
�ص 22

�ص 31

انطالق الدرا�ضة ح�ضوريًا يف الأكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري فرع ال�ضارقة

ماري ترييز معلوف:

 ل يهمني اأن اأ�ضارك يف عمل 
ل اأحبه ملجرد الظهور

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

هل ميكن تعوي�ض �ضاعات النوم ال�ضرورية يف الإجازة؟
باتت ا�صطرابات النوم "وباء" عامليا يهدد �صحة املاليني حول العامل، 

و�صط حتذيرات من تنامي الآثار ال�صلبية املرتتبة عليها.
ويعتقد كثريون اأنه تعوي�ص النق�ص يف �صاعات النوم من خالل ق�صاء 
يتعار�ص مع  اأن ذلك  اإل  العطالت مثال،  اأي��ام  الفرا�ص يف  �صاعات يف 

درا�صة �صحية حديثة اأثبتت خطاأ هذا العتقاد.
واأ�صار اأخ�صائي طب النوم يف "مايو كلينيك"، الدكتور بهانو براكا�ص 
كول، اإىل اأن الدرا�صة ك�صفت اإمكانية حت�صن ردود الفعل ملن عاين من 
ا�صطرابات يف النوم بعد 7 اأيام، اإل اأن املهام املعرفية الأخرى كالدقة 

مل تتعافى.
واأ�صاف بهانو اأن الدرا�صة اأظهرت "هناك اأ�صياء مثل الذاكرة و�صرعة 

املعاجلة العقلية مل يتم ا�صتعادتها بال�صرعة نف�صها".
�صاعات   6 من  اأق��ل  ينامون  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  الدرا�صة  ووج��دت 
اأداوؤهم  اأنهم بخري - كان  اأ�صبوعني - والذين اعتقدوا  يف الليلة ملدة 
ذلك  الدرا�صة  واأرجعت  والنعكا�صية.  املعرفية  الختبارات  �صعيفا يف 
اإىل دورات نوم غري متقطعة لمت�صا�ص مهارات  الدماغ يحتاج  لأن 
اأثناء  التعب  من  اجل�صم  واإ���ص��الح  مهمة،  ذك��ري��ات  وت�صكيل  ج��دي��دة، 
امل�صتوى  على  نف�صه  وي�صلح  اجل�صم،  يتعافى  النوم،  فخالل  النهار.  

اخللوي، ح�صبما نقلت "�صي اإن اإن".

نزيف اللثة ينذر بالتهاب دواعم ال�ضن!
ينذر  اللثة  نزيف  اإن  الأ�صنان  ل�صحة   ProDente مبادرة  قالت 

بالإ�صابة بالتهاب دواعم ال�صن، اإىل جانب الحمرار والتورم.
واأو�صحت املبادرة الأملانية اأن ال�صبب يف الإ�صابة بهذا اللتهاب املزمن، 
الذي يهاجم اللثة، يرجع اإىل البكترييا امل�صتقرة على الأ�صنان وبينها 
الوقت  ال�صن يف  دواع��م  التهاب  واإذا مل يتم عالج  اللثة.  وعلى حافة 
املنا�صب، فاإنه يوؤدي اإىل فقدان الأ�صنان، كما اأنه قد يوؤدي اإىل حدوث 
اأخ��رى من اجل�صم؛ حيث يرتفع خطر  اأج��زاء  التهابات واأم��را���ص يف 

الإ�صابة بت�صلب ال�صرايني واأزمة قلبية و�صكتة دماغية.
الإ�صابة  ت��رتت��ب على  ق��د  ال��ت��ي  ال��وخ��ي��م��ة،  ال��ع��واق��ب  ه��ذه  ولتجنب 
اجلد  حممل  على  اللثة  ن��زي��ف  اأخ���ذ  ينبغي  ال�����ص��ن،  دواع���م  بالتهاب 
يف  للعالج  للخ�صوع  ال�صرعة  وج��ه  على  الأ���ص��ن��ان  طبيب  وا�صت�صارة 

الوقت املنا�صب.
العناية  ينبغي  الأ�صا�ص،  ال�صن من  دواعم  بالتهاب  الإ�صابة  ولتجنب 
معجون  بوا�صطة  يوميا  مرتني  عن  يقل  ل  مبعدل  جيداً  بالأ�صنان 
الأ�صنان  خيط  ا�صتعمال  مراعاة  مع  الفلورايد،  على  يحتوي  اأ�صنان 

مرة على الأقل يومياً لتنظيف الفراغات بني الأ�صنان.

تقنية حديثة لعالج الآلم املزمنة
 )PNS( قال الدكتور عمار �صلطي اإن تقنية حتفيز الع�صب املحيطي
هي اخليار الأحدث والأكرث تقدما لعالج املر�صى، الذين يعانون من 

اآلم مزمنة.
ال��ت��دخ��ل��ي يف م�صت�صفى  الأمل  ال��ت��خ��دي��ر وع���الج  ا���ص��ت�����ص��اري  واأو����ص���ح 
احلديثة  العالجية  التقنية  ه��ذه  اأن  اأبوظبي"  كلينيك  "كليفالند 
الهيكلية  والع�صالت  الأع�صاب  يف  املزمنة  الآلم  تخفيف  يف  ت�صاعد 
من خالل حتفيز الأع�صاب الطرفية )املحيطية( باحلد الأدنى من 
التدخل اجلراحي، ما يحد من اعتماد املري�ص على الأدوي��ة امل�صكنة 

لالأمل على املدى البعيد.
تنت�صر  )املحيطية(  الطرفية  الأع�صاب  اأن  �صلطي  الدكتور  واأو���ص��ح 
خ���ارج ال��دم��اغ واحل��ب��ل ال�صوكي ومت��ت��د اإىل داخ���ل اأع�����ص��اء واأط���راف 
اجل�صم، وتتمثل وظيفتها يف التحكم يف وظائف الإح�صا�ص واحلركة 
والتن�صيق احلركي، اإل اأنها ميكن اأن تت�صرر ب�صهولة. ومن خالل زرع 
الأع�صاب  اإىل  الكهربائية  النب�صات  تو�صيل  يعمل على  جهاز �صغري 
 )PNS( اأن ت�صاعد تقنية حتفيز الع�صب املحيطي الطرفية ميكن 
على تخفيف الأمل ب�صكل كبري لدى املر�صى، الذين يعانون من حالت 
القدم  واآلم   )CRPS( املركب الناحي  الأمل  عديدة مثل متالزمة 
اأو  الفتق  واآلم  وال��رق��ب��ة،  الظهر  اأ�صفل  واآلم  ال�صداع  وا�صطرابات 

جراحة الركبة، واآلم ما بعد البرت اأو اآلم الأطراف الوهمية.

لمبورغيني وفينيكي�ض.. 
تعرف على الدجاج النادر 

حتى  اأو  عنها  ال�صماع  على  امل�صريون  يعتد  مل  ج��ًدا،  وغالّية  ن��ادرة  طيور 
فوجئ  بعدما  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على  �صورها  انت�صرت  اأكلها؛ 

الكثريون اأنها تربى يف م�صر.
اإليه  ياأتي  اأن  اأن��ور، قرر جتربة حّظه وع��دم اجللو�ص منتظًرا رزق��ه  اأحمد 
ولكنه �صعى اإليه، من خالل تربية الطيور، لكن لي�ص اأي طيور، فقد حتول 

من مربي للحمام ال�صغري اإىل تاجر دواجن نادرة وغالية.
يقول اأنور ل�صكاي نيوز عربية: "اأحب دائًما �َصْغل وقت فراغي باأعمال تدر 
ل�صاعات  املنزل  وامل��ك��وث يف  ك��ورون��ا،  دخ��اًل جانبيًّا؛ خا�صة مع ظهور  عليَّ 

عديدة دون عمل اأي �صيء؛ قرر اأن ينتبه اأكرث اإىل الطيور".
ويوؤكد اأحمد اأّن املنطقة التي يعي�ص بها كانت منطقة ريفية؛ ووالدته كانت 
ترّبي الدواجن؛ لذلك قرر اأحمد اأن ي�صاهم يف هذا امل�صروع من خالل �صراء 
البلدي  ب�"الدواجن  ذل��ك  ويعلل  �صعًرا،  والأغ��ل��ى  الأك��ر حجًما  ال��دواج��ن 
نف�ص الدواجن النادرة يف الرتبية والهتمام والرعاية؛ اإل اأّن الأوىل لي�صت 

اأعلى ربًحا".
يبحث اأحمد عر الإنرتنت؛ ليجد اأّن اأغلى دواجن يف العامل هي الدواجن 
الالمبورجيني، وهي الأكرث فائدة من ناحية القيمة الغذائية، بالإ�صافة 
اليابان، عالوة على دجاج  نوع يف  اأغلى  ُيّعد  الذي  الياباين،  الفينك�ص  اإىل 

اليوكوهاما، والدجاج الإ�صباين الذي ُيطلق عليه ا�صم "اأبو حلق".

امللكية الربيطانية قد 
تختفي خالل جيلني 

امللكية  اإن  مانتل  هيالري  الكاتبة  قالت 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ال���ت���ي ي���ع���ود ت��اري��خ��ه��ا ملا 
ي���زي���د ع��ل��ى األ�����ف ع����ام رمب����ا ت��خ��ت��ف��ي يف 
التي  مانتل،  واأ���ص��اف��ت  جيلني.  غ�صون 
التاريخية  الروائية  بثالثّيتها  ا�صتهرت 
اأن���ه���ا م��ع��ج��ب��ة بتفاين  )وول������ف ه������ول(، 
 95 العمر  من  البالغة  اإليزابيث  امللكة 
ت�صارلز  الأم����ري  ال��ع��ر���ص  ع��ام��ا ووري����ث 
مانتل )69 عاما(  وق��ال��ت  وي��ل��ز.  اأم���ري 
ل�صحيفة التاميز "اأعتقد اأنهما يقومان 
ب���دوره���م���ا... ب��اأف�����ص��ل م���ا مي��ك��ن وبكل 
املدة  ع��ن  �ُصئلت  عندما  ول��ك��ن  جدية". 
ال��ب��اق��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي، ردت ب��اأن��ه "يف 
"من  وق��ال��ت  جيلني.  تقديرها" جم��رد 
النظام  وراء  الفكرة  فهم  ج��دا  ال�صعب 
امل��ل��ك��ي يف ع���امل ح��دي��ث ُي��ن��ظ��ر ف��ي��ه اإىل 

اأنا�ص على اأنهم م�صاهري فح�صب".
م��ان��ت��ل، فلن  ن��ظ��ر  واإذا حت��ق��ق��ت وج��ه��ة 
ي�����ص��ب��ح الأم�����ري ج����ورج م��ل��ك��ا. والأم����ري 
جورج البالغ من العمر ثمانية اأعوام هو 
حفيد امللكة اإليزابيث والثالث يف ترتيب 
 72( ت�صارلز  ج��ده  بعد  ال��ع��ر���ص  ولي���ة 

عاما( واأبيه الأمري وليام )39 عاما(.

ما الذي يجب تناوله لتجنب 
الإ�ضابة باأمرا�ض القلب؟ �ص 23

اأ�ضباب واأعرا�ض ِق�ضر 
النظر لدى الأطفال

من  النظر  ِق�صر  اإن  واملراهقني  الأط��ف��ال  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
يف  تتمثل  اأ�صبابه  اأن  مو�صحة  الأط��ف��ال،  ل��دى  ال�صائعة  العيون  م�صاكل 
�صا�صة  م��ن  والق����رتاب  احل��رك��ة،  قلة  ب�صبب  ال��ن��ه��ار،  ل�صوء  التعر�ص  قلة 

التلفزيون، والكمبيوتر.
واأ�صافت الرابطة اأن اأعرا�صه تتمثل يف ت�صييق حدقة العني، اأو اإغما�صها 

ب�صكل ن�صفي عند النظر اإىل الأ�صياء البعيدة.
ا�صتخدام  الأولياء حتديد مدة  النظر على  بِق�صر  الطفل  اإ�صابة  ولتجنب 
كثرياً  الطفل  تعري�ص  على  واحل��ر���ص  الإل��ك��رتون��ي��ة،   ل��الأج��ه��زة  الطفل 
لل�صوء الطبيعي والإكثار من الأن�صطة احلركية، باللعب يف الهواء الطلق 

والنطالق يف نزهات اإىل امل�صطحات اخل�صراء.
الطفل منذ  ب�صكل طبيعي يجب فح�ص عيون  الطفل  وحتى يتطور نظر 
الوقت  يف  وعالجه  مبكراً  املحتملة  اإ�صابته  لكت�صاف  العمر،  من  الثالثة 

املنا�صب بالنظارات الطبية، اأوالعد�صات الال�صقة، وقطرة العني.

واأكد باحثون اأن �صرب ال�صاي ب�صكل منتظم ياأتي بفوائد 
دون  اأط���ول  لعمر  العي�ص  بينها  م��ن  و�صحية،  معرفية 

اأمرا�ص. وفق"�صحيفة ديلي ميل" الريطانية.
وق���ال ع��امل النف�ص يل وان���غ، ال���ذي اأج���رى ال��درا���ص��ة يف 
جامعة بكني، قوله اإن "النتائج اأو�صحت اأن ال�صاي ميكن 
اأن ي�صاعد يف حت�صني الأداء العقلي عند مواجهة مهمة 
يف  ال�صتمرار  على  النا�ص  وي�صاعد  خا�ص  ب�صكل  �صعبة 
اأداء هذه املهمة دون تعب".  واأجريت الدرا�صة على100 
الأوىل  ح�صلت  جمموعتني،  اإىل  تق�صيمهم  مع  �صخ�ص 
املياه  الثانية  املجموعة  اأف���راد  تناول  فيما  ال�صاي،  على 
فقط. وقال الباحثون، اإن "امل�صاركني يف جمموعة ال�صاي 
اأولئك يف  اأكرث من  باملهمة  واهتماما  �صعادة  اأكرث  كانوا 
جمموعة املياه"، موؤكدين اأن "النتائج لها اأهمية عملية 
اأو  الإب��داع��ي  العمل  يف  ي�صاركون  الذين  لأول��ئ��ك  مهمة 

اأولئك املعر�صني لالإرهاق اأثناء اأداء اأعمالهم".
وتو�صل الباحثون يف الدرا�صة، اإىل وجود �صلة بني تناول 
مع  با�صتمرار  امل�صكالت  حل  على  القدرة  وزي��ادة  ال�صاي 

انتقال الأ�صخا�ص اإىل الن�صف الأخري من اختباراتهم.

فوائد مذهلة لزيت �شجرة ال�شاي للب�شرة
اأنت  فبالطبع  ال��ب��ث��ور،  م��ع  ت��اري��خ طويل  لديك  ك��ان  اإذا 

على دراية بفوائد ا�صتخدام زيت �صجرة ال�صاي للب�صرة. 
م�صاكل  ملحاربة  ا�صتعماله  وكيفية  فوائده  على  فتعريف 

ب�صرتك.
ي�����ص��اع��د زي���ت ���ص��ج��رة ال�����ص��اي يف ال��ت��خ��ّل�����ص م���ن جميع 
امل�صاكل التي تعرت�ص الب�صرة  ومتنعها من اأن تبدو نقية 

وم�صرقة.
ال�����ص��ب��اب بف�صل مكوناته  وي��ح��ارب ح��ب  امل�����ص��ام  ي��ن��ّظ��ف 

امل�صادة للميكروبات.
زيت  يف  ن�صط  مكون  وه��و  -4اأول،  الرتبينني  ي�صتهدف 
بف�صل  ال�صباب،  حلب  امل�صببة  البكترييا  ال�صاي،  �صجرة 
خ�صائ�صه امل�صادة للبكترييا وامل�صادة لاللتهابات، فاإنه 

ي�صاعد يف تقليل التورم والحمرار.
اأثناء  تهيجه  اأو  اجللد  جفاف  يف  الزيت  ه��ذا  يت�صبب  ل 
اجلروح  التئام  على  ي�صاعد  فهو  ال�صباب،  حب  معاجلة 
البي�صاء  الدم  يحفز خاليا  اأ�صرع حيث  ب�صكل  والندوب 
اأن  اأن���ه ميكن  ال�����ص��ف��اء، وه���ذا يعني  ت�����ص��ّرع عملية  ال��ت��ي 

يخفف من ندبات حب ال�صباب.
 

