لدر��سات يومًا بعد يوم حول فكرة �حلميات �لغذ�ئية �لتي تعتمد 
على �لتوقف عن �لطعام لفرتة طويلة �أو ما يعرف بال�سيام �ملتقطع، 

�مل�ساهري،  بني  وخا�سة  �لنا�س،  بني  كبرية  ب�سعبية  حتظى  و�لتي 
فقد ك�سفت در��سة حديثة ُن�سرت �أن تناول �لطعام ملر�ت قليلة، 

"�لقليل  تناول  من  �أكثثر  و�لعمر  �ل�سحة  حت�سني  �إىل  يثثوؤدي 
ووجد  �لقو�ر�س.  على  �أجريت  لأبحاث  وفقا  �لطعام"،  من 
�لباحثون �لذين در�سو� �لفئر�ن �لتي �ألزموها بنظام غذ�ئي 

يوميا،  و�حثثدة  ملرة  �لطعام  تناولت  �لتي  تلك  �أن  خا�س، 
�ل�سعر�ت  نف�س  تناولت  �لتي  �لفئر�ن  من  �أطول  عا�ست 
�حلر�رية لكن خالل مر�ت عدة على مد�ر �ليوم، وفقا 
�لتي  �لدر��سة،  �أظهرت  كما  بر�س".  "فر�ن�س  لوكالة 

ُن�سرت يف دورية "نات�سر ميتابوليزم" غدً� �لثنني �أن 
�لفئر�ن �لتي تناولت �لطعام ملرة و�حدة فقط يف 

�ليوم حت�سنت لديها عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.
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�ش�ؤون حملية

يف جناح �إيطاليا يف معر�س �إك�سبو 2020 دبي

ال�سركات الإيطالية والإماراتية تناق�ص التوجهات امل�ستقبلية لدعم ال�سناعات
�إبد�ع �إيطايل وقدر�ت هند�سية لدفع �لتعاون �مل�ستقبلي �ملتبادل مع �لإمار�ت

خالل لقاء عن بعد نظمه �جلناح �لأملاين يف �إك�سبو 2020 دبي

ماتيو�ص مورير: متحم�ص ملهمتي اإىل حمطة الف�ساء الدولية نهاية ال�سهر اجلاري

اجلناح الإ�سباين يف اإك�سبو 2020 دبي وجمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 
ينظمان ور�سة عمل حول امل�ساواة بني اجلن�سني من منظور ذكوري

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني 

حممد معني الدين

الإيطالية  واملتو�شطة  وال�شغرية  النا�شئة  ال�شركات  تثابر 
اإيطاليا،  عن  عليه  املتعارف  الإرث  لرت�شيخ  ه��ذا  يومنا  يف 
وت��اري��خ��ه��ا احل��اف��ل ب��الب��ت��ك��ارات والإب���داع���ات ب��ق��ي��ادة كبري 
املبدعني ليوناردو دافن�شي، واإيجاد حلول للتحديات العاملية 

لغٍد اأف�شل.
ا�شت�شافت وكالة التجارة الإيطالية )ITA(، بالتعاون مع 
�شفارة اإيطاليا يف الإمارات والقن�شلية العامة يف دبي ومكتب 
البتكار  ح��وار  جل�شة  اإيطاليا،  جناح  يف  الإي��ط��ايل  املفو�ص 
بعنوان "خلق امل�شتقبل: اجتاهات اليوم حتدد �شناعة الغد"، 
على مدرج جناح اإيطاليا يف اإك�شبو 2020 دبي. وتاأتي هذه 
�شتعقد  التي  النقا�شية  �شل�شلة احللقات  اجلل�شة كجزء من 
حتى �شهر مار�ص 2022، والتي �شتطرح التحديات العاملية 

احلالية والك�شف عن احللول املبتكرة.
افتتح �شل�شلة حوار البتكار ر�شمياً �شعادة نيكول ليرن، �شفري 
فريق  و�شم  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  لدى  اإيطاليا 
التجارة  �شكاربا، مفو�ص  اأميديو  اأداره  الذي  اخل��رباء،  من 
املحمودي،  حممد  ح�شني  و�شعادة  الإم���ارات،  يف  الإيطالية 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة  ملجمع  التنفيذي  الرئي�ص 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  عبداهلل،  واإ�شماعيل  والبتكار، 
�شرتاتا للت�شنيع )اإحدى ال�شركات اململوكة بالكامل ل�شركة 
الق�شم  مدير  ميتا،  وجورجيو  "مبادلة"(،  للتنمية  املبادلة 
بيكي،  واأنطونيو  للتكنولوجيا،  الإيطايل  املعهد  يف  العلمي 
رئي�ص املعهد الإيطايل للروبوتات والآلت الذكية، واأندريا 
ل�شركة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ون��رتمي��ويل، 
يو�شيمو  اإدارة  جمل�ص  ع�شو  ج�����ش��ت،  وف��ريون��ي��ك��ا  دالرا، 
الت�شغيل  واأن��ظ��م��ة  وال���روب���وت���ات،  الآلت،  ت��ط��وي��ر  )ه��ي��ئ��ة 
وال�شريك  الإيطالية(  امل�شاعدة  املنتجات  وم�شنعي  الآيل 
مدير  ماجورانا،  و�شالفاتور  ميلوتين�شيل،  ل�شركة  املوؤ�ش�ص 
ل�شركة  العام  املدير  كرو�شي،  وروب��رت��و  رو�شو،  كيلوميرتو 
مايكرو�شوفت لل�شركات النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

واأفريقيا.
الروبوتات  ع��ل��ى  الب��ت��ك��ار  ح���وار  �شل�شلة  م��وا���ش��ي��ع  رك���زت 
امل�����ش��ت��دام، والنظم  وال��ت��ن��ق��ل  ال��ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة،  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
واملجمعات  النا�شئة،  ال�شركات  منو  لت�شريع  الإيكولوجية 
ال�شركات  ع��م��ل  كيفية  ال�����ش��وء  و���ش��ل��ط��ت  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. 
وتقدمي  ال�شناعات  قطاع  تعزيز  على  الإيطالية  النا�شئة 
الفائدة لل�شركات بتقنياتها، والرتكيز على التعاون املتبادل 

الطموح بني اإيطاليا والإمارات.
ويف هذه اجلل�شة، اأ�شاد جورجيو ميتا، مدير الق�شم العلمي 
الريادي،  اإيطاليا  ب��دور  للتكنولوجيا،  الإي��ط��ايل  املعهد  يف 

اأكرب  وث��اين  النمو  �شريعة  التكنولوجيا  ل�شناعة  كمركز 
ودورها  التحويلية  ال�شناعة  يف  اأوروب����ا،  يف  م�شنعة  دول��ة 
الرائد يف تطوير الروبوتات املطلوبة يف هذا القطاع، قائاًل: 
البتكار يف  لن نحقق  البحوث،  املبذولة يف  "بدون اجلهود 
ال�شناعة، نحن بحاجة اإىل عقول مفكرة واأذهان م�شتنرية 
يدفعها هدفها نحو تطبيق البحوث وحتويلها اإىل اأن�شطة 

حقيقية".
للروبوتات  الإي��ط��ايل  املعهد  رئي�ص  بيكي،  اأنطونيو  وف�شر 
جمال  يف  الإي����ط����ايل  الم���ت���ي���از  ج�����ذور  ال���ذك���ي���ة،  والآلت 
الروبوتات والآلت الذكية ووجهات نظرهم يف هذا القطاع، 
"اإن الريادة اجلديدة يف تطوير الروبوتات والآلت  قائاًل: 
قدرات  م��ع  الب�شرية  الذهنية  ال��ق��درات  دم��ج  ه��ي  ال��ذك��ي��ة 
اأك���رث ذك���اء وفعالية من  ���ش��يء  ال��روب��وت��ات اخل��ارق��ة خللق 

الروبوت والإن�شان".
واأ�شاف: "مبجرد اأن ن�شل اإىل هذا الدمج، عندها �شيكون 
الت�شنيع،  يف  ا�شتخدامها  للجميع  ميكن  روب��وت��ات  لدينا 
اأق����ل ومتوفرة  ل��ت��وف��ر ن��ت��ائ��ج ف��ائ��ق��ة ال�����ش��رع��ة، وت��ك��ال��ي��ف 

للجميع".
يف  هائلة  زي���ادة  اإيطاليا  �شهدت  الأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل 
عدد ال�شركات النا�شئة، حيث مت ت�شجيل ما يقارب 13 األف 
ال�شركات  2021. ومتثل  يوليو  �شهر  �شركة حتى  و600 
وخدمات  والتطوير  والبحث  ال��ربجم��ي��ات  يف  املتخ�ش�شة 

النا�شئة،  الإيطالية  ال�شركات  من  املائة  يف   75 املعلومات 
بينما يعمل ما يقرب من 17 يف املائة يف تطوير تكنولوجيا 
الت�شنيع من ثم اخلدمات يف قطاع التجارة. حتتل اإيطاليا 
النا�شئة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  بالن�شبة  ح��ال��ًي��ا 
اإن�شاء  على  ق��درت��ه��ا  حيث  م��ن  الثامنة  امل��رت��ب��ة  اأوروب�����ا،  يف 
"يونيكورن" )الرائدة يف  القرن  احادية  �شركات  اأو  خمارج 
البتكار يف  الأعمال(. وخالل مناق�شة دور جممعات  نتائج 
تطوير التقنيات امل�شتقبلية، قال �شالفاتور ماجورانا، مدير 
كيلوميرتو رو�شو: "املجمعات العلمية مهمة جداً يف تعزيز 
قيمة البحوث وحتويلها اإىل ابتكار علمي، ومنها اإىل منوذج 
مبدئي لل�شركات، وهي احللقة التي تربط بني الثقافتني، 
ثقافة البحث وثقافة ال�شركة وكالهما يحتاج اإىل مرتجم، 
الثقافة،  ل��ت��ل��ك  ك��م��رتج��م  العلمية  امل��ج��م��ع��ات  دور  ل��ي��اأت��ي 
لتوفر امل�شاحة والفر�شة ملحاولة ارتكاب الأخطاء من اأجل 
اإيطاليا  بني  التعاون  عن  حديثهما  ويف  البتكار".  تطوير 
املحمودي،  حممد  ح�شني  �شعادة  من  كل  اتفق  والإم����ارات، 
الرئي�ص التنفيذي ملجمع ال�شارقة لالأبحاث والتكنولوجيا 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  ع��ب��داهلل،  وا�شماعيل  والبتكار 
�شرتاتا للت�شنيع )اإحدى ال�شركات اململوكة بالكامل ل�شركة 
املبادلة للتنمية "مبادلة"(، على املهارات الإيطالية القيمة 
ا�شتمرار  كيفية  وع��ل��ى  والتكنولوجيا  الت�شنيع  جم��ال  يف 
البلدين يف بناء ج�شور التوا�شل لتطوير املزيد من فر�ص 

ال�شراكة التجارية وال�شرتاتيجية.
اأكرث  اإح��دى  بوليا،  اإقليم  رئي�شة  اإميليانو،  مي�شيل  اختتم 
النقا�ص  حلقة  اإيطاليا،  �شرق  جنوب  يف  ديناميكية  املناطق 
"لقد  قائاًل:  باأ�شره،  للعامل  ق��دوة  كونها  الإم���ارات  لتهنئة 
ات�شح لنا اأنه يف دولة الم��ارات الهتمام الكبري يف اإحداث 
�شدى وا�شع جنوب العامل باإرادة وعزم. حيث تولد الفر�ص 

من رحم الأزمات".
واأ�شاف: "خلف كل �شجرة راأيتها على طرق الإمارات، اأعرف 
مقدار اجلهود املبذولة جلعلها تنمو، ومقدار العزمية الذي 

مت و�شعها يف هذا العمل".
الفر�شة  تتيح  احتفالية  اأم�شية  اجلل�شات  ه��ذه  و�شيعقب 
للتوا�شل مع 47 �شركة نا�شئة و�شغرية ومتو�شطة اإيطالية 
بالإ�شافة  �شتارز"،  فيوت�شر  "جيتك�ص  معر�ص  يف  م�شاركة 

اإىل وفود من البحرين وال�شعودية والهند واإ�شرائيل.
ومن املقرر عقد 16 حلقة نقا�شية يف الفرتة ما بني اأكتوبر 
عن  نقا�شية  جل�شة  كل  و�شت�شم   ،2022 ومار�ص   2021
اإيطاليا والإم��ارات. حيث  البتكار �شخ�شيات مرموقة من 
�شيناق�ص املتحدثون الق�شايا املت�شلة باملوا�شيع الأ�شبوعية 
خطط  م��ع  تتما�شى  وال��ت��ي  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���ص 
و�شعي  الأوروب���ي���ة،  اخل�����ش��راء  بالتفاقية  ل��ل��وف��اء  اإيطاليا 
جميع  يف  املعار�ص  يف  للم�شاركة  الإيطالية  التجارة  وكالة 

اأنحاء الإمارات. 

•• دبي  – الفجر

لقاًء  الأول،  اأم�����ص  الحت��ادي��ة،  اأملانيا  جمهورية  جناح  نظم 
ماتيو�ص  الأمل���اين  الف�شاء  رائ��د  م��ع  بعد"  "عن  افرتا�شياً 
جوزيف مورير، بح�شور عدد كبري من الزوار، وذلك �شمن 
فعاليات اإك�شبو 2020 دبي التي تربز التجارب واخلربات 

واملمار�شات املهمة عاملياً.
"مورير"،  الف�شاء  رائ���د  م��ع  م��ط��وًل  ح����واراً  ال��ل��ق��اء  و�شهد 
يف  املرتقبة  الرحلة  قبيل  انطباعاته  اإىل  قرب  عن  للتعرف 
احلادي والثالثني من ال�شهر اجلاري، وا�شتعداداته البدنية 
والذهنية لهذه املهمة العلمية اإىل حمطة الف�شاء الدولية.

حول  معلومات  بعر�ص  الف��رتا���ش��ي  اللقاء  ف��ق��رات  وب���داأت 
ا�شتعدادات ماتيو�ص مورير، الذي ُيعد اأول رائد ف�شاء اأملاين 
يعمل يف وكالة الف�شاء الأوروبية، حيث قام "مورير" بعر�ص 
فيلم يحكي نبذة حول مراحل تعليمه، ودرا�شته اجلامعية، 
تدريبات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة   2015 ع����ام  ب��اخ��ت��ي��اره  م�������روراً  

الف�شاء.
هنا  لتواجدين  �شعيد  "اأنا  مورير:  جوزيف  ماتيو�ص  وق��ال 
بينكم يف اإك�شبو 2020 دبي واأمتنى اأن تكونوا بخري يف ظل 
هذه اجلائحة التي �شربت العامل.. اأعزائي �شاأتوجه خالل 
اأقل من ت�شعة اأيام يف مهمة عمل بحثية اإىل حمطة الف�شاء 
ISS لأجراء بع�ص البحوث العلمية بالتعاون مع  الدولية 

عدد من رواد الف�شاء املرافقني يل يف هذه املهمة".
"اأنا متحم�ص لأداء هذه املهمة وال�شفر اإىل الف�شاء  وتابع: 
اخلارجي لتعلم الكثري حول �شبل العي�ص يف الف�شاء من دون 
جاذبية، ورفد الأبحاث العلمية يف هذا اجلانب والتو�شل اإىل 
معلومات جديدة من �شاأنها اأن تخدم الب�شرية، ولعل الكثري 
الأ�شئلة،  من  العديد  اأذهانهم  اإىل  الآن  يتبادر  النا�ص  من 

�شاأحاول  وال��ت��ي  الدقيقة،  تفا�شيله  بكل  ال��ك��ون  ه��ذا  ح��ول 
التعرف اإىل بع�شها من خالل هذه الرحلة".

التجارب  م��ن  جيد  ر�شيد  لديها  الب�شرية  "اإن  واأ����ش���اف: 
خاللها  متكن  م�شت،  عاماً   60 منذ  الف�شاء  يف  الناجحة 
القمر  �شطح  اإىل  الف�شاء  رواد  و�شول  تاأمني  من  العلماء 
من دون اأي معوقات عرب )كب�شولت( م�شنوعة بدقة عالية، 
والآن متتلك الب�شرية اأحدث الأجهزة واملعدات للو�شول اإىل 

الف�شاء باأريحية". 
�حلياة يف �لف�ساء

وقال ماتيو�ص جوزيف مورير: "لدينا العديد من اخللفيات 

ملا  والكندية  والأمريكية  واليابانية  الأوروب��ي��ة  والتجارب 
�شتة  خالل  الف�شاء  يف  الب�شري  للج�شم  يحدث  اأن  ميكن 
اأ�شهر، اإذا مل يقم رائد الف�شاء مبمار�شة الريا�شة، وغريها 
و  الع�شالت حت��دي��داً   ت�شاعد يف تقوية  التي  الأم���ور  م��ن 
العظام على وجه العموم، ومن خالل م�شروعي العلمي يف 
هذا ال�شدد فاإن وجود اجل�شم الب�شري يف الف�شاء من دون 
احلركة املطلوبة من �شاأنه اأن ُي�شرع ال�شيخوخة وه�شا�شة 
العظام، وهو مر�ص ُت�شاب فيه الكثري من الن�شاء عندما 
يتقدمن يف العمر، لذلك فالريا�شة جزء مهم ورئي�ص يف 

حياة رائد الف�شاء خالل مهامه العلمية".

برواد  اخل��ا���ص  وال����زي  الأط��ع��م��ة  "مورير" اإىل  وت��ط��رق 
الف�شاء، قائاًل: "اإن رواد الف�شاء عموماً لديهم طعامهم 
الأطعمة  وه���ذه  ال��ع��ل��م��ي��ة،  مهامهم  خ���الل  ب��ه��م  اخل��ا���ص 
مفيدة جداً لنا يف الف�شاء، وهي م�شادة للبكترييا، زد على 
ت�شنيعها  يتم  والأح��ذي��ة  بنا  ال�شرتات اخلا�شة  ف��اإن  ذل��ك 
التحرك  على  مل�شاعدتنا  اجل��ودة  من  عالية  معايري  وف��ق 
باأريحية". واأ�شاف: "اإن رواد الف�شاء موؤهلون للتعامل مع 
احلالت املر�شية لأي فرد من الطاقم املوجود يف الف�شاء، 
ومن الطبيعي كجن�ص ب�شري اأن نلجاأ اإىل ممار�شة الرتفيه 
و�شماع املو�شيقى بغر�ص التنفي�ص والرتويح، ومل�شاعدتنا يف 

اأداء مهامنا العلمية على اأكمل وجه".  
اجلدير بالذكر اأن ماتيو�ص جوزيف مورير ولد يف مدينة 
1970، وهو رائد  18 مار�ص  اأملانيا يف  �شانكت ويديل يف 
ف�شاء وعامل يف وكالة الف�شاء الأوروبية، ودر�ص بجامعة 
فرين يف هاغني باأملانيا، بالإ�شافة اإىل درا�شته الأكادميية 
على  وح�شل  وا�شبانية،  وفرن�شية  بريطانية  جامعات  يف 
2004، ومت  امل��واد عام  الدكتوارة يف هند�شة علوم  درج��ة 
الف�شاء،  ت��دري��ب��ات  يف  للم�شاركة   2015 ع���ام  اخ��ت��ي��اره 
 Space X الف�شائية  املهمة  يف  �شارك  ذل��ك  جانب  اإىل 
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 نظم جناح اإ�شبانيا يف اإك�شبو 2020 دبي، بالتن�شيق مع جمل�ص الإمارات للتوازن 
بني اجلن�شني، و�شركاء اأوروبيني، ور�شة عمل تفاعلية مع ن�شاء ورجال مقيمني يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة حول امل�شاواة بني اجلن�شني من منظور ذكوري.
اأجل  من  للذكور  الإ�شبانية  الرابطة  من  خ��رباء  قادها  التي  العمل،  ور�شة  رك��زت 
امل�شاواة بني اجلن�شني )AHIGE(، على ت�شجيع املواقف وال�شتجابات املت�شاوية 

من خالل عمليات التن�شئة الجتماعية وعواقبها.
دولة  ل��دى  الإ�شبانية  اململكة  �شفري  بال�شيو،  دي  اإنيو  �شعادة  الفعالية،  ا�شت�شاف 
الإمارات، و�شعادة منى املري، نائبة رئي�شة جمل�ص الإمارات للتوازن بني اجلن�شني. 

واأ�شاد �شعادة اإنيو دي بال�شيو، بالدور العام الفعال لدولة الإمارات العربية املتحدة 
باأن  م��وؤك��داً  امل�شتويات،  جميع  على  امل���راأة  متكني  ع��ن  عامليني  كمدافعني  واإ�شبانيا 
املجتمع  بها يف  نتفاعل  التي  بالطريقة  امل�شاواة  الآن للرتكيز على  الوقت قد حان 
اأ�شا�ص يومي. ومن جانبه، قال �شعادة عبداهلل نا�شر لوتاه، املدير العام ملكتب  على 
رئا�شة جمل�ص ال��وزراء يف وزارة �شوؤون جمل�ص ال��وزراء: "اإن الإم��ارات حتتل املرتبة 
الأوىل عاملياً يف الكتاب ال�شنوي للتناف�شية )IMD( من حيث، اأوًل: التوازن بني 
اجلن�شني يف الربملانات، وثانياً، حتقيق تقدم ملحوظ يف امل�شاواة بني اجلن�شني، حيث 
قفزت 23 مركزاً يف موؤ�شر امل�شاواة بني اجلن�شني ال�شادر عن برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي لعام 2019، كما حتتل الإمارات حالياً املركز الأول عربياً يف هذا املوؤ�شر، 
وحتتل املركز 18 عاملياً، متقدمة على العديد من دول منظمة التعاون القت�شادي 

والتنمية".  واأ�شاف: "راأينا موؤخراً عدداً اأكرب من الن�شاء، مقارنة بالرجال، اللواتي 
اأكملن تعليمهن الثانوي يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ف� %56 من خريجي 
اأن  كما  الن�شاء،  من  هن  الإم��ارات  يف  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم 
%51 من القوى العامة العاملة يف الدولة تتكون من الن�شاء، بينما ت�شكل الن�شاء 
وزيرات،   9 وت�شم حكومتنا  اخلا�ص،  القطاع  العاملة يف  القوى  %57 من  ن�شبة 
ال��وزي��رات على م�شتوى العامل،  ال��دول من حيث عدد  اأك��رث  ما يجعلها واح��دة من 
�شم�شة  قالت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف  العربي".  العامل  م�شتوى  على  الآن  حتى  والأك��رث 
دولة  اإن�شاء  "منذ  اجلن�شني:  ب��ني  للتوازن  الإم����ارات  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  �شالح، 
قيادتنا،  فيهم  الرجال مبن  كان جميع   ،1971 عام  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات 
داعمني للغاية من حيث متكني املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني. ومنذ عام 1971 كان 
التي  الق�شايا  التعليم يف متناول اجلميع، و�شكل خطوة كبرية للتغلب على جميع 
تواجه املراأة، واليوم نحن نقود العامل فيما يتعلق ب�شد الفجوة التعليمية والتح�شيل 
الدرا�شي، فمعدل حمو  الأمية حالياً ي�شل اإىل %95، وقد �شاعد هذا الن�شاء ب�شكل 
فعال على امل�شاركة يف القت�شاد، وجميع قطاعات احلياة". واأكد جوليان فوينتي�ص 
اأنه: ل ميكن حتقيق امل�شاواة احلقيقية اإل  وبابلو لما، اخلبريان يف الرابطة على 
على  اأن  فوينتي�ص  اأك��د  كما  ال��زوج��ني،  بني  الفعالة  امل�شرتكة  امل�شوؤولية  خ��الل  من 
الرجال الرتاجع خطوة وال�شتماع حقاً. ناق�ص امل�شاركون خالل الور�شة جمموعة 
من احللول املطروحة ب�شاأن الق�شايا والتحديات التي اأثارها اخلرباء،  معربني عن 
تقديرهم لها، كما اأثارت ور�شة العمل تفاعاًل ن�شطاً بني امل�شاركني فيها �شمن اأجواء 

مفعمة باحليوية.

�حتفال باليوم �لفخري لالحتاد �لأوروبي يف �إك�سبو 2020 دبي 

مواهب �سابة من الأوبرا الوطنية الهولندية ت�سارك يف الحتفالية الثقافية
•• دبي - الفجر

اإك�شبو  الثقافية الزاخر الذي يقيمه  اإطار برنامج الحتفالت   يف 
الأوروبي،  لالحتاد  الفخري  اليوم  فعاليات  �شمن  دبي   2020
ق����دم ث��الث��ة م���ن ف��ن��اين الأوب�������را ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة ال�شباب 
اأم�ص  2020، يوم  اإك�شبو  اأنحاء موقع  جمموعة من العرو�ص يف 

الأول ال�شبت 23 اأكتوبر. 
مبادرة  ج��زءا من  ال�شل�شة  تعد هذه  الأوبرا"،  "زاوية  عنوان  حتت 
تابعة  لأوب��را  لعرو�ص  جماين  بث  من�شة  وهي  الأوبرا"،  "روؤية 
اأنحاء  خمتلف  من  جديدة  حية  عرو�شا  تقدم  الأوروب���ي  لالحتاد 
اأ�شبوع، وت�شتقطب  اإىل اجلماهري عرب �شبكة الإنرتنت كل  اأوروب��ا 

هذه العرو�ص احلية اأكرث من 17 مليون م�شاهد. 
الأوبرا  اأكرث عرو�ص  الهولندية واح��دة من  الوطنية  الأوب��را  تعد 
جميع  م��ن  ال�شباب  الفنانني  وجت��ذب  اأوروب����ا،  يف  �شهرة  امل��رم��وق��ة 
فنانيها  و�شمل  بها،  اخلا�ص  ال�شتوديو  يف  للتدريب  العامل  اأنحاء 
فرن�شا  م��ن  ومو�شيقيني  مغنيني   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  امل�����ش��ارك��ني 

وبولندا وجمهورية كوريا. 
املو�شيقي  املعهد  يف  اأن��ط��وان  كلري  الفرن�شية  ال�����ش��وب��ران��و  در���ش��ت 
والرق�ص.  للمو�شيقى  ال��ع��ايل  ليون  ومعهد  ت��ول��وز،  يف  الإقليمي 

الرفيعة من  املو�شيقية  اجل��وائ��ز  ب��اإح��دى  للفوز  م��وؤخ��را  وُر���ّش��ح��ت 
كما  املوؤدين،  واملو�شيقيني  الفنانني  حقوق  لإدارة  املدنية  املوؤ�ش�شة 
بداأت كلري عامها الأول ب�شفتها ع�شوا يف ا�شتوديو الأوبرا الوطنية 
حتت  الرئي�شية  الفتاة  ب�شفتها  عر�شا  قريبا  و�شتقدم  الهولندية، 

قيادة قائد الأورك�شرتا لورينزو فيوتي. 
اأما مغني البا�ص "ت�شانهي ت�شو" فقد ولد يف جمهورية كوريا، ودر�ص 
يف كلية املو�شيقى بجامعة هانيانغ يف �شيول، حيث ح�شل على درجة 
البكالوريو�ص. يف عام 2017، غنى يف مهرجان اأوليمبو�ص الدويل 
املو�شيقي يف �شانت بطر�شربغ، ويف العام نف�شه  فاز باجلائزة الأوىل 
وبعد  اأملانيا.  يف  للغناء  الدولية  اجلديدة"  "الأ�شوات  م�شابقة  يف 
الوطنية  الأوب���را  اإىل  ان�شم  كوريا،  يف  الع�شكرية  للخدمة  تاأديته 

الهولندية يف دور �شولدات الثاين يف اأوبرا "�شالومي".
بيانو متعاون، فقد ولد يف  اآدم روغ��ال، هو ريبيتيتور وع��ازف  اأم��ا 
الوطنية  الأوب����را  ا�شتوديو  اإىل  وان�شم  ب��ول��ن��دا،  يف  ل���ودز  منطقة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة ه���ذا امل��و���ش��م ب�شفته خ��ري��ج اأك��ادمي��ي��ة امل��و���ش��ي��ق��ى يف 
ب��ي��دغ��و���ش��ت�����ص، وه����و ع�����ش��و ���ش��اب��ق يف ا���ش��ت��ودي��و الأوب�������را ال����دويل 
اأوبرنهاو�ص – زيورخ، وقد قدم عرو�شا يف اأنحاء البالد اإ�شافة اإىل 
تدريبه فيها، برفقة جمموعة متنوعة من املغنيني، و�شيعمل اأي�شا 

كمتدرب يف العر�ص الأوبرايل "ل ترافياتا وتو�شكا".
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خالل ��ست�سافة �إك�سبو 2020 دبي لجتماع 
يناق�س �أهمية �لتوقع �مل�سبق لل�سدمات �ملناخية

رمي الها�سمي: نوؤمن ب�سدة باأهمية ال�سراكة 
والتعاون املتعدد الأطراف لهذا نحن هنا معا