ا�شتخدام زيت �شجرة ال�شاي للوجه
اخلطوة 1: اأ�صيفي قطرة واحدة من زيت �صجرة ال�صاي 
وخففيها با�صتخدام 4 قطرات من زيت ناقل مثل اللوز. 

يعد التخفيف مهماً لتقليل فر�ص تهيج اجللد.
وربتيها  املحلول  يف  قطن  قطعة  اغم�صي   :2 اخل��ط��وة 
برفق على وجهك. اخلطوة 3: بعد 30 دقيقة، ا�صطفي 

وجهك واتبعيه باملرطب املف�صل لديك.

خلطات طبيعية من زيت �شجرة ال�شاي:
ملحاربة حب ال�صباب:

�صغرية  ملعقة   2 مع  الع�صل  من  كبرية  ملعقة  امزجي 
م���ن زي���ت ���ص��ج��رة ال�����ص��اي. اأ���ص��ي��ف��ي م��ل��ع��ق��ة ك��ب��رية من 

الزبادي واخلطيهما جيداً.
�صعي القناع على وجهك واتركيه ملدة 15-20 دقيقة.

ثم ا�صطفيه باملاء الفاتر.
لرتطيب الب�صرة اجلافة:

املطبوخ  غري  ال�صوفان  دقيق  من  كبرية  ملعقة  امزجي 
ملعقة  ال�صاي.اأ�صيفي  �صجرة  زي��ت  �صغرية  ملعقة  م��ع 
�صغرية من جل ال�صبار اإىل اخلليط واخلطيهما جيداً. 
�صعي هذا اخلليط على وجهك واتركيه ملدة 20 دقيقة.

ب���ب���طء من  ب���امل���اء واأزيل اخل��ل��ي��ط  ب��ل��ل��ي ق��ط��ن  ب��ع��ده��ا 
وجهك.

ا�صتخدمي هذا القناع ثالث مرات يف الأ�صبوع للح�صول 
على اأف�صل النتائج.

فيلم فرن�ضي يفوز 
مبهرجان البندقية 

"احلدث"،  )ل���ي���ف���ن���م���و(  ف���ي���ل���م 
وه���و درام�����ا ف��رن�����ص��ي��ة ق��ا���ص��ي��ة عن 
الإج�����ه�����ا������ص غ�����ري ال����ق����ان����وين يف 
الذهبي  الأ�صد  بجائزة  ال�صتينات، 
لأف�صل فيلم يف مهرجان البندقية 
بجائزة  وف��از  ال�صبت.  الأول  اأم�ص 
الإيطايل  امل��خ��رج  التحكيم  جلنة 
"يد  فيلم  ع��ن  �صورينتينو  ب��اول��و 
عميق  �صخ�صي  فيلم  وه���و  اهلل"، 
ع���ن ف���ق���دان وال���دي���ه ع��ن��دم��ا كان 

مراهقا.
وفازت النيوزيلندية جني كامبيون 
ال��ف�����ص��ي لأف�صل  الأ����ص���د  ب��ج��ائ��زة 
اأوف  ب�����اور  )ذا  ف��ي��ل��م  ع���ن  خم����رج 
اأح���داث  ي���دور ع��ن  ال���ذي  ذا دوج( 
م��اأ���ص��اوي��ة يف منطقة ح��دودي��ة يف 

ع�صرينات القرن املا�صي.
للمخرجة  "احلدث"  وف���ي���ل���م 
ثاين  هو  دي��وان  اأودري  الفرن�صية 
ي��ف��وز يف مهرجان  ف��رن�����ص��ي  ف��ي��ل��م 
دوكورنو  ج��ول��ي��ا  ف����وز  ب��ع��د  ك��ب��ري 
ب���ج���ائ���زة ال�������ص���ع���ف���ة ال���ذه���ب���ي���ة يف 
مهرجان كان عن فيلم "تيتان" يف 

يوليو متوز.
ك����ان ح��ف��ل ت���وزي���ع اجل����وائ����ز خط 
ال��ن��ه��اي��ة مل���اراث���ون الأف�����الم الذي 
ا�صتمر 11 يوما وو�صفه نقاد باأنه 
الأف�صل منذ �صنوات بعد اأن جرى 
تاأجيل العديد من الأف��الم ب�صبب 

جائحة فريو�ص كورونا.
وكان فوز فيلم املخرجة ديوان هو 
الكثري  �صم  مهرجان  يف  الأن�����ص��ب 
من ق�ص�ص الن�صاء القويات يف عام 
ظهرت فيه حركة )مي تو( وتركت 

فيه ب�صمة يف �صناعة ال�صينما.

ويندي ويليامز 
تتعر�ض لوعكة �ضحية 
احلوارية  الرامج  مقدمة  اأعلنت 
العاملية  ويندي ويليامز  اإلغاء عدد 
بعد  وذل��ك  املهنية،  م�صاريعها  من 
مفاجئة،  �صحية  لوعكة  تعر�صها 

مل تك�صف عن تفا�صيلها بعد.
وك��ان��ت ن�صرت وي��ن��دي ���ص��ورة لها 
على  وذل��ك  ال�صمعي،  متثالها  م��ع 
ح�����ص��اب��ه��ا اخل����ا�����ص، وق�����د اأث������ارت 
ال�صورة جدل كبريا بني اجلمهور 
بينها  ي��ف��رق��وا  مل  بع�صهم  اإن  اإذ 

وبني التمثال ال�صمعي.
تعّر�صها  ع��ن  م��وؤخ��را  ك�صفت  كما 
حتّدثت  وق��د  اجلن�صي،  لالعتداء 
لالعتداء  ت��ع��ر���ص��ه��ا  ع���ن  وي���ن���دي 
الراحل  ال������راب  م��غ��ن��ي  ق��ب��ل  م���ن 
ك��ان م�صهوراً يف  وال���ذي  ���ص��ريي��ك، 
عام  يف  وت��ويف  الثمانينيات  اأواخ���ر 

.1999

درا�ضة: تناول كوب �ضاي ُيح�ضن م�ضتوى الأداء العقلي والإبداعي

يعترب ال�شاي م�شدًرا غنًيا مب�شادات الأك�شدة 
التي تتمثل وظيفتها الأ�شا�شية يف مكافحة 
الأمرا�ض،  يف  ت�شبب  التي  احل��رة  اجل��ذور 
ويجعلك  احلرارية  ال�شعرات  من  خال  وهو 
لكن  النف�شية،  �شحتك  ويعزز  يقظة  اأك��ر 
بع�ض  ي�شبب  ال�شاي قد  تناول  الإفراط يف 
الآثار اجلانبية، ومنها زياد ة م�شتوى القلق 

والأوعية  القلب  يف  وم�شاكل  والأرق، 
ال��دم��وي��ة يف ح���ال الإف�������راط  يف 

�شربه.
وك�شفت درا�شة جديدة عن فوائد 

ال�شاي،  من  كوب  ل�شرب  كثرية 
القدرات  يعزز  اأن��ه  م��وؤك��دة 
يف  الأداء  ويح�شن  العقلية 

املهام الإبداعية.
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  تنظم 
العاملي  ل���ل���م���وؤمت���ر  ال�������ص���اد����ص���ة  ال���������دورة 
للجيوفيزياء الهند�صية، حتت رعاية �صمو 
ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
مع  وبالتعاون  العني  منطقة  يف  احل��اك��م 
بلدية مدينة العني يف الفرتة من 25 اإىل 

.2021 اأكتوبر   28
وقال الدكتور اأحمد مراد، النائب امل�صارك 
 " الإم������ارات:  ج��ام��ع��ة  يف  العلمي  للبحث 
ل�صت�صافة  ا�صتعداداتها  اجلامعة  اأكملت 
ت�صنيفه  مّت  ال�����ذي  ال���ه���ام  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 
اأه��م خم�صة م��وؤمت��رات عاملية  واح���داً م��ن 
على  الهند�صية  اجل��ي��وف��ي��زي��اء  جم���ال  يف 
مدار ال�صنوات الثنتني وثالثني املا�صية، 
الإمارات  الذي ُيرز مكانة جامعة  الأمر 
باعتبارها موؤ�ص�صة اأكادميية وبحثية رائدة 
على امل�صتوى املحلي، الإقليمي والعاملي".

من�صة  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  "ُي�صّكل  واأ�����ص����اف: 
200 خمت�صٍّ  م��ن  اأك��رث  ه��اّم��ة حتت�صن 
يف جم���ال اجل��ي��وف��ي��زي��اء ال��ه��ن��د���ص��ي��ة من 
ُم�صاركة   اإىل  اإ�صافة  العامل،  دول  خُمتلف 
ال�صتك�صافيني  اجليوفيزيائيني  جمعية 

اآخر  ملُناق�صة  علمي  ك�صريك  الأم��ري��ك��ي��ة 
التحديات يف هذا املجال. ون�صعى عر هذه 
ة العاملية الرائدة اإىل توثيق التعاون  املن�صّ
ال�صديقة، بهدف  البلدان  وال�صراكات مع 
دع��م ت��ب��ادل اخل���رات وامل��ع��رف��ة والتعّرف 
التكنولوجية  املُ���م���ار����ص���ات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى 
البحثية يف  امل�����ص��اري��ع  واأح�����دث  ال���رائ���دة، 
باإيجاد  يتعّلق  فيما  خا�صة  امل��ج��ال،  ه��ذا 
احللول الناجعة ل�صتدامة كافة امل�صاريع 
والجتماعية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 

والأثرية".
بالقول:  ت�صريحه  مراد  الدكتور  واختتم 
جامعة  م���ب���ادرات  ُت���واك���ب  اأن  "ُي�صعدنا 
الأنظمة  يف  ال���ت���ط���ورات  ك��اف��ة  الإم�������ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ب���ح���ث���ي���ة والح���ت���ي���اج���ات 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم وت���واك���ب روؤي���ة 
اإىل بيئة  ال��و���ص��ول  ال��ر���ص��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 
ُم�����ص��ت��دام��ة ع��ن��د ح��ل��ول م��ئ��وي��ة الإم����ارات 

".2071

•• ال�شارقة-  الفجر

حتقيقاً ل�صرتاتيجيتها يف متكني ال�صناعة 
الأكادميية  ب���ال���ك���وادر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
يف  اأم�ص  الدرا�صة  انطلقت  املوؤهلة،  واملهنية 
الف�صل الأول من العام الأكادميي  2021 
العربية  الأكادميية  يف  ح�صورياً   2022  -
البحري  وال��ن��ق��ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
ال���واق���ع يف مدينة  ال�����ص��ارق��ة مب��ق��ره��ا  ف���رع 
ال�صتمرار  تاأكيد  مع  ذل��ك  ج��اء  خ��ورف��ّك��ان. 
ات��خ��اذ الإج�����راءات الح���رتازي���ة للوقاية  يف 
من فريو�ص "كوفيد19-"، ومت عقد برامج 
تعريفية للطالب اجلدد والتوا�صل مع كافة 
النظرية  ال��درا���ص��ة  لتحديد ط��رق  ال��ط��الب 
وجود  اأن  الأك��ادمي��ي��ة  ت��وؤك��د  كما  والعملية. 
وفقاً  يتم  التدري�ص  هيئة  واأع�صاء  الطالب 
ف�صاًل  املعنية،  اجل��ه��ات  وتو�صيات  ملعايري 
هيئة  واأع�صاء  الطالب  ال��ت��زام  ���ص��رورة  عن 
اإج�����راء فحو�صات  ب��ا���ص��ت��م��راري��ة  ال��ت��دري�����ص 
"كوفيد19-" من اأجل تواجدهم يف احلرم 

اجلامعي. 
بهذه املنا�صبة اأو�صح �صعادة الأ�صتاذ الدكتور 
اإ�صماعيل فرج، رئي�ص  الغفار  اإ�صماعيل عبد 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة 
الكلية  فرع  " يعد  قائاًل:  البحري،  والنقل 
يف ال�����ص��ارق��ة الأك���ر والأك����رث جت��ه��ي��زاً حتى 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأرق��ى  وي�صاهي  الآن، 
العامل. وبانطالق  البحرية والأكادميية يف 

الدرا�صة يف الأكادميية هذا الف�صل، نوا�صل 
م�صريتنا نحو حتقيق اأهدافه ال�صرتاتيجية 
وروؤية موؤ�ص�صيه؛ اإذ �صتكون الأكادميية مورداً 
م�صتمراً لتوفري اخلرات الأكادميية املوؤهلة 
م��ن مواطني دول��ة الإم����ارات واأب��ن��اء الدول 
املتزايدة  احل��اج��ة  ل�صد  الأخ����رى  امل���ج���اورة 
احليوي،  القطاع  ه��ذا  يف  الوطنية  للكوادر 
والذي ميثل ركيزة لقت�صاد املنطقة واأمنها 
البحري على حد �صواء. كما اأنه �صيعزز من 
بيئة ال�صتثمار يف القطاع البحري يف املنطقة 
التدريب  عموماً؛ من خالل توافر خدمات 
ويتيح  املالحية،  ال�صركات  ملوظفي  امل�صتمر 
البحري،  القطاع  مع  الأك��ادمي��ي��ة  ال�صراكة 
التي  املتخ�ص�صة  العلمية  ال��ك��ف��اءات  ع��ر 
تعمل يف الأكادميية، وبذلك يتعزز القت�صاد 
البحري العربي بقدرات متطورة يف جمال 

البحث العلمي والتطوير."
يف  الدرا�صة  "تختلف  الغفار:  عبد  واأ���ص��اف 
الأك��ادمي��ي��ة ب�صكل ج���ذري ع��ن غ��ريه��ا من 
اأهمها  نواحي،  ع��دة  من  العامة،  اجلامعات 
ال��ف��ر���ص��ة ل��دخ��ول امل��ج��ال البحري  اإت���اح���ة 
ال���ذي يفتح اأم���ام ال��ط��الب ع��املً��ا ب��ال حدود 
يعززه  وال���ص��ت��ف��ادة،  والطموح  املغامرة  م��ن 
ال�صخ�صية  وب��ن��اء  القيادية  امل��ه��ارات  تعليم 
التحديات  مواجهة  على  القادرة  املن�صبطة 
والتميز،  ل��ل��ن��ج��اح  ف���ر����ص  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
كرى  يف  القيادية  املنا�صب  بذلك  وي�صهد 
يعمل  التي  البحرية،  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

بها خريجونا. من جهة اأخرى فاإن الدرا�صة 
الطالب  تعليم  ع��ل��ى  ت��رك��ز  الأك��ادمي��ي��ة  يف 
املحافظة على لياقتهم البدنية ومنط حياة 
ك��ب��رًيا على احلياة  اأث����ًرا  ي��رتك  م��ا  �صحي، 
وي�صاهم  العمر،  م��دى  للطالب  ال�صخ�صية 
يف حتقيق الإيجابية وال�صعادة على ال�صعيد 
وبالتايل  واح���د،  اآن  يف  والجتماعي  املهني 
الفر�صة،  ه��ذه  اغ��ت��ن��ام  اإىل  ال��ط��الب  ن��دع��و 
حقيقي  مفتاح  الأكادميية  يف  الدرا�صة  لأن 

للنجاح متعدد الأبعاد."
ل��ل��درا���ص��ة من  وق���د مت ق��ب��ول 130 ط��ال��ب��اً 
الأكادميية  ط���الب  م��ن  اخل��ام�����ص��ة  ال��دف��ع��ة 
الطبي،  الك�صف  اخ��ت��ب��ارات  اج��ت��ي��ازه��م  بعد 
تقدموا  الذين  من بني اأكرث من 500 من 
لاللتحاق للدرا�صة، ويعد هذا العدد منا�صباً 
للمنت�صبني،  امل�صتهدف  ال��رق��م  م��ن  وقريباً 
ل��ي�����ص��ل ب���ذل���ك ال���ع���دد الإج����م����ايل لطالب 
البحري  النقل  بكلية  امللتحقني  الأكادميية 
والتكنولوجيا اإىل 293 والذي يعد الأكر 
�صرح  ح�صبما  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  منطقة  يف 
عميد  نائب  يو�صف،  اأحمد  الربان  الدكتور 
قائاًل:  والتكنولوجيا،  البحري  النقل  كلية 
بال�صارقة  الأك��ادمي��ي��ة  ف��رع  يف  نعمل  "كما 
للحكومة،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���روؤي���ة  �صمن 
امل��راأة يف القطاع  ل�صيما على �صعيد متكني 
بوجود  الأك���ادمي���ي���ة  ون��ف��خ��ر يف  ال���ب���ح���ري، 
من  اأي  يف  لدينا  الطالبات  من  ن�صبة  اأعلى 
العربي،  ال��ع��امل  ال��ب��ح��ري��ة يف  الأك��ادمي��ي��ات 

عدد  اإج��م��ايل  %45من  اإىل  ت�صل  وال��ت��ي 
التوازن  لهدف  حتقيًقا  الأكادميية،  ط��الب 
الإم������ارات؛ م��ا يعد  ب��ني اجلن�صني يف دول���ة 
اإ�صارة اإىل متكني املراأة الإماراتية يف القطاع 
جنباً  للرجال  ومواكبتها  الوطني،  البحري 
القت�صادية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  يف  ج��ن��ب  اإىل 

والتنموية الرئي�صة يف الدولة."
والقيمة  الكلية  يف  ال��درا���ص��ة  اأج���واء  وح���ول 
اأفاد  الطالب،  عليها  يح�صل  التي  امل�صافة 
باأن  الأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  م��ن  "اإدراكاً  يو�صف: 
ال��ع��م��ل يف ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري ي��ح��ت��اج اإىل 
اإىل  نخطط  ال��ك��ف��اءات؛  م��ن  خا�صة  نوعية 
والأن�صطة  الفعاليات  من  جمموعة  تنظيم 
الرتفيهية والجتماعية والعملية امل�صاحبة 
للم�صاقات التعليمية، والتي تهدف اإىل جعل 
جتربة الدرا�صة والتعّلم يف الأكادميية اأ�صبه 
برحلة متميزة لبناء ال�صخ�صية �صمن اأجواء 
الطالب  تعطي  وال�����ص��ع��ادة،  ال�صتمتاع  م��ن 
حافزاً على التفوق والإب��داع، ليجاوز حدود 
العالقة النمطية الدرا�صية مع الأكادميية. 
الأن�����ص��ط��ة رح����الت ميدانية  ت��ل��ك  وت�����ص��م��ل 
ال�صركات  ملختلف  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل 
ال���ك���رى وامل���راف���ق ال��ب��ح��ري��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
والرتفيهية  الريا�صية  الأن�صطة  من  ع��دد 
وتنمي  الطالب  �صخ�صية  لت�صقل  والفنية، 
جتربته احلياتية، وجتعل �صنوات درا�صته يف 
الأكادميية ذات مردود م�صاعف على حياته 
ال�صخ�صية  وق���درات���ه  امل��ه��ن��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 

والقيادية."
البحري  ال��ن��ق��ل  ك��ل��ي��ة  ال���درا����ص���ة يف  ت�����ص��م��ل 
تكنولوجيا  هما:  تخ�ص�صني  والتكنولوجيا 
النقل البحري الذي يحتوي على تخ�ص�صان 
البحرية  والعمليات  امل��وان��ئ  عمليات  وهما 
وبالتايل �صيتاأهل اخلريجني للح�صول على 
منحهم  اإىل  بالإ�صافة  البكالوريو�ص  درجة 
وهو  ال��ث��اين  والق�صم  ث��اين  �صابط  �صهادات 
اخلريج  ويح�صل  البحرية  الهند�صة  ق�صم 
تكنولوجيا  يف  ب���ك���ال���وري���و����ص  درج�����ة  ع��ل��ى 
�صهادة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ة  الهند�صة 
التخ�ص�صني  ك��ال  ب��ح��ري��اً.  ث��ال��ث��اً  مهند�صاً 
ال�صفن  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل  ال����ط����الب  ي����وؤه����الن 
كما  البرتولية.  اخلدمات  و�صفن  التجارية 
الكوادر  ا�صتقطاب  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  ت�صعى 
امل��الح��ي��ة يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ع��ام��ل��ة يف  املهنية 
على  يرغبون يف احل�صول  وال��ذي��ن  ال��دول��ة 
خدمات  �صمن  متخ�ص�صة  تدريبية  برامج 
الذي  امل�صتمر  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
توفره الأكادميية، اإ�صافة اإىل عر�ص خدمة 
لل�صباط  ال��ب��ح��ري  ال�����ص��ف��ر  جت��دي��د ج����واز 
والتعاون  والبحارة،  البحريني  واملهند�صني 
البحرية  املوؤ�ص�صات  يف  التدريب  اإدارات  مع 
لت�صميم برامج تدريبية خا�صة يف خمتلف 
البحرية،  والإداري������������ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ج����الت 
التكنولوجيا  اأ�صاليب  اأح���دث  وا�صتعرا�ص 
احل��دي��ث��ة لأج��ه��زة امل��ح��اك��اة امل��ت��ط��ورة التي 

متتلكها الأكادميية.

حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان

جامعة الإمارات تنظم املوؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�ضية ال�ضهر القادم

من اأجل رفد القطاع البحري بجيل جديد من الطالب املوؤهلني

انطالق الدرا�ضة ح�ضوريًا يف الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�ضارقة

�شمن مبادرة كفو
الزراعة وال�ضالمة الغذائية 

تكرم  املوظفني املتميزين
•• اأبوظبي - الفجر

انطالقاً من حر�ص هيئة اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية على اإر�صاء 
مفاهيم التميز ون�صر ثقافة ال�صكر والتقدير، نظمت الهيئة بح�صور �صعادة 
�صعيد البحري �صامل العامري مدير عام الهيئة، وعدد من قيادات وموظفي 
الهيئة، حفاًل افرتا�صياً لتكرمي املوظفني املتميزين �صمن مبادرة "كفو" 
اأ�صحاب  الإ�صهامات وامل�صاركات  الهيئة كمنظومة لتكرمي  التي اعتمدتها 

البارزة لالرتقاء  بجودة العمل
تقديراً  القطاعات  خمتلف  م��ن  موظفاً   506 ال��ع��ام  ه��ذا  التكرمي  �صمل 
جلهودهم املبذولة ودورهم الفاعل يف حتقيق الأهداف التي تن�صدها الهيئة، 
وحتقيق  والإداري  الفني  الدعم  تقدمي  فئة  �صمن  موظفاً   471 بينهم 
امل�صاركني  فئة  �صمن  موظفاً   11 تكرمي  مت  بينما  للهيئة،  م�صافة  قيمة 
الإر�صادي  والدليل  الإب��ل  اأمرا�ص  اأطل�ص  الإر�صادية مثل  الأدل��ة  اإع��داد  يف 
فئة  �صمن  موظف   21 تكرمي  اإىل  بالإ�صافة  احل�صاد،  بعد  ما  ملعامالت 
اأ�صحاب  واأخ���رياً  واخل���رات،  املعرفة  نقل  يف  اأ�صهموا  ال��ذي��ن  املحا�صرين 
اإىل  كفو  مبادرة  وتهدف  3 موظفني.  والبالغ عددهم  املبتكرة  املقرتحات 
واخلرات،  املعرفة  نقل  خ��الل  م��ن  للموظفني  الفعالة  امل�صاركة  حتقيق 
وحتفيز املوظفني على القيام مبهام اإ�صافية وامل�صاركة يف اللجان والفرق، 
الإي��ج��اب��ي��ة يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وت�صجيع  اإىل حتفيز  ب��الإ���ص��اف��ة 
الفعاليات املجتمعية ومتثيل الهيئة يف املنا�صبات الر�صمية واملجتمعية، كما 
ت�صهم املبادرة يف الت�صجيع على الإبداع والبتكار واإبراز املواهب والقدرات 

و�صمان ال�صتفادة منها وال�صتخدام الأمثل لها
"ياأتي هذا  الب�صرية   امل���وارد  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي  م��ب��ارك  وق���ال  حميد 
التكرمي انطالقاً من اإميان الهيئة باأهمية تقدير كل عمل خمل�ص وجهد 
متميز مت بذله يف �صبيل الرتقاء مبنظومة العمل، كما ويعد هذا التكرمي 
تقدمي  يف  �صاهموا  الذين  املوظفني  لكافة  وامتنان  وتقدير  �صكر  مبثابة 
الدعم واخلدمات املتميزة، و�صاركوا يف اإجناز املبادرات املختلفة، بالإ�صافة 
اإىل امل�صاركة مبهاراتهم وخراتهم يف نقل املعرفة لزمالئهم، وامل�صاهمة يف 
طرح الأفكار واملقرتحات البناءة التي ت�صب يف م�صلحة العمل وت�صهم يف 

حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية للهيئة
على  وحتفيزهم  املوظفني  ت�صجيع  على  دائ��م��اً  الهيئة  حتر�ص  واأ���ص��اف، 
روح  وغ��ر���ص  التناف�ص  روح  ن�صر  خ��الل  م��ن  الإجن�����ازات  وحتقيق  ال��ع��ط��اء 
اإىل  به  والرتقاء  العمل وحت�صينه  للم�صاهمة يف تطوير  الفاعلة  املبادرات 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وت�صعى  والتميز  اجل��ودة  اأف�صل معايري 
الكفاءات  دع��م  يف  ت�صهم  ومثالية  حيوية  عمل  بيئة  توفري  اإىل  الغذائية 
ال�صتفادة  على  كما حتر�ص  و�صقل مهاراتهم،  املوظفني  ق��درات  وحت�صني 
العمل  ل��الرت��ق��اء مب�صتوى  امل��ج��الت  امل��ت��ن��وع��ة يف خمتلف  خ��رات��ه��م  م��ن 

وحتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية للهيئة

هيئة اأبوظبي للدفاع املدين تعزز 
الوعي باليوم العاملي لالإ�ضعافات الأولية

•• اأبوظبي-الفجر

عززت  هيئة اأبوظبي  للدفاع  املدين  جهودها  التوعوية  باأهمية الإ�صعافات 
العاملي  اليوم    مبنا�صبة  وامل�صعفات  للم�صعفني  الإن�صاين   وال��دور  الأولية 

لالإ�صعافات الأولية والذي ي�صادف 11 �صبتمر 2021 
واأكد العقيد اأحمد عبداهلل الكندي مدير قطاع الطوارئ وال�صالمة العامة 
وامل�صعفات   للم�صعفني  احلالية   املمكنات  تطوير  على  احلر�ص  بالهيئة   
يف  باحرتافية  وتطبيقها  اأ�صا�صياتها   وتعلم  الإ���ص��ع��اف��ات  اأه���داف  ن�صر   و 
العون  وتقدمي  امل�صابني  اإنقاذ  يف  الكبرية  احليوية  لأهميتها   ، جمتمعنا 

الالزم لهم قبل و�صول جهات الخت�صا�ص .
ال�صركاء  ال�صرتاتيجني  يف  حتقيق  امل�صرتك مع  التعاون   واأث��ن��ى  على  
نتائج  اإيجابية  كبرية  يف  الرتقاء  بخدمات  الطوارئ  ون�صر   تعليمات 
وثقافة ومهارات الإ�صعافات الأولية من خالل اأن�صطة  خمتلف املوؤ�ص�صات  

احلكومية واخلا�صة  املجتمعية  
 و  ذك��رت  العقيد ال��دك��ت��ورة  ميثه ال��درع��ي مدير اإدارة الإ���ص��ع��اف  بهيئة  
اأبوظبي للدفاع  املدين  اأن منا�صبة اليوم العاملي لالإ�صعافات الأولية تاأتي  
اعرتاًفا  وتقديراً  جلهود و�صجاعة اأوائل امل�صتجيبني حلالت الطوارئ يف 

جميع اأنحاء العامل.
 واأك��دت  اهتمام الهيئة  بتوفري كل املمكنات  التي  تعزز  جهود امل�صعفني  
وتقدمي واجباتهم  يف الإ�صعاف والإنقاذ  ب�صرعة وكفاءة عالية  وعلى مدار 
ال�صاعة  وجتهيز ال��دوري��ات  ب��اأح��دث امل��ع��دات والأج��ه��زة وال��ك��وادر الطبية  
املتخ�ص�صة  مبا ي�صهم  يف  �صرعة ال�صتجابة  حلماية امل�صابني واجلرحى  

واإ�صعاف احلالت  الطارئة .
ولفتت  اإىل اأهمية  تعاون  اجلهات واملوؤ�ص�صات  احلكومية وموؤ�ص�صات  القطاع 
اخلا�ص  يف ن�صر ثقافة  الإ�صعافات  الأولية والتعريف  بالطرق واخلطوات 
اإملام  اأفراد املجتمع  ال�صحيحة يف التعامل مع احلالت الطارئة  و�صرورة 
بطرق الإ�صعاف ال�صحيحة  لإنقاذ  ذويهم ومن هم حتت رعايتهم يف الوقت 

املنا�صب والتوا�صل  مع اجلهات  املعنية يف احلالت الطارئة.
  و نا�صدت  اجلمهور ب�صرورة اإف�صاح الطريق ملركبات الطوارئ ل�صمان عدم 
تاأخري و�صولها ملواقع احلوادث وعدم التجمهر اأثناء حوادث احلريق، حيث 
ي�صكل خطورة على حياتهم ويعرقل و�صول اآليات الدفاع املدين والإ�صعاف 

والإنقاذ لأداء مهامها على اأكمل وجه.

 مدير قطاع املالية واخلدمات ي�ضتقبل املتعاملني 
باإدارة تاأجري الآليات يف مدينة العني

••  اأبوظبي-الفجر

 زار اللواء خليفة حممد اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات يف �صرطة اأبوظبي ، اإدارة تاأجري الآليات وامل�صاريع 
مبدينة العني �صمن مبادرة "يف امليدان احلكومية " والتقى باجلمهور وا�صتمع  اإىل مالحظاتهم والتحديات التي 
يواجهونها من اخلدمات بالإ�صافة اىل احتياجاتهم وتوقعاتهم  وتطلعاتهم من �صرطة اأبوظبي ومقرتحاتهم حول 

اخلدمات املقدمة لهم .
 و�صارك يف اإجناز معامالت اجلمهور ووقف على كفاءة وفاعلية اإجراءات العمل فيها وا�صتمع اإىل اآرائهم  لتعزيز 
والتح�صني  واإ�صعادهم  للجمهور  الت�صهيالت  كافة  بتقدمي  ال�صباط  و  الإدارة  مدير  ووج��ه  التطويرية،  اجلهود 
العقيد حممد علي   ، الآليات وامل�صاريع  تاأجري  ب��اإدارة  الزيارة  املالية واخلدمات يف  .  وراف��ق مدير قطاع  امل�صتدام 

الظنحاين نائب مدير اإدارة تاأجري الآليات وامل�صاريع وعدد من ال�صباط . 
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حديثة  درا�شة  اأظهرت 
الغذائية  الأن��ظ��م��ة  اأن 
با�شتهالك  تتميز  التي 
النباتية  لالأطعمة  اأعلى 
ت���رت���ب���ط ب��ان��خ��ف��ا���ض 
خم����اط����ر الإ�����ش����اب����ة 
باأمرا�ض القلب والأوعية 
ال����دم����وي����ة وت�����ش��ل��ب 

ال�شرايني.