•• دبي- الفجر 

ا�شت�شاف اجلناح ال�شويدي يف اإك�شبو 2020 دبي، اجتماعا رفيع امل�شتوى 
�شلط ال�شوء على اأهمية التوقع امل�شبق لل�شدمات املناخية، وال�شتثمار يف 

العمل الإن�شاين ب�شكل مبكر.
اإىل  املناخ  لأزم��ة  ال�شتجابة  من  "النتقال  عنوان  حتت  الفعالية  عقدت   
اإدارة املخاطر - تقنيات الف�شاء للعمل الإن�شاين ال�شتباقي"، بتنظيم من 
ال�شفارة ال�شويدية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، بالتعاون مع الحتاد 
الأوروبي وبرنامج الأغذية العاملي ومكتب الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون 

الإن�شانية واللجنة الدولية لل�شليب الأحمر.
املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�شوؤون  الها�شمي، وزي��رة دول��ة  وقالت معايل رمي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  "نحن يف  دب��ي، يف كلمتها:   2020 العام لإك�شبو 
املتحدة، نوؤمن ب�شدة باأهمية ال�شراكة وقيمتها وبالتعاون املتعدد الأطراف، 
لهذا ال�شبب نحن هنا معا يف اإك�شبو 2020 دبي.  لقد �شهدنا الهدر الذي 
عدم  اأو  النتظار  نختار  حني  العي�ص،  و�شبل  الأرواح  يف  يح�شل  اأن  ميكن 
اإن  بو�شوح،  اإلينا  ق��ادم  ن��راه  ما  نف�شل يف منع  اأو حني  ب��اأي خطوة،  القيام 
ا�شتعادة  �شمان  هو  وواجبنا  بيننا،  بالفعل  م��وج��ودون  املناخ  تغري  �شحايا 
الكرامة الإن�شانية واحلفاظ عليها على الرغم من الظروف الالاإن�شانية، 

و�شمان اأن يكون من �شقطوا هم اآخر ال�شحايا".
بينما �شرح بري اأول�شون فريده، وزير التعاون التنموي الدويل ال�شويدي، 
على  الوطنية  امل�شالح  وتهيمن  ال��ع��امل،  يف  ال�شتقطاب  "يتزايد  ق��ائ��ال: 
اإك�شبو  اأن وجودنا يف  اأعتقد  اأنحائه، وبعد وباء كورونا،  ال�شيا�شة يف جميع 
ونلتقي  بالفعل  جنتمع  لكي  وفر�شة  معا،  اأننا  على  دليل  دبي،   2020
ونبداأ ال�شتماع اإىل بع�شنا البع�ص مرة اأخرى. لقد �شم الجتماع ممثلني 
املجال  يف  واخل��رباء  ال�شيا�شات  و�شناع  الدولية  واملنظمات  احلكومات  عن 
لتعزيز  معا،  العامل  اأنحاء  جميع  من  التقنيني  واملتخ�ش�شني  الإن�شاين، 
املبتكرة  الف�شائية  التقنيات  وتعزيز  ال�شتباقي،  الإن�شاين  بالعمل  الوعي 

التي تخت�ص مبراقبة الأر�ص للتنبوؤ ب�شكل منهجي بال�شدمات املناخية".
هذا وقد دعا املجتمعون كافة امل�شاركني من القطاعني العام واخلا�ص، للعمل 
معا يدا بيد لو�شع العمل ال�شتباقي يف قلب ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات 

الإن�شانية.
املناخ  الناجمة عن  الأزم���ات  اأن  الأدل��ة على  ج��اء ه��ذا الجتماع بعد تزايد 
ال��ك��وارث املرتبطة  ب��ات��ت  اأي وق��ت م�شى، حيث  اأك���رب م��ن  ب��وت��رية  حت��دث 
40 عاًما،  اأ�شعاف ما كانت عليه قبل  بالطق�ص حتدث مبا يقارب خم�شة 
حول  اإن�شانية  م�شاعدات  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ص  ع��دد  وو���ش��ل 
العامل اإىل 238 مليون �شخ�ص يف عام 2020. وراأى امل�شاركون اأن حالت 
بكثري مم��ا ميكن  اأ���ش��رع  ب��وت��رية  الحتياجات  وت���زداد  تت�شاعف  ال��ط��وارئ 
يتنباأ  اأن  للعامل  نف�شه، ميكن  الوقت  الإن�شاين، ولكن يف  للتمويل  توفريه 
ب�شكل اأف�شل بحدوث ال�شدمات املناخية وتاأثريها املحتمل با�شتخدام اأدلة 
املخاطر،كما ميكن للجهات الإن�شانية الفاعلة الآن ال�شتجابة قبل حدوث 
ب�شكل فعال  الأرواح ويحافظ  اأن يحمي  ا�شتباقي ميكن  الأزم��ة، وهو نهج 

على مكا�شب التنمية التي حتققت ب�شعوبة من حيث التكلفة.

فريق هارمل غلوبرتوترز ي�ستعر�ص 
مهاراته يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي–الفجر

 ي�شتعد فريق كرة ال�شلة ال�شتعرا�شي الأمريكي "هارمل غلوبرتوترز" لأن 
يلهب حما�ص اجلماهري مبهاراته الفذة يف كرة ال�شلة لدى مروره باإك�شبو 
جولته  �شمن  اأكتوبر،  و30   29 يومي  مباراتني  خلو�ص  دبي،   2020

بعنوان "�شربيد غيم".
�شتقام املباراتان املفعمتان باحليوية يف امللعب متعدد الأغرا�ص �شمن مركز 
اإك�شبو للريا�شة واللياقة البدنية، حيث �شي�شتمتع اجلمهور مبراقبة الأداء 

ال�شتعرا�شي املبهر. 
هارمل  فريق  �شي�شارك  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  جناح  مع  بال�شراكة 
ال�شياحة  دائ��رة  مع  العمل  تت�شمن  الأن�شطة،  من  حزمة  يف  غلوبرتوترز 
يف  للياقة  دب��ي  حت��دي  اإط���الق  يف  للم�شاهمة  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�شويق 
بعنوان  توقيع لالعبني؛ وعر�ص  دبي؛ وعرو�ص وجل�شات   2020 اإك�شبو 
"مو�شيقى يف احلدائق"؛ وجل�شة لأداء حيل كرة ال�شلة وتعليمها؛ وفعاليات 
لعر�ص هارمل  اإ�شافة  الهمم؛  واأ�شحاب  ال�شغار  الالعبني  برفقة  متعددة 

غلوبرتوترز ال�شهري.
قبل قدومه اإىل دبي، �شرح فريق هارمل غلوبرتوترز قائال: "نتوق لإح�شار 
عالمتنا اخلا�شة يف جمال الرتفيه العائلي اإىل موقع اإك�شبو 2020 دبي، 
كرة ال�شلة لعبة قادرة على توحيد النا�ص �شواء كانوا لعبني اأو م�شجعني، 
وهو ما يتما�شى مع تركيز اإك�شبو 2020 على النفتاح والتوا�شل وتوفري 
التي يركز عليها فريق هارمل غلوبرتوترز.  القيم  الفر�ص للجميع وهي 
�شتطلق كلتا املباراتني العنان خليال جميع املتفرجني - ونحن متحم�شون 

ب�شكل خا�ص لر�شم البت�شامة على وجوه معجبينا ال�شغار ".
يف  ت�شاهي  ق�شة  الأمريكية،  ال�شتثنائية  العالمة  غلوبرتوترز،  لهارمل 
جاذبيتها مهارات اأع�شاء الفريق يف امللعب. فمن ظلمة املناطق النائية يف 
�شنوات الك�شاد العظيم، �شق الفريق طريقه لي�شبح اأف�شل فريق كرة �شلة 
يف اأمريكا، ومع اأوائل خم�شينيات القرن املا�شي، حتول اإىل واحدة من اأكرث 

العالمات الريا�شية �شعبية يف العامل.
نا�شل الفريق كثريا �شد العن�شرية والف�شل العن�شري، وانت�شل نف�شه من 
حافة الإفال�ص يف اأوائل الت�شعينيات، حيث اأعيد اإحياوؤه حتت قيادة الالعب 
ال�شابق - ورئي�ص جمل�ص الإدارة واملالك احلايل  ماين جاك�شون. واليوم، 
ال�شلة يف  كرة  �شعبية  "هارمل غلوبرتوترز" تعزيز  فريق  اأع�شاء   يوا�شل 

جميع اأنحاء العامل بحيلهم ومراوغاتهم املده�شة وحركاتهم املبهرة.
ت�شخري  على  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  ال�شامل  الريا�شي  الربنامج  يعمل 
من  يوما   182 م��دار  على  النا�ص  بني  للجمع  للريا�شة  الفريدة  القدرة 
الأن�����ش��ط��ة احل��اف��ل��ة ب��احل��رك��ة وت��ع��زي��ز امل���ه���ارات، وال��ت��ج��ارب املتنوعة التي 

�شترتك اأثرا دائما على جميع امل�شاركني.

بالتعاون مع �أوبر� ويلز �لوطنية 

اإك�سبو 2020 دبي يقيم العر�ص الأول لـ »اأوبرا الو�سل« 16 دي�سمرب املقبل

اجلناح الرو�سي يف اإك�سبو2020 دبي يعر�ص للزوار قطعا نادرة من »فابرجيه«

•• دبي– الفجر

انطالق  ، عن  دب��ي   2020 اإك�شبو  اأعلن   
من  ال��ف��رتة  الو�شل" يف  "اأوبرا  ع��رو���ص 
حيث  امل���ق���ب���ل،  دي�����ش��م��رب   19 اإىل   16
ت�شت�شيف"اأوبرا الو�شل"  العرو�ص على 
يت�شع لأكرث من  الذي  الرئي�ص  م�شرحها 
الو�شل  اأوب���را  ومتثل  �شخ�ص.   2000
اإجن������ازا ث��ق��اف��ي��ا ب�����ارزا ل��ل��ح��دث ال����دويل، 
ب��ت��اري��خ دول����ة الإم��������ارات املمتد  ي��ح��ت��ف��ي 
لآلف ال�شنني واإجنازاتها حتى يومنا هذا 
تعاون  ثمرة  وهي  للم�شتقبل؛  وطموحها 

مع اأوبرا ويلز الوطنية. 
فنان   100 م���ن  اأك�����رث  ال���ع���ر����ص  ي���ق���دم 
الإنتاج  فريق  اإىل  بالإ�شافة  ومو�شيقي، 
الذي ي�شم 70 حمرتفا مو�شيقيا، جلمع 
اأف�شل املواهب الأوبرالية العاملية، احتفال 
"توا�شل  الرئي�شي   2020 اإك�شبو  ب�شعار 

نع امل�شتقبل".  العقول و�شُ
اأوب��را الو�شل املو�شيقي حممد  اأّل��ف  وق��د 
وكتابتها مها  تاأليفها  و�شاركت يف  فريوز، 
اإخ����راج ال�شري ديفيد  ق��رق��ا���ص، وه��ي م��ن 
باونتني وبقيادة جا�شنت براون. والو�شل 

هو ال�شم القدمي لإم��ارة دب��ي، وه��و ا�شم 
يعرب هنا عن التعاون الدويل، حيث تظهر 
ال��ع��م��ل امل�شرتك  اأه��م��ي��ة  ال��و���ش��ل  اأوب������را 
املو�شوعات  اأح����د  ال���ش��ت��دام��ة،  لتحقيق 

الفرعية الثالثة لإك�شبو 2020 دبي.
وق��������ال جن���ي���ب حم���م���د ال����ع����ل����ي، امل���دي���ر 
لإك�شبو  العام  �ص  املُفوَّ مكتب  التنفيذي، 
2020 دبي  اإك�شبو  "يقدم  2020 دبي: 
اأوبرا متميزة تدعم امل�شهد الفني املزدهر 
يف دولة الإمارات، وجت�شد اأي�شا قيم بالدنا 
يف الت�شامح والتعاون، ف�شال عن اإح�شا�شنا 
ونحو  بع�شنا  جت���اه  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ع��امل��ي 
كوكبنا".  واأكد حممد فريوز، مّولف اأوبرا 
 2020 اإك�شبو  بروؤية  "احتفال  الو�شل: 
�شخ�شيات  الو�شل  اأوب��را  جتمع  للتعاون، 
�شكل  ل�شياغة  متنوعة  فنية  خلفيات  من 
�شيئا عامليا  ه��ن��اك  – ول��ي�����ص  واح���د  ف��ن��ي 
اإذا كان النا�ص  اأكرث من الأوب��را وامل�شرح. 
ي�شتطيعون ال�شحك والبكاء معا، فاإن كل 
�شيء بينهم ممكن".  واأو�شح ال�شري ديفيد 
"تبداأ  اأوب�����را ال��و���ش��ل:  ب��اون��ت��ن��ي، خم���رج 
ابتكرنا  وقد  ال�شحراء؛  يف  الو�شل  ق�شة 
هذه  لتج�شيد  ما  حد  اإىل  فريدة  طريقة 

ب��اأ���ش��ل��وب جم���ازي. يف الف�شل  ال�����ش��ح��راء 
ُن�شري  حيث  احل��ا���ش��ر،  يف  نحن  الأو���ش��ط 
اإىل  وننتقل  خليفة،  ب��رج  اإن�شاء  اإىل  بقوة 
امل�شتقبل يف الف�شل الأخ��ري، حيث ن�شبح 
��رف ي�شتك�شف م��ا قد  يف ع��امل خ��ي��ايل ���شِ
وهو  ي��ك��ون،  ل  ق��د  اأو  امل�شتقبل  يف  ي��ك��ون 
الأمر الذي �شيحدده ما اإذا قدمنا التزاما 
اأوبرا  و�شُتغنى  امل�شتدام".  امل�شتقبل  جتاه 
العر�ص  و�شي�شتمر  بالإجنليزية،  الو�شل 
ا�شرتاحة  ذل���ك  دق��ي��ق��ة، مب��ا يف   90 مل���دة 

واحدة فقط. 

•• دبي - الفجر 

دبي،  اإك�شبو2020  يف  امل�شارك  الرو�شي  اجلناح  ق��ام 
جموهرات  جمموعة  من  نفي�شة  قطعة   30 بعر�ص 
من  تعد  والتي  وول��ف،  لهاري  اململوكة  "فابرجيه" 
اأكرب  ال��دار، ومتثل ج��زءا من جمموعة  اأجمل روائ��ع 
والتي  وول���ف،  ميتلكها  ال��ت��ي  املذهلة  الت�شاميم  م��ن 
كانت دار كري�شتيز للمزادات قد اأعلنت يف وقت �شابق 
عن عزمها على عر�شها للبيع يف مقرها يف العا�شمة 
خالل   ،2021 نوفمرب   29 ي��وم  لندن  الربيطانية 

مو�شم مبيعات اخلريف الرو�شي الفني.
قام وولف بجمع هذه املجموعة ب�شكل �شخ�شي، على 
�شبعينيات  منذ  ع��ام��ا،  اخلم�شني  ت��ق��ارب  ف��رتة  م���دار 
جميع  وتتميز   ،2019 ع��ام  وح��ت��ى  املن�شرم  ال��ق��رن 
القطع املعرو�شة بجماليات ودقة الت�شاميم واحلرفية 
من  الرائعة  املجموعة  وتتكون  �شناعتها،  يف  العالية 
احليوانات  ت�شكيلة  منها  رئ��ي�����ش��ي��ة،  ت�شكيالت  اأرب����ع 

ال�شلبة، وت�شكيلة الأعمال الفنية امل�شتوحاة من الفن 
الياباين، وت�شكيلة حتاكي الت�شاميم الرو�شية، وت�شكل 
احليوانات ال�شلبة واحدة من اأكرث الت�شاميم غرابة 
اإذ مت ت�شميمها على �شكل خملوقات  واإثارة للده�شة، 
يف  النادرة  الفنية  الأعمال  من  وتعد  احلجم،  �شئيلة 

عامل املجوهرات. 
تيزنهاو�ص،  دي  األك�شي�ص  ق��ال  احل��دث،  على  وتعليقا 
رئي�ص الق�شم الدويل يف دار كري�شتيز للمزادات: "لقد 
اأدى ذوق ه��اري وول��ف ال��ذي ل ت�شوبه �شائبة وروؤيته 
اإن�����ش��اء واح���دة من  اإىل  ال��ك��م��ال،  امل��م��ي��زة و�شعيه نحو 
والتي  العامل،  يف  �شهرة  ال�شخ�شية  املجموعات  اأك��رث 
كانت نقطة مرجعية مطلقة جلميع خ��رباء وحمبي 
اأن تقدم  واإنه ل�شرف عظيم لدار كري�شتيز  فابرجيه، 
اإك�شبو2020  يف  هنا  املجموعة  ع��ددا من قطع هذه 
العر�ص فر�شة  دبي، قبل بيعها يف لندن، ويوفر هذا 
ب��ع�����ص من  ع��ل��ى  للح�شول  ج��ام��ع حت���ف،  ن����ادرة لأي 

اأف�شل القطع من فابرجيه".

جناح اجلزائر يف اأك�سبو 2020 دبي يربز رحلة التطور عرب التاريخ 
•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

حت��ت��ل ب��ل��د امل��ل��ي��ون ون�����ش��ف �شهيد 
املركز العا�شر على م�شتوى العامل 
عربيا  والأوىل  امل�شاحة  حيث  م��ن 
الإ�شالمي،  ال���ع���امل  يف  وال��ث��ان��ي��ة 
وت����ط����ل ع����ل����ى ال����ب����ح����ر الأب����ي���������ص 
ال����ك����رة  خ����ري����ط����ة  امل����ت����و�����ش����ط يف 
ال�شرقي  ال�شمال  وم��ن  الأر���ش��ي��ة، 
وال�شحراء  ليبيا  و���ش��رق��اً  ت��ون�����ص 
ومن  املغرب  الغرب  وم��ن  الغربية 
ومايل  موريتانيا  الغربي  اجلنوب 
ومن اجلنوب ال�شرقي النيجر ، اأما 
موقع اجلزائر على خريطة اأك�شبو 
2020 دبي، فتغري مكانها و�شار 
اأب��ع��اد وج��ريان ج��دد وت�شابكت  لها 
مع دول خليجية واأوروبية وعربية 
لتفتح اأبوابها للزوار بدون تاأ�شرية 
ي�شتقبل  اجل��زائ��ر  فجناح   ، دخ���ول 
زواره بالرتحاب ويقدم لهم وجبة 
م���ن ال��ث��ق��اف��ة امل��ت��ن��وع��ة وال�����رتاث 

املمتد اإىل عمق التاريخ. 
املتحدث  ���ش��ري��ف��ي  ف�����ريوز  ت���ق���ول 
دولة اجلزائر يف  الإعالمي جلناح 
معر�ص اك�شبو 2020 دبي ، تعود 
م�شاركات دولة اجلزائر يف املعار�ص 
الدولية اإىل �شتينات القرن املا�شي 
ع�����ش��رة معار�ص  ���ش��ارك��ت يف  ح��ي��ث 
1967 يف  ع����ام  ب������داأت يف  ع��امل��ي��ة 
ك��ن��دا، وت��وج��ت خ��الل ه��ذه الفرتة 
ب���اأرب���ع���ة ج���وائ���ز ، حيث  ال��زم��ن��ي��ة 
حققت امليدالية الف�شية يف ا�شبانيا 
، وبامليدالية الذهبية   2008 عام 
ويف   2010 يف  بال�شني  ب�شنغهاي 
الربنزية  باملدالية  توجت   2012
ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة ويف  ا����ش���ل���و  يف 
2015 توجت بامليدالية الذهبية 

مبيالنو يف ايطاليا.
وع���ن م�����ش��ارك��ة دول����ة اجل���زائ���ر يف 
2020 دبي تقول  اأك�شبو  معر�ص 
امل�شاركة  مت���ت   ، ���ش��ري��ف��ي  ف����ريوز 
واإرثنها  ث��ق��اف��ت��ن��ه��ا  اإب������راز  ب��ه��دف 
يف  املحوري  اجلزائر  ودور  الثقايف 
املجتمع الدويل، ولعر�ص طبيعتها 
اخل���الب���ة وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
وتقاليدها،  وع���ادات���ه���ا  ت��اري��خ��ه��ا 
وخطتها  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  ي��ع��ك�����ص  مم���ا 
مع  يتما�شى  مب��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التطور العاملي ال�شريع يف املجالت 
وما  بامل�شتقبل  والهتمام  املختلفة 
وتغريات  ت���داع���ي���ات  م���ن  ي��ح��م��ل��ه 
الذكاء  ع��ل��ى  والع���ت���م���اد  امل���ن���اخ  يف 
تو�شيح  وك���ذل���ك  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
الدولية  ال�������ش���اح���ة  ع���ل���ى  دوره�������ا 

وال���ع���امل���ي���ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ال����رائ����د يف 
اأفريقياوال�شرق الأو�شط. 

اأما عن ت�شاميم جناح اجلزائر يف 
معر�ص اأك�شبو 2020 دبي اأفادت 
م�شتوحاه  اأن���ه���ا  ���ش��ري��ف��ي  ف�����ريوز 
التى  العتيقة  الق�شبة  مدينة  من 
ت�شرب يف عمق التاريخ واملتواجدة 
عن  ف�شال  العا�شمة،  اجل��زائ��ر  يف 
ال��ق��دمي، حيث  تراثنا  م��راآة  كونها 
الرتاث  منظمة  يف  م�شنفة  اأن��ه��ا 
التوثيق  اأج����ن����دة  وت���ع���د  ال���ع���امل���ي 
ل����ل����ع����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د و الأف�������اق 

امل�شتقبلية يف اجلزائر.
ك���م���ا اه����ت����م اجل�����ن�����اح اجل�����زائ�����ري 
ب��امل��ح��ت��وى، ح��ي��ث ا���ش��ت��دع��ى فكرة 
الرحلة من اجلنوب  امل�شمون من 
اجلزائري اإىل �شماله عرب الطريق 
الذي  لل�شحراء  والعابر  العمالق 
خم�شة  م��ع  اجل��زائ��ر  فيه  �شاهمت 
النيجر،  م����ايل،  ت��ون�����ص،  ه���م  دول 
ن���ي���ج���ريي���ا وت�����������ش�����اد، وي����ع����د ه����ذا 
التنموية  ال��ع��وام��ل  م���ن  امل�����ش��روع 
باإمتياز،  وال��ت��ج��اري��ة  القت�شادية 
ع�شرة  بطول  امل�شروع  ه��ذا  وميتد 
األف كيلومرت مق�شمة على الدول 
امل�شاركة فيه، وبهذا ت�شبح اجلزائر 
الرحلة  وتبداأ  امل�شتقبل،  اإىل  بوابة 
من اجلنوب وقد ق�شم اجلناح اإىل 
من  طويلة  رحلة  �شملت  حمطات 
ب��امل��دن، واجلدير  اجل��ن��وب م����رورا 
�شتة  متتلك  اجل��زائ��ر  اأن  ب��ال��ذك��ر 
اأق����م����ار ���ش��ن��اع��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
واملحطة  ال�شتخدامات،  خمتلفة 
الثانية يف مدينة عني �شالح التى 
يف  امل�شتدامة  الطاقة  منطقة  تعد 
ال�شم�شية  الطاقة  ومنها  اجلزائر، 
وال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة وط����اق����ة ال���ري���اح 

والطاقة الأر�شية، واجلزائر تتميز 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا 
واملتجددة،  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
اأم����ا امل��ح��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة ت��اأخ��ذن��ا اإىل 
وال�شطحية  اجلوفية  امل��ي��اه  ت��وف��ر 
مياه  ت�����ش��ت��غ��ل  ح���ي���ث  وال���ت���ح���ل���ي���ة 
التحلية وال�شرب والري  البحر يف 
احلياة،  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  وال����زراع����ة 
الرحلة  يف  ال���راب���ع���ة  امل��ح��ط��ة  اأم����ا 
اجلزائر  م�شتقبل  اإىل  ف��ت��اأخ��ذن��ا 
على  تعتمد  ال��ت��ى  ال��ذك��ي��ة  وامل����دن 
ال�شطناعي  والذكاء  التكنولوجيا 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال���ت���ق���دم 
النظيفة  البيئة  لتحقيق  وال�شعي 
واخل�شراء، مع وجود مطار لربط 
اجلزائر بالعامل، ف�شال عن وجود 
متمثلة  العلمية  لالأبحاث  مراكز 

يف اجلامعات وامل�شت�شفيات.
املتحدث  �شريفي  ف��ريوز  واأ�شافت 
دول����ة اجلزائر  الإع���الم���ي جل��ن��اح 
ب�������اأن اجل����ن����اح اجل������زائ������ري اأه���ت���م 
ب��ال�����ش��ي��وف وج���ع���ل امل����م����رات وما 
حت��ت��وي��ه م���ن م�����ش��م��ون يف مرمى 
ن�شبت جدارية  كما   ، ال��زائ��ر  ع��ني 
ي��ع��ل��ق ف��ي��ه��ا ال���زائ���ر ان��ط��ب��اع��ه عن 
اجل���ن���اح و���ش��ع��وره ب��ال��رح��ل��ة داخل 
اجلناح، وذلك لكت�شاف اأراء الزوار 
امل�شتقبل  يف  بها  والعمل  وحتليلها 
من  مهم  وتوثيق  اأر�شيفاً  ولتكون 
اأراء وتوجيهات  خ��الل وج��ود ع��دة 
وا�شادة، وللزائر احلرية يف التعبري 

الرحلة  ن��ه��اي��ة  م�����ش��اع��ره، ويف  ع��ن 
وثائقي  فيلم  الزائر  ي�شاهد  �شوف 
اأبرز  ملدة ثالث دقائق يعر�ص فيه 
املعامل يف اجلزائر وما ت�شمه من 
طبيعة وتاريخ وتو�شح المكانيات 

القت�شادية والب�شرية.
واأعربت فريوز �شريفي عن �شعادتها 
 2020 اأك�������ش���ب���و  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 
ف��خ��ورون جداً  : نحن  قائلة  دب��ي، 
بتواجدنا يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ال�شقيقة واإننا �شعداء جداً 
باأننا  ونفخر  الرائع  التنظيم  بهذا 
نقول للعامل اأننا العرب ويف ال�شرق 
الأو�شط قادرون على تنظيم كربى 
والأمان  الأم���ن  وحتقيق  املعار�ص 
والتعاي�ص ال�شلمي بني جمتمعاتنا 
الب�شرية  ال���ك���وادر  م��ن  ل��دي��ن��ا  واأن 
ت�شتطيع  ال��ت��ى  ال�����ش��اب��ة  وال��ع��ق��ول 
العامل  تناف�ص  اأعمال  اأي  تنجز  ان 
احلكيمة  القيادة  م�شاندة  بف�شل 
احلثيثة  وامل���ت���اب���ع���ة  وال���ر����ش���ي���دة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف امل���رج���وه من 
امل�����ش��ارك��ات ال��دول��ي��ة ومت��ث��ي��ل اأ�شم 
ورفع  العاملية  املحافل  يف  اجل��زائ��ر 
كاأر�ص  اأر������ص ط��ي��ب��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م 
الوقت نف�شه نظهر  الإم���ارات، ويف 
الهائلة  باإمكانياتنا  ال��ع��امل  اأم����ام 
ال�شرتاتيجية،  خطتنا  حتقيق  يف 
ل��ل��ع��امل جم��ت��م��ع مت�شلح  وت��ق��دمي 
بالعلم واملعرفة وي�شتند على القيم 

واملبادئ والتعاي�ص ال�شلمي.