وق���ال م��ع��د ال��درا���ص��ة، ال��روف��ي�����ص��ور غ��اب��ري��ي��ل ريكاردي، 
ما  يوجد  باإيطاليا:"ل   2 فيديريكو  نابويل  جامعة  من 
ي�صري اإىل اأن اأي طعام هو �صم من حيث خماطر الإ�صابة 
اإن��ه��ا م�صاألة كمية  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ص 

وتكرار ال�صتهالك.
 ك���ان اخل��ط��اأ ال���ذي ارت��ك��ب��ن��اه يف امل��ا���ص��ي ه��و اع��ت��ب��ار اأحد 
املكونات الغذائية عدوا وال�صيء الوحيد الذي يتعني علينا 

تغيريه.
الغذائية  النظم  اإىل  النظر  اإىل  نحتاج  ذل��ك،  وب��دل من   
ككل، واإذا قللنا كمية طعام واحد، فمن املهم اختيار بديل 

�صحي".
اأنه بالن�صبة للبالغني  وب�صكل عام، هناك دليل ثابت على 
الأ�صحاء، فاإن ال�صتهالك املنخف�ص للملح والأطعمة ذات 
الأ�صل احليواين، وزيادة تناول الأطعمة النباتية، مبا يف 
الكاملة والفواكه واخل�صروات والبقوليات  ذلك احلبوب 

واملك�صرات، 
ال�صرايني.  بت�صلب  الإ���ص��اب��ة  خطر  بانخفا�ص  ترتبط 
والدهون  ال��زب��دة  ا���ص��ت��ب��دال  ع��ل��ى  ينطبق  نف�صه  والأم����ر 
احليوانية الأخرى بدهون نباتية غري ا�صتوائية مثل زيت 

الزيتون.
وه���ن���اك دل��ي��ل ج��دي��د مي��ي��ز ال��ل��ح��وم امل�����ص��ن��ع��ة واللحوم 
احلمراء، وكالهما مرتبط بزيادة خطر الإ�صابة باأمرا�ص 
والتي ل تظهر  الدواجن،  الدموية، عن  والأوعية  القلب 
ثالث  اإىل  )ت�صل  معتدلة  كميات  تناول  عند  عالقة  اأي 

ح�ص�ص من 100غ يف الأ�صبوع(.

ويجب اأن تقت�صر اللحوم احلمراء )مثل حلم البقر، وحلم 
اخلنزير، وال�صاأن( على ح�صتني من 100غ  يف الأ�صبوع، 
واللحوم امل�صنعة )مثل النقانق وال�صالمي( تقت�صر على 

ال�صتخدام العر�صي.
180غ يف  اأرب��ع ح�ص�ص من  اإىل  البقوليات )ت�صل  وتعد 

الأ�صبوع( بديال للروتني املو�صى به للحوم احلمراء.
ويتم دعم ال�صتهالك املعتدل لالأ�صماك )من ح�صتني اإىل 

اأحدث  الأ�صبوع( من خ��الل  150غ يف  اأرب��ع ح�ص�ص من 
دليل للوقاية من اأمرا�ص القلب، على الرغم من احتمال 

وجود خماوف ب�صاأن ال�صتدامة.
للحوم  ب��روت��ي��ن��ي��ا منا�صبا  ب��دي��ال  ال���دواج���ن  ت��ك��ون  وق���د   

احلمراء، ولكن بكميات معتدلة.
القوي  لرتباطها  نظرا  واخل�صروات،  للفواكه  وبالن�صبة 
ال�صرايني، يجب زيادة  الإ�صابة بت�صلب  بانخفا�ص خطر 
وبالن�صبة  منهما.  لكل  400غ  اإىل  اليومي  ال�صتهالك 

للمك�صرات،
 يو�صى بحفنة )حوايل 30 غ( يوميا.

ويف ما يتعلق بال�صكان الأ�صحاء، ل تدعم الأدلة احلديثة 
بدل من  الد�صم،  قليلة  الألبان  ا�صتخدام منتجات  �صرط 

منتجات الألبان كاملة الد�صم،
 للوقاية من اأمرا�ص القلب.

 وبدل من ذلك ، ل ترتبط منتجات الألبان كاملة الد�صم 
غذائي  نظام  �صياق  ويف  معتدلة،  بكميات  الد�صم،  وقليلة 

متوازن، بزيادة املخاطر.
من  ال�صغرية  "الكميات  ري���ك���اردي:  ال��روف��ي�����ص��ور  وق���ال 
اجلنب )ثالث ح�ص�ص من 50غ يف الأ�صبوع( وال�صتهالك 
املنتظم للزبادي )200غ يف اليوم( لها تاأثري وقائي ب�صبب 

حقيقة اأنها خممرة.
 نحن ندرك الآن اأن بكترييا الأمعاء تلعب دورا رئي�صيا يف 
والأوعية  القلب  باأمرا�ص  الإ�صابة  خماطر  على  التاأثري 
الدموية. وحتتوي منتجات الألبان املخمرة على بكترييا 

جيدة تعزز ال�صحة".

 اأما احلبوب، فيتم تقدمي ن�صائح جديدة وفقا ملوؤ�صر ن�صبة 
ال�صكر يف الدم )GI(، حيث ترفع الأطعمة التي حتتوي 
على ن�صبة عالية من ال�صكر ن�صبة ال�صكر يف الدم ب�صرعة 

اأكر من الأطعمة منخف�صة املوؤ�صر اجلالي�صيمي.
وترتبط الأطعمة عالية املوؤ�صر اجلالي�صيمي )مثل اخلبز 
بت�صلب  الإ�صابة  بارتفاع خطر  الأبي�ص(  والأرز  الأبي�ص 

ال�صرايني، لذلك،
الأ�صبوع  يف  ح�صتني  على  ال�صتهالك  يقت�صر  اأن  يجب   

ب��اأط��ع��م��ة احلبوب  وي��ج��ب ا���ص��ت��ب��دال��ه��ا 
والأرز  اخل���ب���ز  )م���ث���ل  ال���ك���ام���ل���ة 

وال�������������ص������وف������ان وال�����������ص�����ع�����ري( 
املوؤ�صر  منخف�صة  والأطعمة 

اجل����الي���������ص����ي����م����ي )م����ث����ل 
امل�صلوق  والأرز  املعكرونة 

وتورتيال الذرة(.
للم�صروبات،  بالن�صبة  اأما 

ف��������اإن ال����ق����ه����وة وال���������ص����اي 
يوميا(  اأك���واب  ثالثة  )حتى 

خماطر  بانخفا�ص  مرتبطة 
القلب  ب�����اأم�����را������ص  الإ������ص�����اب�����ة 

والأوعية الدموية.
وت�����رت�����ب�����ط امل���������ص����روب����ات 

ذلك  ال����غ����ازي����ة  مب����ا يف 
منخف�صة  اخل�����ي�����ارات 
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة، 
اأعلى ويجب  مبخاطر 
ا�صتبدالها باملاء اإل يف 

منا�صبات حمدودة.
وي��������������رت��������������ب��������������ط 
ال��������ص�������ت�������ه�������الك 

للكحول  املعتدل 
ما  )ال���ن���ب���ي���ذ: 
اإىل  ي�����������ص�����ل 
يوميا  كاأ�صني 
الرجال  ع��ن��د 

وك�����������وب واح�������د 
اأو  ال���ن�������ص���اء،  ع���ن���د 

واح�������������دة من  ع����ل����ب����ة 
البرية( بانخفا�ص خطر الإ�صابة 

باأمرا�ص القلب مقارنة بكميات 
اأعلى.

ريكاردي  ال��روف��ي�����ص��ور  ل��ك��ن 
التاأثري  اإىل  "بالنظر  ق���ال: 

الدليل  ه��ذا  تف�صري  يجب  ال�صحة،  على  للكحول  الكلي 
الكمية  بتناوله بدل من  امل�صموح  الأق�صى  اأنه احلد  على 

املو�صى بها".
ويف ما يتعلق بال�صوكولتة، ت�صمح الأدلة املتاحة مبا ي�صل 

اإىل 10غ من ال�صوكولتة الداكنة يوميا.
امل���ق���دار من  ل��ه��ذا  امل��ف��ي��دة  "الآثار  اأن  امل��وؤل��ف��ون  وي���ذّك���ر 
يرتبط  وما  الوزن  زي����ادة  تتج������اوز خم�����اطر  ال�صتهالك 
ب��ه��ا م���ن ع���واق���ب ����ص���ارة ع��ل��ى ���ص��ح��ة ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 

الدموية".
واأ�صار الروفي�صور ريكاردي اإىل اأن تناول الطعام 
الأ�صخا�ص  ل��ت��ح��ف��ي��ز  مم��ت��ع��ا  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 

الأ�صحاء على اإجراء تغيريات طويلة الأمد.
تقاليد  اكت�صاف  اإع���ادة  اإىل  "نحتاج  وق��ال: 
الأبي�ص  ال���ب���ح���ر  ح��م��ي��ة  م���ث���ل  ال���ط���ه���ي 
املتو�صط التي حتتوي على و�صفات لذيذة 
با�صتخدام الفا�صوليا واحلبوب الكاملة 

واملك�صرات والفواكه واخل�صروات".

حمية البحر الأبي�ض املتو�شط تعد مثالية

ما الذي يجب تناوله لتجنب الإ�ضابة باأمرا�ض القلب؟

ك�صفت نتائج درا�صة جديدة اأن الأ�صخا�ص الذين 
يجدون �صعوبة يف �صماع حمادثة يف بيئة �صاخبة 
يف  ب��اخل��رف  لالإ�صابة  مبرتني  عر�صة  اأك��رث  ه��م 

وقت لحق من حياتهم.
وُدر�صت البيانات ال�صحية من اأكرث من 82000 
من  خ��راء  قبل  م��ن  ال�صتني،  �صن  ف��وق  م�صارك 
جامعة اأك�صفورد كانوا يبحثون عن عوامل خطر 

الإ�صابة باخلرف.
املنطوقة،  امل��ح��ادث��ات  �صماع  �صعوبة  اأن  ووج���دوا 
خطر  ب��زي��ادة  ترتبط  �صاخبة،  بيئة  يف  �صيما  ل 

الإ�صابة باخلرف بن�صبة ت�صل اإىل 91%.

مليار   1.5 ح���وايل  ع��ل��ى  ال�صمع  �صعف  وي��وؤث��ر 
ملنظمة  وف��ق��ا  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  �صخ�ص 
ال�صحة العاملية، مع وجود اأدلة متزايدة على اأنه 

قد ميثل خطر الإ�صابة باخلرف.
ودف�����ع ه����ذا ف���ري���ق اأك�������ص���ف���ورد اإىل اخل���و����ص يف 
اململكة  يف  احل���ي���وي  ال��ب��ن��ك  ب���ي���ان���ات  جم��م��وع��ة 
اأجل متابعة  اأن الكفاح من  املتحدة، حيث وجدوا 
املحادثات يف بيئة �صاخبة كان اأحد عوامل خطر 

الإ�صابة باخلرف الذي "ميكن عالجه''.
ويقول اخلراء اإن اأي �صخ�ص لديه خماوف ب�صاأن 

�صمعه يجب اأن يت�صل بطبيبه العام.

مل يذكر معدو الدرا�صة �صبب زيادة خطر الإ�صابة 
الذين يعانون من �صعوبات  اأولئك  باخلرف بني 
ا�صتبعدوا  لكنهم  ���ص��اخ��ب��ة،  ب��ي��ئ��ة  يف  ال�����ص��م��ع  يف 

العزلة ك�صبب.
اأكرث  ال�صمع  ي�صبح  ال�صن  يف  النا�ص  تقدم  وم��ع 
�صعوبة  لذلك  الرئي�صية  املكونات  ومن  �صعوبة، 

�صماع الكالم يف بيئة �صاخبة.
اأدائ����ه����م  ومي���ك���ن اأن ي���ك���ون ل���ه���ذا ت����اأث����ري ع���ل���ى 
الإعالنات  ل�صماع  الكفاح  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ي��وم��ي، 
املواقف  يف  ال�صعوبات  ب�صبب  بالعزلة  ال�صعور  اأو 

الجتماعية.
اأعرا�ص اخلرف  اأحد  امل�صكلة هي  اأن  اأي�صا  وثبت 
لدى بع�ص الأ�صخا�ص الذين يعانون من احلالة 

املدمرة.
ومع ذلك، مل يكن وا�صحا حتى الآن ما اإذا كانت 
ال�����ص��و���ص��اء مرتبطة  ال��ك��الم يف  ���ص��م��اع  ���ص��ع��وب��ة 

بتطور اخلرف، ف�صال عن كونها عر�صا.
درا�صة  يف  ب��ق��وة  احل��ال��ة  م��ت��اب��ع��ة  ي��ج��ري  والآن، 
لل�صحة   Nuffield ق�����ص��م  ب���ق���ي���ادة  ج���دي���دة 

ال�صكانية )NDPH( بجامعة اأك�صفورد.
حتديد  امل�صاركني  من  ُطلب  الدرا�صة،  بداية  ويف 

الأرقام املنطوقة على خلفية �صو�صاء بي�صاء.
 1285 املتابعة، ُحدد  11 عاما من  وعلى مدى 
على  ب��ن��اء  ب��اخل��رف  ي�صابون  اأن��ه��م  على  م�صاركا 

�صجالت املر�صى الداخليني و�صجالت الوفيات.
وقال الدكتور توما�ص ليتلجونز، كبري الباحثني: 
جميع  يف  الأف���راد  ماليني  على  اخل��رف  "يوؤثر 
عدد  يت�صاعف  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
املقبلة.  القليلة  العقود  م��رات يف  ث��الث  احل��الت 

الإ�صابة  اأن  اأدل��ة متزايدة على  ذل��ك، هناك  ومع 
باخلرف لي�صت حتمية واأنه ميكن تقليل املخاطر 
م��ن خ��الل ع��الج احل���الت امل��وج��ودة م�صبقا. ويف 
اأن  اإىل  ت�صري  اأن��ه��ا  اإل  اأول���ي���ة،  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  ح��ني 
�صعف ال�صمع قد ميثل هدفا واع��دا للوقاية من 

اخلرف".
وق�����ال ال���دك���ت���ور ج���ون���اث���ان ���ص��ت��ي��ف��ن�����ص��ون، املعد 
يف  الكالم  �صماع  �صعوبة  اإن  للدرا�صة،  الرئي�صي 
امل�صاكل  اأكرث  ال�صو�صاء اخللفية هي واحدة من 
م��ن �صعف  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  ل��الأ���ص��خ��ا���ص  �صيوعا 

ال�صمع املرتبط بالعمر.
وت�صري الدرا�صة اإىل اأن هذه التغيريات يف ال�صمع 
اأع��را���ص اخلرف،  قد ل تكون جم��رد عر�ص من 

ولكنها عامل خطر ميكن عالجه.
 Alzheimer's & وُن�صرت النتائج يف جملة
 Dementia: The Journal of the

.Alzheimer's Association

درا�ضة حتذر مما "تخفيه" �ضعوبة 
�ضماع املحادثات يف غرف �ضاخبة!
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �ضبتمرب 2021 العدد 13339

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 13 �ضبتمرب 2021 العدد 13339

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/386 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- وفاء نعمة عبداجلليل  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )549.552(

وحتى ال�صداد التام 
قاعة  يف  �صباحا   08:30 ال�صاعة   2021/9/20 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/1041 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- عمر قا�صم ادوو  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )440.761(

وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/9/19 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف مكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/1036 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليهما : 1- انديرا باي اما كري�صنا 2- بري�صانا كومار ناير  

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )291.761(

وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/9/19 ال�صاعة 09:00 �صباحا يف مكتب اإدارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر        

 1861/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد زاهد حممد �صريف  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممود فايز الواوى 