�لفنانني بني  من  قرقا�س  مها  و�لكاتبة  فريوز  حممد  �ملو�سيقي  • �ملوؤلف 
�أوبر� دبي  يف  وتقام  بر�ون  جا�سنت  وبقيادة  باونتني  ديفيد  �ل�سري  �إخر�ج  من  • �لأوبر� 

�سمل منتدى �أعمال م�سرتكًا مع جمل�س �لتعاون �خلليجي 

احتفال الحتاد الأوروبي بيومه الفخري يف 
اإك�سبو 2020 يقدم عرو�سا مو�سيقية راقية 

•• دبي - الفجر

 اأق��ام الحت��اد الأوروب��ي احتفالت بيومه الفخري يف اإك�شبو 2020 دبي، 
فيفالدي  مثل  العاملية،  املو�شيقي  لأع��الم  راقية  مو�شيقية  عرو�شا  �شملت 
وباخ وباغانيني و�شوبرت وبيتهوفن، بالإ�شافة اإىل منتدى اأعمال بال�شراكة 
من  التي  ال�شيا�شات  ناق�ص  العربية،  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  م��ع 
�شاأنها اأن ت�شهم يف تعايف القت�شاد العاملي من تداعيات جائحة كوفيد19- 

والفر�ص املتاحة اأمام حكومات الحتاد ودول جمل�ص التعاون.
و�شهد الحتفال، الذي اأقيم يف �شاحة الو�شل، م�شاركة �شعادة مارغاريتي�ص 
ال�شخ�شيات  كبار  من  وع��دداً  الأوروب��ي��ة،  املفو�شية  رئي�ص  نائب  �شكينا�ص، 

على امل�شتويني املحلي والدويل.
لإك�شبو  العام  �ص  املُفَوّ مكتب  التنفيذي،  املدير  العلي،  حممد  جنيب  قال 
الإمارات  دولة  �شفارة  اإن�شاء  "منذ  الحتفال:  هام�ص  على  دبي،   2020
بني  الدبلوما�شية  والعالقات   ،1976 ع��ام  بروك�شل  يف  املتحدة  العربية 
اأه���داف �شيا�شية  دول��ة الإم���ارات والحت���اد الأوروب���ي ترت�شخ انطالقاً من 
للنمو  ا�شرتاتيجيا  �شريكا  الأوروب��ي  الحت��اد  نعترب  واقت�شادية م�شرتكة. 
يف منطقة دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، واأحد اأكرب تكتالت 
التجارة الرئي�شية لدى دولة الإم��ارات، حيث و�شل حجم تداول الب�شائع 

مع دول الحتاد اإىل 50 مليار يورو".
2020 دبي،  اأن نرى التزام الحتاد الأوروب��ي باإك�شبو  "ي�شعدنا  واأ�شاف: 
وفعاليات  ب��رام��ج  اإىل  نتطلع  ونحن  اأك��ت��وب��ر،  م��ن  الأول  يف  انطالقه  منذ 
الحتاد الأوروبي عل مدى اأ�شهر احلدث الدويل ال�شتة، والتي تركز على 
والقت�شاد  املتجددة  الطاقة  ذل��ك  يف  مبا  امل�شرتك،  اهتمام  ذات  امل��ج��الت 
الأخ�����ش��ر والتغري امل��ن��اخ��ي، وم��ن بينها الت��ف��اق الأخ�����ش��ر اجل��دي��د، الذي 
احلياد  حتقيق  نحو  رئي�شي  كمحرك  والبتكار  البحث  تعزيز  اإىل  يهدف 
ملنتدى  الفتتاحية  الكلمة  �شكينا�ص  مارغاريتي�ص  �شعادة  واألقى  املناخي". 
الأعمال، وهو اخلام�ص �شمن �شل�شلة من منتديات الأعمال التي املخ�ش�شة 
لالحتاد الأوروبي ودول جمل�ص التعاون اخلليجي بهدف التعريف بخطوات 
واإجراءات التعايف القت�شادي وا�شت�شراف فر�ص الأعمال والتجارة بينهما.
و�شرح �شعادة مارغاريتي�ص �شينا�ص نائب رئي�ص املفو�شية الأوروبية يف وقت 
لحق م�شاء اأم�ص قائال: "نحن م�شرورون باأن يكون لدى كافة دول الحتاد 
الأوروب��ي ال� 27 وجودا قويا وموؤثرا يف اإك�شبو 2020 دبي، عرب اأجنحة 
متتاز بالديناميكية، والتي قمت بزيارة معظمها خالل اليوم، والتي تعرب 

عن اآمالنا يف ا�شتعادة اأو�شاعنا الطبيعية قبل اجلائحة.
فاإن  دب��ي،   2020 اإك�شبو  املميز  لهذا احل��دث  "عرب تنظيمها  اأ���ش��اف:  ثم 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة قد منحت العامل اأجمع من�شة رائعة، لذا 
هو  الأوروب���ي،  لالحتاد  الفخري  اليوم  يف  للم�شاركة  اليوم  ح�شوري  ف��اإن 
اأول لدعم الفريق الأوروب��ي، لأننا ن�شكل  تثمني ملا تعنيه هذه املن�شة لنا، 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  قيادات  اإىل  ر�شالة  لإي�شال  واأي�شا  فريقا، 
هنا من دبي، لدولة الإمارات ككل ولدول اخلليج العربي مفادها باأن لدينا 

العديد من التحديات امل�شرتكة، ونحن جاهزون ملواجهتها معا."
اأجنحة خمتلفة، حيث  الفعاليات يف  اأخ��رى من  �شمل الحتفال جمموعة 
الأمم  منظمة   - الأوروب����ي  "الحتاد  بعنوان  معر�شا  النم�شا  ج��ن��اح  اأق���ام 
املتحدة للتنمية ال�شناعية: �شراكة مبنية على الحرتام"، يحتفي بالتعاون 
القائم بني الحتاد الأوروبي ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية من 
منظور اإليزابيتا لتانزيو اإيلي، �شفرية املنظمة للنوايا احل�شنة، وبح�شور 

فولفغانغ �شوبوتكا، رئي�ص املجل�ص الوطني النم�شاوي.
"النتقال من  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���ص  ج��ل�����ش��ة  ال�����ش��وي��دي  اجل���ن���اح  وا���ش��ت�����ش��اف 
ال�شتجابة لأزمة املناخ اإىل اإدارة املخاطر: تقنيات جديدة للعمل الإن�شاين 

ال�شتباقي". 
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ا�شم ال�شركة : جيتو �ي �نرتنا�سيونال �أ�سور �ن�س �س.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 2508-2507 ملك جورج ابراهيم ال�شقر - بردبي - املركز التجاري. 
بال�شجل  القيد  رق��م    659293 الرخ�شة:  رق��م  ال��ق��ان��ون:ذات م�شئولية حم��دودة  ال�شكل 
التجاري : 1082690 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/10/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/21 
جورج  �ساجي  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
يوهانان لتدقيق �حل�سابات العنوان :  مكتب رقم 304-303 ملك خالد عبدالرحيم 
احمد العطار - ام الهرير - الهاتف:043708100 - الفاك�ص:043708005،م�شطحباً معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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ا�شم ال�شركة : ريفان لال�ستثمار يف �مل�سروعات �لتعليمية وتاأ�سي�سها و�د�رتها ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 705 ملك طالب جا�شم عبداهلل احلواى - بردبي - منخول. ال�شكل 
التجاري  القيد بال�شجل  القانون:ذات م�شئولية حمدودة رقم الرخ�شة: 886225  رقم 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1491847 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2021/10/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/5 وعلى 
حممود كاظم ملر�جعة  اإىل امل�شفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  من لديه 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ملك   1708-1707-1908-1901 مكتب    : العنوان  �حل�سابات 
كافة  معه  الفاك�ص:،م�شطحباً   - الهاتف:   -  B ا�شتدامة   - التجاري  املركز   - نهيان  ال 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/�ساجي جورج يوهانان لتدقيق �حل�سابات
 - الهرير  ام   - العطار  احمد  رقم 304-303 ملك خالد عبدالرحيم  :  مكتب  العنوان   

الهاتف:043708100 - الفاك�ص:043708005
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية  جيتو �ي �نرتنا�سيونال �أ�سور �ن�س �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/10/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/10/21
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/حممود كاظم ملر�جعة �حل�سابات
 العنوان :  مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان - املركز 

التجاري - ا�شتدامة B - الهاتف: - الفاك�ص:
امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   
وتاأ�سي�سها  �لتعليمية  �مل�سروعات  يف  لال�ستثمار  ريفان  لت�شفية   اأع���اله  امل��ذك��ور 
واملوثق  ب��ت��اري��خ 2021/10/5  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  و�د�رتثثهثثا ذ.م.م  
اأو  اأي اعرتا�ص  بتاريخ 2021/10/5 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة ال�شتئنافية املدنية الإحتادية 
تظلم   SHCAPCIGRI2021 /0001766 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زرعوين برتوليوم  - م.م.ح 
مكتب  مبنى  باحلمريه  احلرة  املنطقة   - ال�شارقة  امارة   : الإقامة   حمل  جمهول 
 - متحرك:0504544090  هاتف   - رقم:064544090  هاتف   E88F11 رقم  اي  التاجري 

info@zarounipetroleum.com:ص.ب:53237 - بريد الكرتوين�
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/11/3 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
�شخ�شيا  الدعوى(  )مكتب مدير  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/24م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  الحتادية املحكمة ال�شتئنافية املدنية الإحتادية 
تظلم   SHCAPCIGRI2021 /0001766 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :عارف احمد حممد علي الزرعوين 
مكتب  مبنى  باحلمريه  احلرة  املنطقة   - ال�شارقة  امارة   : الإقامة   حمل  جمهول 
 - متحرك:0504544090  هاتف   - رقم:064544090  هاتف   E88F11 رقم  اي  التاجري 

info@zarounipetroleum.com:ص.ب:53237 - بريد الكرتوين�
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/11/3 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
�شخ�شيا  الدعوى(  )مكتب مدير  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/24م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اعالن بالن�شر 

 7599/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  غ�شان علي �شحادي - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( المارات )حاليا( 
�شركة امريكان اك�شرب�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )�شابقا(

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )38868.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اعالن بالن�شر 
 7055/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ديبانكار �شرما برايهات كومار �شرما - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( المارات )حاليا( 

�شركة امريكان اك�شرب�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )�شابقا(
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )34246.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1542/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�شوع الدعوى:1- املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )160.549.31( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 2-- �شم 

ملف النزاع بالرقم:2021/1655 مدين ايل ملف الدعوى. 
املدعي:�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع 8 - مبنى �شيتي افنيو - �شقة 208- مقابل فندق بوملان
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

املطلوب اإعالنه :  1- حممد عماد �شوكت كوك�ص  -  �شفته: مدعي عليه
املذكورة اعاله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2021/8/5 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
والزمته  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره )160.549.31(  مبلغ 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم 
ال�شيخ حممد بن را�شد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1522/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثانية رقم 22
خم�شمائة  درهم   )550.362.57( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعي  الزام  الدعوى:1-  مو�شوع 
وخم�شون الفا وثالثمائة واثنان و�شتون درهما و�شبعة وخم�شون فل�شا - والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة احلا�شل 

يف 2020/5/11 وحتى ال�شداد التام 2- الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شروفات والتعاب. 
املدعي:امل�شت�شفى المريكي - دبي �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�ص وين�ش�شرت - مقابل فندق املوفمبيك - منطقة رقم 319 - 
�شارع 15 اأ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - امييل:aalkarmy@yahoo.com - فاك�ص:043360068 

 وميثله:ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار 
املطلوب اإعالنهم :  1- احمد امني ابراهيم ح�شن املري 2-في�شل امني ابراهيم ح�شن املري 3- زينب امني ابراهيم ح�شن املري 
4- عادل امني ابراهيم ح�شن املري 5- عبداهلل امني ابراهيم ح�شن املري 6- خالد امني ابراهيم ح�شن املري 7- طارق امني 

ابراهيم ح�شن املري 8- ابراهيم امني ابراهيم ح�شن املري 9- موزة امني ابراهيم ح�شن املري  -  �شفتهم: اخل�شم املدخل
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
املدعي قررت املحكمة ح�شوريا بالن�شبة للمدعي عليها الثالثة ومبثابة احل�شوري لبقية املدعي عليهم بالزام املدعي عليهم 
و�شتون  واثنان  وثالثمائة  الفا  درهم خم�شمائة وخم�شون   )550.362.57( ومقداره  مبلغا  للمدعية  بالت�شامن  ي��وؤدوا  بان 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عنه  الفائدة  مع  امل��رياث  يف  ن�شيبه  بن�شبة  كال   - فل�شا  وخم�شون  و�شبعة  درهما 
يف:2021/6/23 وحتى ال�شداد التام مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة ، حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اعالن حكم بالن�شر        
871/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- هري�ص جكدي�ص �شادفاين 2- روما هري�ص �شادفاين  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 

املنعقدة بتاريخ  2021/9/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ املدعي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ف�شخ عقد الجارة التمويلية املربم بتاريخ 2012/6/26 املربم بني املدعي واملدعي عليهما عن العقار الكائن يف 
امارة دبي وت�شليمها خالية من ال�شواغل ورد حيازتها للمدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري الوارد با�شم املدعي 
عليه ت�شجيالت دائرة الرا�شي والمالك بامارة دبي والزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )26.873.90( 
قيمة  بواقع  املوؤجرة  بالعني  النتفاع  مقابل  اج��رة  من  ي�شتجد  وما   2020/11/3 حتى  الج��رة  متاخرات  دره��م 
بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم  الفعلي والزمتهما  �شنوية قدره )35.000( درهم حتى الخالء  ايجاريه 

مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7159/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4189/2021 امر اداء 

وقدره )62247( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : تكنو مان للبال�شتيك ذ.م.م

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام��ارة دب��ي - بردبي - م�شتودع رق��م 1 ملك جممع دب��ي لال�شتثمار - جممع دبي 
لال�شتثمار الول - رقم مكاين 1464364129

املطلوب اإعالنه : 1- بي�شواجيت �شاركار ب�شفته موقع ال�شيكات ومدير ال�شركة التجربة لتجارة املواد 
الغذائية  - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )62247.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:5045/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن  �شدهما  امل�شتدعي  بالزام  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب   : الدعوى  مو�شوع 
للم�شتدعية مبلغ )2.822.875( درهم اثنني مليون وثمامنائة اثنني وع�شرون الفا �شبعمائة خم�شة و�شبعون 

درهما - وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. 
املدعي:ردي مك�ص باطون �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة املركز التجاري الوىل - �شارع ال�شيخ زايد - بناية لطيفة - الطابق 36 - 
 info@mhadvocates.ae:مكتب 3601 - هاتف 043521131 - فاك�ص:043521132 - الربيد اللكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/18 - بالزام 
 )2.822.875( مببلغ  بالطلب  تفا�شيلها  ال��واردة  ال�شيكات  قيمة  للمدعية  ت��وؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/7/25 وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم 
وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف 

ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1023/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان ي�شدد اىل املدعية كامل املبلغ املدعي 
به والبالغ مقداره مائة و�شتة وثمانون الفا واربعمائة وثمانون درهما )186.480.00( درهم والفائدة القانونية 

من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وت�شمني املدعي عليهما الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:ال�شوب وال�شوب للو�شاطة العقارية

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد اخلليج التجاري - فيجن تاور - الطابق 26 - هاتف:044294444 
- رقم مكاين:2504886910 - وميثله: ماجد اأ�شد اكرب اأ�شد الأمريي

املطلوب اإعالنهما :  1- حمزة الطنجري 2- بدرية ع�شار  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل 
الفا واربعمائة وثمانون  املبلغ املدعي به والبالغ مقداره مائة و�شتة وثمانون  بان ي�شدد اىل املدعية كامل 
درهما )186.480.00( درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وت�شمني املدعي 
عليهما الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/11/1  ال�شاعة 
10.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Case No. 4399 of 2021, Minor Civil, Sharjah
Sharjah Court of First Instance - Emirate of Sharjah 
Plaintiff: SHARJAH TAXI (LLC)
Tel: 0547724116 - Mr Samy Mohamed Abdelsalam 
Email: s.abdelsalam@shjtaxi.ae
Represented by the Department of State Affairs at the Ministry of Justice, Sharjah Department 
Tel: 065024199 - Email: mebaid@moj.gov.ae 
Defendant: David Amobi Ngorob, Nigerian National 
Public Notice

Subject: Public Notice on Case No. 4399/2021, Minor Civil, Sharjah
The following format of the public notice shall be published in both Arabic and English in two widely circulated 
newspapers in accordance with the law; a copy to be submitted to the expert.
Invitation to Attend Experts' Meeting on Case No. 4399/2021, Minor Civil, Sharjah
Addressees :
Defendant : David Amobi Ngorob, Nigerian National 
You are invited to attend the Accounting Experts' Meeting on Case No. 2920-2021 - Minor Civil, Sharjah, Ajman 
- filed by Sharjah Taxi LLC, before the accounting expert, Mr Mahmoud Shaaban Saif, on Tuesday, corresponding 
to 26/10/2021, 4:00 pm, at the Expert's registered office, address: Emirate of Sharjah Sharjah City, Khalid Lagoon, 
beyond the Corniche Hotel Sharjah (formerly Hilton), Saeed Al Ghafli Tower (B), back entrance, 1st floor, office 
No. 102, Hussain Al Shemsi, Chartered Accountants, Tel: 0582375452-065582999, 
Email: Mahmoud.exp20@gmail.com
Accounting Expert Mahmoud Shaaban Saif
Ministry of Justice's Expert registration No. 634
Mobile: 0582375452
Email: Mahmoud.exp20@gmail.com

Expert Meeting 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Salah Eissa albrmawi Financial Consulting Services 
  T: 0555544525
  United Arab Emirates Abu Dhabi
Date: 20/10/2021
M/S Sharjah Taxi L.L.C
Department of State Affairs
Greetings,

Subject: Expert Meeting Public Notice
Case No 4308/2021, Minor Civil, Sharjah

Plaintiff: SHARJAH TAXI (LLC)
Defendant: Promise Onyinye Onwunzo
Subject to be published as follows: In implementation of the ruling of the Sharjah Court to 
appoint me as an accounting expert with respect to the above case, kindly contact the expert via 
the following email salah.albrmawi70@gmail.com or call the same to submit the documents, 
and further complete the remaining procedures within five working days as of the date.
Given that the expert will initiate the expert procedures as assigned at the court. Accordingly, 
please contact the expert and submit the documents related to the above case.
Kind regards,
Salah Eissa Ibrahim Sayed Ahmed 
Delegated Accounting Expert 
0555544525

Expert Meeting 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
TAMER ABDOULMAJED AUDITING & TAX
Certified Auditors - Ministry of Economy - Certified 
Tax Agents - Federal Tax Authority - ACPA - ATT - IIA - CICPA
Approved Tax Agency - Federal Tax Agency

Notification by publication to attend in front of the experts
In Case No. 2998 - 2021 and the counterclaim 3102- 2021 - Civil Partial Sharjah

Plaintiff and Counter-Defendant / Isica Tosin and Joe Nlo La 
Address: Unknown place of residence
We inform you that we have been assigned as an accounting expert in the above case filed and submitted 
against you from
Defendant and Counter-Plaintiff / Sharjah Taxi LLC
Accordingly, you or your legal attorney/ representative are mandated to attend the expert meeting 
scheduled to be held on Sunday 31/10/2021 at 16:00 (4:00 pm).
The meeting will be at the headquarters of our office in (Umm Al Quwain - King Faisal Street, first floor, 
office 103) or via Zoom app 
Meeting No. 2361572619 and password will be given after contact with the expert.
Please attend or enter the meeting at the specified date and place and bring the documents supporting 
your defense of the claim / case. If you do not attend, the expert will carry out its work in accordance 
with the powers authorized to it by law. For inquiries, please call 00971558700130, the expert's phone 
number, or by e-mail: Rawasiat2020@gmail.com
Accounting expert
Tamer Abdoulmajed

Expert Meeting 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Eng. Basim H. Zayer
Expert application of standards
Certified Expert by the Ministry of Justice/Dubai Courts

In the name of God, the most gracious, the most merciful
MESSRS/ SCP GUERNEVE - HUNSINGER (The third defendant)
SUBJECT/notification by publication of the date of the expert meeting regarding 

case no. 7415/2017 (commercial plenary) Sharjah
TYPE OF THE CASE: Commercial Plenary- Sharjah Federal Court of First 

Instance
With reference to the above subject, as we have been assigned to carry out expert 
work in accordance with the task contained in the judgment issued in the case, and 
after attempts to contact the defendant without any response, and due to the lack 
of other means of communication, so kindly announce by publication that they 
are required to attend expert meeting at the expert's headquarter on Sheikh Zayed 
Road, Zayed Building No.2-404 or via Zoom app. on 4/11/2021 at 10:00 a.m., 
bringing with you all the documents that you wish to present to the expert.
Sincerely,
Expert Dr. Basim Hassan

Expert Meeting 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in 
Case No. SHCFICIREA2021/0007458- Civil (Partial)

To the defendant: Mohsin Ali Khan Bahadur
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0528764116
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Mohsin Ali Khan 
Bahadur - Pakistan, requesting:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (13713.32 dirhams) Thirteen Thousand 
seven hundred thirteen dirhams and thirty-two fils, and the legal interest at 12% from the date 
of the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 04/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in 
Case No. SHCFICIREA2021/0007164-Civil (Partial)

To the defendant: Harikrishna Kumal Shrijana
Unknown Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers 
Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Harikrishna Kumal 
Shrijana - Nepal, requesting the following: 
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (32446.08 dirhams) Thirty-two thousand 
four hundred forty-six dirhams and eight fils, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 08/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court-Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or 
authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Dubai Courts of First Instance 
Service through publication

In Case No. 18/2021/1249- Real Estate Summary
Heard in First Real Estate Summary Tribunal No. 91
Case Subject  A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 1,719,599), the charges, 
the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
Plaintiff   Aqaar Corporation
Address   Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email IBAN info3@omalc.ae, Makani 3244594826, 
AE090500000000020106942
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Wahida Adi        Capacity: Defendant
Service Subject  Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 1,719,599), the charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 
12 % from the claim until the full payment.
The hearing of Thursday 11-11-2021 at 08:30 AM on online court hearing was determined for 
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to 
submit the memos or documents you have to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by
Abdullah Mohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Declaration and mandate to fulfill publication

Execution no: 7159/2021/207 commercial execution
In: Fourth Execution Department No. 186
Execution subject: Execution of the judgment issued in Case No. 4189/2021, a 
performance order, for the payment of the executed amount of 62,247 dirhams, 
including fees and expenses.
Execution request :Techno Man Plastic LLC
Address :Emirates- Emirate of Dubai- Warehouse No. 1 Owned by Dubai 
Investments Park - Dubai Investments First Park -Makani no: 1464364129
To be announced: 1- Biswajit Sarkar as the signer of the checks and company 
manager Experience for food trade as: an executed against him
Execution subject the above-mentioned executive case has been filed against 
you and you are obliged to pay the amount and amount executed 62247.00 AED 
to execution request or court treasury.
So, the court will initiate executive procedures against you in the event of non 
compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notic.
Preparation : Abdullah Abdul Rahim Ahly

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Dubai Courts of First Instance 

Verdict service through publication
In Case No. 18/2021/881- Real Estate Summary
Heard in Sixth Real Estate Summary Tribunal No. 216
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 276749), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the maturity date until the full payment.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine 
Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae. Makani 3244594826, IBAN 
AE090500000000020106942
Represented by    Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Giga Kumar Yousef            Capacity: Defendant
Service Subject   We notify you that the court judged in its hearing held dated 08 09-2021 in the above 
mentioned case in favour of the plaintiff ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of 
(AED 276,749) with the interest of 5 % from the judicial claim date until the full payment and ordered 
him to pay the charges, the expenses and five hundred dirhams as attorney's fees.
The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
Prepared by Maha Abdullah Al Bloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 10/ 2021  Issue No : 13374
Case File

Real Estate Summary 739/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Fedzhai Kumar

Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-10-2020 
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public 
Corporation, Ajman, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of 
(AED 133,545) and the interest of 9% per annum from the claim date until the 
full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and One Thousand 
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued 
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and 
is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�سمن فعاليات معر�س جايتك�س 2021
تعاون بني جامعة العني و�سركة 
هواوي لتطوير تقنيات املعلومات

•• دبي-الفجر:

على هام�ص معر�ص جايتك�ص الذي اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي 
يف الفرتة ما بني 17-21 اأكتوبر 2021 ، وقعت جامعة العني اتفاقية 
تعاون مع هواوي، ال�شركة الرائدة عاملياً يف تقنيات املعلومات والت�شالت، 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  التقنيات  وتطوير  املعرفة  تبادل  بهدف 

وتدريب الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�ص. 
ج���رت م��را���ش��م ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ب��ني ك��ل م��ن الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غالب 
ملكتب  التنفيذي  الرئي�ص  ليو جياوي  وال�شيد  رئي�ص اجلامعة،  الرفاعي 
املعلومات،  تقنيات  تطوير  اإىل  التفاقية  وتهدف  الإم���ارات.  يف  ه��واوي 
يف  التعاون  �ُشبل  ودعم  عليها،  التدري�ص  هيئة  واأع�شاء  الطلبة  وتدريب 
اجلامعة  دع��م  بخربتها  »ه���واوي«،  تتوىل  حيث  املعلومات؛  تكنولوجيا 
ت�شّنعها.  التي  والتكنولوجيا  والتقنيات  الأجهزة  اأحدث  لال�شتفادة من 
وتدريب اأع�شاء هيئة التدري�ص والطلبة على اأحدث معارف تكنولوجيا 
عرب  للطلبة  التكنولوجية  امل��ع��ارف  لنقل  الفر�شة  واإت��اح��ة  املعلومات، 
برامج تدريبية متخ�ش�شة وتقدمي �شهادات تعتمدها ال�شركة، ف�شاًل عن 
التعاون يف تنظيم موؤمترات وفعاليات م�شرتكة ذات العالقة بتكنولوجيا 

املعلومات. 
واأكد الأ�شتاذ الدكتور الرفاعي على اأهمية هذه التفاقية يف تاأهيل طلبة 
اآخر م�شتجدات الع�شر الرقمي،  اجلامعة ورفع م�شتواهم للتعاطي مع 
وتوفري فر�شة التعرف والعمل على الأجهزة املتطورة التي تنتجها �شركة 

هواوي واطالعهم على اآخر ما تو�شلت اإليه يف جمالتها املتعددة. 

مناء تنظم نقا�سًا عن تعزيز ممار�سات الأعمال الداعمة ملبداأ تكافوؤ الفر�ص يف اإك�سبو دبي 2020
•• ال�سارقة-الفجر:

التعاون  اإىل  باملراأة”  لالرتقاء  “مناء  موؤ�ش�شة  دعت 
ت�شمن  التي  وال�شرتاتيجيات  الإج���راءات  تنفيذ  يف 
حتقيق نتائج ملمو�شة يف تطبيق مبداأ العدالة وتكافوؤ 
املوؤ�ش�شات، واإح���داث حت��ول ج��ذري يف  الفر�ص داخ��ل 
يف  بال�شتثمار  وذل��ك  ل��ل��م��راأة،  القت�شادية  امل�شاركة 
التعليم والتدريب، وتخ�شي�ص املوارد لتحديد اأهداف 
تكافوؤ الفر�ص، وتطوير الت�شريعات والنظم الداخلية 
نقا�شية  باملوؤ�ش�شات. جاء ذلك خالل جل�شة  اخلا�شة 
نظمتها موؤ�ش�شة “مناء” يف جناح املراأة يف اإك�شبو دبي 
ح�شرها  بريل”،  “مبادرة  م��ع  بال�شراكة   ،2020
اأك����رث م���ن 30 م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي ورائ�����د اأع���م���ال من 
منطقة اخلليج، دعوا فيها قادة القطاعني احلكومي 
املجتمع  تخدم  التي  الأعمال  اأثر  لتح�شني  واخلا�ص 
مراكز  يف  ل��ل��م��راأة  ومتكافئة  ع��ادل��ة  ف��ر���ص  ب��ت��وف��ري 
النقا�شية  واأقيمت اجلل�شة  القرارات.  القيادة واتخاذ 
املغلقة على من�شة “ارتقاء” التابعة ملوؤ�ش�شة “مناء” 
الأعمال من خالل و�شول  ا�شتدامة  “تعزيز  بعنوان 
العمل  فر�ص  واأب���رزت  القيادية”،  امل��راك��ز  اإىل  امل���راأة 
امل�شتدامة  الإي��ج��اب��ي��ة  وال��ت��غ��ي��ريات  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي ميكن حتقيقها من خالل تعزيز تكافوؤ الفر�ص 
وامل�شاواة بني اجلن�شني يف املوؤ�ش�شات، ودعت الروؤ�شاء 
واملدراء التنفيذيني وقادة الأعمال يف منطقة اخلليج 
بيئًة  ل��ل��م��راأة  تهيئ  م�شتدامة  مم��ار���ش��ات  انتهاج  اإىل 
وترجمة  اإمكاناتها  حتقيق  على  ت�شاعدها  موؤ�ش�شية 
 90 ا���ش��ت��م��رت  ال��ت��ي  ق��درات��ه��ا.  و���ش��ارك يف اجلل�شة 
التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  �شلهوب،  باتريك  دقيقة 
�شلهوب، ومنى القرق، الع�شو املنتدب لقطاع التجزئة 
باتريك  والدكتور  القرق،  يف جمموعة عي�شى �شالح 
اأملان وارد، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة دانة غاز، وهدى 
اللواتي، املديرة التنفيذية املوؤ�ش�ص ل�”األف كابيتال”. 
ملبادرة  التنفيذية  امل��دي��رة  ال�شعداوي،  ران��ي��ا  واأدارت 
مديرة  ك���رم،  ب��ن  رمي  بح�شور  اجلل�شة  ه��ذه  ب���ريل، 

موؤ�ش�شة “مناء” لالرتقاء باملراأة.

�لتز�م دولة �لإمار�ت مببد
�أ �لعد�لة وتكافوؤ �لفر�س

ك��رم، مديرة  بن  اأ�شادت رمي  الفتتاحية،  كلمتها  ويف 
والتزامها  الإم���ارات  دول��ة  بجهود  “مناء”،  موؤ�ش�شة 
مب��ب��داأ ال��ع��دال��ة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ص، وم��ب��ادرت��ه��ا نحو 
تخ�شي�ص جناح كامل للمراأة للمرة الأوىل يف تاريخ 
قرينة  جهود  على  واأك���دت  العاملية،  اإك�شبو  معار�ص 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة “مناء”، 
واإميانها الرا�شخ باأن املراأة والرجل �شريكان م�شاهمان 
يف عملية بناء الدولة على قدم امل�شاواة، واأن حتقيق 
حتمية  ����ش���رورة  بينهما  ال��ف��ر���ص  وت��ك��اف��وؤ  ال��ع��دال��ة 

لتعزيز الإنتاج والتنمية واملرونة القت�شادية.
ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر ب��ح��ث��ي وثق  ب���ن ك����رم اإىل  واأ������ش�����ارت 
القت�شاد  على  امل���راأة  م�شاهمات  ترتكه  ال��ذي  الأث���ر 
ال�شناعات،  كافة  يف  امل�شتدامة  التنمية  وعلى  العاملي 
واأ�شافت: “اأن ال�شتثمار يف املراأة له تاأثريات اإيجابية 
التعليم،  قطاع  يف  ال�شتثمار  �شتعاود  لأنها  متعددة 
والرعاية ال�شحية، اإ�شافة اإىل الفعاليات القت�شادية 

على امل�شتوى املجتمعي«.

تنامي �لوعي باأثر �لتنوع
باأثر  الوعي  بتنامي  وارد  اأمل��ان  باتريك  دكتور  ورحب 
العمل،  واأم���اك���ن  ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ت��ن��وع يف 
النظر  ووج���ه���ات  ال����روؤي����ة  ت���ن���وع  “يلعب  واأ�����ش����اف: 
املزايا  ال��ق��رار، وت��رثي  دوراً حم��وري��اً يف عملية �شنع 
النقا�شات  جميع  امل����راأة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  وال�����ش��ف��ات 
م�شرياً  املخاطر”،  ب�����اإدارة  املتعلقة  خ��ا���ص  وب�شكل 
جمال  اع��ت��م��اد  بخ�شو�ص  ال�����ش��ائ��د  ال��ت�����ش��ور  اأن  اإىل 
والعلوم  التقنيات  على  الأول  املقام  يف  والغاز  النفط 
عائقاً  ي�شكل  والريا�شيات،  والهند�شة  والتكنولوجيا 
اإل��ي��ه، وم��وؤك��داً يف الوقت  امل���راأة  يعرقل دخ��ول  رئي�شاً 

نف�شه على �شرورة ت�شجيع املراأة على درا�شة موا�شيع 
العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات. 

ك���ل ع���ام فر�ص  ���ش��رك��ة دان����ة غ���از  “تقدم  واأ�����ش����اف: 
التدريب ل�6 طالبات لكت�شاب خربة مبا�شرة و�شاملة 
مع  جهودنا  ثمار  جنني  وب��داأن��ا  التخ�ش�ص،  ه��ذا  يف 
بداية تبلور جمموعة املواهب التي دربناها يف نظام 
التقني  امل��دي��ر  من�شب  امل����راأة  ت��ول��ت  ح��ي��ث  �شركتنا، 

مرتني متتاليتني«.
اأهمية وجود مناذج  اأكدت هدى اللواتي  من جانبها، 
امل�شاركة يف  امل��راأة من  بها يف م�شرية متكني  يحتذى 
عملية اتخاذ القرارات القت�شادية، واأ�شافت: “يبداأ 
نلحظ  اأننا  اإل  معاً،  املهنية  حياتهما  وامل���راأة  الرجل 
بالنتقال  ينجحن  اللواتي  الن�شاء  عدد  يف  انخفا�شاً 
ت�شغل  امل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى  ال��ق��ي��ادي��ة،  امل��ن��ا���ش��ب  اإىل 
%9 فقط من الن�شاء منا�شب قيادية عليا يف جمال 
الأ���ش��ه��م اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى م�شتوى ال��ع��امل، يف ح��ني ل 

يتجاوز متثيلها %5 يف جمال متويل امل�شاريع«.
ودعت اللواتي اإىل تعزيز التنوع يف الأعمال، م�شرية 
اإىل اأن الأزمة املالية العاملية لعام 2008 اأظهرت قدرة 
املراأة على التفكري ال�شتباقي على املدى الطويل، اإذ 
حققت املراأة يف املنا�شب العليا داخل املوؤ�ش�شات املالية 

نتائج اأف�شل من الرجل على ال�شعيد العاملي.
�سيا�سات �لتنوع و�لدمج

واأّك�����د ب��ات��ري��ك ���ش��ل��ه��وب، مم��ث��اًل ع��ن ق��ط��اع الأزي����اء 

من   70% امل����راأة  ت�شكل  ال��ت��ي  والتجميل  وامل��و���ش��ة 
اإجمايل م�شتهلكيه على م�شتوى العامل، اأن موؤ�ش�شته 
ر�شخت �شيا�شات التنوع وال�شمول يف جميع اإجراءاتها 
�شلهوب،  وداد  والدتي،  “اأ�ش�شت  وق��ال:  وممار�شاتها، 
ال�شركة قبل 65 عاماً بال�شراكة مع والدي، مي�شيل 
اتخاذ  �شريكة يف عملية  امل��راأة  كانت  ولطاملا  �شلهوب، 

القرارات داخل �شركتنا منذ تاأ�شي�شها«.
وبني �شلهوب اأن غياب العدالة وتكافوؤ الفر�ص ي�شكل 
واأن  ومهنياً،  وظيفياً  امل���راأة  تقدم  اأم��ام  كبرياً  عائقاً 
تقت�شي  ال��ت��ح��دي��ات  ه��ذه  مل��واج��ه��ة  العملية  احل��ل��ول 
اأه����داف وا���ش��ح��ة لتحقيق ال��ت��ن��وع، واإج����راء  حت��دي��د 
اإىل  لال�شتماع  املجموعة  م�شتوى  على  ا�شتبيانات 
التقدم،  وم�شارات  الإجن��ازات  وتقييم  املوظفني،  اآراء 
الإج�����راءات  م��راق��ب��ة  خ���الل  م��ن  ال�شفافية  وت��ع��زي��ز 
را�شخة  قناعة  “اأنا على  واأ���ش��اف:  التقارير.  واإع��داد 
على  نعمل  اأننا  حيث  واأهميته،  ودوره  التنوع  بقيمة 
واإثراء  والرجل  امل��راأة  خلدمة  القيادة  ثقافة  تر�شيخ 
تكافوؤ  م��ب��داأ  ك��ان  ولطاملا  ���ش��واء،  ح��د  على  جتاربهما 
الفر�ص اأحد اأبرز املجالت الثالث التي نركز عليها يف 
جمموعتنا، وجنحت جهودنا احلثيثة يف ك�شر جميع 
احلواجز والتغلب على العقبات التي حتول دون لعب 
املراأة لدورها، وجنم عن هذه ال�شرتاتيجية منو عدد 
 ،44% اإىل  املتو�شطة  القيادية  املنا�شب  يف  الن�شاء 
العليا يف  القيادية  املنا�شب  %20 من  امل��راأة  وت�شلم 

الناجحة  التجربة  القرق  منى  و�شاركت  موؤ�ش�شتنا«. 
 ،)Club ملوؤ�ش�شتها يف ا�شتخدام دليل �شركة )30% 
مل�شاعدة امل�شتثمرين على التفاعل مع جمال�ص الإدارة 
اأعلى  اإىل  لالرتقاء  امل���راأة  تدعو  عاملية  حملة  �شمن 
“ت�شعى  واأ���ش��اف��ت:  املوؤ�ش�شات،  يف  الإداري����ة  املنا�شب 
 30% اإىل  لت�شل  امل���راأة  متثيل  تعزيز  اإىل  احلملة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات، ويعد  ع��ل��ى الأق����ل يف جميع 
الدليل حاًل عملياً لتطوير ا�شرتاتيجية متخ�ش�شة 
عدد  م�شاعفة  ه��و  الآن  وه��دف��ن��ا  ال�����ش��رك��ات،  داخ���ل 
الن�شاء يف �شركتنا، وال�شتثمار بت�شجيع الرجال على 
تعزيز التنوع«. ي�شار اإىل اأن موؤ�ش�شة “مناء” اأطلقت 
للمراأة”  وال���ت���وازن  ال��دم��ج  – ن��ظ��ام  ارت��ق��اء  “دليل 
ال��ت��ق��دم يف عملية  وت���رية  اإط���ار ج��ه��وده��ا لت�شريع  يف 
متكني املراأة اجتماعياً واقت�شاديا ومهنياً، وذلك عرب 
من�شة “ارتقاء” التي اأطلقتها �شمو ال�شيخة جواهر 
العاملية  القمة  الثانية من  ال��دورة  القا�شمي يف ختام 
للتمكني القت�شادي للمراأة، ويقدم الدليل جمموعة 
من الأدوات ال�شرتاتيجية لتوحيد جهود و�شيا�شات 
ال��دم��ج الق��ت�����ش��ادي وامل�����ش��ت��دام ل��ل��م��راأة يف خمتلف 
ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل وم��وا���ش��ل��ة دع���م ج��ه��ود “مناء” يف 
املراأة،  تقدم  ت��واج��ه  التي  بالتحديات  ال��وع��ي  تعزيز 
وتقدمي حلول عملية قابلة للتنفيذ على اأر�ص الواقع 
وور�ص  النقا�شية  اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  خ��الل  م��ن 

العمل يف اإك�شبو دبي 2020.

غرفة عجمان وجمل�ص �سيدات اأعمال عجمان يبحثان التعاون مع وفد �ساحبات الأعمال الُعمانيات
•• دبي-الفجر: 

و����ش���ن���اع���ة عجمان  غ���رف���ة جت������ارة  ب��ح��ث��ت 
وجم��ل�����ص ���ش��ي��دات اع���م���ال ع��ج��م��ان خالل 
اجتماع م�شرتك مع وفد �شاحبات العمال 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ق��ر  ال��ُع��م��ان��ي��ات، يف 
�شبل زيادة التعاون القائم وتعزيز ال�شراكة 
وف��ر���ص ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات واأف�شل 
امل�����ش��رتك اميان  ال��ل��ق��اء  امل��م��ار���ش��ات. ح�شر 
اإدارة �شيدات  – ع�شو جمل�ص  ال�شوم  عبيد 
مدير  ال�شام�شي  وخ��ال��د  ع��ج��م��ان،  اأع��م��ال 
مركز عجمان لريادة العمال التابع لغرفة 
عجمان ومروان حارب العرياين مدير اإدارة 
رئي�ص  نائب   � الدولية  والعالقات  الرتويج 

اإك�شبو  امل�����ش��ارك يف  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ف��ري��ق 
النعيمي  عبداملح�شن  وع��ب��داهلل   ،2020
اإدارة عالقات ودعم الع�شاء وعبري  مدير 
�شيدات  جمل�ص  مكتب  م��دي��ر  ال��ف��رج  ع��ي��د 
اع���م���ال ع��ج��م��ان. اأك����د ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ال����دور 
اخلليجيات  الع���م���ال  ل�����ش��ي��دات  احل���ي���وي 
القت�شاد،  من��و  يف  امل��ب��ا���ش��رة  وم�شاهمتهن 
واجلهات  ال��ق��ي��ادات  جهود  احل�شور  وثمن 
من  العمال  �شيدات  م�شاريع  بدعم  املعنية 
اعمال حمفزة وم�شجعة  بيئة  تهيئة  خالل 
لنجاح  ال���الزم���ة  امل��ق��وم��ات  ت��واف��ر  ت�شمن 
اأكد  م�شاريع رائدات و�شيدات العمال، كما 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  احل�����ش��ور 
املوجهة  ب���اخل���دم���ات  ل���الرت���ق���اء  امل�����ش��ت��م��ر 

تطلعاتهن  وم���واك���ب���ة  الع���م���ال  ل�����ش��ي��دات 
وط��م��وح��ات��ه��ن ب�����ش��ك��ل ع�����ام. وق�����دم خالد 
لريادة  عجمان  مركز  ع��ن  نبذة  ال�شام�شي 
ت�شويقية  بيئة  ت��وف��ري  يف  ودوره  الع��م��ال، 
داعمة لرواد ورائدات العمال، وقدم �شرحاً 
واف���ي���اً ع���ن م���ا ي���وف���ره امل���رك���ز م���ن حمالت 
م�شتدامة لرواد ورائدات العمال مبميزات 
داعمة، اإىل جانب توافر قاعات اجتماعات، 
لالبتكار،  وم����رك����ز  ل����ل����م����وؤمت����رات  ق����اع����ة 
الذي  الأم����ر  م��ت��ن��وع��ة  مكتبية  وم�����ش��اح��ات 
يوفر بيئة اعمال متكاملة كذلك لل�شركات 
الراغبة يف اإدارة اأعمالها من مركز عجمان 
الفرج  عيد  عبري  وقدمت  العمال.  لريادة 
للمجل�ص  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  عن  نبذة 

واأبرز امل�شاريع واملبادرات التي ينفذها خالل 
العام اجل��اري، و�شرحت للح�شور نبذة عن 
الربنامج الوطني اإ�شراقة يف ن�شخته الثانية 
وم���دى ارت��ب��اط ب��رام��ج وم���ب���ادرات املجل�ص 
ب��ت��وج��ه��ات دول�����ة الإم���������ارات، ك��م��ا �شرحت 
�شيدات  جمل�ص  وحر�ص  التدريبية  اخلطة 
مع  بالتعاون  تنوعها  على  عجمان  اع��م��ال 
ع�شوات  خلدمة  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
وخل�ص  الع��م��ال.  ورائ����دات  ورواد  املجل�ص 
وف���د �شاحبات  دع���وة  اإىل  امل�����ش��رتك  ال��ل��ق��اء 
عجمان  مركز  ل��زي��ارة  الُعمانيات  الع��م��ال 
للمركز  الت�شغيلي  الفتتاح  لريادة وح�شور 
اإمارة  م�شانع  على  للتعرف  زي��ارة  وتنظيم 
ل��ق��اءات م�شرتكة  و���ش��رورة عقد  ع��ج��م��ان، 

بني اأع�شاء الطرفني واأهمية عقد اتفاقية 
تعاون بهدف ال�شتفادة من اخلربات املتاحة 
وتنفيذ فعاليات م�شرتكة. على هام�ص اأخر 
 2020 اإك�شبو  وخالل امل�شاركة يف معر�ص 
دبي، �شارك وفد من جمل�ص �شيدات اعمال 
العاملية  والتجارة  امل���راأة  موؤمتر  يف  عجمان 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  بتنظيم من   ، دب��ي  يف 
ال�شناعة وال�شادرات وذلك يف جناح املراأة يف 
اإك�شبو دبي، حيث يهدف املوؤمتر اإىل ت�شليط 
ال�شوء على مبادرة املراأة يف التجارة الدولية 
وت��ه��ي��ئ��ة ال��ت��وا���ش��ل امل��ب��ا���ش��ر ل��الط��الع على 
اف�شل املمار�شات وعقد ال�شفقات ومناق�شة 
التحديات خالل ممار�شة العمال يف فرتة 

ما بعد اجلائحة..

»األفا ظبي« القاب�سة 
تن�سم لربنامج »ناف�ص«

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت »األفا ظبي« القاب�شة اأم�ص عن 
املواطنني  بتوظيف عدد من  التزامها 
املقبلة.  اخلم�ص  ال�شنوات  م��دار  على 
وه��ذه امل��ب��ادرة ج��زء من روؤي��ة ال�شركة 
»م�شاريع  ا�شرتاتيجية  م��ع  ومتا�شياً 
اخلم�شني« لدولة الإمارات من خالل 

امل�شاهمة بفعالية يف »ناف�ص«. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25 اأكتوبر 2021 العدد 13374

فقد املدعو / �شامي خ�شر 
الردن     ، ال����ك����رد  ي���و����ش���ف 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)849080P( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0564919654

فقدان جواز �سفر
كونهي   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الهند     ، ك���ون���ات  ان����ام  م���ون 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0253246N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0559938383

فقدان جواز �سفر
عامل  /�شهروز  املدعو  فقد 
الهند     ، اح����م����د  ري�����ا������ص 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3292779M( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0551390800

فقدان جواز �سفر
/فيالكا�شارل  املدعو  فقد 
الهند     ، ري������دي  ام����رن����اث����ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1412326L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0561069884

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و /ارل����ي����ن����ى 
الفلبني     ، ���ش��ادي��ز  ق��وي��روز 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A5252555P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0567876032

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و /ك���ال���وري���ن 
اوغ�����ن�����دا     ، ت����و�����ش����ا�����ش����رو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1721788B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0553923566

فقدان جواز �سفر

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اعالن حكم بالن�شر        
18/2020/739 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- فيدزهاي كومار  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية يف عجمان
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/10/27  يف الدعوى املذكورة 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  عجمان  يف  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة  ل�شالح/  اع��اله 
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  والفائدة  وق��دره )133.545( درهم  ي��وؤدي للمدعية مبلغ  بان 
املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

خان  ها�شم   / امل��دع��و  فقد 
باك�شتان     ، خ��ان  زاىل  م��ري 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )4108812YA( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0568066864

فقدان جواز �سفر
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خالل لقاء ح�سره مكتوم بن حممد و�سّم رو�د �أعمال �سبابًا 

ا ار حترّ حمدان بن حممد ياأمر بت�سكيل جمل�ص جترّ
•• دبي-وام: 

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
املجل�ص التنفيذي باإن�شاء “جمل�ص جتار 
ال�شاملة  اخل��ط��ة  دع���م  اإط����ار  يف  حّتا” 
ل��ت��ط��وي��ر ح��ّت��ا امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن خ��ط��ة دبي 
اأطلقها  وال���ت���ي   ،2040 احل�����ش��ري��ة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��دول��ة رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  اآل م��ك��ت��وم 

جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء ���ش��م��وه، بح�شور 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
رئي�ص  نائب  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�ص ال��وزراء وزي��ر املالية ، بعدد من 
حّتا،  منطقة  يف  ال�شباب  الأع��م��ال  رواد 
اأن  اإىل  دب��ي  �شمو ويل عهد  اأ���ش��ار  حيث 
كافة  الأ�شا�شي يف  املحور  ي�شكل  املواطن 
تطوير  اإىل  الهادفة  التنموية  اخلطط 
خمتلف مناطق الإمارة وبنيتها التحتية 
عرب حزمة من امل�شاريع واملبادرات خالل 
اأن  اإىل  م�شرياً  املقبلة،  ع��ام��اً  الع�شرين 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  توجيهات �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم ت�شع املواطن دائماً يف 
ر  قلب خطط التنمية كهدف اأ�شمى ُت�شخِّ
وت��وف��ري احلياة  ك��اف��ة اجل��ه��ود خلدمته 
“املواطن هو  الكرمية له، وقال �شموه: 
اأ�شا�ص التنمية واخلطة التطويرية حلّتا 
هدفها خلق فر�ص ا�شتثمارية لأهالها.. 
وتنمية اقت�شادية ي�شارك فيها وي�شتفيد 
 “ �شموه..  واأ���ش��اف  حتا”.  �شباب  منها 
حّتا  �شباب  على  كبرياً  �شيكون  العتماد 
امل�شاريع..  وت�����ش��وي��ق  واإدارة  اإن�����ش��اء  يف 
ه��م ج���زء اأ���ش��ا���ش��ي م��ن م�����ش��رية التنمية 
وهدفنا  حلتا..  وال�شياحية  القت�شادية 
وقال �شمو  خلق منوذج وطني جديد”. 
ويل عهد دبي “ تهدف اخلطة ال�شاملة 
لتطوير حّتا اإىل حتقيق تنمية م�شتدامة 
يف املنطقة على كافة امل�شتويات، وتعزيز 
م�شاركة اأبناء حّتا ورواد العمال بها يف 
مكانة  لرت�شيخ  التنموية  اخلطط  كافة 
حّتا كوجهة ملزاولة الأعمال وال�شتثمار، 
�شياحي  ك��م��ق�����ش��د  ح�����ش��وره��ا  وت��ع��زي��ز 
متميز، وت�شجيع رواد الأعمال على بدء 

امل�شاريع اخلا�شة يف القطاعات كافة«.
اأب��ن��اء حّتا  ق��درة  واأ���ش��اف �شموه نثق يف 
على الإ�شهام يف تنمية املنطقة ونحر�ص 
على توفري جميع اأ�شباب النجاح الكفيلة 
راأينا  اأف��ك��اره��م وم�����ش��اري��ع��ه��م...  ب��دع��م 
درجة  على  متميزين  اأعمال  رواد  اليوم 
ولديهم  والإدراك..  ال��وع��ي  م��ن  كبرية 
عن  العميقة  وامل��ع��رف��ة  الكافية  اخل��ربة 
عرب  ب��ه��ا  ال��ن��ه��و���ص  وك��ي��ف��ي��ة  منطقتهم 
التطوير  خطة  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  امل�شاركة 
حتا  جتار  جمل�ص  وي�شتهدف  ال�شاملة. 
دعم ال�شتفادة من الفر�ص القت�شادية 
اإن�شاء  �شبابها يف  واإ�شراك  القادمة حلتا 
وال�شياحية  التنموية  امل�����ش��اري��ع  واإدارة 
املنطقة  ه��ذه  يف  النمو  م�شرية  وت�شريع 

احليوية.
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اأك��د  جانبه  م��ن 
اأن هناك  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
“مئات الفر�ص القت�شادية وال�شياحية 
ال�شباب جميعاً  ون�شجع  القادمة يف حّتا 

عليها..  والبناء  منها..  ال�شتفادة  على 
من  تنطلق  وطنية  جناح  ق�ش�ص  وخلق 

حتا«.

ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم هدفها 
امل��دي��ن��ة الأف�����ش��ل للحياة  ت��ك��ون دب��ي  اأن 

العن�شر  وت�����ش��ع  ال���ع���امل...  وال��ع��م��ل يف 
م�شرياً  اأول��وي��ات��ه��ا،  مقدمة  يف  الب�شري 
حّتا  لتطوير  ال�شاملة  اخل��ط��ة  اأن  اإىل 

خطة  مكونات  من  اأ�شياًل  ج��زءاً  تعترب 
ت�شّخر  وال��ت��ي   2040 احل�شرية  دب��ي 
كافة الإمكانات واجلهود لت�شريع عجلة 

التنمية يف كافة اأنحاء الإمارة.
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن  وقال �شمو 
الأعمال يف حّتا  “ رواد  اآل مكتوم  را�شد 
مب�ّشرة  واإمكانات  كبرية  طاقات  لديهم 
تنفيذ  يف  بفاعلية  للم�شاركة  توؤهلهم 
اخلطط التنموية... ونعمل على تهيئة 
اأب���ن���اء وبنات  الإط�����ار ال���داع���م ل��ت��واج��د 
املنطقة يف مقدمة م�شار التطوير الذي 

تتبناه دبي حلّتا.
اإىل  ال��ي��وم  “ ا�شتمعنا  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن الأف���ك���ار املبتكرة 
الفريدة حلّتا  التي ت�شتلهم اخل�شائ�ص 
تقدم  واع������دة  م�����ش��اري��ع  اإىل  وحت���ول���ه���ا 
املنطقة،  ه��ذه  لقت�شاد  نوعية  اإ���ش��اف��ة 
ال���ع���دي���د من  ����خ ح�������ش���وره���ا يف  وت����ر�����شّ
والقت�شادية...  الجتماعية  القطاعات 
حول  الأع��م��ال  رواد  اآراء  على  وتعرفنا 
وال�شتثمارات  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ال��ع��دي��د 
والرتفيهية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل����ج����الت  يف 

واخلدمية وال�شياحية«.
وخالل اللقاء الذي ُعقد بح�شور معايل 
حم��م��د ب���ن ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي، وزير 
ال�����وزراء، وم��ع��ايل مطر  ���ش��وؤون جمل�ص 
حممد الطاير، املفو�ص العام على م�شار 
العمراين  والتخطيط  التحتية  البنية 
وج����ودة احل���ي���اة، رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة العليا 
حتا..  مل��ن��ط��ق��ة  احل�����ش��ري،  للتخطيط 
ا�شتعر�ص رواد الأعمال ال�شباب واأ�شحاب 
واقرتاحاتهم  اأفكارهم  حّتا  يف  امل�شاريع 
الهادفة اإىل امل�شاركة والإ�شهام يف اخلطة 
اأن  �شاأنها  م��ن  التي  ال�شاملة  التنموية 
وتر�ّشخ  ح��ت��ا،  منطقة  م�شتقبل  ت��ر���ش��م 
دوره����ا ك��م��ح��ور اق��ت�����ش��ادي م��ه��م وفاعل 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات. وع���رّب رواد 
تقديرهم  خال�ص  عن  ال�شباب  الأعمال 
توليه  ال��ذي  واملتوا�شل  امل�شتمر  للدعم 
ولأهلها،  حّتا  ملنطقة  الر�شيدة  القيادة 
التي  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��اري��ع  اأن  م��وؤك��دي��ن 
وجهت القيادة بتنفيذها خالل الفرتات 
املا�شية اأ�شهمت يف جعل حّتا اإحدى اأهم 
وعززت  ب���الإم���ارة  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات 
ال�����ش��ي��اح��ي والتجربة  امل��ن��ت��ج  م��ن ج���ودة 
ال��ت��ي تعك�ص  الإن�����ش��ان��ي��ة واحل�����ش��اري��ة 

الوجه الرتاثي والثقايف الفريد حلّتا.
حّتا  لتطوير  ال�شاملة  اخل��ط��ة  وت��رك��ز 
لرواد  الدعم  �شبل  خمتلف  توفري  على 
امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  ال�����ش��ب��اب  الأع���م���ال 
املنطقة  �شكان  واملتو�شطة من  ال�شغرية 
اأفكارهم  وت��ن��ف��ي��ذ  م�����ش��اري��ع��ه��م  ل���ب���دء 
اقت�شادية  تنمية  ل�����ش��م��ان  الإب���داع���ي���ة 
اخلطة  وتهدف  حّتا.  ملنطقة  م�شتدامة 
حّتا  يف  التنموية  امل�شارات  موا�شلة  اإىل 
خ����الل ال��ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً ال���ق���ادم���ة عرب 
ياأتي  التي  املحاور  وا�شعة من  جمموعة 
يف مقدمتها تعزيز عنا�شر جودة احلياة 
ال�شتثمار لأهايل حّتا، وتوفري  وفر�ص 
املحلية  ال�شياحة  لقطاع  ال��الزم  الدعم 
تراعي  ب��ي��ن��م��ا  ال����ش���ت���ث���م���ارات،  وج�����ذب 
والثقايف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال�������رتاث  اخل���ط���ة 
يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  للمنطقة وجت��ع��ل��ه حم����وراً 

كافة املبادرات وامل�شاريع التي تتبناها.

الأموال العامة الحتادية تبا�سر 
التحقيق يف خمالفات �سركة عقارية كربى

•• اأبوظبي-وام:

نيابة  ب��اأن  للدولة  العام  النائب  ال�شام�شي  �شيف  حمد   . د  امل�شت�شار  �شرح 
�شركة  م�شوؤويل  مع  مو�شعه  حتقيقات  تبا�شر  الحت��ادي��ة  العامة  الأم���وال 
الحتاد العقارية بناء على �شكوى هيئة الأوراق املالية وال�شلع وما ت�شمنته 
من معلومات عن خمالفات مالية ارتكبها خليفة ح�شن علي �شالح احلمادي 
 ، م�شوؤوليها  بع�ص  مع  بال�شرتاك  واآخ��ري��ن  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
و�شملت خمالفات تتعلق ببيع اأحد الأ�شول العقارية لل�شركة بثمن يقل عن 
ب��اأوراق مزورة  �شرائه  امل�شتفيد من  ا�شم  والتحايل لإخفاء  ثمنه احلقيقي 
واأاإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة والغ�ص والإ�شرار مب�شالح ال�شركة وم�شاهميها 
بالدخول يف ا�شتثمارات خارج الدولة وداخلها دون درا�شة حقيقية مما كبدها 
خ�شائر مالية ، وخمالفة م�شوؤويل ال�شركة لنظم املعايري املحا�شبية لإخفاء 

ما حلق بتلك ال�شركة من خ�شارة عن طريق تغيري ت�شنيف ا�شتثماراتها .
تلك  واإزاء  العامة  النيابة  اأن  ت�شريحه  يف  للدولة  العام  النائب  واأ���ش��اف 
الوقائع وتاأثريها ال�شلبي على م�شالح امل�شاهمني فقد با�شرت على الفور 
التحفظ على ممتلكات  املبا�شر حيث مت  اإ�شرافه  التحقيق حتت  اإج��راءات 
بع�ص املتهمني ومنعهم من ال�شفر ، وجارى الوقوف على الو�شع القانوين 
للعقود وال�شفقات والإجراءات التي با�شرها املتهمون واإخ�شاعها للفح�ص 
الفني من قبل متخ�ش�شني مب�شاركة هيئة الأوراق املالية وال�شلع وجهات 
باتخاذ  واأن��ه قد وجه   ، تثبت م�شوؤوليته  وا�شتدعاء كل من  القانون،  اإنفاذ 
وادوار  وتف�شيالتها  ال��واق��ع��ة  ج��وان��ب  ع��ن  بالك�شف  الكفيلة  الإج�����راءات 
العبث  نف�شه  ل��ه  ت�شول  م��ن  ك��ل  م��ع  ح��زم  بكل  وال��ت��ع��ام��ل  فيها،  املتهمني 

بالقت�شاد الوطني .
للحق  واملمثلة  املجتمع  نائبة عن  بو�شفها  العامة  النيابة  اأكد حر�ص  كما 
العام حيث ت�شعى اىل حتقيق موجبات القانون للحفاظ على ا�شتمرار بيئة 
ال�شتثمار يف الدولة بيئة جاذبة واآمنة وحلماية حقوق واأموال امل�شتثمرين 
الوطني،  القت�شاد  ع�شب  متثل  والتي  ال�شتثمار  �شركات  يف  وامل�شاهمني 
الدولة تهدف اىل تنظيم  التي و�شعتها  املطبقة  القوانني  اأن  م�شددا على 
ن�شاط ال�شركات وغريها من الكيانات ال�شتثمارية وحمايتها من كل عبث 

او ا�شتغالل غري م�شروع قد ي�شر بها.
�شتوا�شل  العامة  النيابة  اأن  منوها  ت�شريحه  ال�شام�شي  امل�شت�شار  واختتم 

اإطالع الراي العام وفقاً ملجريات وم�شلحة التحقيق.