وميثله : حممد مبارك را�صد �صامل الغفلي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20000( درهم 
للمخالفة التي قررت والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�صداد التام والتعوي�ص )5000( درهم و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ادارة  ال�صاعة 09:00 �صباحا يف مكتب  املوافق 2021/9/19  الح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  الدعوى 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بالن�ضر        
 18/2021/942 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- رو�صه �صلطان ح�صن بال�صالت  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :عائ�صة �صلطان ح�صن بال�صالت 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الق�صاء بف�ص ال�صيوع يف العقارات التالية:العقار القائم على 
قطعة الر�ص رقم:648 - منطقة الرا�ص - دبي - العقار القائم على قطعة الر�ص رقم 576 - منطقة الرا�ص 
- دبي - العقار القائم على قطعة الر�ص رقم 62 منطقة املطينة - دبي العقار القائم على قطعة الر�ص 
رقم 529 منطقة الرفاعة - دبي العقار القائم على قطعة الر�ص رقم 657 منطقة املطينة - دبي - العقار 
القائم على قطعة الر�ص رقم 1591/3 منطقة مردف - دبي - العقار القائم على قطعة الر�ص رقم 313 
منطقة البطني - دبي وذلك ببيع ح�صة املدعية يف كافة هذه العقارات اىل املدعي عليهم ويف حالة التعذر 
املدعي  ال�صرعي حتميل  ن�صيبه  كل ح�صب  الورثة  على  الثمن  يق�صم  ثم  ومن  العلني  باملزاد  العقارات  تباع 
عليهم �صائر الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/9/19 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  الدعوى  اإدارة  مكتب  يف  �صباحا   09:00 ال�صاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن حكم بالن�ضر        
1142/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- جمموعة لندن لالأعمال �ص.ذ.م.م 2- حممد فليح ح�صن ال�صامراين  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :فا�صت لتاجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م 
وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/4/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ فا�صت لتاجري 
ال�صيارات �ص.ذ.م.م الزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )50.123.47( درهم خم�صون الف 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   - فل�ص  وارب��ع��ون  و�صبعة  دره��م  وع�صرون  وثالثة  ومائة 
احلا�صل يف 2021/3/16 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات وت�صري املحكمة ان املدعية مل تبدي ماهية ال�صرار ومداها ومل تطلب اثباتها باأي طريق من 
طرق الثبات وبتقدير املحكمة ان يف ق�صائها ال�صالف بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة الق�صائية تعوي�صا كافيا 

للمدعية لذا رف�صت املحكمة طلب التعوي�ص. 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1044/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )275.091( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والزام املدعي عليها برد مبلغ )4200( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ت�صليم املدعي 

عليه امل�صوغات يف:2020/12/2 وحتى ال�صداد التام للمبلغ والتعوي�ص مببلغ )100.000( مائة الف درهم. 
املدعي:حممد جوين ابو الكالم

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع مرا�صي درايف - مبنى برج القلعة - 
�صقة 3610 - وميثله:عادل عبدالقادر حميد فاخر

املطلوب اإعالنه :  1- اأبوالكالم عبداملناف  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/6/28 يف الدعوى املذكورة 
درهم  للمدعي مبلغ )279.291(  ي��وؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  الكالم  اب��و  ل�صالح/ حممد ج��وين  اع��اله 
والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمته الر�صوم وامل�صاريف 
قابال  ، حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  ورف�صت ماعدا  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل   200 ومبلغ 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
 624/2019/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ايرث ديفلوبرز �ص.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/كارم جاكقو�ص نيبوو 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدة رقم 1005 مببنى 
البلدية  رقم   - رق��م:1356  اأر�ص   - احل�صة  ند  مبنطقة   Lynx BUSINESS
 Lunx 115 مببنى  رق��م  وال��وح��دة   1 املبنى  رق��م   - 99.43 مرت  - م�صاحة   626-194
Residence - مبنطقة ند احل�صة - ار�ص رقم 1356 - رقم البلدية 626-194 - 
م�صاحة 76.83 مرت - رقم املبنى 2 - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0016013
اخطار عديل للوفاء مببلغ 92611،35 درهم

املخط�ر : الريحان للمقاولت اللكرتوميكانيكية و املرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية باإمارة الفجرية برقم )62999( و ميثلها 
 )784197074253051( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�صية  اإماراتي   - امل�صماري  جمعه  �صعيد  را�صد  مديرها/�صعيد  و  مالكها 

العنوان : الفجرية - م�صايف - اخلليبية  هاتف رقم )0505896009( .
برقم  ال�صارقة  باإمارة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  املرخ�صة من  و  م  م  ذ  الكهربائية  املقاولت  و  للتجارة  الندل�ص  :�صركة  اإليها  املخط�ر 
 ،)O686379( و ميثلها �صريكها و مديرها/ ابراهيم حممود ابراهيم بدران - اأردين اجلن�صية و يحمل جواز �صفر رقم )1831(
عبدالعزيز  مبارك  ورثة  – ملك   407+406 رقم  – مكتب  املبارك  – مركز  العروبة  �صارع  – خلف  – النباعة  ال�صارقة   : العنوان 

احل�صاوي - هاتف رقم : )0506468147( )065633515( )0505646468(
مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكني.

درهم   )53،011،35( بقيمة  الوق�ائ�ع :- حيث اإن املخط�ر اإليه حرر ل�صالح املخط�ر �صيكني و بياناتهما كالتي :- رقم )009778( 
)ثالثة وخم�صون الف واحدى ع�صر درهم و خم�صة و ثالثون فل�صاً فقط ل غري( م�صحوب على )البنك العربي املتحد( ، م�صتحق الدفع 
بتاريخ 15/11/2019  - رقم )000208( بقيمة )39،600( درهم )ت�صعة و ثالثون الف و �صتمائة درهم فقط ل غري( م�صحوب 
على )البنك العربي املتحد( م�صتحق الدفع بتاريخ 15/12/2019، املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 
ا�صتحقاق ال�صيكني توجه املدعى ل�صرف ال�صيكني ال انه ارتدا دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب، - وعليه يعلن املخط�ر 
املخط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكني يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف يقوم باإتخاذ الإجراءات 

القانونية لذلك، - و عليه يلتم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�صمياً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 1062/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197  

املدعي  واإع��الن  اقرب جل�صة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ص من عدالة  الإج��راءات  لباقي  با�صتكمال  املطالبة    : الدعوى  مو�صوع 
عليهما بها، وذلك لنظر ال�صق املعاد من حمكمة ال�صتئناف وفقا لالإجراءات املتبعة - واحلكم من حيث النتيجة بالزام املدعي عليه 
الول ب�صداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد املالك باملجمع ال�صكني الكائن 
به الوحدة مو�صوع الدعوى. والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   املدعى : م�صرف الإم��ارات الإ�صالمي )�صركة 
م�صاهمة عامة( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 
فاك�ص رقم 043310784 موبايل رقم 0557016552 وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي - املطلوب اإعالنهما 
1-افق التجارة للتجارة العامة �ص ذ م م ، 2-داود خ�صرويار - �صفتهما : مدعى عليهما.  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة با�صتكمال لباقي الإجراءات نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�صة واإعالن املدعي عليهما بها، 
وذلك لنظر ال�صق املعاد من حمكمة ال�صتئناف وفقا لالإجراءات املتبعة - واحلكم من حيث النتيجة بالزام املدعي عليه الول ب�صداد 
كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد املالك باملجمع ال�صكني الكائن به الوحدة 
مو�صوع الدعوى. والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/9/19 ال�صاعة 
10.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 
مدين   AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001790/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�صن �صلطان ح�صن خمي�ص احلو�صني  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ خولة نا�صر عبداهلل الكعبي - اجلن�صية جزر القمر  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 106888.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
Case File

Real Estate Summary 1036/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Presanna Kumar Nair 2- Indira Bai Amma Krishna 

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 291,761), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment and to order urgent execution of the 
verdict with no bail. The hearing of Sunday 19-09-2021 at 09:00 
AM on the 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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
Notification by Publication
1861/2021/11 Civil Partial

Notification details :
To the Defendant : MUHAMMAD ZAHID MUHAMMAD SHARIF

Residence unknown.
As the Claimant : MAHMOUD FAIZ ALWAWI
Represented by : Muhammad Mubarak Rashid Salem Al Ghafli
Has filed the lawsuit against you. Its subject is claim to obligate the 
defendant to pay an amount of (AED 20000) for the violation that was 
decided and the fees. expenses and the attorney fees in addition to 12% 
interest as from the date of the claim until full payment, and Compensation 
(5000) and the inclusion of the judgment with expedited enforcement 
without custody. A hearing is set on Sunday corresponding 19/09/2021 at 
09:00 am at Case Management Office & BUILDING-DESC. Therefore, 
you are required to attend or whoever represents you legally, and your 
must submit what you have of notes or documents to the court at least 
three days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
Case File

Real Estate Summary 1041/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Omar Kassim Addo Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 440,761), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the 
claim until the full payment and to order urgent execution of the 
verdict with no bail. The hearing of Sunday 19-09-2021 at 09:00 
AM on the 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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15814/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Mohamad Assem Mohamad Aslam, Pakistani national, residing at Umm Al Quwain, Al 
Midan Area, Villa No 58 - Mobile No 055-855 8313

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 23,057
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 23,057; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

17261 Sharjah 3 Hyundai Elantra Gray 2013

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15817/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Salvine Pangilinan Pauna, Filipino national, residing at Dubai, International City. French 
District, R1 Building - Mobile No 050-151 9478

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 35,639
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 35,639; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

15981 Abu Dhabi 17 Mitsubishi Pajero Black 2013

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15816/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Mohamad Mahboub Alam Mohamad Zainulabedin, Bengali national, residing at Ajman, 
Al Muhairi Community, Flat No G09 - Mobile No 056-200 0439

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 19,485
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 19,485; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

46995 Ajman B Toyota Fortuner White 2013

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 13/ 9/ 2021  Issue No : 13339
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15815/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Giandib Bhatari, Nepali national, residing at Sharjah, Diba AL Corniche Area, Abdul 
Aziz Building, Flat No 803 - Mobile No 050-317 7467

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 21,292
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 21,292; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

72162 Sharjah 3 Nissan Altima Gray 2014

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13
 2694/2019( ال�دعوى  ف�ي  احلك�م  18/3/2020�ص�در  بت�اريخ  اأن�ه  حي�ث 
المارات  �صركة   / املدين  اإفال�ص  اإجراءات  وافتت�اح  الطل�ب  بقب�ول  جت�اري(  اإ�ص�تئناف 
للوكالت التجارية ذ.م.م املرخ�ص�ة ل�دى دائرة التنمية القت�صادية باإمارة دبي مبوجب 
حماكم  دائرة  خراء  من  ح�صابي  خبري  وبتعيني   )201682( رقم  جتارية  رخ�صة 
دبي اأو من خارجها اأميناً للقيام باملهم�ة وق�د ت�م تعيني اخلبي�ر/ عل�ي عب�د اهلل �صلطان 
ال�صركة  على  مطالبات  له�م  الذين  الدائنني  جميع  فعل�ي  للتفلي�صة.   اأميناً  املرزوقي 
مو�صوع التفلي�صة التقدم بامل�صتندات الثبوتية خالل ع�صرون يوم عمل من تاريخ ن�صر 
هذا الإعالن اإىل مكتب اأمني التفلي�صة والكائن باإمارة دبي - هور العنز - بناية الفاميد 
)مقابل دجاج كنتاكي( الطابق الثاين مكت�ب رق��م )201( - موؤ�ص�ص�ة املح�يط حما�ص�بون 
oceanalimarzoqi@( الليكرتون�ي  الري�د  عل�ى  اإر�ص�الها  اأو  ق�انونيون 
املقدمة مرتبة ومت�صل�صلة �صمن حافظ�ة  امل�صتندات  تكون  اأن  gmail.com( وعلى 

م�صتندات ومرتجمة ترجمة قانونية للغة العربية. 
اأمني التفلي�شة/ علي عبد اهلل �شلطان املرزوقي
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املال والأعمال

وزيرة اقت�ضاد النم�ضا: »اإك�ضبو دبي« 
ميهد الطريق لفتح اأ�ضواق جديدة 

ويعزز التعاون الدويل
••فيينا-وام: 

“اإك�صبو  اإن  ال��ن��م�����ص��اوي��ة،  ���ص��رام��ب��وك وزي����رة الق��ت�����ص��اد  ق��ال��ت م��ارج��ري��ت 
2020 دبي” ميهد الطريق لفتح اأ�صواق جديدة ويعزز التعاون الدويل، 
البتكارات  وتطوير  البحث  ج��ودة  على  ال�صوء  لت�صليط  الفر�صة  ويوفر 

النم�صاوية.
لها  ت�صريح  يف   - الوزيرة  واأو�صحت 
مبنا�صبة قرب موعد افتتاح املعر�ص 
على  ت��رك��ز  ال��ن��م�����ص��ا  م�����ص��ارك��ة  اأن   -
والتقنيات  واملفاهيم  ال���روؤى  عر�ص 
امل�صتقبلية، التي تعزز العي�ص مًعا يف 

عامل مت�صابك ب�صكل متزايد.
روح  ال��دويل عن  التوجه  ذات  النا�صئة  ب�صركاتها  تدافع  النم�صا  اأن  واأك��دت 
البتكار واملعرفة التقنية، واأن م�صاهمتها يف “اإك�صبو دبي” تتمثل يف عر�ص 

حلول ومنتجات مفيدة ذات مغزى.
من جانبه اأكد هارالد ماهرر، رئي�ص غرفة التجارة النم�صاوية الحتادية، 
الدويل  امل�صتوى  على  النم�صا  توا�صل  تعزيز  يف  دبي”  “اإك�صبو  م�صاهمة 
وتطوير اقت�صاد الت�صدير، لفتاً اإىل وجود طلب على املنتجات واخلدمات، 
وقال اإن الت�صدير هو م�صدر ازدهار  نع يف النم�صا”،  التي حتمل �صعار “�صُ

النم�صا.
مبختلف  واب��ت��ك��ارات  م�صاريع  امل��ع��ر���ص  يف  امل�����ص��ارك  النم�صا  ج��ن��اح  وي��ق��دم 
و�صركات  بحثية  موؤ�ص�صات  وت��ط��وي��ره��ا  ت�صميمها  يف  ���ص��ارك��ت  امل��ج��الت، 
لها  اإجن��ازات  التقنية، وجنحت يف حتقيق  والكليات  تعاونت مع اجلامعات 

تاأثري اإيجابي على البيئة واملناخ.
من  الفرتة  خالل  الأوىل  املرحلة  يف  النم�صا  جناح  يعر�ص  اأن  املقرر  ومن 
اأكتوبر حتى دي�صمر، ابتكارات املدينة الذكية والقت�صاد الدائري والتنقل 
اإىل  يناير  م��ن  التالية  ال��ف��رتة  خ��الل  ي��رك��ز  ث��م  الرقمية،  والتكنولوجيا 
املائية والبيئة وال�صحة وعلوم احلياة  الزراعة والتكنولوجيا  مار�ص، على 

والأمن الرقمي.

اأم�ض دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   905
•• دبي - وام:

اأكرث  اأم�ص  الأرا���ص��ي والأم��الك دبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت   
من 905 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 261 مبايعة بقيمة 
 261.89 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   33 منها  دره��م  مليون   708.58
مليون درهم و228 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 446.69 مليون درهم.
69 مليون دره��م يف منطقة �صيح  الأرا���ص��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وج��اءت 
40 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة  2 تليها مبايعة بقيمة  �صعيب 
تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن 

را�صد.
عدد  حيث  من  املناطق  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  وت�صدرت 
املبايعات اإذ �صجلت 5 مبايعات بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة وادي 
وادي  دره��م وثالثة يف  18 مليون  بقيمة  5 مبايعات  بت�صجيلها   5 ال�صفا 

ال�صفا 5 بت�صجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون 
درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخ��رياً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف 

منطقة نخلة جمريا.