لال�ستفادة من �لطلب �ملتز�يد على �ل�سفر من و�إىل �لإمارة
مطار ال�سارقة ي�ستقبل اأوىل 

رحالت طيان بيز الأوكرانية
•• ال�سارقة-الفجر:

ا�شتقبل مطار ال�شارقة يوم الأربعاء 20 اكتوبر 2021، الرحلة الفتتاحية 
ل�شركة “طريان بيز - Bees Airlines« الأوكرانية والقادمة من مطار 
على  املتزايد  الطلب  من  لال�شتفادة  ال�شركة  ت�شعى  حيث  ال��دويل،  كييف 
ال�شفر من واإىل اإمارة ال�شارقة من خالل تد�شني هذا اخلط مبعدل رحلتني 

اأ�شبوعياً مع اللتزام بتقدمي اأعلى معايري اخلدمات واأكرثها تطوراً.
على  الطائرة  هبوط  ل��دى  الفتتاحية  للرحلة  ا�شتقبال  حفل  اأقيم  وق��د 
مدرج مطار ال�شارقة بعد عبورها اأقوا�ص مر�شات املياه التقليدية بح�شور 
�شعادة علي �شامل املدفع، رئي�ص هيئة مطار ال�شارقة الدويل، و�شعادة ال�شيخ 
و�شعادة  ال��دويل،  ال�شارقة  مطار  هيئة  مدير  القا�شمي،  �شعود  بن  في�شل 
عزيز،  رام��ي  وال�شيد  بدبي،  الأوك��راين  القن�شل  خومياك،  اأوليك�شاندر  د. 
ع��دد من  اإىل جانب  الإم���ارات،  ت��ور( يف  التنفيذي ملجموعة )تيز  الرئي�ص 

امل�شوؤولني من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف مطار ال�شارقة.
�شركة  باختيار  “نرحب  امل��دف��ع:  ���ش��امل  علي  ���ش��ع��ادة  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
�شت�شهم يف  التي  ال�شارقة حمطة ووجهة لرحالتها  مطار  “طريان بيز” 
فر�شة  اأوكرانيا  من  القادمني  للم�شافرين  و�شتتيح  ال�شفر،  خيارات  زيادة 
التي  املتكاملة  اخل��دم��ات  من  جمموعة  مع  ال�شفر  جتربة  لتعزيز  مميزة 
الوجهات  من  ات�شاعاً  اأك��رث  �شبكة  للم�شافرين  يتيح  حيث  املطار،  يقدمها 
الإقليمية والعاملية، اإىل جانب فر�ص اكت�شاف املعامل ال�شياحية والرتفيهية 

التي تعك�ص املوروث الثقايف لإمارة ال�شارقة«.
الرئي�شية على  امل��ح��ط��ات  م��ن  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  “يعترب  امل��دف��ع:  واأ����ش���اف 
خريطة ال�شفر وال�شياحة العاملية، نتيجًة لإ�شرتاتيجيات التطوير امل�شتمرة 
املطار  اأن  م�شيفاً  ال�شارقة،  مطار  هيئة  تنتهجها  التي  التحتية  البنية  يف 
توثيق عالقته مع  الريادية من خالل  تعزيز مكانته  العمل على  يوا�شل 
املتعاملني  جلميع  م��وف��راً  ج���دد،  ���ش��رك��اء  وا�شتقطاب  احل��ال��ي��ني  ال�شركاء 

جتربة �شفر اآمنة و�شل�شة وممتعة يف خمتلف مراحل رحلتهم«.
من جانبه، قال ال�شيد رامي عزيز، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة “ تيز تور” 
ال�شارقة، ودعمهم  ال�شياحية: نحن �شعداء بتعاوننا مع �شركائنا يف مطار 
ال�شياحي يف الإم��ارة، من خالل جذب مزيد من  الن�شاط  امل�شتمر لتعزيز 
يعترب  التي  اأوكرانيا  من  وخ�شو�شاً  العامل،  اأنحاء  كافة  من  اإليها  ال��زوار 
لهم  الرئي�شية  الوجهات  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مواطنوها 

للزيارة يف املنطقة«.
الأوكرانيني  ال�شياح  من  للمزيد  الفر�شة  اإتاحة  على  “�شنعمل  واأ���ش��اف: 
لزيارة الإمارات، وباملقابل متكني املواطنني واملقيمني يف الدولة من زيارة 
واإىل  من  �شتنطلق  التي  املتتظمة  اجلوية  الرحالت  خ��الل  من  اأوك��ران��ي��ا، 

البلدين من خالل مطار ال�شارقة«. 

جتاوزت ح�سة �مل�سارف من دعم �لإمار�ت 250 مليار درهم

احتاد م�سارف الإمارات يوفر فر�ص العمل ملواطني الإمارات مبا يتما�سى مع اأهداف مبادرة »م�ساريع اخلم�سني«
•• اأبوظبي- رم�سان عطا

رئي�ص  ال��غ��ري��ر،  عبدالعزيز  م��ع��ايل  عقد 
الإم����ارات،  م�شارف  احت���اد  اإدارة  جمل�ص 
�شباح اأم�ص  موؤمتراً �شحفياً هو الأول له 
باحلد  اخلا�شة  الإج���راءات  تخفيف  منذ 
وتناول  كوفيد-19.  جائحة  تف�شي  من 
معاليه خالل املوؤمتر ال�شحفي عدداً من 
املوا�شيع املتعلقة بالتعايف القت�شادي بعد 
اجلائحة ومنو القطاع امل�شريف الإماراتي 
وال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي واج�����ه�����ت الإحت�������اد 
وامل�شارف خالل اجلائحة، والتعاون التام 
مع امل�شرف املركزي ل�شماِن امتثال كافة 

الأع�شاء لتعليمات املركزي. 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  معاليه  ناق�ص  كما 
عدة موا�شيع اأخرى، مثل الإجنازات التي 
جائحة  خ���الل  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع  حققها 
ا�شتمّرت  ال���ت���ي  وخ��ط��ط��ه  كوفيد-19 
اإىل  اإ���ش��اف��ًة  الكبري،  التحدي  ذل��ك  رغ��م 
التقدم الذي اأحرزته امل�شارف الإماراتية 
القطاع  يف  ال��ت��وط��ني  ت��ع��زي��ز  م�شاعي  يف 
امل�����ش��ريف، واجل��ه��ود اجل��م��اع��ي��ة م��ن ِقبل 
اأع�����ش��اء احت���اد م�����ش��ارف الإم����ارات لدعم 
“م�شاريع  يف  امل��ح��ددة  الأه�����داف  حتقيق 
اإ�شافة اإىل الأثر  احلكومية،  اخلم�شني” 
الإيجابي املتوقع من اإك�شبو 2020 على 
اأداء  وت��وق��ع��ات   ، وامل���ايل  امل�شريف  القطاع 
الن�شف  الإم���ارات���ي يف  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع 

الثاين من عام 2021. 
ع��ل��ى اجلهود  ال�����ش��وء  األ��ق��ى معاليه  ك��م��ا 
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا احت����اد م�����ش��ارف الإم������ارات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  وم�������ش���رف 
للجرائم  الم���ت���ث���ال  مل���ع���اجل���ة  امل����رك����زي 
املالية، وتاأثري القرارات اجلديدة املتعلقة 
دولة  يف  للم�شتثمرين  الإق��ام��ة  بتاأ�شرية 
اإ�شافة  امل�����ش��ريف،  القطاع  على  الإم����ارات 
اإىل تقدمي معاليه اآخر التحديثات حول 

اأهم مبادرات احتاد م�شارف الإمارات. 
التي  ال��ب��ن��اءة  ال�شتباقية  اجل��ه��ود  وع���ن 

قّدمها م�شرف الإمارات العربية املتحدة 
اجلائحة  ت��اأث��ري  م��ن  للتخفيف  امل��رك��زي 
ع���ل���ى ع����م����الء امل���������ش����ارف م����ن الأف��������راد 
عبدالعزيز  م���ع���ايل  ق�����ال  وال�������ش���رك���ات، 
التي  ال�شاملة  الإج����راءات  “اإن  ال��غ��ري��ر: 
اتخذها م�شرف الإمارات العربية املتحدة 
النظام  لدعم  املنا�شب  الوقت  يف  املركزي 
تعايف  وب�شكٍل جلّي يف  اأ�شهمت  قد  امل��ايل، 
تاأثريات  م��ن  الإم����ارات  اقت�شاد  وحماية 
الإمارات  دولة  خ�ش�شت  فلقد  اجلائحة. 
 400 ي��ق��ُرب  م��ا  اإىل  دع��م و�شلت  حزمة 
امل�شارف  ح�شة  وجت����اوزت  دره���م،  مليار 
وا���ش��ت��ف��اد من  دره����م.  م��ل��ي��ار   250 منها 
التي  ال�شفرية  التكلفة  ذات  الت�شهيالت 
ك��ّل من  100 مليار دره��م  بلغت قيمتها 
امل�����ش��ارف والأف�������راد وال�����ش��رك��ات، بحيث 
من  ل��ل��م�����ش��ارف  ال�����ش��ي��ول��ة  اإدارة  ي�����ّش��رت 
تكلفة.  ب���دون  امل�شمون  التمويل  خ��الل 
كما ا�شتفاد من برنامج امل�شرف املركزي 
الآلف  مئات  املوجه  القت�شادي  للدعم 
من العمالء الأفراد، وع�شرات الآلف من 
ف�شاًل  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات 
عن الآلف من �شركات القطاع اخلا�ص. 

ال��ق��ط��اع امل�شريف  ال���ت���زام  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���داً 
بالتوطني ومببادرة “م�شاريع اخلم�شني”، 
م�شارف  احت���اد  “�شيلعب  م��ع��ال��ي��ه:  ق���ال 
تنمية  يف  وم��ع��ززاً  داِع��م��اً  دوراً  الإم�����ارات 
ملواطني  العمل  ف��ر���ص  وت��وف��ري  امل��ه��ارات 
اأهداف  م��ع  الإم����ارات مب��ا يتما�شى  دول��ة 
 ، اخلم�شني”البارزة  “م�شاريع  م��ب��ادرة 
ملرحلة ع�شر  ت�شع خارطة طريق  والتي 
واأ�شاف  اجلديد”.  القت�شادية  التنمية 
بال�شتثمار  نوؤمن  “نحن  قائاًل:  الغرير 
املرحلة  �شيقودون  الذين  �شعبنا،  اأبناء  يف 
دول���ت���ن���ا وحتولها  ت��ن��م��ي��ة  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
القت�شادي. ويتعدى تركيزنا على جمرد 
خلق فر�ص عمل لالإماراتيني، بل وميتد 
ب��امل��وارد وال��ت��دري��ب الذي  اإىل ت��زوي��ده��م 
القطاع  ق���ادة  لي�شبحوا  اإل��ي��ه  يحتاجون 
الطويل،  امل���دى  على  امل�شتقبل  يف  امل���ايل 
لت�شكيل  م�����ش��ت��ع��دي��ن  اأن��ف�����ش��ه��م  ل��ي��ج��دوا 

م�شتقبل القت�شاد الإماراتي«. 
اإدارة احتاد م�شارف  رئي�ص جمل�ص  ونّوه 
الإم��ارات خالل املوؤمتر ال�شحفي اإىل اأن 
الطلب على القرو�ص قد ارتفع يف الفرتة 
اإك�����ش��ب��و 2020،  ال��ت��ي ���ش��ب��ق��ت م��ع��ر���ص 

والذي حدده كاأحد العوامل الرئي�شية يف 
التعايف الأ�شرع للقطاع امل�شريف الإماراتي 
واقت�شاد الدولة ب�شكل عام بعد اجلائحة 
وخالل الأ�شهر املقبلة. كما اأعرب معاليه 
عن تفاوؤله باأن العديد من ال�شركات التي 
ت���زور الإم�����ارات ح��ال��ي��اً حل�����ش��ور معر�ص 
من  ج�������زءاً  ت��ن��ق��ل  ق����د   2020 اإك�������ش���ب���و 
الإم����ارات  دول���ة  اإىل  التجارية  اأن�شطتها 
وت��ب��داأ ا���ش��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة ه��ن��ا، وه��و ما 
القطاع  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  �شينعك�ص 

امل�شريف. 
للم�شارف  القوية  املالية  النتائج  وح��ول 
الإماراتية للربع الثاين من عام 2021، 
قائاًل:  الغرير  عبدالعزيز  معايل  حتدث 
اأن  على  موؤ�شراً  الإيجابية  النتائج  “تعد 
الإم���ارات���ي يف حالة  الق��ت�����ش��ادي  القطاع 
عاملياً  تراجع  حالة  يف  ك��ان  اأن  بعد  تعاٍف 
واأ�شاف  كوفيد-19”.  ج��ائ��ح��ة  ب�شبب 
امل�شارف  حت��اف��ظ  اأن  “نتوقع  م��ع��ال��ي��ه: 
الإماراتية على زخم منوها خالل الن�شف 
بتح�شن  م���دف���وع���ة  ال����ع����ام،  م���ن  ال���ث���اين 
ظروف الت�شغيل وكفاءة التكلفة والطلب 
على الئتمان. ونعتقد اأن القطاع �شينمو 

النمو  ���ش��ع��ف  اإىل  ت�����ش��ل  ق���د  مب���ع���دلٍت 
املتوقع لالقت�شاد الإماراتي ككل يف العام 

القادم«. 
واأ�شار رئي�ص احتاد م�شارف الإمارات اإىل 
اأن القرارات اجلديدة املتعلقة بالإقامة يف 
دولة الإمارات تعد خطوًة مهمًة لتحفيز 
الزوار  القت�شاد، وذلك من خالل جذب 
النمو لعقوٍد  اأ�ش�ص  واإر�شاء  وال�شتثمارات 
“ت�شعى  واأو�شح معاليه قائاًل:  قادمة”. 
اإيجابية  بيئة  دائماً خللق  الإم��ارات  دولة 
الب�شري  العامل  اأن  ومب��ا  للم�شتثمرين، 
اأ���ش��ا���ش��ي م��ن ه��ذه البيئة، فقد  ه��و ج��زء 
اإر���ش��ادات الإق��ام��ة من  متت املوافقة على 
قبل القيادة الر�شيدة لتعزيز هذه البيئة 

ال�شتثمارية«. 
ال�شحفي  امل�����وؤمت�����ر  م���ع���ال���ي���ه  واخ���ت���ت���م 
الإع�����الم حول  و���ش��ائ��ل  ب��ت��ح��دي��ث ممثلي 
احتاد  مب��ب��ادرات  املرتبطة  البيانات  اآخ��ر 
والقادمة،  احل��ال��ي��ة  الإم������ارات  م�����ش��ارف 
ال���ت���ي ت��غ��ط��ي م���ن���ع الح���ت���ي���ال والأم������ن 
البيع  واأخ��الق��ي��ات  ومعايري  ال�شيرباين 
واإدارة البيانات واحلماية والعديد غريها 

من املجالت. 

- حمدان بن حممد: 
•�ملو�طن هو �أ�سا�س �لتنمية.. و�خلطة �لتطويرية حلّتا هدفها خلق فر�س 

��ستثمارية لأهلها.. وتنمية �قت�سادية ي�سارك فيها وي�ستفيد منها �سباب حّتا
•�لعتماد كبري على �سباب حّتا يف �إن�ساء و�إد�رة وت�سويق �مل�ساريع..

 هم جزء �أ�سا�سي من م�سرية �لتنمية �لقت�سادية و�ل�سياحية حلتا.. 
وهدفنا خلق منوذج وطني جديد.

- مكتوم بن حممد: 
•مئات �لفر�س �لقت�سادية و�ل�سياحية قادمة يف حّتا ون�سجع �ل�سباب على 

�ل�ستفادة منها و�لبناء عليها.. وخلق ق�س�س جناح وطنية تنطلق من حّتا
• رو�د �لأعمال يف حّتا لديهم طاقات كبرية و�إمكانات مب�سرة توؤهلهم 

للم�ساركة بفاعلية يف تنفيذ �خلطط �لتنموية



27

املال والأعمال

الحتاد لئتمان ال�سادرات ت�ست�سيف حدثا عامليا يف اك�سبو دبي 2020 

خالل ندوة �فرت��سية نظمتها بالتعاون مع جمل�س �لأعمال �لإمار�تي �جلنوب �أفريقي و »�أب�سا« 

غرفة دبي تعزز من مكانة دبي كبوابة ومركز عاملي ل�سركات جنوب اأفريقيا

•• دبي -وام:

لئتمان  الحت������اد  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال�شادرات، بالتعاون مع منتدى”وورلد 
اأ�شبوع  �شتمنت”،  اإن  اأجن���ل���ز  ب��زن�����ص 
�شتمنت”  اإن  اأجن���ل���ز  ب��زن�����ص  “وورلد 
2020 دبي ، يف اإطار  اإك�شبو  العاملي يف 
مكانة  تر�شيخ  يف  للم�شاهمة  ج��ه��وده��ا 
دول��ة الإم���ارات وجهة رائ��دة لالقت�شاد 
وب�شفته  امل�شتقبل.  و�شناعة  والأع��م��ال 
�شريًكا تابًعا ملنتدى جمموعة الع�شرين 
بزن�ص  “وورلد  منتدى  يتوىل   ،  G20
اأ�شبوع  ت��ن�����ش��ي��ق  اإن?�شتمنت”  اأجن���ل���ز 
اإن?�شتمنت”  اأجن���ل���ز  ب��زن�����ص  “وورلد 
دولة.   72 اأم�ص مب�شاركة  اختتم  ال��ذي 
وق��د وف��ر ه��ذا احل���دث الهجني من�شة 
وامل�شاركة  والتعلم  للتوا�شل  مفتوحة 
وعر�ص الخرتاعات والبتكارات وتبادل 
امل��ع��رف��ة واخل������ربات ال���ت���ي ت���ع���زز ري����ادة 

الأعمال واأنظمة ال�شتثمار.

وم����ن ب���ني امل��ت��ح��دث��ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني يف 
اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  احل��دث معايل 
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية، 
ال���ذي ���ش��ارك روؤي��ت��ه ح��ول ال��دع��م الذي 
للم�شتثمرين  الإم������ارات  دول����ة  ت��ق��دم��ه 
ورواد الأعمال، حيث قال: من املوؤكد اأن 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة من بني 
ال�شتثمارية،  والوجهات  ال��دول  اأف�شل 
ال�شغرية  ال���������ش����رك����ات  ت�������ش���ك���ل  ح���ي���ث 
من  امل����ائ����ة  يف   95 ف��ي��ه��ا  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
اإجمايل عدد ال�شركات. و�شواء من حيث 
عدد ال�شركات املمولة اأو حجم راأ�ص املال 
تتمتع  النا�شئة،  ال�شركات  يف  امل�شتثمر 
دول����ة الإم������ارات مب��ك��ان��ة رائ����دة يف دعم 
النا�شئة على م�شتوى منطقة  ال�شركات 
وذلك  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
نتيجة ال�شراكة بني القطاعني احلكومي 
واخلا�ص التي تلعب دوراً حيوياً يف توعية 
باأهمية  الأع���م���ال  ورواد  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
وت���وف���ري من�شات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ال�����ش��رك��ات 

متنوعة لربطهم، وبالتايل ت�شكيل �شبكة 
ا�شرتاتيجية لهذه ال�شركات حيث ميكن 
واق�����ع. وق���د مّثل  اإىل  ال�����ش��غ��ف  حت��وي��ل 
التنفيذي  الرئي�ص  فال�شيوين،  ما�شيمو 
ل�شركة الحتاد لئتمان ال�شادرات،دولة 
“وورلد  منتدى  يف  كمفو�ص  الإم����ارات 
كلمة  والقى  �شتمنت”،  اإن  اأجنلز  بزن�ص 
رئ��ي�����ش��ي��ة يف امل��را���ش��م الف��ت��ت��اح��ي��ة. ويف 
التجارية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع���ن  ح��دي��ث��ه 
لريادة الأعمال الدولية، قال فال�شيوين 
اآثار  م��ن  يتعافى  ال��ذي  ال��ع��امل،  يتطلب 
ا�شتمر طوياًل، دبلوما�شية جتارية  وباء 
واعتماد طرق  يتغري،  �شيء  كل  جديدة، 
اأف�شل لتلبية الحتياجات املتغرية هو يف 
�شميم الإجراءات الدبلوما�شية الناجحة 
، ويعترب دمج مبداأ ال�شتدامة والتنقل 
وال��ف��ر���ص يف ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة اأم����را بالغ 
وامل�شتقبل.  ال��وق��ت احل��ايل  الأه��م��ي��ة يف 
وب�شفتها �شركة حماية الئتمان التابعة 
الإم����ارات،  ب��دول��ة  الحت��ادي��ة  للحكومة 

ال�شادرات  الحت��اد لئتمان  �شركة  تعيد 
ريادة  لت�شجيع  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ت��ع��ري��ف 
فعال  دور  ل��ع��ب  خ����الل  م���ن  الأع����م����ال 
الوطنية  الأج���ن���دة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف 
لدولة  النفطية  غري  ال�شادرات  لتنمية 
ننفذ  واإن��ن��ا  املتحدة.  العربية  الإم����ارات 
اقت�شاد  م�شهد  ل��ر���ش��م  ا�شرتاتيجيتنا 
روؤية  م��ع  يتما�شى  الإم�����ارات مب��ا  دول���ة 
القيادة الر�شيدة للدولة للخم�شني عاًما 

القادمة.
ال�شخ�شيات  ك����ب����ار  احل��������دث  ح�������ش���ر 
وم�شتثمرون  التنفيذيون  وامل�����ش��وؤول��ون 
�شهد  ك��م��ا   ، دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  م���ن 
احلدث ح�شور جمتمع منتدى “وورلد 
اأكرث  م��ن  �شتمنت”  اإن  اأجن��ل��ز  ب��زن�����ص 
 685 ي�شمل  وال���ذي  دول���ة،   127 م��ن 
ا و4 اأع�شاء  م�شوؤوًل ممثاًل و16 مفو�شً
كبار يف جمل�ص ال�شيوخ و266 ع�شًوا يف 
دولًيا  �شريًكا  و357  ال�شيوخ  جمل�ص 
وفرت  وق��د  تدري�ص.  هيئة  ع�شو  و44 

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة دبي موؤخراً، ممثلًة مبكتبها 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  م��وزم��ب��ي��ق،  يف  التمثيلي 
اجلنوب  الإم�����ارات�����ي  الأع����م����ال  جم��ل�����ص 
افرتا�شية  ن�����دوة  و”اأب�شا”،  اأف���ري���ق���ي 
ح�شرها 113 م�شاركاً من دولة الإمارات 
بالفر�ص  ل��ل��ت��ع��ري��ف  اأف��ري��ق��ي��ا  وج���ن���وب 
دولة  بني  الثنائي  والتعاون  القت�شادية 
اإفريقيا، وتعزيز مكانة  الإمارات وجنوب 
دبي كبوابة ومركز عاملي ل�شركات جنوب 

اأفريقيا.
لتعريف  الف��رتا���ش��ي��ة  ال���ن���دوة  وه��دف��ت 
على  الإماراتية  ال�شركات  من  امل�شاركني 
والأع����م����ال اجلديدة  ال���ش��ت��ث��م��ار  ف��ر���ص 
املوجودة يف خمتلف القطاعات يف جنوب 
اأفريقيا، بالإ�شافة اإىل املزايا والت�شهيالت 

دويل،  اأع��م��ال  كمركز  دب��ي  توفرها  ال��ت��ي 
امل�شهد القت�شادي  ال�شوء على  وت�شليط 
جلنوب اأفريقيا من وجهات نظر خمتلفة 
القائمة مع  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��اآزر  واأوج����ه 

دولة الإمارات.
كل  ال��ن��دوة  يف  املتحدثني  قائمة  و�شملت 
من عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف 
�شركة  رئي�ص  باتيل،  واإمتياز  دب��ي،  غرفة 
 ،»Multichoice ت�شوي�ص  “ملتي 
الأعمال  جمل�ص  رئي�ص  بوجتيرت،  وب��ول 
الإم�����ارات�����ي اجل���ن���وب اأف���ري���ق���ي، وب����اري 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ب��ي��دف��ورد، 
ال�شرق  ميديكلينيك  جمموعة  يف  -دب��ي 
الأو�شط، والربوفي�شور �شتاين هيكروت ، 
اإل  “بي �شي  الرئي�ص التنفيذي للفكر يف 
احتاد  رئي�ص  فيني�ص،  PCL«، وميالين 
غ���رف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، وي��ون�����ص ح�شني، 

التجارة  وزارة  يف  ال�شتثمار  ق�شم  رئي�ص 
اأفريقيا،  جنوب  يف  واملناف�شة  وال�شناعة 
ال��ع��ل��م��ي، م��دي��ر ق�����ش��م يف �شركة  وك����رمي 
“اإننريو Ennero«، وبرميي�شن نايدو، 
يف  واآ�شيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  رئي�ص 
“اأب�شا«. وخالل كلمته يف الندوة، اأكد عمر 
اأفريقيا تعد من الأ�شواق  اأن جنوب  خان 
ذات الأهمية الإ�شرتاتيجية لدبي وغرفة 
دبي، م�شرياً اإىل اأن الغرفة تركز جهودها 
الدولة  الأع��م��ال يف  اآف��اق  ا�شتك�شاف  على 
املوجودة  التمثيلية  مكاتبها  خ��الل  م��ن 
اأنه  م�شيًفا  اأف��ري��ق��ي��ا،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
املا�شية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  م���دى  ع��ل��ى 
عززت دبي مكانتها كمركز جتاري مف�شل 

ووجهة جاذبة ل�شركات جنوب اأفريقيا.
اأن جتارة دبي غري النفطية  وك�شف خان 
ملحوظ  ب�شكل  منت  اأفريقيا  جنوب  مع 

خ����الل ال�����ش��ن��وات الأخ������رية ل��ت��ت��ج��اوز 4 
م�شيفاً   ،2020 ع��ام  يف  دولر  م��ل��ي��ارات 
اإىل اأن جمل�ص الأعمال الإماراتي اجلنوب 
حتت  �شنوات  منذ  تاأ�ش�ص  ال��ذي  اأفريقي، 
يف  حا�شًما  دوًرا  يلعب  دب��ي،  غرفة  مظلة 
الإماراتية  ال�����ش��رك��ات  ب��ني  ب��ن��اء اجل�����ش��ور 
اأن  اإىل  كذلك  م�شرياً  اإفريقيا،  وج��ن��وب 
هذه الندوة الفرتا�شية التي نظمت بني 
ال�شراكات  اأوىل  تعترب  واملجل�ص  الغرفة 
اأجل حتقيق  والتعاون بني اجلانبني من 
الأه�����داف ل��ل��رتوي��ج ل��دب��ي ك��م��رك��ز عاملي 

ل�شركات جنوب اأفريقيا.
وبدوره قال بول بوجتيرت، رئي�ص جمل�ص 
اأن  اأفريقي  الأع��م��ال الإم��ارات��ي اجل��ن��وب 
دبي تعمل كم�شّرع لتعزيز ودفع العالقات 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
يلعب  املجل�ص  اأن  اإىل  لف��ت��اُ  واأف��ري��ق��ي��ا، 

•• اأبوظبي -وام:

تراأ�ص معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، وزير 
دولة للتجارة اخلارجية، وفد دولة الإمارات امل�شارك 
التعاون  ل��ل��ج��ن��ة  وال�����ش��ت��ني  احل�����ادي  الج���ت���م���اع  يف 
ال���ت���ج���اري ل����دول جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون ل����دول اخلليج 
العربية، الذي عقد موؤخراً يف العا�شمة البحرينية 

املنامة.
ن��اق�����ص الج��ت��م��اع، ال���ذي ���ش��ارك ف��ي��ه م��ع��ايل نايف 
اخلليجي  التعاون  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  احل��ج��رف 

التجارة  املعنيني مبلف  الوزراء وامل�شوؤولني  ومعايل 
يف دول املجل�ص، عدداً من البنود التي ت�شب يف دعم 
املجل�ص،  دول  ب��ني  وال��ت��ج��اري  القت�شادي  التكامل 
وزيادة معدلت التجارة البينية وت�شهيل اإجراءاتها 
التجارة  تنمية  وكذلك  اأن�شطتها،  وتنويع  وتو�شيع 

بني دول املجل�ص والأ�شواق العاملية.
واأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ال����زي����ودي اأن دول���ة 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ه��ا  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات  الإم��������ارات، 
ملتزمة بدعم العمل اخلليجي امل�شرتك يف خمتلف 
للدولة،  ثابتة  �شيا�شة  باعتباره  التنموية،  املجالت 

والتجارية  القت�شادية  ال�شراكات  لتنمية  وحمركاً 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى اخل��ل��ي��ج��ي. واأ����ش���ار م��ع��ال��ي��ه اإىل اأن 
التعاون  الدولة حري�شة على دعم خمرجات جلنة 
ل�شياغة  رئ��ي�����ش��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ت���ج���اري، 
للتعاون اخلليجي يف  الداعمة  ال�شيا�شات واخلطط 
القت�شادية مبا يخدم  والأن�شطة  التجارة  جمالت 

تطلعات دول املجل�ص بالزدهار والنمو.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه اأن ال��ب��ن��ود امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
جديدة  دفعة  تعطي  اأن  �شاأنها  م��ن  اللجنة  اأع��م��ال 
اخلليجي،  والتجاري  القت�شادي  التكامل  جلهود 

4 حم��اور رئي�شية يف هذا  “ناق�ص الجتماع  وق��ال: 
دول  ب��ني  التجارة  ان�شيابية  اآل��ي��ات  �شملت:  ال�شدد 
بالتجارة،  امل��رت��ب��ط��ة  امل��وح��دة  وال��ق��وان��ني  امل��ج��ل�����ص، 
الفريق  وم�شتجدات  الإلكرتونية،  التجارة  وملف 
والتكتالت  ال����دول  م��ع  املجل�ص  ل���دول  ال��ت��ف��او���ش��ي 
حري�شون  ونحن  العاملية.  والتجارية  القت�شادية 
على دعم اجلهود امل�شرتكة يف اإطار اللجنة للخروج 
باأف�شل تو�شيات وقرارات ت�شب يف م�شتويات اأعلى 
وكذلك  بينها،  فيما  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  لتجارة 

جتارتها مع العامل«.

املنتدى  الإم���ارات يف هذا  م�شاركة دول��ة 
الإماراتية  ال�شركات  لنمو  واعدة  فر�شاً 

والقت�شاد الوطني ب�شكل عام.
متحور مو�شوع احلدث هذا العام حول 
الأعمال  ل��ري��ادة  جت��اري��ة  “دبلوما�شية 
العامل  ق����ادة  األ��ه��م  وال����ذي  الدولية”، 
جتارب  خلو�ص  وامل�شتقبليني  احلاليني 
ج��دي��دة ب��اأف��ك��ار ف��ري��دة،وال��ت��ع��اون بني 
اقت�شادات  وتنمية  القطاعات،  خمتلف 
ال����ع����امل م����ن خ�����الل ري��������ادة الأع�����م�����ال، 

وال�شتثمار، وال�شمول املايل، والبتكار.
“وورلد  اأ����ش���ب���وع  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ق��دم��ت  و 
الإمارات  يف  �شتمنت”  اإن  اأجنلز  بزن�ص 
من�شة مبتكرة للتعاون على اإيجاد حلول 
الأ�شهم  ���ش��وق  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات 
واأ���ش��واق راأ����ص امل���ال يف امل��راح��ل املبكرة، 
وملناق�شة غريها من الهتمامات العاملية 
الأوروب�����ي  والحت�����اد  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
والقت�شادات  الع�شرين  ودول جمموعة 

الإقليمية واملحلية

ال�شراكات  واإق��ام��ة  تعزيز  يف  مهًما  دوًرا 
اأن��ه من  اجلديدة بني اجلانبني، م�شيًفا 
جنوب  م��ن  لل�شركات  مي��ك��ن  دب���ي  خ���الل 
العاملية،  الأ���ش��واق  اإىل  الو�شول  اأفريقيا 
 2020 اإك�شبو  اأن معر�ص  موؤكداً كذلك 
دب����ي ه���و م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 

العامل والأ�شواق الأخرى.
اأج����ري خ���الل الندوة  ا���ش��ت��ب��ي��ان  واأظ���ه���ر 
امل�شاركني  م��ن   33% اأن  الف��رتا���ش��ي��ة 
اخ�����ت�����اروا ���ش��ي��ا���ش��ة احل���ك���وم���ات امل����وؤي����دة 
ملمار�شة  ك�����ش��ب��ب  ال���ت���ج���اري���ة  ل���الأع���م���ال 
الأعمال التجارية يف دبي، يليها الت�شال 
 ،18% بن�شبة  وال��ق��ي��ادة   21% بن�شبة 
تكنولوجيا  امل�����ش��ارك��ون  اخ���ت���ار  ح���ني  يف 
املعلومات والت�شالت واملعاجلة الزراعية 
كاأهم القطاعات التي يجب اأن ت�شتثمرها 

ال�شركات يف جنوب اأفريقيا.

�سندوق النقد الدويل ينظم 
حلقة نقا�ص حول م�سارات التعايف

•• ال�سارقة-وام: 

يف  التعايف  م�شارات  ح��ول  اإفرتا�شية  نقا�ص  حلقة  ال��دويل  النقد  �شندوق  نظم 
ال�شندوق  اإ���ش��دار  م��ع  تزامنا  وذل��ك  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
لتقريره ال�شنوي “اآفاق القت�شاد الإقليمي يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا” 
التي  وال�شيا�شات  اجلائحة  اأعقاب  يف  املنطقة  يف  املحرز  التقدم  اإىل  اأ�شار  ال��ذي 
بدر  احللقة  �شارك يف  للجميع.  ا�شتدامة  اأك��رث  نحو  على  التعايف  يف  ت�شاعد  قد 
عزور  وجهاد   - ال�شارقة  مقرها   - للم�شاريع  للهالل  التنفيذي  الرئي�ص  جعفر 
مدير ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى لدى �شندوق النقد الدويل و�شريف كامل 
عميد كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ومونيكا مالك كبرية 
القت�شاديني يف بنك اأبوظبي التجاري. وقال جهاد عزور “ اأحرزت عدة دول يف 
املنطقة وبالتحديد يف منطقة اخلليج تقدما ملحوظا فمنذ بداية هذا العام ودول 
و�شتحظى  اجلديدة  الفريو�ص  موجات  رغم  وتعافيها  تقدمها  توا�شل  املنطقة 
ال�شيا�شات  لو�شع  اأو���ش��ع  وجم��ال  اأع��ل��ى  تطعيم  م��ع��دلت  متتلك  التي  ال��ب��ل��دان 
بوترية تعاف اأ�شرع و�شتكون اأقل ت�شررا باجلائحة على املدى البعيد. من جانبه 
القطاع اخلا�ص ومع  اإيجابية جديدة عرب  اإىل ظهور توجهات  اأ�شار بدر جعفر 
ال�شركات  يف  مالية  ال��راأ���ص  الإ�شتثمارات  حجم  يف  ال�شديد  القيا�شي  الرت��ف��اع 
والجتماعية  البيئية  تبني مبادئ احلوكمة  نحو  وتوجهها  الأعمال  ومنو وعي 
واملوؤ�ش�شية هناك تزايد يف اأهمية الأعمال والدور الأ�شمل الذي توؤديه يف حتقيق 
الأهداف وقال اإن م�شتوى الثقة يف قطاع الأعمال يرتفع حول العامل واأ�شبحنا 
نرى يف املنطقة توجها مماثال لذلك ل �شيما واأن القطاع اخلا�ص اأ�شبح يعترب 

�شريكا اأ�شا�شيا يف حتقيق الأهداف الوطنية لدول املنطقة.

الإمارات توؤكد دعمها جهود التكامل اخلليجي لزيادة التبادل التجاري وتعزيز ان�سيابية حركة التجارة 
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�إعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
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CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1019091-1 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شتودع اخلرباء لالدويه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1069118 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بنان على حممد احل�شن  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة منى حممد مظهر حماده %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رمي ح�شن حممود بل�ص

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف منى حممد مظهر عبدالرحمن حماده

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�إعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز كواليتى بريد

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:3757245 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة طارق كرمي عبدالكرمي خواجا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

عبداهلل م�شاعد ح�شن على املن�شورى من مالك اإىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب ال�شركاء 

 عبداهلل م�شاعد ح�شن على املن�شورى من 100 % اإىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

�إلغاء �إعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�ص الرخ�شة 
قوة  �شركة  التجاري  بال�شم   CN رقم:1135236 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  العامة  لل�شيانة  النوار 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 

فقدت �شهادات ا�شهم �شادرة عن ال�شركة العاملية القاب�شة 
)ا�شماك( با�شم كال من : 

ASMAK1720780�سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي 
ASMAK1720781ميثاء �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي 
ASMAK1720782خلود �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي
ASMAK1720783منال �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي

ASMAK1720784�حمد �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي
ASMAK1720786يو�سف �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي

ASMAK1720785هيثم �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي
ASMAK1720787�لعنود �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي
ASMAK1720788ماجد �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي
ASMAK1720789�منه �سعيد حممد علي مبارك �ل�سبلي

فمن يعرث عليها ت�شليمها لل�شركة املذكورة اأعاله 
اأو الإت�شال على 050/6232249

   فقدان �شهادات ا�شهم

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8649  

   املنذر :  بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود )فرع دبي( 
املنذر اإليه : افتخار احمد خان و في�شل افتخار خان - )جمهول حمل الإقامة(

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�شهيالت الأربعة املوؤرخة يف 30 اكتوبر 2007، و 30 اأكتوبر 2007 و 2 اأبريل 
 4 3 واتفاقية القر�ص  2 واتفاقية القر�ص  1 واتفاقية القر�ص  واتفاقية القر�ص    ،2008 يوليو   2 و   ،  2008
جمتمعني ، وامل�شتندات الأخرى ذات العالقة واملربمة بني ومع البنك )املنذر بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط 
املحدود( وبينكم، بدفع مبلغ وقدره 2،174،414/28 درهم اإماراتي )مليونان ومائة واأربعة و�شبعون األف واأربعمائة 

واأربعة ع�شرة درهم وثمانية وع�شرون فل�ص( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اإىل املنذر.
مقابل هذا الدين قام املنذر اإليه )ب�شفته الراهن( وك�شمان للدين مبنح رهناً عقارياً تاأمينياً للمنذر )الرهن العقاري( 
وذلك على العقار، الفيال التاون هاو�ص رقم 26، ال�شارع 4، الينابيع 8 ، املبنى 187، الواقعة على قطعة الأر�ص رقم 
قطعة الأر�ص رقم 3565، مب�شاحة 2،665/38 قدم  على  الواقعة   ،8 الينابيع   ،4 رقم  ال�شارع  مب�شاحة   ،3564
مربع، تالل المارات الثالثة، دبي، المارات العربية املتحدة )العقار( ، وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر ات�ص 

ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وفقاً لالأ�شول لدى دائرة الرا�شي والأمالك يف دبي يف 10 يوليو 2008. 
ا�شعار لتنفيذ  املنذر بتوجيه  اأقدم  الدفع، ونتيجة لذلك  امل�شتحق  الدين  اليه وحتى تاريخه بت�شديد  املنذر  مل يلتزم 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاماً باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( ل�شنة 
�شاأن الرهونات يف اإمارة دبي.  ولكن مل يتمكن ممثل كاتب العدل من توجيه اإ�شعار تنفيذ الرهن  يف  ال�شادر   2008
اىل املنذر اليه.  ولحقاً، فو�شت حمكمة دبي البتدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه اإ�شعار تنفيذ الرهن عن طريق 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري يف ت�شديد 
الدين كاماًل خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوماً بعد تاريخ ن�شر هذا العالن، �شيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم 
بطلب اىل املحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل �ص.ب. 

+971-4-3904722 الرقم  على  اأو  املتحدة  العربية  المارات  دبي،   ،66
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد عمر عبدالعزيز   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003018/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عمر عبدالعزيز 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بيت الرتفيه لتجارة العاب الطفال  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 4902 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
مدين  تنفيذ   2021/212

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني

العنوان : المارات - راأ�ض اخليمة - منطقة جلفار
يف الق�شية التنفيذية رقم 212-2021 مدنى

بيع  ع��ن  ع��ب��ارة   ، ع��ق��ار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  راأ����ص اخليمة  تعلن حمكمة 
ت�شاعي  رقم   ،00340/2007“ رقم  وثيقة  مربع  قدم   6،727 م�شاحته  قدمي  �شعبى 
304020018 رقم املخطط 2007/1316، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم/ زيد 
درهم،   650،000 وقدره  ا�شا�شي  وب�شعر  مبيوع زيد حممد - بتاريخ 2021/10/27 
عن طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. فعلى من يرغب 
www. بال�شرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات

emiratesauction.ae، ومن يرغب بالإعرتا�ص عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء 
الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.

ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/121

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/121 اإيجارات
�شكنية  اأر����ص  ع��ن  ع��ب��ارة   ، ع��ق��ار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  راأ����ص اخليمة  تعلن حمكمة 
رقم  امل�شاحة(  م��ن   %60 علي  بالبناء  )ي�شمح  م��رب��ع  ق��دم   25،509 م�شاحتها  خالية  �شياحية 
املخطط  رقم   ،602035142 ت�شاعي  رقم   ،7458/2015 رقم   وثيقة   ،MRA37 الأر���ص 
�شينجهال ومدهور براديب  كومار  براديب  عليهم/  للمحكوم  ملكيتها  والعائدة   ،2015/44636
كومار �شينجهال - بتاريخ 2021/10/27 لعلى �شعر ، عن طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف 
متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. فعلى من يرغب بال�شرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين 
بالإعرتا�ص عليه  ، ومن يرغب   www.emiratesauction.ae الإم��ارات للمزادات  ل�شركة 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي          

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
وعقارات   اإيجارات  تنفيذ   2020/117

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2020/117 اإيجارات
تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن اأر�ص �شكنية �شياحية 
رقم  وث��ي��ق��ة  امل�����ش��اح��ة(،  60% م��ن  ع��ل��ي  ب��ال��ب��ن��اء  )ي�شمح  م��رب��ع  ق���دم   29،907 م�شاحتها  خ��ال��ي��ة 
والعائدة   ،2015/44653 املخطط  رق��م   ،602035161 ت�شاعي  رق��م   ،7430/2015“
بتاريخ   - �شينجهال  كومار  ب��رادي��ب  مدهور  و  �شينجهال  كومار  عليهم/براديب  للمحكوم  ملكيتها 
طريق �شركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة  عن  �شعر،  لعلى   2021/10/31
الإمارات  ل�شركة  الإل��ك��رتوين  املوقع  الدخول على  الط��الع  او  بال�شرتاك  م�شاء.  فعلى من يرغب 
دائرة  مراجعة  عليه  بالإعرتا�ص  يرغب  وم��ن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
مدين  تنفيذ   2015/79

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 
يف الق�شية التنفيذية رقم 79/2015

تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقارات املو�شحة باجلدول التايل:

�لتقييم موقع �لعقار نوع �لعقار م�ساحة �لق�سيمةرقم �لوثيقةم

مربع 12011/1453 قدم  درهم �ملويلحة�أر�س خالية زر�عية 111،000   670،000

مربع 22018/05694 قدم  درهم�ل�ساغي �أر�س خالية �سكنية6،000   130،000

مربع32018/05692 قدم  درهم�ل�ساغي�أر�س خالية �سكنية6،000   130،000

مربع42018/05693 قدم  درهم�ل�ساغي�أر�س خالية �سكنية6،000   130،000

مربع52002/8286 قدم  درهم�لق�سيد�ت�أر�س خالية �سناعية5،000   400،000

والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/ را�شد عبد اهلل عمران ال�شام�شي ، بتاريخ 27/10/2021 ، عن طريق �شركة المارات 
للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء. فعلى من يرغب بال�شرتاك او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين 
ل�شركة الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae، ومن يرغب بالإعرتا�ص عليه مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / مزيود ال�شحي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/8578(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : ال�شاحل الغربي خلدمات تنظيف البنية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

�شداد امل�شتحق مبلغ 6510 درهم للفرته من 2021/7/30 وحتى 2021/10/3 وما   )1
من  يوما   30 خ��الل  وذل��ك  ال�شداد  تاريخ  حتى   2021/10/4 تاريخ  من  ايجار  من  ي�شتجد 
ا�شتالمه هذا النذار. 2( اخالء العني امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر 

خاليه من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه.
3( و بخالف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
 اليه جربا ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/8575(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : ال�شاحل الغربي خلدمات تنظيف البنية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي : 

�شداد امل�شتحق مبلغ 6510 درهم للفرته من 2021/7/30 وحتى 2021/10/3 وما   )1
من  يوما   30 خ��الل  وذل��ك  ال�شداد  تاريخ  حتى   2021/10/4 تاريخ  من  ايجار  من  ي�شتجد 
ا�شتالمه هذا النذار. 2( اخالء العني امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر 

خاليه من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه.
3( و بخالف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
 اليه جربا ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/8579(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : ال�شاحل الغربي خلدمات تنظيف البنية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

�شداد امل�شتحق مبلغ 6510 درهم للفرته من 2021/7/30 وحتى 2021/10/3 وما   )1
من  يوما   30 خ��الل  وذل��ك  ال�شداد  تاريخ  حتى   2021/10/4 تاريخ  من  ايجار  من  ي�شتجد 
ا�شتالمه هذا النذار. 2( اخالء العني امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر 

خاليه من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه.
3( و بخالف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
 اليه جربا ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
MOJAU_2021- 0028217 رقم املعاملة

اإعالن بالن�شر 
- هندي  باتيالت جميد  ب��وروت  : عبداهلل  ال�شيد  ب��اأن  ل��دى اجلميع  ليكن معلوما 
اجلن�شية - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( يف املوؤ�ش�شة 
باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الريحان(  وردة  )كافترييا  امل�شماه  خ�دمات  بوكي�ل  الفردية 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )723147( وذلك اىل ال�شيد : �شياء احلق 
احكام   امل��ادة )14( فقرة )5( من  بنغالدي�شي اجلن�شية، وعمالبن�ص   - اأحمد  نور 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
ذل��ك عليه مراجعة مكتب  اع��رتا���ص حيال  اي  الع��الن فمن لديه  ه��ذا  تاريخ  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
MOJAU_2021- 0028372 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

البيع  يف  ترغب   - اجلن�شية  اماراتية   - ح�شن  احمد  عائ�شة   / ال�شيدة  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
اإىل الطرف الثاين : ح�شينار كونهى تاليالت  والتنازل عن كامل ح�شتها بن�شبة )%100( وذلك 
باإمارة  تاأ�ش�شت  امل�شماه )�شوبر ماركت كيفان( والتي  الفردية  املوؤ�ش�شة  - هندي اجلن�شية - وذلك يف 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )116015( بكاف�ة مقاوماتها املادية واملعنوية وال�شم �شامال 
هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�شاأة املباعة كذالك ال�شم التجاري والرخ�شة املهنية وال�شهرة 
واملوقع ، تعديالت اأخرى : • مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية(  اإىل )موؤ�ش�شة فردية 
بوكيل خدمات(.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على   2013
ا�شبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه  اليه بعد  امل�شار  الج��راء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
MOJAU_2021- 0028405 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر 

ليكن معلوما لدى اجلميع باأن ال�شيد / عبداهلل عبدالرحيم حممد عبداهلل - اإماراتي اجلن�شية 
- يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته البالغة )100%( بن�شبة )%49( وذلك اإىل 
ال�شيدة : ن�شرين جميل كايد القدره - اأردنية اجلن�شية، وذلك يف املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماه )مركز 
هريمو�شا الطبي( والتي تاأ�ش�شت باإم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )758250 ( ، 
تعديالت اأخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )�شراكة اأعمال مهنية(. 
2013 يف  وعمالبن�ص امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/2628(

بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص.م.ع(
�شد - املنذر اإليهم /

�ص.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم )568389( )مدين اأ�شلي( ال�شحية  للخدمات  ا�ص  اي  ار  اي   -1
2- راجناناتان انيل ناير )هندي اجلن�شية( - جواز �شفر رقم )Z3674038( )كفيل عيني(

رقم )Z4979487( )كفيل عيني( �شفر  جواز   - اجلن�شية  هندية   - جاكوب  اليزابيث  ان   -3
املو�ش�وع / املطالبة ب�شداد مبلغ وقدره 1،358،727،42 درهم فقط مليون وثالثمائة وثمانية وخم�شون 

األفاً و�شبعمائة و�شبعة وع�شرون درهماً و اثنان واأربعون فل�شاً
فاإن املخطر يخطركم ب�شداد قيمة املديونية البالغة مبلغ 1،358،727،42درهم فقط مليون وثالثمائة 
 )30( مدة  خالل  وذلك  فل�شاً  واأربعون  واثنان  درهما  وع�شرون  و�شبعة  و�شبعمائة  األفاً  وخم�شون  وثمانية 
ثالثون يوماً من تاريخ اإ�شتالمك هذا الإخطار وبخالف ذلك �شي�شطر املخطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات 
وبيعة  املرهون  العقار  نزع ملكية  اإج��راءات  التنفيذ مبا�شرة  قا�شي  الطلب من  فيها  القانونية �شدكم مبا 
باملزاد العلني وفاء للمهونية مع الإحتفاظ بحق املخطر بالرجوع عليك للمطالبة باأية فروقات لإ�شتيفاء 

كامل املديونية ودون امل�شا�ص باأي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/8573(
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : موؤ�ش�شة روبي لل�شحن والتخلي�ص 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

 2021/10/2 وحتى   2021/5/11 من  للفرته  دره��م   19863 مبلغ  امل�شتحق  �شداد   )1
وما ي�شتجد من ايجار من تاريخ 2021/10/3 حتى تاريخ ال�شداد وذلك خالل 30 يوما من 
ا�شتالمه هذا النذار. 2( اخالء العني امل�شتاجره يف حالة عدم دفع اليجار وت�شليم العني للمنذر 

خاليه من ال�شواغل مع �شداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�شه.
3( و بخالف ذلك �شي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
 اليه جربا ب�شداد املبلغ املطالب به والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام

مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�شابقه واحلالية وامل�شتقبليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8586(

املخطرة : الفار�ص لتاأجري املعدات �ص.ذ.م.م
بوكالة املحامي / يو�شف حممد البحر

املخطر اإليهما : 1- البنا للهند�شة �ص.ذ.م.م
اجلن�شية - )جمهويل حمل الإقامة( -اإماراتي  البنا  �شالح  حممد  اأحمد  �شعيد   -  2

بهذا  تبلغهم  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأي���ام  خم�شة  م��دة  ومتهلهما  اإليهما  املخطر  املخطرة  تخطر 
الإخطار لوفاء قيمة املبلغ املرت�شد بذمتها ل�شالح املخطرة والبالغ قدره 2،230،157 درهم 
املخطرة  فان  ذلك  درهماً(، وبخالف  و�شبعة وخم�شون  ومائة  األف  )مليونان ومئتان وثالثون 
�شتكون م�شطرة اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �شبيل اإلزام املخطر اإليهما 

ب�شداد املبلغ املذكور بالإ�شافة اإىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8585(

املخطرة : الهدف لتاأجري معدات البناء �ص .ذ. م.م
بوكالة املحامي / يو�شف حممد البحر

املخطر اإليها : �شوبا للهند�شة واملقاولت �ص . ذ. م.م )جمهولة حمل الإقامة(
تبلغها  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأي���ام  خم�شة  م��دة  ومتهلها  اإليها  املخطر  املخطرة  تخطر 
قدره  وال��ب��ال��غ  املخطرة  ل�شالح  بذمتها  املرت�شد  املبلغ  قيمة  ل�وف�اء  الإخ��ط��ار  بهذا 
وع�شرون  درهماً  و�شبعون  واثنان  ومائة  األفاً  وثمانون  )اثنان  درهم   82،172،20
فل�شاً( ، وبخالف ذلك فان املخطرة �شتكون م�شطرة اإىل اتخاذ الإج��راءات القانونية 
اإىل  بالإ�شافة  امل��ذك��ور  املبلغ  ب�شداد  اإليهما  املخطر  اإل���زام  �شبيل  يف  ال��دع��وى  واإق��ام��ة 

الر�شوم وامل�شاريف والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0006882 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه حممد خالد حممد وليد �شمور، العنوان : 9338296
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح موهانا فازا فيتيل ، بالتايل : ن�ص احلكم
دره��م )مائة   175000 ي���وؤدى للطالب مبلغ  ب��اأن  امل��ق��دم �شده  ب��اإل��زام  ن��اأم��ر 
وخم�شة و�شبعون األف درهم( والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت ما 

عدا ذلك. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003556 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال�شفري لتوريد العمالة  - جمهول حمل الإقامة : العنوان : عجمان 
- الب�شتان - خلف بلدية عجمان - هاتف رقم 0524737112 - 0544424110  

- �ص ب 2513 - رقم مكاين : 4376410986  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/10/11 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8650(

املنذر : �شعيد �شلطان عبيد حميد الرحومي املهريي
بوكالة املحامي / حممد ال�شركال للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

املنذر اإليها : الغمد الذهبي ل�شياغة املجوهرات �ص ذ م م
وعلي���������������ه ، يكلف املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شدادها ما تر�شد يف ذمتها مبلغ وقدره 31،500 درهم )واحد وثالثون 
 2021/11/30 بتاريخ  ينتهي  ال��ذي  اليجار  لعقد  امل�شتحقة  اليجارية  القيمة  اإجمايل  دره��م(  وخم�شمائة  األ��ف 
للمحل رقم M04 الكائن يف مبنى ملك �شلطان الرحومي على قطعة الأر�ص رقم )0-414( وبلدية رقم )683-
التي ت�شلمها عليها مع اإ�شالح ما  وباحلالة  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  واإخالء   ،)112
قد يكون حلق بها من �شرر وتلف ، وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغلها للعني و�شداد امل�شتحقات الإيجارية 
املرتتبة عليه وما ي�شتجد منها حتى تاريخ الإخالء التام وذلك يف مدة اأق�شاها 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار 
واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية والق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة اإيجارية 
مع التعوي�ص اجلابر للعطل وال�شرر ، بالإ�شافة اإىل حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة ، ويف حال 
�شداده للمبلغ ينذر املنذر / املنذر اإليها باإخالء العقار بعد اإنتهاء العقد فوراً لعدم رغبته بالتجديد وكما اأنه ل يرغب 
باإ�شتمرار العالقة الإيجارية وكذلك يف حال اإرجتاع ال�شيكات مرة اأخرى �شي�شطر املنذر اإىل اإتخاذ الإجراءت الق�شائية 

الالزمة للمطالبة مبا ذكر اأعاله وت�شرى جميع مطالبات الإنذار واأى مبالغ ت�شتجد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0023168

املخط�ر : ال�شيخ خالد بن في�شل بن �شلطان بن �شامل القا�شمي - اجلن�شية: الإمارات 
واأحمل هوية اإماراتية رقم )784197237508375( وكيال عنه ال�شيد / وليد احمد عثمان �شامل – اجلن�شية : اليمن ويحمل 
هوية رقم )784199161479847( مبوجب الوكالة امل�شدق�ة من ال�شيد الكاتب الع�دل امل�ش�دق برقم )56537-1-2017( 

بتاريخ 2017/03/12 - العنوان : ال�شارقة - مويلح التجارية - هاتف رقم : 0502401070
املخطر اإليه: اكرب عبا�ص ح�شيني – اجلن�شية : باك�شتان - يحمل هوية اماراتية رقم )784198075202691(

0501504899  /  العن�وان : ال�شارقة – مويلح التجارية هاتف رقم : 0501504899 
 مو�شوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )32600( درهم.