وزير خارجية النم�ضا ي�ضيد باخلربات 
ال�ضتثمارية الإماراتية لتوفري حا�ضنات اأعمال

توفران الطاقة النظيفة لأكر من 90 األف اأ�شرة اأردنية

اأمييا باور الإماراتية  تعلن بدء الت�ضغيل التجاري لإنتاج الكهرباء من حمطتيها يف الأردن

 »جمارك اأبوظبي« حت�ضد جائزة »حتول تك 2021«

•• دبي -الفجر: 

التجاري  الت�صغيل  الإماراتية عن بدء  باور  اأمييا  اأعلنت �صركة 
الطفيلة  مدينتي  م��ن  ك��ل  يف  لها  التابعتني  الطاقة  ملحطتي 
تبلغ  اإجمالية  بطاقة  الها�صمية  الأردنية  اململكة  ومعان جنوب 
 188 اإىل  ي�صل  كلي  ا�صتثمار  وبحجم  ميجاوط    100 نحو 

مليون دولر.
التجاري  الت�صغيل  اأعلنت بدء  وكانت �صركة احل�صينية للطاقة 
ملحطة احل�صينية للطاقة ال�صم�صية يف مدينة معان بقدرة ت�صل 
اإىل 50 ميجاوط لإمداد نحو 50 األف اأ�صرة بالطاقة النظيفة،  
فيما كانت قد اأعلنت �صركة عبور اإنريجي مطلع ال�صهر احلايل 

عن بدء الت�صغيل التجاري ملحطة عبور لطاقة الرياح يف مدينة 
الطفيلة بقدرة ت�صل اإىل 50 ميجاواط لإمداد نحو 40 األف 

اأ�صرة اأردنية بالطاقة النظيفة.
وك�صف �صعادة ح�صني جا�صم النوي�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأمييا 
 90 من  لأك��رث  النظيفة  الطاقة  �صتوفران  املحطتني  اأن  ب��اور 
األف اأ�صرة يف الأردن ، موؤكدا اأن م�صاريع الطاقة التابعة لل�صركة 
تلعب دوراً ا�صا�صيا ومهما يف دعم طموح اململكة يف جمال الطاقة 
اإم��دادات الطاقة املحلية بن�صبة  النظيفة وزي��ادة م�صاهمتها يف 

%30 بحلول العام 2030.
اإن  للمحطتني  التجاري  الت�صغيل  البدء  على  تعليقه  يف  وق��ال 
اأ�صا�صيا يف م�صرية  باأن تكون م�صاهما  اأمييا باور فخورة  �صركة 

اإطار ا�صرتاتيجية  تطوير قطاع الطاقة النظيفة يف الأردن يف 
وطنية تهدف للحد من العتماد على الوقود التقليدي لإنتاج 
النبعاثات  تخفي�ص  يف  ت�صاهم  ال�صركة   ، اأن  واأو�صح  الكهرباء 
الكربونية بواقع اأكرث من 3 مليون طن مما ي�صاهم يف تخفي�ص 

الب�صمة البيئة يف اململكة الأردنية
ال�صنوات  ب���اور متكنت خ���الل  اأمي��ي��ا  اأن  ال��ن��وي�����ص ع���ن   وك�����ص��ف 
اخلم�ص  املا�صية من التعاقد على تنفيذ م�صاريع طاقة نوعية 
يف اأكرث من 15 دولة ت�صمل جمهورية م�صر العربية والأردن 
وتون�ص واملغرب وتوغو ت�صاد ومايل و�صرياليون وبوركينا فا�صو 

وكينيا واأوغندا واثيوبيا  وجمهورية �صاحل العاج. 
للطاقة  زاي��د  ب��ن  حممد  جممع  ت�صغيل  يف  النجاح  بعد  وق��ال 
الأوىل  املرحلة  يف  م��ي��ج��اوات   50 لإن��ت��اج   ت��وغ��و  يف  ال�صم�صية 
مع  الثانية  املرحلة  يف  ميجاواط   70 اإىل  لت�صل  ترتفع  التي 
نهاية العام والذي يعد اأكر م�صروع للطاقة املتجددة يف غرب 
اإفريقيا ، تقرتب ال�صركة من حتقيق اإغالق مايل تبلغ قيمته 
الكهرباء  لإن��ت��اج  حمطتني  اإن�صاء  بهدف  اأمريكي  دولر  مليار 
من طاقتي ال�صم�ص والرياح يف جمهورية م�صر العربية بطاقة 

اإنتاجية اإجمالية تبلغ 1000 ميجاوط.
حتقيق  نحو  ق��دم��ا  مت�صي  ال�صركة  اأن  اإىل  النوي�ص  واأ���ص��اف 
التون�صية لإنتاج  اإغالق مايل مل�صاريعها يف كل من اجلمهورية 
ميجاواط   50 لإن���ت���اج  كينيا  وج��م��ه��وري��ة  م��ي��ج��اواط   100
 30 ال��ع��اج  و���ص��اح��ل  م��ي��ج��اواط   25 فا�صو  ب��ورك��ي��ا  وجمهورية 
اإنتاج  ميجاواط وذلك قبل نهاية العام احلايل ما يرفع حجم 
اإىل  ال�صركة  وتنفذها  تطورها  التي  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 

نحو  1375  ميجاواط.
اإجمايل  ي�صل  م�صاريع جديدة  تنفيذ  تدر�ص  ال�صركة  اإن  وقال 
جديدة  اأ���ص��واق  يف  ميجاوط    1000 نحو  اإىل  انتاجها  حجم 
نحو  اإىل  امل�صتقبلي  ال�صركة  م�صاريع  اإنتاج  حجم  مما�صريفع   ،

2375ميجاواط.
ولفت النوي�ص اإىل ان ال�صركة التي تاأ�ص�صت قبل نحو 5 اأعوام 
احلرارية  الطاقة  م�صاريع  وت�صغيل  تطوير ومتلك  على  تعمل 
جمموعة  تقدم  ب��اور  اأمييا  اأن  مو�صحا  والنظيفة،  واملتجددة 
والطاقة  ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال�صم�صية  الطاقة  حلول  م��ن  وا�صعة 
ت��ل��ب��ي احتياجات  ال��ت��ي  ال��ه��ج��ي��ن��ة   ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة وال���ط���اق���ة 
ال�صركة  ل���دى  اأن  م��وؤك��دا  ب��ه��ا،  تعمل  ال��ت��ي  النا�صئة  الأ����ص���واق 
خ��ط��ط وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ق��وي��ة ل��ل��دخ��ول يف اأ����ص���واق ج��دي��دة يف 
اآ�صيا واإفريقيا لتكون ال�صريك املوثوق للحكومات الباحثة عن 

التنيمة والتطوير يف بلدانها.
العاملية،  الأ���ص��واق  وا�صعة يف  بثقة  تتمتع  ب��اور«  »اأمييا  اإن  واأك��د 

وعالقات قوية مع املوؤ�ص�صات املالية الرائدة وال�صركات املطورة، 
خمتلف  يف  املرموقني  ال�صركاء  م��ن  ج��داً  قوية  �صبكة  ولديها 
ال�صركة جرى متويلها من  اأن م�صاريع  ،مو�صحا  التخ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات املالية املرموقة وعلى راأ�صها �صندوق اأبوظبي للتنمية 
والبنك  ال���دويل  للبنك  التابعة  ال��دول��ي��ة  التمويل  وموؤ�ص�صة 
غرب  وب��ن��ك  الف��ري��ق��ي��ي  التنمية  وب��ن��ك  للتنمية  ال���ص��الم��ي 
اإفريقيا للتنمية وبنك التنمية الأملاين  وبنك التنمية الهولندي 

وغريها من املوؤ�ص�صات املالية والتمويلية العاملية الأخرى .
ي�صار اإىل اأن اأمييا باور �صركة اإماراتية ، وتعتر مطور ومالك 
وال�صرق  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  ال��ط��اق��ة  لأ���ص��ول  ال��ن��م��و  ���ص��ري��ع  وم�صغل 

الأو�صط واآ�صيا.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  جل��م��ارك  العامة  الإدارة  ح�صدت 
متنح  والتي   ”2021 تك  “حتول  جائزة 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  للموؤ�ص�صات  �صنويا 
ال���ري���ادة يف توظيف  امل��ت��م��ي��زة يف جم����الت 
م�صتوى  على  التكنولوجي  التحول  تقنيات 

ال�صرق الأو�صط.
باجلائزة  للجمارك  العامة  الإدارة  وف��ازت 
تقنيات  ت���وظ���ي���ف  يف  “التميز  ف���ئ���ة  ع����ن 
الب�صائع  حركة  لت�صهيل  الواعدة  امل�صتقبل 
حزمة  الإدارة  ن��ف��ذت  حيث  احلدود”  ع��ر 
خطة  �صمن  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  م�صاريع  م��ن 
ال��ت��ح��ول ال���ص��رتات��ي��ج��ي ال�����ص��ام��ل��ة وفرت 
تقنيات متميزة وذات معايري عاملية �صاهمت 
اإمارة  التجارة عر ح��دود  يف حتفيز حركة 

اأبوظبي.
املتوا�صلة  للجهود  تتويجا  اجل��ائ��زة  وت��اأت��ي 
ا�صرتاتيجيتها  و�صمن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 
للتحول الرقمي ال�صامل حيث تقدم الإدارة 
من�صة  ع��ر  رقمي  ب�صكل  خدماتها  جميع 

خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة “مت«.
و قال  فهد غريب ال�صام�صي املدير التنفيذي 
لقطاع اخلدمات امل�صاندة يف الإدارة العامة 
اأبوظبي  جمارك  فوز  اإن  اأبوظبي  جلمارك 
بجائزة “حتول تك 2021” يج�صد �صواب 
الر�صيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال���ص��ت�����ص��راف��ي��ة  ال�����روؤى 
وجهود حكومة اأبوظبي الهادفة اإىل التحول 

الرقمي ال�صامل لكافة اخلدمات احلكومية 
يف  عامليا  ال��رائ��دة  اأبوظبي  مكانة  يعزز  مبا 
الرقمية  احل��ك��وم��ي��ة  ا���ص��ت��دام��ةاخل��دم��ات 
املوؤ�ص�صي  الإجن���از  م�صتويات  اأعلى  ويحقق 

ويوفر الراحة واملرونة للمتعاملني .
اإجناًزا  اأن اجلائزة متثل  واأ�صاف ال�صام�صي 
العامة  الإدارة  اإجن��ازات  اإىل  جديدا ي�صاف 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  اأب���وظ���ب���ي  جل���م���ارك 
الرقمي  التحول  �صيما  ل  اجلمركي  العمل 
�صمن  نوعية  اإ�صافة  ب���دوره  ي�صكل  وال���ذي 
م�صرية التطوير امل�صتمرة والتي تعتمد على 

توظيف البتكار والإبداع يف بيئة العمل .
تقدمها  التي  الرقمية  اخلدمات  واأ�صهمت 
جمارك اأبوظبي يف التي�صري على املتعاملني 
املخل�صني  و  وال���ت���ج���ار  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م���ن 
اجل���م���رك���ي���ني واإجن���������از م���ع���ام���الت���ه���م من 
اأم��اك��ن��ه��م وال���ذي م��ن ���ص��اأن��ه ت��وف��ري الوقت 

واجلهد ويعزز تي�صري حركة التجارة.
اأبوظبي  جلمارك  العامة  الإدارة  واأطلقت 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��اري��ع وامل���ب���ادرات الرقمية 
وتطبيق  ال��ذك��ي  التفتي�ص  م�����ص��روع  م��ن��ه��ا 
اجلمركية  للم�صتودعات  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام 
“البوندد” �صمن نظام العمليات اجلمركية 
“عن  امل�����ص��ب��ق  والتخلي�ص  ظبي”  “نظام 
بعد” ومن�صة التدريب الرقمية التي تعمل 
وغريها  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ع��ر 

من امل�صاريع الرقمية .
العامة  ل���الإدارة  الرقمية  اخل��دم��ات  وتتيح 

منها  امل��زاي��ا  من  العديد  اأبوظبي  جلمارك 
الإف�������ص���اح اجل��م��رك��ي جل��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات من 
اأف����راد  اأو  ���ص��رك��ات  ك��ان��وا  ���ص��واء  املخل�صني 
منها  اخلوا�ص  يوفر جمموعة من  وال��ذي 
حفظ امل�صودات للرجوع اإليها لحقا اإ�صافة 
اإمكانية التقدمي للح�صول على جهات  اإىل 
ال��ق��ي��د م����رة واح������دة وت��ت��ب��ع ح���ال���ة جميع 

الطلبات والدخول الذكي الآمن با�صتخدام 
عن  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  الإماراتية  الهوية 
“النواق�ص”  الأخط����اء  اأمك�����ان  حت�����ديد 
اآل���ي���ة متقدمة  ع��ن��د ال��ت��ق��دمي م���ن خ����الل 

للبحث.
تك”  “حتول  ج��ائ��زة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
التكنولوجي  التحول  ري��ادة  يف  املتخ�ص�صة 

واخلا�صة   احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  مت��ن��ح 
وروؤيتها  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ه���ذه  ت��ق��دي��را جل��ه��ود 
ال��ث��اق��ب��ة  وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ���ص��ن��ع ال���ق���رارات 
احلا�صمة التي تنقل املوؤ�ص�صة اإىل م�صتويات 
ريادية يف جمالت التحول التكنولوجي مبا 
ي�صهم يف تطوير حماور رئي�صية وحيوية يف 

جمالت متخ�ص�صة ومتنوعة.

•• اأبوظبي - وام: 

النم�صا  خارجية  وزير  �صالنرغ  األك�صندر  معايل  اأ�صاد 
على  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ت��ي حتتلها  امل��رم��وق��ة  باملكانة 
من  متتلكه  ومب��ا  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  اخل��ارط��ت��ني 
حا�صنات  لتوفري  رائ��دة  ا�صتثمارية  وخ��رات  ق��درات 

اأعمال.
الدبلوما�صي  والوفد  زيارته  خالل   - معاليه  واأع��رب 
امل��راف��ق مل��ق��ر غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي - عن 
موؤكدا  الإم��ارات��ي��ني،  بامل�صتثمرين  النم�صا  ترحيب 
احلر�ص على توفري كافة �صبل الدعم لت�صهيل انطالق 
اأعمالهم وا�صتثماراتهم يف بالده وتعزيز حجم التبادل 

التجاري بني البلدين ال�صديقني.
وخالل الزيارة، بحث معايل وزير خارجية النم�صا مع 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��زروع��ي  حممد  عبداهلل  �صعادة 
غرفة اأبوظبي؛ �صبل تعزيز اآفاق التعاون ال�صتثماري 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  الأع����م����ال  رواد  ب���ني  وال���ت���ج���اري 
وجمهورية النم�صا، ومبا يخدم بيئة الأعمال وم�صالح 

امل�صتثمرين لدى اجلانبني.
ب���داي���ة ال��ل��ق��اء - الذي  امل����زروع����ي يف  واأك�����د ع���ب���داهلل 
رئي�ص  الهاملي  را�صد  حممد  الدكتور  �صعادة  ح�صره 
"حديد الإمارات"، و�صعادة را�صد  اإدارة �صركة  جمل�ص 
عبدالكرمي البلو�صي وكيل دائرة التنمية القت�صادية 
– اأبوظبي، و�صعادة �صعيد غمران الرميثي نائب اأمني 
و�صعادة  اأب��وظ��ب��ي،  غرفة  اإدارة  جمل�ص  يف  ال�صندوق 

فوؤاد فهمي دروي�ص ع�صو جمل�ص اإدارة غرفة اأبوظبي، 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  املن�صوري  م���روة  و���ص��ع��ادة 
اأب��وظ��ب��ي، و���ص��ع��ادة حممد ه��الل امل��ه��ريي م��دي��ر عام 
القبي�صي نائب مدير  اأبوظبي، وعبداهلل غرير  غرفة 
اأن زي���ارة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة النم�صاوي  ال��غ��رف��ة -  ع��ام 
القيادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  ل��ل��ح��ر���ص  ان��ع��ك��ا���ص  ل��ل��غ��رف��ة، 
النم�صاوية نحو تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
الوطيدة  الثنائية  العالقات  يدفع  ومبا  ال�صديقني، 
اآفاق  اإىل  ع��ام��اً   50 ي��ق��ارب  م��ا  م��ن��ذ  ال��ت��ي جتمعهما 
اأرحب من التعاون الوثيق على العديد من الأ�صعدة، 

ل �صيما يف املجال القت�صادي وال�صتثمار، وغريها من 
املجالت التنموية ذات الهتمام امل�صرتك.

دولة  اإن  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  وق���ال 
للنم�صا  الأه��م  القت�صادي  ال�صريك  تعتر  الإم���ارات 
يف املنطقة، وهو ما ترتجمه العديد من الجتماعات 
اجلانبان،  عقدها  ال��ت��ي  امل�صتوى  رفيعة  التن�صيقية 
التجاري  التعاون  اأطر  ال�صراكة وتنمية  تعزيز  بهدف 
وال�صتثماري، ا�صتناداً اإىل دعم قيادتي البلدين وحجم 
والنم�صا،  الإم�����ارات  اق��ت�����ص��اد  يتيحها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص 
اإ�صافة اإىل توافقهما على مبادئ النفتاح القت�صادي، 

للتعاون  وا�صحة  طريق  خريطة  ر�صم  يف  ي�صهم  مما 
امل�صتقبلي.