وعند  �شيك  بتحرير  اليه  املخطر  وقام  معاملة  مقابل  درهم   )32600( مبلغ  املخطر  من  ا�شتلم  اليه  املخطر  ان  حيث   : الوق�ائ�ع 
تقدمي ال�شيك للبنك اعيد بدون ر�شيد وعند مراجعته ماطل يف ال�شداد وبيانات ال�شيك كالتي : 1- �شيك رقم )100044( بقيمة 
وتكرارا  مرارا  اليه  املخطر  طالب   • ليمتد.  بنك  يونايتد  على  وامل�شحوب   2018/12/17 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )32600(
وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى ،  • وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمته دون مربر 
بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�شر باملخطر. اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�ش�د بذمته وامل�شتحق 
للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من تاريخ تبلغك�م ه�ذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
للمطالبة باملبلغ امل�شتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق.  لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء 

به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0025720
املخط�ر/ عمر اأحمد حممد بن في�شل ال�شحي ، اجلن�شية - المارات العربية املتحده ، وميثله بالتوقيع مبوجب 
وكاله رقم )167703/1/2018( ال�شيد حممود حممد حممود منت�شر ، اجلن�شية ، م�شر ويحمل بطاقة هويه 

رقم )784198214360509( - العنوان / دبي - هاتف رقم / 0503888550
رقم  هويه  بطاقه  يحمل  املتحده  العربية  المارات   - اجلن�شية   ، حميد  �شعيد  على  �شلطان   / اإليه  املخطر 

)784198265972764( العن�وان/ ال�شارقة - هاتف رقم / 0506888686
املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ )89337( درهم 

املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ89337 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف 
قابل لل�شحب. وبيانه كالتايل: ال�شيك رقم000289 مببلغ 89337 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2010/03/10 
وامل�شحوب على بنك ابوظبي الوطني وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه 
واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك ،  فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة 
اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على 

هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ني�شانت جيتيندرا بانديا  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003369/ 

اإىل املحكوم عليه : ني�شانت جيتيندرا بانديا 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ بنك م�شر فرع دبي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
278316 درهم ،  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : غاية للرعاية �ملنزلية �ملتقدمة - ذ م م  
الإم���ارات  اب���راج   -  A ا�شتدامة  �شنرت  بزن�ص  وي��ن��ج  فيجينريز  ملك  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
الرخ�شة  رقم  ذ.م.م.  الواحد  ال�شخ�ص   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   -
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1431011  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   842763  :
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/16 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني �يه & �م �لن�ساري لتدقيق �حل�سابات العنوان : مكتب 
رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري 
2955598-04 م�شطحباً معه كافة   : 2955582-04  فاك�ص   : الول - هاتف 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �يه & �م �لن�ساري لتدقيق �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان 
 04-2955598  : فاك�ص    04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  امل��رك��ز   -
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  التنمية القت�شادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائرة 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - �ملتقدمة  �ملنزلية  للرعاية  غاية  لت�شفية  اأع���اله 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/9/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2021/9/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13374 بتاريخ 2021/10/25 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:51/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249

مو�شوع الدعوى:1- املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )1.274.532.40( درهم مليون ومائتني واربعة 
و�شبعون الف وخم�شمائة واثنني وثالثون درهم واربعون فل�شا - للمدعي والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليه بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
املدعي:م�شرف المارات ال�شالمي �ص.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افنيو - �شقة ال�شابع 703 
 وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

املطلوب اإعالنه :  1- خالد خلفان �شامل �شاكر البلو�شي  -  �شفته: مدعي عليه
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/9/14 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإعالن 
القانونية على  الفائدة  املدعي  ي��وؤدي للبنك  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ص.م.ع  ل�شالح/م�شرف الم��ارات ال�شالمي 
املبلغ املق�شي به بجل�شة 2021/8/5 بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/5/31 وحتى ال�شداد 
قابال لال�شتئناف  ، حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  مائة  وامل�شاريف ومبلغ  وبالر�شوم  التام 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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�ل�سعر �لرمادي له دللة �سلبية لكثري من �لنا�س لأنه مر�دف لعملية 
حقيقيا  �سببا  �أي�سا  �ل�سيب  يكون  �أن  ميكن  ذلثثك،  ومع  �ل�سيخوخة. 
يف  و�لطبيب  �لرئي�سي  �لطبي  �مل�ست�سار  �ساغو،  لبارفيندر  للقلق.ووفقا 

خطري. مر�س  �إىل  ي�سري  �أن  ميكن   ،Simply Meds
ب�سيالت  "تنتج   ،Harvard Health �ل�سحية  �ملوؤ�س�سة  وبح�سب 
بدورته  �ل�سعر  مير  عندما  لذلك  �لعمر،  تقدم  مع  �أقثثل  لونا  �ل�سعر 
رمادي  �سكل  على  ينمو  �أن  �ملرجح  فمن  و�لتجدد،  �ملوت  من  �لطبيعية 

يبد�أ بعد �سن 35".

�شبب حميد،  دائ��م��ا  لل�شيب  يكون  ذل��ك، ل  وم��ع   
اأن  ال�شعر ميكن  "�شيب  اأن  �شاغو من  ح��ذر  حيث 
الدرقية،  ال��غ��دة  مر�ص  على  عالمة  اأي�شا  يكون 
وهي حالة خطرية يجب ت�شخي�شها يف اأ�شرع وقت 
هرمونات  الدرقية  الغدة  تفرز  ممكن".وعندما 
كثرية جدا اأو قليلة جدا، يطلق عليها ا�شم مر�ص 
الوقاية  "ملحاولة  �شاغو:  الدرقية. وين�شح  الغدة 
اأو م�����ش��اك��ل الغدة  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  اأم���را����ص  م��ن 
الدرقية، يجب التاأكد من احل�شول على ما يكفي 
واليود  واملغني�شيوم  والكال�شيوم  ال��ربوت��ني  م��ن 

والتي ت�شاعد جميعها يف عمل الغدة الدرقية".
B وA وC مهمة  اأو�شح، فاإن الفيتامينات  وكما 
اأي�شا. ووفقا ل�شاغو، فاإن نق�ص فيتامني B ميكن 

اأن ي�شبب اأي�شا �شيب ال�شعر.
يف  يت�شبب  اأن  ميكن   B فيتامني  "نق�ص  وق���ال: 
بالطبع  ال��رم��ادي، وه��ذا  اللون  اإىل  ال�شعر  حت��ول 
كمية  تناول  تاأكدت من  اإذا  عك�شه  اأو  منعه  ميكن 
جيدة من فيتامني B يف نظامك الغذائي اأو تناول 

املكمالت الغذائية".
البي�ص  ه���ي   B ل��ف��ي��ت��ام��ني  اجل���ي���دة  وامل�������ش���ادر 
الأوراق  ذات  واخل�������ش���روات  الأل���ب���ان  وم��ن��ت��ج��ات 

ال��داك��ن��ة وال��ف��واك��ه وال��ب��ذور وامل��ك�����ش��رات واللحوم 
واحلبوب  الدواجن(  اأو  احلمراء  اللحوم  )يف�شل 

الكاملة.

�أ�سباب �أخرى لل�سيب
الرمادي  ال�شعر  ي�شري  اأن  لآخ��ر، ميكن  من حني 
ال�شباغ  نق�ص  عن  ناجتة  حالة  وهي  البهاق،  اإىل 
املعروف با�شم امليالنني يف اجللد، واملعروف طبيا 

با�شم اخلاليا ال�شباغية، كما ي�شري �شاغو.
بقع  يت�شبب يف ظهور  اأن  "هذا ميكن  اأن  واأو���ش��ح 
بي�شاء على ب�شرتك و�شعرك، وقد يعني اأن �شعرك 

ي�شبح اأبي�ص اأو رماديا بالكامل".
التي  اأن هناك عددا من الطرق  اإىل  واأ�شار �شاغو 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا ع���الج ال��ب��ه��اق وامل�����ش��اع��دة يف 

الوقاية منه.
ال�شم�ص  ا�شتخدام عامل حماية من  وت�شمل هذه 
امل�شابة  الأج��زاء  واإخفاء   ،)SPF( الطيف  وا�شع 
م����ن اجل���ل���د وا����ش���ت���خ���دام ال����ك����رمي����ات وامل����راه����م 

املختلفة.
واأ�شاف �شاغو: "مبجرد اأن ي�شبح ال�شعر اأبي�ص، 
ذلك،  على  وع��الوة  عك�شه".  ال�شعب  من  �شيكون 

اأعرا�ص  م���ن  ال���رم���ادي  ال�����ش��ع��ر  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
ا�شطراب املناعة الذاتية.

اأي�شا  ال�����ش��ع��ر  ���ش��ي��ب  ي��ك��ون  اأن  "ميكن  واأو����ش���ح: 
مناعي  ا�شطراب  وه��و  الثعلبة،  داء  على  عالمة 

من  لذلك  معروفة  غري  واأ�شبابه  �شائع.  ذات��ي 
ذلك،  ومع  منعه.  كيفية  معرفة  ال�شعب 

ه���ن���اك ال���ع���دي���د م����ن ال���ع���وام���ل التي 
العوامل  مثل  حدوثه،  �شبب  تف�شر 

ال��وراث��ي��ة وع��وام��ل من��ط احلياة 
واأمرا�ص اجللد الأخرى".

وت�سمل �لأ�سباب �ملحتملة 
�لأخرى ما يلي:

الليفي  ال��ع�����ش��ب��ي  ال�������ورم   -
)وي�����ش��م��ى اأي�����ش��ا م���ر����ص فون 

هذه  تت�شبب  ري��ك��ل��ي��ن��غ��ه��اوزن(: 
املجموعة من الأمرا�ص الوراثية 

طول  ع���ل���ى  الأورام  من����و  يف 
الأع�شاب وتطور غري طبيعي 

للعظام واجللد.
�شائعة  غ��ري  وراث��ي��ة  ح��ال��ة  احل��دب��ي:  الت�شلب   -

اأع�شاء متعددة )مبا يف  اأورام��ا حميدة يف  ت�شبب 
والرئتان  والعينان  والكلى  والقلب  ال��دم��اغ  ذل��ك 

 Harvard املوؤ�ش�شة ال�شحية  واجللد(.وت�شرح 
Health: "متى وكيف يتحول ال�شعر اإىل اللون 

التي يرثها  الغالب باجلينات  ويتاأثر يف  الرمادي 
املرء من والديه".

ال�سيب لي�ص دائما عالمة �سيخوخة بل
 قد يكون لأ�سباب »اأكرث خطورة«

مواد غذائية للتقوية بعد 
التعايف من "كوفيد- 19"

ك�شفت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، خبرية 
الرو�شية،  امل�شتهلك  حماية  هيئة  يف  التغذية 
املواد الغذائية، التي ت�شاعد اجل�شم بعد التعايف 

من "كوفيد19-" على ا�شتعادة قواه.
نوفو�شتي  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وت�شري 
اإىل  اجل�شم  ل��ع��ودة  اأن���ه  اإىل  ل��الأن��ب��اء،  الرو�شية 
حالته الطبيعية بعد التعايف من "كوفيد19-"، 
احلبوب  ال��غ��ذائ��ي-  ال��ن��ظ��ام  يت�شمن  اأن  ي��ج��ب 
ال��ك��ام��ل��ة، ال��ب��ق��ول��ي��ات، وم���ا ل ي��ق��ل ع��ن خم�ص 
والثمار،  واخل�������ش���روات  ال��ف��اك��ه��ة  م���ن  وج���ب���ات 

وكذلك الأ�شماك ومنتجات الألبان املخمرة.
دورا  الغذائي  النظام  "يلعب  اخل��ب��رية،  وتقول 
اأن  يجب  اجل�شم  لأن  التاأهيل.  اإع���ادة  يف  مهما 
املغذية  امل���واد  جميع  على  ال��ط��ع��ام  م��ن  يح�شل 

الالزمة للحياة الطبيعية".

النظام  ي��ح��ت��وي  اأن  ي��ج��ب  م��و���ش��ح��ة،  وت�شيف 
ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى كمية ك��اف��ي��ة م��ن احل��ب��وب غري 
امل�شنعة مثل ال�شوفان واحلنطة ال�شوداء والأرز 
وال���ربغ���ل. ج��م��ي��ع ه���ذه امل�����واد ت��ع��ت��رب م�شدرا 
ممتازا للح�شول على الطاقة وغنية مبجموعة 
ال�شرورية  الغذائية  والأل��ي��اف   В فيتامينات 

لعمل اجلهاز اله�شمي ب�شورة طبيعية.
والبقوليات مثل العد�ص والفا�شوليا واحلم�ص، 
النباتي  ال��ربوت��ني  على  للح�شول  م�شدر  ه��ي 
�شهل اله�شم وفيتامينات В والنحا�ص والزنك. 
ووفًقا لها، من املهم ج��ًدا تناول ما ل يقل عن 
خم�ص وجبات )الوجبة الواحدة هي 100-80 
والفواكه  ال��ط��ازج��ة  اخل�����ش��روات  م��ن   ) غ����رام 
الكمية  على  احل�شول  اأج��ل  من  يوميا  والثمار 
كاروتني،  وبيتا   ،C فيتامني  م��ن  ال�����ش��روري��ة 

والبيوفالفونويدات،  ال���ف���ول���ي���ك،  وح��م�����ص 
والأل����ي����اف ال��غ��ذائ��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

ميكروبيوم الأمعاء.
الأ�شماك  تناول  �شرورة  على  اخلبرية،  وتوؤكد 
الأ�شماك  وخ���ا����ش���ة  الأ����ش���ب���وع  يف  م�����رات  ع����دة 
كما  اأوميغا3-.  م�����ش��در  ال��ده��ن��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
واملك�شرات،  النباتية  الزيوت  اهمال  عدم  يجب 
الدهون.  يف  ت���ذوب  ال��ت��ي  الفيتامينات  م�شدر 
مثل  امل�شنعة  ال��ل��ح��وم  ع��ن  ب��الب��ت��ع��اد  وت��ن�����ش��ح 
النقانق وغريها.وت�شيف، يجب تناول منتجات 
الألبان املخمرة معتدلة الدهون يوميا- اجلبنة 
اإ�شافة  دون  وغريها،  الرائب  واللنب  والزبادي 
وم�شادر  للربوتني  جيد  م�شدر  فهي  ال�شكر، 
والفو�شفور  الكال�شيوم  على  للح�شول  ممتازة 

.B وجمموعة فيتامينات А وفيتامني

العامل. لأنه ل  املنت�شرة يف  الرهاب  اأن��واع  اأكرث  اأحد  ال�شيخوخة،  يعترب رهاب 
يوجد بني النا�ص من يريد الظهور بهيئة قبيحة اأمام الآخرينن اأو اأن 

يكون عبئا على اأقاربه.
ال�شعور  ال�شن، اخلوف من  التقدم يف  ويرافق اخلوف من 

من�شغلون  اجل��م��ي��ع  اأن  ن���الح���ظ  ل���ذل���ك  ب���ال���وح���دة. 
ل  بالطبع،  لأنه  ال�شيخوخة.  ومب�شاألة  مبظهرهم 

اأحد يريد اأن يفقد �شبابه يف وقت مبكر.
ولكن ملاذا ت�شيخ ب�شرتنا قبل الأوان؟

الإف��راط بتناول  اأن  التغذية  - يعتقد خرباء 
احل����ل����وي����ات، ي��ل��ح��ق ال�������ش���رر ل��ي�����ص فقط 
مبا  اجل�شم،  ب�شحة  اأي�شا  ب��ل  بالر�شاقة، 
الغلوكوز  زي����ادة  لأن  اجل��ل��د.  �شحة  فيها 
اإىل  ي��وؤدي  الب�شيطة،  والهديروكربونات 
زي����ادة ال����وزن، وخ��ط��ر الإ���ش��اب��ة مبر�ص 
ال�شكري واأمرا�ص املفا�شل. اأي اأن اجل�شم 
ي�شيخ ب�شرعة، ب�شبب التاأثري الكيميائي 
بروتينات  يف  الب�شيطة  للكربوهيدرات 

والإيال�شتني،  ال��ك��ولج��ني  اجل�����ش��م- 
كونهما ي�شكالن 25-45 باملئة من 
م�شوؤولن  وهما  اجل�شم.  بروتينات 
ع��ن م��رون��ة وم��ت��ان��ة اأن�����ش��ج��ة اجللد، 

والغ�شاريف  وال��ع�����ش��الت  والأرب���ط���ة 
بتناول  الإف���راط  وغ��ريه��ا. لذلك عند 

مع  بالتفاعل  الغلوكوز  يبداأ  احللويات، 
الربوتينات، وتبداأ عملية كيميائية، ينتج 

ما  والإي��ال���ش��ت��ني،  ال��ك��ولج��ني  عنها حتلل 
يفقد  حيث  اجللد،  حالة  تدهور  اإىل  ي��وؤدي 

مرونته الأ�شلية وي�شبح جاًفا وي�شيخ. لذلك 
ين�شحون بعدم الإفراط بتناول احللويات.

الغذائية  احل��م��ي��ة  اأن  دائ��م��ا،  ن��ت��ذك��ر  اأن  وي��ج��ب   -
ال�شعي  عند  نن�شى  م��ا  فغالبا  دائ��م��ا.  مفيدة  لي�شت 

للر�شاقة، باأنه اإ�شافة اإىل تقليل كمية الطعام، يجب 
لأن  ن�شتهلكها.  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  بالعنا�شر  اله��ت��م��ام 

لذلك  ال��ك��ولج��ني.  تركيب  يف  ي��وؤث��ر  غذائنا،  يف  نق�شها 
بدل من الهتمام ب� "احلمية" يجب الهتمام ب� "التغذية 

ال�شحيحة". وهذا اأف�شل بكثري من حتمل اجلوع ومن ثم 
مكافحة عواقبه.

- يجب الإكثار من �شرب املاء. لأن املاء م�شدر احلياة على 
ويخف�ص  ال��دم��اغ،  خاليا  �شيخوخة  يوقف  امل��اء  الأر����ص. 
ال��دم��اغ��ي��ة واح��ت�����ش��اء ع�شلة القلب  م��ن خ��ط��ر اجل��ل��ط��ة 

�شرب  يجب  لذلك  اجل�شم.  اأع�شاء  وظائف  ويح�شن 
امل���اء ب��ان��ت��ظ��ام ط���وال ال��ي��وم. وع��ن��د ذل���ك تتاأخر 

ال�شيخوخة كثريا.

ملاذا ي�سيخ اجللد قبل الأوان؟
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•• اأبوظبي - وام:

تطبيق  اإط���الق  ع��ن  ل��الإع��الم  اأبوظبي  اأعلنت 
اأ�شهر  ي��ن��ق��ل  ال����ذي  اجل��دي��د  ماجد”  “عامل 
�شخ�شيات الر�شوم املتحركة لدى الأطفال يف 

العامل العربي اإىل العامل الرقمي.
خ���الل خدمة  م��ن  امل��ت��اح   - التطبيق  وي��ت��وف��ر 
اإ�ص  اأو  اآي  اأج��ه��زة  - على  ال�شهري  ال���ش��رتاك 
للم�شتخدمني  ويتيح  يف  ت��ي  واآب���ل  واأن���دروي���د 
واللعب من خالل  والقراءة  امل�شاهدة  خا�شية 
���ش��اع��ة من   800 اأك�����رث م���ن  ت�����ش��م  م��ك��ت��ب��ٍة 
احلية  التلفزيونية  وال��ربام��ج  املميز  املحتوى 
واأكرث  والأل��ع��اب  املتحركة  والر�شوم  املبا�شرة 
ملجلة  ال��ق��دمي��ة  الأع�������داد  م���ن   2،000 م���ن 
ماجد تعود حتى عام 1979 من بينها اأعداد 

ح�شرية مل ي�شبق ت�شفحها من قبل.
كما ميكن للم�شرتك اإن�شاء ح�شاب عامل ماجد 
واحد يتيح لهم اإمكانية الدخول اإىل التطبيق 
من خم�شة اأجهزة واإن�شاء �شور رمزية وقوائم 

ت�شغيل خم�ش�شة للم�شتخدمني.
 42 اإط���الق تطبيق ع��امل م��اج��د بعد  وي��اأت��ي 
عاماً على الظهور الأول ل�شخ�شية ماجد عام 
اخلطوة  ومت��ث��ل  اأ�شبوعية  جملة  يف   1979

التي  امل�شتمرة  امل��غ��ام��رات  �شل�شلة  يف  الأح���دث 
تخو�شها جمموعة من ال�شخ�شيات الكرتونية 
منذ اأكرث من اأربعة عقود حيث بداأت م�شريتها 
الر�شوم  اإىل  وان��ت��ق��ل��ت  امل��ج��ل��ة  ���ش��ف��ح��ات  ع��ل��ى 
التلفزيونية  بقناتها  حظيت  اأن  اإىل  املتحركة 

اخلا�شة.
كما يتيح التطبيق للم�شتخدمني الو�شول اإىل 
املحتوى احل�شري لعامل ماجد والذي ي�شمل 
امل�شل�شل الكرتوين ماي ليتل بوين: فريند�شيب 
اإز ماجيك رينبو رودتريب وامل�شل�شل الكرتوين 
بالإ�شافة  للمدر�شة  ي��ذه��ب  ت�شاريل  ال��ه��زيل 
ت�شمل  اأ�شلية  اإنتاجات  من  كرتونية  ن�شخ  اإىل 
تدور  ال��ت��ي  بينت�ص  الهزلية  ال��ر���ش��وم  �شل�شلة 
ت�شاريل براون وكلبه  اأحداثها حول مغامرات 
���ش��ن��وب��ي واأ����ش���دق���اء احل����ي وم���غ���ام���رات ميك 
الطهو  عامل  ي�شتك�شف  الذي  ال�شغري  ال�شيف 
العامل  اأنحاء  اأطفال من جميع  الرائع برفقة 
الذي  الرتفيهي  واأ���ش��دق��اوؤه��ا  اأنيتا  وبرنامج 
ويّقدم  واملجتمع  ال�شحة  مو�شوعات  يتناول 
الثاين من  املو�شم  اإىل  اأ�شلية بالإ�شافة  اأغ��اٍن 
التجارب  ي�شور  ال��ذي   Pablo S2 برنامج 
بعمر خم�ص  بالتوحد  ُم�شاب  الواقعية لطفل 
���ش��ن��وات ون�����ش��ف ب��رف��ق��ة اأ���ش��دق��ائ��ه م��ن عامل 

الفن.
الو�شول  ال��ت��ط��ب��ي��ق  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ك��م��ا مي��ك��ن 
املتحركة  ال���ر����ش���وم  م�����ش��ل�����ش��ل  اإىل  ب�����ش��ه��ول��ة 
ق�شة  ي�شرد  ال���ذي  ف��ري��ج  ال�شهري  الإم���ارات���ي 
اأربع ن�شاء اإماراتيات تدور اأحداث ق�ش�شهن يف 
حي باإمارة دبي بالإ�شافة اإىل م�شل�شل الر�شوم 
الإماراتي  الفتى  �شخ�شية  من�شور  املتحركة 

�شاحب املغامرات مع �شديقيه عبيد و�شامل.
ات ماجد  من�شّ ال�شركال مديرة  وقالت مرمي 
يف �شركة اأبوظبي لالإعالم: “ي�شتفيد تطبيق 
ال��ع��ري��ق ع��ل��ى مدى  ع���امل م��اج��د م���ن الإرث 
املحبوبة  ال�شخ�شيات  ل��ه��ذه  املا�شية  ال��ع��ق��ود 
رائداًوفريدا ومبتكرا بحد ذاته  وُيعد تطبيقاً 
لربامج  املنطقة  يف  مكتبة  اأك���رب  ي�شم  حيث 
وعرو�ص كرتونية مبا�شرة وحية من اإنتاجات 
اإىل كونه  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اأ���ش��ل��ي��ة وب��ال��ل��غ��ة 
جتارب  يوفر  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  تطبيق  اأول 
م��ت��ع��ددة ل��الأط��ف��ال مب��ا فيها حم��ت��وى فيديو 
تفاعلية  واأل��ع��اب  اإلكرتونية  وجم��الت  ج��رايف 
عامل  متيز  ال��ت��ي  ال�شاملة  القيمة  يعك�ص  م��ا 
الأطفال  ي���ب���داأ  اأن  ب��ح��م��ا���ص  ون��ت��ط��ل��ع  م��اج��د 
والكبار ال�شرتاك لت�شفح مكتبة ماجد الغنية 
يخاطب  ال���ذي  وامل��ع��ا���ش��ر  ال��ق��دمي  مبحتواها 

جمهور اليوم بطرق فريدة و�شهلة الو�شول ل 
تخلو من الت�شلية«.

الو�شول  ويتيح تطبيق عامل ماجد مل�شرتكيه 
لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ح�شري  حم��ت��وى  اإىل 
اخلارقة  ال��ب��ط��ل��ة  م��غ��ام��رات  م�شل�شل  ي�شمل 
اأول بطلة خارقة يف عامل ماجد  الذكية  زكية 
النوم  قبل  ما  حكايات  �شل�شلة  اإىل  بالإ�شافة 
اجلديدة من اأمونة وم�شل�شل الر�شوم املتحركة 

الكوميدي ال�شهري حكايات اأبو الظرفاء.
13 حلقة مميزة  كما يتيح التطبيق م�شاهدة 
الذي  ف��ط��ني  مل�شل�شل  اجل��دي��د  الإ����ش���دار  م��ن 
والكثري  ج��دي��دة  �شخ�شيات  جمموعة  ي�شم 
امل�شوقة  وال��درام��ي��ة  الكوميدية  امل��واق��ف  م��ن 
واأ�شدقائه  فطني  الطفل  ح��ي��اة  ت�����ش��ّور  ال��ت��ي 

مناف�شتهم مع �شقيقته دانا و�شديقاتها.
كما ميكن مل�شرتكي التطبيق ُم�شاهدة م�شل�شل 
بالأحداث  امل��ل��يء  “جّمول”  امل��ده�����ص  اجل��م��ل 
الر�شوم  ح���ل���ق���ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال�����ش��ي��ق��ة 
املتحركة الق�شرية مل�شل�شل ب�شل وفلفل اللذان 
يطمحان لإطالق فندقهما اخلا�ص وهي اأوىل 
عن  ف�شاًل  امل�شرية  باللهجة  ماجد  �شال�شل 
ي��ق��ّدم��ه �شامل  ال���ذي  امل�شحك  ق��ده��ا  ب��رن��ام��ج 

مقدم الربامج املحبوب يف قناة ماجد.

كاًل  الهند  من  امل�شاركني  الكّتاب  قائمة  وتت�شمن 
على  احلائز  غو�ص،  اأميتاف  املقالت  وكاتب  املوؤلف 
الكالب”  “بحر  اأع��م��ال��ه  اأه����م  ع���دة ج���وائ���ز، وم���ن 
و”كرومو�شوم كلكتا”؛ ورافيندر �شينغ، وهو موؤلف 
والنا�شر  الأع��م��ال  ورائ���د  وك��ات��ب حم��ت��وى؛  ونا�شر 
ح�شلت  ال��ذي  كولنغارا  ج��ورج  �شانتو�ص  والكاتب 
اأع��م��ال��ه ب��ال��ل��غ��ة امل��الي��الم��ي��ة ع��ل��ى ع���دة جوائز؛ 
ب���ران���اي لل، موؤلف  ال��ب��ي��ئ��ي  وال��ن��ا���ش��ط  وال��ك��ات��ب 
القارة  ل�شبه  عريق  طبيعي  تاريخ  “اإنديكا:  كتاب 
اإف.  ب���ي.  ال�شيناريو  وك��ات��ب  وامل���وؤل���ف  الهندية”؛ 
ماثيوز؛ وال�شاعر وكاتب الأغاين مانوج كورور؛ اإىل 
جانب الروائي ت�شيتان بهاجات؛ واملوؤلف وال�شحفي 
اأرفني  واملتحدث  والكاتب  �شانغفي؛  فري  املخ�شرم 
ال�شري”؛  املليونري  “خمطط  كتاب  م��وؤل��ف  خ��ان، 
وال��ك��ات��ب ورائ���د الأع��م��ال ه��ار���ص م��اري��وال، موؤلف 

كتاب “الوقائع القا�شية«. 
ترفيه  ق���ن���اة  وه�����ي  “جوردينديان”  وت�������ش���ارك 
واملالئم  امل��م��ت��ع  امل��ح��ت��وى  ���ش��ن��اع��ة  يف  متخ�ش�شة 
ل��الأ���ش��رة ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ص من 
خالل تقدمي �شل�شلة من العرو�ص املو�شيقية، وهي 
العزة  ونا�شر  الهند  م��ن  ك��وم��ار  فينيث  فكرة  نتاج 
عرب  الثقايف  للتعاون  منوذجاً  وجت�شد  الأردن،  من 

الإنرتنت.
وم����ن ب��اك�����ش��ت��ان، ت���ق���دم ال���دك���ت���ورة ع���رف���ة �شيدة 
زه������رة، وه����ي خ���ب���رية ت���رب���وي���ة وك���ات���ب���ة وم����وؤرخ����ة، 
التحديات  عن  اجلمهور  مع  فيها  تتحدث  جل�شات 
الجتماعية والثقافية يف جمال متكني امل��راأة؛ كما 
ي�����ش��ارك ال��روائ��ي اأوي�����ص خ���ان، م��وؤل��ف “يف �شحبة 

الغرباء” و”بدون قيمة«. 
�شانيث  ال�شاب  الكاتب واملتحدث  املعر�ص  وي�شتقبل 
م��ن ���ش��ري��الن��ك��ا، وه���و ط��ال��ب يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 13 
الروؤى  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع اجل��م��ه��ور  ليناق�ص  ع��ام��اً، 
كتب  ثالثة  �شانيث  األ��ف  حيث  ال�شبابية،  والأف��ك��ار 
“خمتارات  ال�شعادة”،  اأج���ل  م��ن  “الت�شامح  ه��ي 
و”اأفكاٌر لطفٍل ذي ع�شرة اأعوام”،  اأدبية تعبريية”، 
نقا�شية يف  ندوة  يعقد  اأ�شغر موؤلٍف �شيف  ويعترب 

معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب 2021. 
ال�شارقة  مل��ع��ر���ص  الأرب���ع���ني  ال�����دورة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
الدويل للكتاب التي تنظمها هيئة ال�شارقة للكتاب 
نا�شر  دار   1576 كتاب”،  لك  “هنا..  �شعار  حتت 
15 مليون  م���ن  اأك����رث  ���ش��ت��ع��ر���ص  دول�����ة،   83 م���ن 
جديد  اإ����ش���دار  اآلف   110 م��ن  اأك���رث  منها  ك��ت��اب��اً 
يف  الكتاب  ع�شاق  �شغف  لتلبية  الأوىل  للمرة  ين�شر 
طوال  واملعرفة،  والثقافة  الأدب  جم��الت  خمتلف 

اأيام احلدث.