وباعتبارها  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  ول��ف��ت 
���ص��وت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وامل��م��ث��ل مل�����ص��احل��ه ورعايته 
الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  ل��دى 
الدعم  كل  تقدمي  اإىل  دائماً  ت�صعى  فاإنها  ال��دول��ة،  يف 
باأعمالهم  ل��الرت��ق��اء  الأع���م���ال  ل��الأع�����ص��اء وجم��ت��م��ع 
العاملي،  امل�صتوى  على  تناف�صيتهم  وتعزيز  واأن�صطتهم 
على  اأبوظبي  غرفة  حر�ص  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  لفتاً 
ال�صركات  ب��ني  الفاعلة  وال�����ص��راك��ات  ال��ت��ع��اون  توثيق 
اإم����ارة  ون��ظ��رائ��ه��م يف  ال��ن��م�����ص��اوي��ني  الأع���م���ال  ورواد 
الكبرية  الإمكانيات  من  بال�صتفادة  وذل��ك  اأبوظبي، 
التي توفرها الإمارة للم�صتثمرين، خ�صو�صاً يف قطاع 
ال�صناعة والقطاع اخلدمي وال�صياحة وقطاع الطاقة 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا  والتكنولوجيا 
امل�صرتك.وقد ثمن وزير اخلارجية النم�صاوي حفاوة 
اأمله  مبدياً  الغرفة،  زيارته  ل��دى  ال�صتقبال  وح�صن 
بتكثيف وتبادل الزيارات بني رواد الأعمال الإماراتيني 
ونظرائهم يف جمهورية النم�صا، ونوه اإىل املزايا التي 
وت�صجيع  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  ب��ه��دف  ب���الده  تقدمها 

البتكار يف خمتلف املجالت القت�صادية.
�صركات  لتعريف  امل�صرتك  التن�صيق  اأهمية  اأك��د  كما 
التجارية  ب��ال��ف��ر���ص  ال��ب��ل��دي��ن  يف  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع 
وال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال�����ص��وق��ان الإم���ارات���ي 

والنم�صاوي على حد �صواء.
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املال والأعمال

ب�ضام عبد ال�ضميع : اإك�ضبو دبي.. 
حلظة فارقة يف التاريخ الب�ضري

من�ضور بن حممد يفتتح معر�ض اخلم�ضة الكبار بدورته الـ 42

•• دبي-وام:

بن  حم��م��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  اأك���د 
توجيهات  بف�صل  دب��ي  اأن  مكتوم  اآل  را�صد 
ريادتها  ت��اأك��ي��د  ت��وا���ص��ل  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
لالأن�صطة  رئ���ي�������ص���ي���ا  م����رك����زا  ب���و����ص���ف���ه���ا 
امل��ن��ط��ق��ة وقطاع  الق��ت�����ص��ادي��ة ع��م��وم��اً يف 
وجه اخل�صو�ص  على  واملوؤمترات  املعار�ص 
واأن جناح الإمارة يف تهيئة الأجواء الآمنة 
العار�صني  جلميع  ال�����ص��الم��ة  تكفل  ال��ت��ي 
وامل�صاركني من خمتلف اأنحاء العامل اأ�صهم 
يف ت�صريع وترية عودة هذا القطاع احليوي 
قيا�صية  ف���رتة  خ���الل  ال���ق���وي  زخ��م��ه  اإىل 
من  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  ب��ت��ع��ايف  والتعجيل 
القت�صاد العاملي مبا تتيحه هذه املنا�صبات 
من جمالت رحبة لاللتقاء لكت�صاف مزيد 

من قنوات وفر�ص التعاون وال�صراكة. 
اأم�ص  افتتاح �صموه �صباح  جاء ذلك خالل 
امل���ري مدير  ���ص��ع��ادة ه��الل �صعيد  ي��راف��ق��ه 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  �صلطة  ع���ام 
معر�ص "اخلم�صة الكبار" يف دورته الثانية 
والأرب��ع��ني وه��و احل��دث الأك���ر م��ن نوعه 

اأفريقيا  و  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
البناء  ���ص��ن��اع��ة  اآ���ص��ي��ا يف جم���ال  و ج��ن��وب 
وال��ت�����ص��ي��ي��د مب��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات��ه��ا، وال����ذي 
ي�صتمر حتى 15 �صبتمر اجلاري يف مركز 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ب��احل�����ص��ور املبا�صر 
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي خ��الل العام  �صمن ه��ذا 
2021. و اطلع �صموه خالل تفقده عدداً 
من اأجنحة املعر�ص، الذي يتزامن انعقاده 
للمعار�ص  اجل��دي��د  امل��و���ص��م  ان��ط��الق  م��ع 
اأب�����رز مكونات  ع��ل��ى  دب����ي،  وامل����وؤمت����رات يف 
م�صاركة  ت�����ص��ه��د  ال���ت���ي  احل���ال���ي���ة  ال�������دورة 
عار�ص   1200 على  تزيد  �صخمة  دولية 
املنطقة  اأنحاء  دول��ة من خمتلف   50 من 
والعامل، مع موا�صلة دبي تر�صيخ جناحها 
من  الكرى،  املعار�ص  ن�صاط  ا�صتئناف  يف 
التطبيق  اآمنة بف�صل  اأجواء  خالل �صمان 
كل  وتوفري  الوقائية  ل��الإج��راءات  ال�صارم 
الإمكانات الالزمة ل�صمان �صحة و�صالمة 
العار�صني وال��زوار ومنحهم الأج��واء التي 
متكنهم من حتقيق اأهدافهم من امل�صاركة 
بكل طماأنينة وارتياح. و ا�صتمع �صمو ال�صيخ 
اآل مكتوم  م��ن�����ص��ور ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د 

خالل الزيارة اإىل �صرح من القائمني على 
اأ�صاليب  اأح���دث  ح��ول  املختلفة  الأج��ن��ح��ة 
الأبنية  ت�����ص��ي��ي��د  وم���وا����ص���ف���ات  وم���ع���اي���ري 
العاملي  وال��ت��وج��ه  ال���ص��ت��خ��دام��ات،  متعددة 
الذكية  الأبنية  من��وذج  تبّني  نحو  ال�صائد 
وتنامي دور تكنولوجيا املعلومات والرقمنة 
ال��ذي تتزايد فيه  يف هذا املجال يف الوقت 
الآمال بدخول قطاع البناء مرحلة جديدة 
من النتعا�ص و النمو و امل�صاهمة يف تعزيز 
ح��رك��ة الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي و دع����م خطط 
التطوير يف مرحلة ما بعد كوفيد19-. و 
املبذولة  اأعرب �صموه عن تقديره للجهود 
ال���زوار على  و  العار�صني  اأج��ل طماأنة  من 
الوقائية  الإج���راءات  �صالمتهم من خالل 
املطبقة يف جميع جنبات احلدث، موؤكداً اأن 
جناح دبي يف اإعادة ن�صاط املعار�ص الكرى 
الإمارة  خل��رة  نتيجة  ال��ق��وي  زخمها  اإىل 
الفعاليات  وتنظيم  ا�صت�صافة  يف  الطويلة 
العاملية، وللثقة التي ك�صبتها باتباع اأف�صل 
من  ال��وق��اي��ة  جم��ال  يف  العاملية  املمار�صات 
الكبري  والنجاح  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
حلملة التطعيم وهي كلها عنا�صر ت�صافرت 

القطاع  ل���ه���ذا  ال���ق���وي���ة  ال����ع����ودة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اأح��د عنا�صر  ب��دوره  ي�صكل  ال��ذي  احليوي 
�صملت  امل�صتدام.  العاملي  القت�صاد  متكني 
يف  حممد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  جولة 
العربية  ال��دول  اأجنحة  من  ع��دداً  املعر�ص 
والأجنبية وال�صركات العاملية التي حر�صت 
ال��ع��ام، خا�صة  ه��ذا  دورة  ال��ت��واج��د يف  على 
واأنها الأوىل باحل�صور املبا�صر �صمن قطاع 
كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ال��ب��ن��اء 
ال�صركات  من  ع��دد  اأجنحة  �صموه  زار  كما 
الأجنحة  ���ص��م��ن  امل�������ص���ارك���ة  الإم����ارات����ي����ة 
ت�صتعر�ص  جناحاً،   20 عددها  و  الوطنية 
جمال  يف  املتطورة  اإمكاناتها  خاللها  من 
معر�ص  ُيعد    وتقنياته.  البناء  جتهيزات 
العاملية  الفعاليات  اأب���رز  ال��ك��ب��ار   اخلم�صة 
يف  والبناء  الت�صييد  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة 
اأهم  واح���د  �صقف  حت��ت  يجمع  اإذ  املنطقة 
ال�صركات املعنية بالتخ�ص�صات الداخلة يف 
هذا املجال من اأجل عر�ص اأحدث املنتجات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات والأف����ك����ار، واك��ت�����ص��اف ج�صور 
تعاون جديدة ميكن من خاللها ا�صتحداث 
مزيد من فر�ص الزدهار للقطاع و النمو 

اأ�صكالها.  وت���ن���وع  ت��ع��دده��ا  ع��ل��ى  لأع��م��ال��ه 
الكبار" ت�صعة  "اخلم�صة  مع  تزامناً  وُتقام 
الأن�صطة  ك��ل  تغطي  متخ�ص�صة  معار�ص 
املتعلقة مبجال الت�صييد والبناء وتت�صمن 
املعر�ص،  هام�ص  على  املُ��ق��ام��ة  الفعاليات 
املهمة  احل��واري��ة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  جمموعة 
وت�صمل  الفر�ص  واكت�صاف  املعرفة  لتبادل 
القمة العاملية لقادة البناء، وقمة م�صتقبل 
الواجهات وقمة تقنيات الإن�صاء امل�صتقبلية، 
وور�صة  ح���واري���ة  جل�صة   70 اإىل  اإ���ص��اف��ة 
150 متحدثاً عاملياً  عمل ت�صت�صيف نحو 
لت�صليط ال�صوء على جمموعة متنوعة من 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  مثل  املهمة  امل��ج��الت 

وال�صتدامة واإدارة امل�صاريع، 
للزوار  فريدة  توفري فر�صة  بهدف  وذل��ك 
ب���اأح���دث الجتاهات  اط����الع  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء 
ُتقام  ح���ني  يف  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
معر�ص  م��ن  افرتا�صية  ن�صخة  ب��ال��ت��وازي 
النرتنت  �صبكة  ع��ر  الكبار"  "اخلم�صة 
ل��ت�����ص��ه��ي��ل امل�������ص���ارك���ة مل����ن مل ي��ت��م��ك��ن من 
احل�����ص��ور ب�����ص��ورة م��ب��ا���ص��رة م���ن مناطق 

متفرقة من العامل.

•• دبي-الفجر:

ب�صام  ال�����ص��ح��ف��ي  ال���ك���ات���ب  و����ص���ف 
دبي،   2020 اإك�صبو  ال�صميع،  عبد 
لعبور  ال��ت��اري��خ  يف  ال��ف��ارق��ة  اللحظة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ع���ر اأك�����ر جت��م��ع عاملي 
ل��ل��م��ع��رف��ة الإن�������ص���ان���ي���ة، م�������ص���رياً يف 
عبور   : بعنوان  اليوم  ال�صادر  كتابه 
امل�صتقبل.. Expo 2020  اإىل اأن 
الإم��ارات �صارت موطن الطموحات 
ال�صتثناء  من  جعلت  اإذ  امل�صتدامة، 
���ص��ن��اع��ة اإم���ارات���ي���ة وم����ن الأح�����داث 

من�صة لالإلهام والأمل.
وق�����ال ب�����ص��ام ع��ب��د ال�����ص��م��ي��ع : عر 
2020 دبي”، والذي يقام  “اإك�صبو 
 2021 اأكتوبر  الأول من  ب��دءاً من 
 ،2022 وحتى الأخ���ري م��ن م��ار���ص 
ت��اأ���ص��رية الدخول  ال��ع��امل  متنح دب��ي 
اإىل امل�صتقبل والبحار فيه بقوة عر 

جهوزيتها لتنظيم اإك�صبو .
اإك�صبو  يف  امل�صاركة  متنح   ، واأ���ص��اف 
�صناع  اإىل  الن�صمام  دبي،   2020
املعر�ص  زي����ارة  ت��ع��د  فيما  ال��ت��غ��ي��ري، 
العامل  لك��ت�����ص��اف  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ص��ة 
ب�����ص��ورة م��ب��ا���ص��رة يف رحلة  ول��ق��ائ��ه 
ع��ن��وان��ه��ا: الإب����ه����ار وامل��ت��ع��ة وروؤي�����ة 
امل�صتقبل والن�صمام ل�صناع التغيري، 
 2020 اإك�صبو  متابعة  حتقق  بينما 

ع��ر و���ص��ائ��ل ال��ب��ث والت�����ص��ال روؤية 
مالمح العقود املقبلة.

واأج�����اب ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ت�����ص��اوؤل حول 
“اإك�صبو  اإن  قائاًل:  ؟  اإك�صبو  ماهية 
العامل  ���ص��ورة  ه��و  دبي”،   2020
الهوية  م����ن  ب��������دءاً  �����ص����يء،  ك����ل  يف 
الثقافة  والتاريخ،  الفكر  الإن�صانية، 
الرتفيه،  واأل����وان  الفنون  وخمتلف 
الوطنية،  الهوية  واخل��ي��ال،  الإب���داع 
والفر�ص  التقنيات  واأح��دث  البتكار 
ال�صتدامة  ط����رق  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة، 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ك���وك���ب الأر�������ص 
احلركة  ال���ط���ب���ي���ع���ة،  م����ع  واحل����ي����اة 
والتعاون  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  يف  وال�����ص��ف��ر 
الدويل ملواجهة التحديات كافة ويف 
القت�صادية  ال��ت��ح��دي��ات  ���ص��دارت��ه��ا 

وال�صحية احلالية وامل�صتقبلية.
 .. امل�صتقبل  “ ع��ب��ور  ك��ت��اب  وي��ق��دم 
رمزية  ج��ول��ة   ”Expo 2020
امل�������ص���ارك���ة، كما  ال��������دول  لأج���ن���ح���ة 
ي�����ص��ت��ع��ر���ص جت���رب���ة الإم�����������ارات يف 
اإك�صبو،  وحم����اور  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
والثقافية  الق���ت�������ص���ادي���ة  واآث���������اره 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ع��ر ع���دة حمطات 
التاريخ،  ت��ك��ت��ب  الإم�������ارات  ت�����ص��م��ل: 
م��دي��ن��ة الب����داع والب��ت��ك��ار، اكت�صف 
التغيري،  ���ص��ن��اع  اإ�����ص����اءات،  ال���ع���امل، 
الإن�����ص��ان وك��وك��ب الأر�����ص، الثقة يف 

على  الإم��ارات و50 عاماً  امل�صتقبل، 
اإك�صبو،  تاريخ  من  ملحات  التاأ�صي�ص، 
 2025 واإك�صبو  للتنظيم،  الرت�صح 
اأو����ص���اك���ا ال���ي���اب���ان، م���وك���داً ع��ل��ى اأن 
الإم��ارات �صارت موطن الطموحات 
ال�صتثناء  من  جعلت  اإذ  امل�صتدامة، 
���ص��ن��اع��ة اإم���ارات���ي���ة وم����ن الأح�����داث 

من�صة لالإلهام والأمل.
ب��ع�����ص حمطات  امل����وؤل����ف  وي�����ص��ت��ه��ل 
اإك�صبو 2020، بالإجابة على �صوؤال 
: هل ميكن اأن نلتقي بامل�صتقبل يوماً 
؟..  والأح���الم  اخليال  عن  بعيداً  ما 
ق���ائ���اًل : حت���ول ه���ذا ال��ت�����ص��اوؤل اإىل 
حتديات عاجلة تواجه الب�صرية بعد 
وحتوراتها  ك��ورون��ا  جائحة  ت�صاعد 
امل���ت�������ص���ارع���ة، ل��ت��ت�����ص��در دب�����ي امل����دن 
ا�صتثنائية  بيئة  بامتالكها  العاملية 