خالل �لفرتة 3 – 13 نوفمرب �ملقبل يف مركز �إك�سبو �ل�سارقة

جنوم عامل الكتابة والأدب من �سبه القارة الهندية يف �سيافة ال�سارقة الدويل للكتاب 2021

اأبوظبي لالإعالم تطلق تطبيق عامل ماجد

•• ال�سارقة-الفجر:

ت�ست�سيف فعاليات �لدورة �لأربعني من معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب �لتي تنطلق يف 
�سبه  من  و�لكتاب  �لأدباء  من  نخبة  �ل�سارقة،  �إك�سبو  مبركز  �ملقبل  نوفمرب  من  �لثالث 
�لقارة �لهندية، ت�سم رو�ئيني و�سعر�ء و�سحفيني حائزين على جو�ئز عاملية، وموؤثرين 
على من�سات �لتو��سل �لجتماعي، حيث جتمع دورة �لعام �جلاري من �ملعر�س 14 كاتبًا 
عامليًا من �لهند وباك�ستان و�سريالنكا يف ندو�ت �أدبية وحو�ر�ت ثقافية وجل�سات نقا�سية 

خالل �حلدث �لذي ي�ستمر لث 11 يومًا.
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خطو�تي مدرو�سة و�أغنية )حد� يقال( حققت جناحًا كبريً�

رافاييل جبور: اأنا �سخ�ص حقيقي 
وواقعي، ول اأحب العنجهية

معّينة  مكانة  لها  اأن  اإىل  طرحها  عند  اأ�شرَت  اأن��ك  خ�شو�شاً  يقاّل(،  )ح��دا  اأغنية  ق�شة  ما   •
عندك؟

، ول اأظّن اأن اأحداً يكتب كالماً ل يعني له اأو ل يعجبه. - كتبُت الأغنيَة قبل عامنينْ
حتبها؟ التي  للفتاة  ا�شتياقك  عن  تعرّب  كي  عامنينْ  انتظرَت  • وهل 

. الأغنية عزيزة على قلبي  ح الأغنية احتاج عامنينْ كاملنينْ - هذا الأمر مل يكن متعّمداً، لكن طرنْ
وتعك�ص اأجواء ع�شُتها وعرّبُت عنها غناًء، و�شّرها اأنها تتحدث عن اإح�شا�ص حقيقي ع�شُته وكتبُته.

نحوها؟ ب�شعورك  تعرف  حتبها  التي  الفتاة  • وهل 
- بل اأمتنى اأن تعرف اأنني اأحبها.

اليوم؟ حتى  اأكادميي(  )�شتار  من  خرجَت  اأن  منذ  اأعمالك  قلة  �شبب  • ما 
- خطواتي مدرو�شة واأغنية )حدا يقال( حتقق جناحاً 

كبرياً. كتبُتها وحّلنُتها، والنا�ص تقّبلوها والأ�شداء 
اإيجابية جداً، ولذلك عدُت وكررُت التجربة من 

واأحلاين  كلماتي  من  جديدة  اأغنية  خ��الل 
اأي�شاً، و�شاأطرحها خالل الفرتة القريبة 

املقبلة.
الغنائي  ال��ل��ون  تقّبلوا  النا�ص  ذل��ك،  اإىل 
ال����ذي ق��ّدم��ُت��ه م��ن خ���الل )ح����دا يقال(، 
اأغنيًة  اأق��ّدم فيها  التي  املرة الأوىل  فهذه 
����ش���وق وغ������رام، ولي�ص  روم��ان�����ش��ي��ة ف��ي��ه��ا 

عنجهية.
اإىل  الإن�������ش���ان  ي���دف���ع  احل����ب  لأن  ه���ل   •

التنازل؟
- هذا �شحيح.

رومان�شية  �شخ�شية  اأنت �شاحب  • وهل 
اأم عنجهية؟

اأن��ا �شخ�ص حقيقي وواق��ع��ي، ول   -
الظروف  ولكن  العنجهية  اأح��ب 

نت�شرف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ت��ف��ر���ص 
اأحياناً  معينة.  بطريقة 

الظروف  علينا  تفر�ص 
واأح����ي����ان����اً  ن����ع����رّب،  اأن 

اأخرى ل.
ب��������������وج��������������ود   •

النجوميُة  وهل  �شهولة،  اأك��رث  اأم  �شعوبة  اأك��رث  الفنية  املناَف�شة  �شارت  هل  ميديا(،  )ال�شو�شيال 
�شارت ترتبط بالأغنية نف�شها ولي�ص بالفنان؟

- هناك فارق بني النجومية وبني ال�شهرة.
النجم هو جنم مع )ال�شو�شيال ميديا( اأو من دونها.

ت��ك��ون غ��ري جيدة  اأ���ش��ي��اء ق��د  اأن تتحقق ع��رب )ال�����ش��و���ش��ي��ال م��ي��دي��ا( ع��رب  ال�����ش��ه��رة، فيمكن  اأم���ا 
وم�شتفزة.

وهناك اأي�شاً ال�شتمرارية، وهي تختلف عن ال�شهرة والنجومية.
ال�شهرة مع ال�شتمرارية ميكن اأن ت�شنع فناناً، اأما النجومية فتولد مع ال�شخ�ص.

اأول  اإن املُ�شاَهدات هي التي حتّدد النجومية، ومل يعد هناك جنوم �شف  • وهل ميكن القول 
اأو ثاٍن، بدليل اأن �شعد ملجرد يحّقق ُم�شاَهدات اأكرث من كل الفنانني مع اأنه برز بعدهم؟

- �شعد ملجرد فنان فريد من نوعه، وهو يعرف كيف ي�شتغل فنياً، واأعتقد اأن امل�شاهدات 
اأعماله، وهذا الأمر هو الذي يزيد عدد امل�شاهدات  ل تهّمه بقدر ما يهمه تطوير 

يف اأعماله.
هو يعمل على التفا�شيل ويرفع من م�شتوى العمل ويحرتم جمهوره وي�شتغل 

على نف�شه من اأجل تقدمي الأف�شل.
هناك اأغنيٌة حُتّقُق �شهرًة للفنان، ولكنها ل حتّقق له النجومية اإذا كانت النجومية 

ل تليق به واإذا مل يكن جنماً يف الأ�شا�ص.
املقبلة؟ للفرتة  ر  حت�شّ • ماذا 

واأحلاين،  كلماتي  من  وثانية  واأحل���اين،  كلماتي  من  لي�شت  اأغنية   -
وهناك اأعمال اأخرى اأعطيتها لغريي من الفنانني وهم ي�شعون 

�شوتهم عليها.
متلك؟ جاهزة  اأغنية  • كم 

 18  -

اأغنية.
بوقته؟ ياأتي  �شيء  كل  اأن  • تق�شد 

اأين  اأع��رف  واأن��ا  املقبلة،  لل�شنوات  اإليه  ي�شعى  ال��ذي  الهدف  ما  يعرف  اأن  الفنان  على  - �شحيح. 
�شاأكون بعد 20 �شنة.

�شتكون؟ • واأين 
اإىل  بالن�شبة  �شواء  بكالمي،  اأق�شده  ال��ذي  ما  الكل  �شيعرف  الوقت  مع   -
رها  رها لنف�شي اأو تلك التي اأح�شّ الأعمال التي اأح�شّ

لغريي من الفنانني.
كندا  يف  العي�ص  خ��الل  م��ن  تعّلمَت  م���اذا   •

بالإ�شافة اإىل درا�شة املو�شيقى؟
- كنُت حماطاً يف اجلامعة بالكثري من الأ�شخا�ص 
مو�شيقياً  اأن�شج  جعلني  الأم��ر  وه��ذا  بهم،  وت��اأّث��رُت 

بطريقة التفكري وحياتياً.
اأنني ل�شت حمور الأر���ص، واأن الدنيا وا�شعة واأن  عرفُت 

الإن�شان هو جمّرد نقطة يف هذا الكون.
ت�شتفّزين  اأح���الم  وه��ن��اك  اأح���الم  لديهم  النا�ص  ك��ل 
بجمالها، ويجب اأن اأعمل من اأجل حتقيق حلمي 

واأن اأتعّلم اأكرث.
الأر�ص؟ حمور  باأنك  ت�شعر  كنَت  • وهل 

الأر�شية  الكرة  وج��ه  على  اإن�شان  يوجد  ل   -
ه��و حم��وره��ا. ع��ن��دم��ا ت��خ��ّرج��ُت يف )�شتار 
اأكادميي( ع�شُت هذا الإح�شا�ص، لأنه كان 
ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ص حويل 
واأ�����ش����واء وم��ع��ج��ب��ون، وهي 

اأمور حقيقية.

�أطلق �لفنان �للبناين ر�فاييل جبور كليب �أغنيته �جلديدة )حد� يقاّل(، وهي من كلماته و�أحلانه وتوزيع جورج ق�سي�س، و�إنتاج �سركة 
)�آند بيوند مينا(.

ر�فاييل �لذي عاد من كند� �أخريً� حيث تابع در��سته يف �ملو�سيقى ل�سقل موهبته وتطويرها، حتّدث عن جديده يف هذ� �حلو�ر:

تعر�شت املمثلة امل�شرية وفاء عامر لهجوم عنيف وانتقادات حادة من رواد 
برنامج  عرب  اأطلقتها  لها  ت�شريحات  ب�شبب  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 

"احلكاية"، الذي يعده ويقدمه الإعالمي امل�شري عمرو اأديب، حول 
ردة فعلها اإذا ما قام زوجها بخيانتها.

تعر�شها  ح��ال  يف  زوجها  من  الطالق  طلب  احتمال  وح��ول 
للخيانة الزوجية ردت عامر على �شوؤال اأديب قائلة: "اأنا 

عمري ما اأطلب الطالق من جوزي حتى لو عمل اإيه... 
حتى لو خانني هبقى اأنا ال�شبب، لأن زوجي له حاجات 

كترية ت�شفع له، واأنا احلمد اهلل جوزي املنتج حممد 
فوزي لي�ص خائناً".

من  الكثري  ل��دى  قبول  الت�شريح  ه��ذا  ينل  ومل 
عرب  عليها  �شر�شاً  هجوماً  ف�شنوا  املتابعني، 

تعليقات حادة جداً.
بارتداء  رغبتها  عن  عامر  وع��رّبت 

احلجاب واعتزال الفن، اإل اأنها تراجعت عن قرارها، لأن زوجها جعلها تغري 
"اإذا  ب�  عّلق  لكنه  لها،  ت��رك احلرية  اإن��ه  اإذ  قالت،  ما  وف��ق  تفكريها،  طريقة 
فكرت ترتكي الفن فما راح تقدري ترجعي تاين، واإذا لب�شت 

احلجاب ما راح تخلعيه"!

فيلم  حول  الأفعال  ب��ردود  �شعيدة  اإنها  عو�ص،  جميلة  ال�شابة  الفنانة  قالت 
جًدا  معقولة  الفيلم  اإي����رادات  اأن  واأ���ش��اف��ت  ال�شباب،  وخا�شة  عرو�شتي 

وتتوقع زيادتها يف الفرتة املقبلة. 
واأ�شارت، اإىل اأن الفيلم خفيف ومنا�شب جلميع الأعمار واجلمهور 

اأعجب ب� احلدوتة، وكوالي�شه كانت ممتعة ومليئة بال�شحك. 
فيلم  تنتظر عر�ص  اأنها  اأك��دت جميلة عو�ص  اآخ��ر،  على جانب 
املحكمة خالل الفرتة املقبلة يف دور العر�ص ال�شينمائي، م�شرية 
اإىل اأن دورها خمتلف متاًما عما قدمته يف ال�شابق واأن اجلمهور 

�شيتفاجاأ بالدور. 

اأبطال فيلم عرو�شتي
�شابرين،  عو�ص،  جميلة  ح��امت،  اأحمد  بطولة  "عرو�شتى"  فيلم 
اأك���رم، فاتن  ن��دا  ال��ب��زاوى، زينب غ��ري��ب، م���روان يون�ص،  حممود 
وا�شل، و�شيوف ال�شرف اأ�شماء جالل، وهند عبداحلليم، وب�شنت 

م�شطفى  تاأليف  والفيلم  الد�شوقي،  و�شريف  النرباوي 
ال���ربب���ري واإخ�������راج حم��م��د ب��ك��ري وت���وزي���ع �شركة 

�شيرنجى.
اإط���ار  "عرو�شتى" ف���ى  ف��ي��ل��م  اأح������داث  ت����دور 

درام�������ي روم���ان�������ش���ي ك���وم���ي���دي م����ن خالل 
م��غ��ام��رة جت��م��ع ب���ني ���ش��اب )اأح���م���د حامت( 
الرحلة  وتقودهما  عو�ص(،  )جميلة  وفتاة 

الأ�شئلة  وط��رح  امل��واق��ف  من  العديد  اإىل 
حول الفرق بني الزواج عن حب وبني 

الزواج التقليدى.

وفاء عامر تتعر�ص لهجوم 
ب�سبب )اخليانة الزوجية(

جميلة عو�ص: �سعيدة بردود 
الأفعال حول )عرو�ستي(
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الفول ال�سوداين ميكن اأن 
يحفز نقائل الأورام اخلبيثة

اكت�شف علماء جامعة ليفربول الربيطانية، اآلية كيميائية، ميكن اأن توؤدي 
اإىل انت�شار ال�شرطان يف اجل�شم نتيجة الإفراط بتناول الفول ال�شوداين.

ون�شر الباحثون نتائج درا�شتهم يف جملة Carcinogenesis، ما يوؤكد 
�شحة ا�شتنتاجاتهم غري املتوقعة. ومع ذلك اأظهرت الدرا�شة اأن "جرعة" 
ال��دم، غري  ت�شبب حدوث تفاعل كيميائي يف  ال�شوداين،  الفول  كبرية من 

مرغوب به للم�شابني بال�شرطان.
ال�شوداين  ال��ف��ول  ال��ذي تلعبه را���ش��ات  ال���دور  ال��درا���ش��ة اجل��دي��دة  وت�شف 
)PNA( يف تعزيز اإنتاج ال�شيتوكينات )جزيئات �شغرية( بوا�شطة خاليا 
ال�شيتوكينات-  حول  يدور  احلديث  الدموية.  الأوعية  بطانة  يف  موجودة 
انرتلوكنيIL-6( -6( وMCP-1، التي حتفز انت�شار النقائل. ويحفز 
زيادة اإنتاج هذه ال�شيتوكينات اخلاليا الأخرى يف البطانة على اإنتاج املزيد 
ال�شرطانية  اخلاليا  "تلت�شق" بها  اأن  ميكن  التي  الربوتني  جزيئات  من 

املنت�شرة يف جمرى الدم.
الفول  ر���ش��ات  اأن  �شابقة،  درا���ش��ة  يف  اث��ب��ت��وا  ذات��ه��م،  الباحثني  اأن  وي��ذك��ر 
ال�شوداين بنف�ص الطريقة توؤثر يف الربوتينات املوجودة على �شطح اخلاليا 
ال�شرطانية، ما يجعلها اأكرث "لزوجة"، اأي يجعلها اأكرث قدرة على اللت�شاق 
بال�شطح الداخلي جلدران الأوعية الدموية. وهذه العملية ت�شمح للخاليا 
ال�شرطانية بالتجمع وت�شكيل "كتلة" اأكرث قدرة على احلياة من اخلاليا 

املنفردة.
اأن  لتاأكيد  اأمرهم  لي�شوا يف عجلة من  الباحثني  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة،  وجت��در 
الفول ال�شوداين يحفز ظهور بوؤر �شرطانية جديدة يف اجل�شم. لأن درا�شات 
عديدة و�شاملة اأجريت يف الوليات املتحدة مل تك�شف تاأثريا وا�شحا للفول 

ال�شوداين يف املوت ب�شبب ال�شرطان.
وت�شري نتائج درا�شات اأخرى ا�شرتك فيها اأ�شخا�ص اأ�شحاء، تناولوا 250 
PNA بقيت يف  اأن ر�شات الفول ال�شوداين  غراما من الفول ال�شوداين، 
دمهم �شاعة واحدة فقط. وقد ي�شري هذا اإىل اأن تناول كمية حمدودة من 

الفول ال�شوداين ل يوؤثر يف م�شتوى PNA بالدم، ولن ي�شبب اأي �شرر
"مع  ليفربول،  جامعة  من  يو  غانغ  لو  الربوفي�شور  لتو�شيح  وفقا  ولكن 
ال��دم، بعد  PNA يف  ن�شبيا من  انت�شار كمية كبرية  ذلك هناك احتمال، 
ميكن  وه��ذه  ال�شوداين.  الفول  من  كبرية  تناول"كمية  من  وجيزة  ف��رتة 
املنت�شرة  ال�شرطانية  بيولوجية خطرية يف اخلاليا  تاأثريات  لها  يكون  اأن 
ال�شرطان.  انت�شار  ي��زي��د م��ن خطر  م��ا  ال��ف��رتة،  ال���دم يف ه��ذه  يف جم��رى 
لذلك، من الأف�شل ملر�شى ال�شرطان المتناع عن الإفراط بتناول الفول 

ال�شوداين، اأو تناوله ب�شورة دائمة ومنتظمة".
اأ�شا�شها  يكون  التي  املنتجات  جميع  النتائج  ه��ذه  ت�شمل  اأن  املحتمل  وم��ن 
الفول ال�شوداين. لذلك على الباحثني اإجراء درا�شة وبائية، لتحديد تاأثري 
الإفراط بتناول الفول ال�شوداين املحتمل، يف بقاء مر�شى ال�شرطان على 

قيد احلياة.

رئا�سة  تتوىل  �لأمريكي  �لتاريخ  يف  �مثثر�أة  �أول  من   •
جمل�س �لنو�ب وذلك �إثر �نتخابات نوفمرب 2006م؟

نان�شي بيلو�شي. 
؟ و�حدً�(  عنقودً�  له  �أقدم  ومل  كرمًا  �أبي  )�أعطاين  �ملثل  هذ�  ��سل  •  ما 

ارميني
�لفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذ� 

�شناعة ال�شفن
عام  مات  �لذي  �لجنليزي  �لعاملي  �لديب  هو  • من 

؟ �مل�سرح  خ�سبة  على  1870م 
ت�شارلز ديكنز

؟ �جلولن  معنى  ما  �سوريا  يف  �جلولن  ه�سبة  • تقع 
الرتاب واحل�شى

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�شجاعه  يكون  عليه  للمغمى  الأويل  ال�شعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�ص وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول الن�شاء اإن وجد اأو اأي عطور 
امل�شاب. وبعد  للم�شاب وما حوله ومن لون وجه  املتفح�شة  النظرة  بوا�شطة  الإغماء  �شبب  اأخ��رى. ويحدد 
اأن ميدد امل�شاب يفح�ص بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �شوائل �شاخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه 

الإرهاق فهذا يعني اأنه م�شاب بالختناق فيقت�شي ذلك نقله اإىل مركز �شحي. 
الأ�شود. ال�شاي  من  اأكرث   C فيتامني  من   50% ن�شبة  على  الأخ�شر  ال�شاي  • يحتوي 

العامل. حول  �شعبية  اخل�شروات  اأكرث  هو  • اخل�ص 
الربد. نزلت  يف  الت�شبب  عن  امل�شوؤولة  الفريو�شات  من  نوع   100 من  اأكرث  • يوجد 

جرداء. �شخرية  كتلة  عن  عبارة   2% والباقي  جليد   98% عن  عبارة  هي  اجلنوبية  • القارة 
الرجال. من  منهم   80% ال�شواعق،  �شربتهم  الذين  الب�شر  كل  بني  • من 

جدا. جدا  جدا  �شديدة  حرارة  لدرجة  تعري�شه  هو  املا�ص  على  يوؤثر  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  • ال�شيء 
اأن  قبل  ولكن  بال�شلل  لإ�شابتها  ومييل  ب�شرعة  الأع�شاب  خاليا  يدخل  خمدر،  هو  الكحول  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�شلل فاإنه ينبه خاليا الأع�شاب وي�شعها يف حالة من الإثارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول على 
الدماغ؟ التاأثري الأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�شارع العمل والكالم وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �شغط الدم 

وتت�شارع دقات القلب والتنف�ص. ثم ت�شاب الوظائف العليا للدماغ بال�شلل فقوة التحكم بالأمزجة ت�شيع. 

الفار�س واحلاكم 
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فو�ئد �مللوخية 
ن��ظ��را لح���ت���واء امل��ل��وخ��ي��ة على 
الفيتامينات  م��ن  عالية  ن�شبة 
ف����اأن ل��ه��ا ف���وائ���د ع���دي���دة على 
1:حتتوي   : وه������ي  اجل�������ش���م 
من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية 
على  تعمل  ال��ت��ي  الفيتامينات 
املناعي  ���ش��ح��ة اجل��ه��از  ت��ع��زي��ز 

وحتد من خطر الإ�شابة بالفريو�شات والعدوى.
على  يعمل  الذي  البوتا�شيوم  من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  2:حتتوي 
�شبط م�شتوى �شغط الدم، لذلك ين�شح مر�شى ال�شغط املرتفع بتناول 
امللوخية دائما. 3:نظرا لحتواء امللوخية على ن�شبة عالية من الفيتامينات 

فهي تعمل على عالج فقر الدم وتعو�ص احلديد الناق�ص يف اجل�شم.
على  تعمل  التي  الفيتامينات  من  عالية  ن�شبة  على  امللوخية  4:حتتوي 
ال��ه�����ش��م��ي وح��م��اي��ت��ه م��ن ال�شطرابات  ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة اجل�����ش��م واجل���ه���از 

اله�شمية وع�شر اله�شم.
ال�شكر يف الدم والوقاية من  امللوخية يعمل على �شبط م�شتوى  5:تناول 

امل�شاكل التي يتعر�ص لها مر�شى ال�شكر.
القلب  تقوية  على  تعمل  لأنها  وذل��ك  دائما  امللوخية  بتناول  6:ين�شح 
والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وح��م��اي��ت��ه م��ن ت�شلب ال�����ش��راي��ني واجل��ل��ط��ات، حيث 

حتتوى على ن�شبة كبرية من الفيتامينات الهامة ل�شحة القلب.
7:حتتوي امللوخية على ن�شبة عالية من الفيتامينات والعنا�شر الغذائية 
عالمات  م��ن  وحمايتها  الب�شرة  ون�����ش��ارة  �شحة  تعزيز  على  تعمل  ال��ت��ي 

التجاعيد والهالت ال�شوداء.

يف احدى املدن ال�شينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر والموال فاأعلن احكاما قا�شية عليهم وا�شتعبدهم، ولنهم �شعفاء وفقراء مل ي�شتطع ان يقف امامه 

احد.
وجاء يوم �شمع اجلميع عن فار�ص خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
الفقراء نقودا لي�شرتوا بها ما ي�شد جوعهم ومينحهم دواء ي�شفي  الب��واب ليال ليعطي  كان هناك من يدق 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�شاكني  الفقراء  ي�شرق احلاكم ويعطي  وا�شتمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�شهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�شر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�شبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�شتطاعته ان يقف معه وي�شانده للق�شاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�شفل اجلبل وينتظر 
هناك فجرا. قبيل الفجر كان الفار�ص يختبئ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ص قلوب اهل املدينة 

ولذلك فهو اي�شا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �شيكون احلاكم نف�شه.
ذلك  بذبح  ق��ال-  لي�شتمتع -كما  القا�شي  املغرور  امللك  �شيء فخرج  امللك عن كل  اخرب  وبالفعل هناك خائن   
الفار�ص ال�شجاع، بل اق�شم انه �شيقطعه ا�شالء و�شمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�شد الفار�ص، وجاء 
احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة فوقف يلتفت ميينا وي�شارا بحثا عن الفار�ص لكن احد رجاله قال: الوقت 
مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذا ما كان يريده الفار�ص 
الذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها 
فوق بع�شها البع�ص، لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط املدينة واعلن 
لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�شراركم اإىل احلاكم فاأنهالت اليدي 
ت�شرب وته�شم عظام ذلك اخلائن وذهب رجال كرث اإىل ا�شفل اجلبل لينظروا احلاكم م�شرجا يف دمائه فهللوا 
وتكاثفوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�شره لينظفوه من باقي اخلونة واق�شموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن 

يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت.

عمل تركيبي للفنان �لإيطايل لورنزو كوين بعنو�ن »معا« يف مو�جهة �لأهر�مات يف �سو�حي �جليزة. �سمن 
�أول معر�س فني دويل يقام يف منطقة �لأهر�مات. � ف ب

اأعلنت الدكتورة اأجنيليكا ت�شيج، اأخ�شائية الغدد ال�شماء، خبرية التغذية 
الرو�شية، اأنه لي�ص من ال�شروري على الإطالق الذهاب اإىل النوم مبعدة 

خاوية.
وت�شري اخلبرية يف حديث ملوقع doctorpiter.ru، اإىل اأن اجل�شم 
ينتج هرمون ال�شوماتوتروبين� الذي يحرق الدهون، اإىل منت�شف الليل 

.
الهرمون، ل بد من خطوتني.  اأن ينتج اجل�شم هذا  اأج��ل  "من  وتقول، 
بي�شتني  ب��ي��ا���ص  ت���ن���اول  ل��ل��ن��وم  اخل���ل���ود  ق��ب��ل  ي��ج��ب  الأوىل-  اخل���ط���وة 
م�شلوقتني. واخلطوة الثانية، يجب اخللود للنوم قبل ال�شاعة احلادية 
ع�شرة ليال. ويف ال�شباح �شيك�شف لك امليزان، اأن الوزن انخف�ص مبقدار 

عدم  يجب  التي  الغذائية  امل��واد  الأخ�شائية  وك�شفت  غرام".   300
هذه  واأول  معينة.  غذائية  حمية  ات��ب��اع  حالة  يف  حتى  عنها  ال�شتغناء 
املواد، هي تلك املحتوية على الربوتينات: حلم الدجاج والديك الرومي 
�شرورية  امل���واد  ه��ذه  لأن  الدهنية.  غ��ري  واللحوم  والبي�ص  والأ���ش��م��اك 
واإنتاج  اجللد  حالة  وحت�شني  املناعة،  منظومة  وتعزيز  العظام  لتقوية 
الهرمونات. وت�شيف، كما يجب األ نن�شى الفواكه واخل�شروات والبقول 
واحلبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات م�شوؤولة عن 
بال�شبع  ال�شعور  على  واحلفاظ  طبيعية،  ب�شورة  اله�شمي  اجلهاز  عمل 
ال�شكري  الدموية، ومن مر�شي  القلب والأوعية  اأمرا�ص  والوقاية من 

وال�شرطان. كما يجب الهتمام بالتوازن املائي يف اجل�شم.

مادة غذائية ت�ساعد على حرق الدهون اأثناء النوم