تعزز القدرة على مواجهة التحديات 
للتعايف  ال����ط����م����وح����ات  وحت����ق����ي����ق 
وا�صتدامة  وال�����ص��ح��ي  الق��ت�����ص��ادي 
جودة احلياة، معلنة يف ثقة و�صموخ 
: موعدنا يف اإك�صبو 2020 بتجربة 
واقعية حتمل �صعار “توا�صل العقول 
فيها  ن�����ص��اف��ح   ،“ امل�صتقبل  و���ص��ن��ع 
بعيوننا  ون�صاهده  باأيدينا  امل�صتقبل 
بعقولنا، عر  فيه  الندماج  ونبحث 

رحلة احلوا�ص.
 2020 “اإك�صبو  اأن  اإىل  ون������وه 
الأول  م��ن  ب���دءاً  وال���ذي يقام  دبي”، 
الأخري  وحتى   2021 اأك��ت��وب��ر  م��ن 
فيه  مت���ن���ح   ،2022 م����ار�����ص  م����ن 
دب���ي، ال��ع��امل، ت��اأ���ص��رية ال��دخ��ول اإىل 
عر  ب��ق��وة  ف��ي��ه  والب���ح���ار  امل�صتقبل 
اإك�صبو. وقال  لتنظيم  جهوزيتها 
ب�صام عبد ال�صميع:” متنح امل�صاركة 
الن�صمام  دب���ي،   2020 اإك�صبو  يف 
زيارة  تعد  فيما  التغيري،  �صناع  اإىل 
لكت�صاف  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ص��ة  اإك�����ص��ب��و 
مبا�صرة  ب�������ص���ورة  ول���ق���ائ���ه  ال���ع���امل 
الإب���ه���ار واملتعة  ع��ن��وان��ه��ا:  يف رح��ل��ة 
ل�صناع  والن�صمام  امل�صتقبل  وروؤي��ة 
اإك�صبو  التغيري، بينما حتقق متابعة 
و�صائل  ع��ر  للم�صاهدين   2020
البث والت�صال روؤية مالمح العقود 
 2020 اإك�صبو  اأن  اإىل  املقبلة.ولفت 

دب����ي، ي��ح��ت��اج لإ����ص���دار جم��ل��د كبري 
يحتوي عدة اأجزاء، اإذ ي�صكل املعر�ص 
خمتلف  يف  ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل  م���رج���ع���اً 
تنظيم“اإك�صبو  يعد  فيما  امل��ج��الت، 
عربية  جت����رب����ة  دبي”،   2020
ب��اب��ت��ك��ارات يف تنظيم  ال��ع��امل  ت��ق��ود 
بجودة  الأول  املركز  واإرادة  املعار�ص 
ب��دءاً من  يف الحرتافية والل��ت��زام، 
اإعداد امللف للفوز با�صت�صافة املعر�ص 
لتنظيمه.كما  اجل��ه��وزي��ة  وجت��رب��ة 

دبي”  “اإك�صبو  جت��رب��ة  ت��وث��ي��ق  اأن 
اأبطال  جل��ه��ود  ا���ص��ت��ع��را���ص��اً  تتطلب 
رمي  مقدمتهم  ويف  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 
الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون 
“اإك�صبو  ملكتب  العام  املدير  ال��دويل، 
2020 دبي “، ومعها فريق اإك�صبو 
يقدمون  الذين  املتعاونة،  واجلهات 
تام بني  بتعاون  عاملياً ميزج  منوذجاً 
العمل اجلماعي والقدرات واملواهب 

الفردية.

»اخلال�ض« و»اللولو« تت�شدران املبيعات

�ضوق اجلبيل ي�ضدل ال�ضتار على الن�ضخة ال�ضاد�ضة من مهرجان الرطب يف ال�ضارقة واحلمرية
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صتار على  بال�صارقة واحلمرية  �صوق اجلبيل  اأ�صدل 
الن�صخة ال�صاد�صة من مهرجان الرطب بنجاح، والذي 
مت تنظيمه على مدار �صهرين يف كل من �صوق اجلبيل 
يوليو  “مطلع  احلمرية،  ومنطقة  ال�صارقة  مبدينة 
و�صط م�صاركة  املا�صي حتى مطلع �صبتمر اجلاري”، 
مميزة لتجار الرطب بدولة الإمارات العربية املتحدة، 
والذين ا�صتعر�صوا بدورهم كافة اأنواع التمور املحلية 
اأ�صواق  يف  امل��ت��وف��رة  ال��ت��م��ور  ج��ان��ب  اإىل  وامل�����ص��ت��وردة 

املنطقة.

و�صهد املهرجان اإقباًل كبرياً من الزوار وحمبي التمر 
�صاعات  م�صرياً  ال��دول��ة،  ومناطق  م��دن  خمتلف  م��ن 
الذروة كانت ترتكز يف اأيام اخلمي�ص واجلمعة وال�صبت، 
اذ جتاوز حجم املبيعات ما يزيد عن 3،8 طناً، وت�صدر 
كاًل من “اخلال�ص” و”اللولو” احل�صة الأكر من  
ملختلف  وم��درو���ص��ة  تناف�صية  اأ���ص��ع��ار  ظ��ل  يف  املبيعات، 
اأنواع التمور منها النغال، واخلنيزي، واأ�صناف اللولو 
اخل��ال���ص اخل�����ص��اب وال���رح���ي، وال��رت��ان��ا، واجلبايل 

وغريها.
 – تنفيذي  م��دي��ر  ال��زرع��وين،  املهند�ص ح��ام��د  وق���ال 
الأ�صول،  لإدارة  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رك��ة  يف  الأ����ص���ول  اإدارة 

الذراع ال�صتثمارية حلكومة ال�صارقة، يعتر مهرجان 
املتخ�ص�صة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه���م  م��ن  ال��رط��ب واح����داً 
الدولة  يف  ومنتجاتها  وال��رط��ب  التمور  وبيع  عر�ص 

وباأ�صعار تناف�صية،
 م�صرياً اإىل اأن احلدث يجمع بني اجلانبني التجاري 
اأهمية �صجرة  ال�صوء على  لت�صليطه  والرتاثي، نظراً 
واإب�����راز منتجاتها  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال��ن��خ��ي��ل يف احل��ي��اة 
وح�����ص��وره��ا ع��ل��ى امل���ائ���دة الإم���ارات���ي���ة يف ال��ع��دي��د من 

املاأكولت اليومية واملنا�صبات الجتماعية.
مبراعاة  قامت  قد  �صوق  اإدارة  ب��اأن  ال��زرع��وين،  ولفت 
املت�صوقني،  بني  الجتماعي  التباعد  اآل��ي��ات  وتطبيق 

وخ�����ص�����ص��ت ف��ري��ق��اً م���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام بتنظيف 
كامل  ب�صكل  املهرجان  يف  امل�صاركة  الأك�صاك  وتعقيم 
ثابتة لالأيدي  تعقيم  نقاط  اإىل جانب توفري  يومياً، 
قواعد  ب��ك��اف��ة  ال��ت��زام��ا  وذل���ك  امل��ه��رج��ان،  يف منطقة 

ال�صالمة العامة.
يف  وخ��ا���ص��ة  مهمة  اأي��ق��ون��ة  النخلة  ت�صكل  ذل���ك،  اإىل 
امل�����وروث ال��ت��اري��خ��ي وال���رتاث���ي والق��ت�����ص��ادي لدولة 
الإمارات، تعاقبت الأجيال على زراعتها والعناية بها، 
واأولتها القيادة الر�صيدة للدولة عناية كبرية، بهدف 
حتى  تناف�صيتها،  وت��ع��زي��ز  النخيل  ب��زراع��ة  الرت��ق��اء 
اأ�صبحت جزءاً ل يتجزاأ من روافد القت�صاد الوطني.

من�ضة حرة احلمرية يف اخلم�ضة الكبار 
ت�ضهد اإقبال كبريا من امل�ضتثمرين 

•• ال�شارقة-وام:

الثانية  الن�صخة  يف  امل�صاركة  باحلمرية  احل���رة  املنطقة  هيئة  من�صة  ت�صهد 
والت�صييد  البناء  قطاع  يف  املتخ�ص�ص  فايف(  بيغ  )ذا  معر�ص  من  والأرب��ع��ني 
وال����ذي ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ي��وم يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري اق��ب��ال ك��ب��ريا من 
زيارة  يف  كبرية  رغبة  منهم  العديد  اأب��دى  الذين  املعر�ص  وزوار  امل�صتثمرين 

املنطقة والتعرف عن قرب على فر�ص ومميزات ال�صتثمار فيها.
�صبتمر   15 حتى  ي�صتمر  ال���ذي   - احل���دث  ه��ذا  يف  الهيئة  م�صاركة  وتعك�ص 
والأن�صطة  الفعاليات  جميع  فى  واحل�صور  التواجد  على  حر�صها   - اجل��اري 
للخدمات  ل��ل��رتوي��ج  ال��دول��ة  م�صتوى  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املختلفة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
باب  ولفتح  وامل�صتثمرين  الأعمال  لرجال  توفرها  التي  النوعية  والمتيازات 
مبعلومات  وتزويدهم  والأجنبية  املحلية  القت�صادية  الفعاليات  مع  التوا�صل 
�صاملة عن املنطقة وما حتظى به اإمارة ال�صارقة من مزايا ا�صرتاتيجية عديدة 
باعتبارها  والعمرانية  القت�صادية  التنمية  به يف جمالت  الذى تقوم  وال��دور 
اأحد املراكز الرئي�صية مل�صاريع قطاع البناء والت�صييد املقامة على اأر�ص الدولة.

ل  ت�صهدها  ال��ت��ي  الالفتة  تطوراتها  ع��ن  باحلمرية  احل���رة  املنطقة  وك�صفت 
اأرا�صيها وم�صتودعاتها املجهزة لال�صتخدام الفوري والبنية التحتية  �صيما يف 
املتطورة وامل�صاحة ال�صاحلة لكافة ال�صناعات اخلا�صة بقطاع البناء والت�صييد 
بكفاءة  اللوج�صتية  الو�صائط  خمتلف  توفري  من  تقدمها  التي  والم��ت��ي��ازات 
ال�صركات  خمتلف  احتياجات  لتلبية  املنتجات  م��ن  وا�صعة  وجمموعة  عالية 
ونظام اأعمال متكامل يقدم كافة اخلدمات حتت �صقف واحد يت�صمن جمموعة 
من اخلدمات الإدارية والرتخي�ص وجمتمع اأعمال عاملي بالإ�صافة اإىل الك�صف 
عن اأحدث التطورات اجلارية على �صعيد م�صروعاتها التي تهدف اإىل ا�صتيعاب 
ببناء  الراغبة  اجلن�صيات  واملتعددة  الدولية  ال�صركات  لكرى  املتزايد  التدفق 
ح�صور قوي �صمن الأ�صواق الإقليمية.وتاأتي م�صاركة املنطقة احلرة باحلمرية 
يف معر�ص اخلم�صة الكبار اإىل جانب 1200 جهة عار�صة من 50 دولة وذلك 
�صمن الرنامج الرتويجي الذي اأعدته للتعريف بفر�ص ال�صتثمار فيها حيث 
تعتر ثاين اأكر منطقة حرة يف دولة الإمارات وت�صم اأرا�ٍص �صناعية وجتارية 
اخلارجي  التو�صع  خطط  م��ن  تعزز  حديثة  وم��راف��ق  متطورة  ببنية  وتتميز 
اأ�صواق العامل  اإىل  للم�صتثمرين فيها خ�صو�صا يف ال�صترياد واإعادة الت�صدير 
وتتميز اأي�صا مبزايا تناف�صية عديدة اأبرزها توفري نافذة عمليات واحدة تعزز 
متعددة  �صريبية  اإع��ف��اءات  تقدم  كما  الأع��م��ال  ممار�صة  وت�صهل  الأداء  كفاءة 
امل��ال والأرب��اح وملكية كاملة لالأعمال وتوا�صل �صريع مع  راأ���ص  اإع��ادة  وحرية 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية.

�ضوق دبي املايل يعتزم اإطالق ثالثة عقود 
اأ�ضهم م�ضتقبلية جديدة يوم 19 �ضبتمرب

•• دبي-وام:

جديدة  م�صتقبلية  اأ�صهم  عقود  اإط��الق  اعتزامه  اأم�ص  امل��ايل  دب��ي  �صوق  اأعلن 
على الأ�صهم الفردية لثالث �صركات رائدة مدرجة يف ال�صوق وهي: �صركة دبي 
 19 يوم  ابتداء من  كابيتال  �صعاع  و�صركة  املايل  دبي  �صوق  لال�صتثمار،�صركة 
ال�صتثمارية. الفر�ص  لتنويع  ا�صرتاتيجيته  اإط��ار  وذلك يف  اجل��اري  �صبتمر 

33 عقدا  اإىل  ال�صوق  املتداولة يف  العقود  املرتقبة عدد  العقود  ترفع  و�صوف 
على الأ�صهم الفردية لإحدى ع�صرة �صركة مدرجة حيث متتد اآجال العقود اإىل 
�صهر و�صهرين وثالثة �صهور.وت�صهد �صوق العقود امل�صتقبلية اهتماما متزايدا 
من قبل امل�صتثمرين و�صركات الو�صاطة على حد �صواء وقد بلغ اإجمايل قيمة 
دره��م من  مليون   119 املا�صي  اأكتوبر   18 يف  اإطالقها  منذ  عليها  التداول 
خالل تداول 336 األف عقد.وقال ح�صن ال�صركال الرئي�ص التنفيذي ل�صوق 
دبي املايل: يعك�ص ت�صارع وترية تو�صع �صوق العقود امل�صتقبلية حر�ص �صوق دبي 
املايل على توفري فر�ص متنوعة للم�صتثمرين كما يلبي اأي�صا الطلب املتزايد 
املنتج يف ظل �صعيهم نحو تنويع حمافظهم  امل�صتثمرين على هذا  من جانب 
ال�صتثمارية والتحوط اإ�صافة اإىل ال�صتفادة من ت�صهيالت الرافعة املالية مبا 
ميكنهم من زيادة اأحجام ال�صفقات ون�صب العوائد وميكن للم�صتثمرين تداول 
عقود الأ�صهم امل�صتقبلية يف �صوق دبي املايل من خالل 8 �صركات و�صاطة وهي: 
املالية  ل��الأوراق  الدولية  كابيتال  الرمز  املالية  للخدمات  كابيتال  ام  ات�ص  بي 
�صيكو  املالية  للخدمات  ك��ورب  مينا  /الإم����ارات/  هريمي�ص  املالية  املجموعة 

للو�صاطة املالية الدار لالأ�صهم وال�صندات واأرقام �صيكيوريتيز.
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املال والأعمال

الإمارات و كينيا تتفقان على م�ضارات جديدة 
للتعاون تدعم بناء اقت�ضاد امل�ضتقبل

» بيئة « ..  ريادة وطنية و م�ضاريع عاملية
•• ال�شارقة-وام:

ال�صتدامة  و  التدوير  اإع��ادة  املتخ�ص�صة يف  “ بال�صارقة  “ بيئة  �صركة  متيزت 
منذ تاأ�صي�صها بروؤية وا�صحة هي حتقيق م�صتقبل م�صتدام من خالل البتكار 
الأف��راد يف  لتح�صني م�صتوى ج��ودة حياة  الرقمية  و  الذكية  و توفري احللول 

الدولة و منطقة ال�صرق الأو�صط .
و قال �صعادة فهد �صهيل الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف جمموعة “ بيئة “ يف 
حوار خا�ص مع وكالة اأنباء الإمارات / وام / اإن من اأبرز م�صاريع املجموعة التي 
�صتطلقها خالل الفرتة القادمة هو م�صروع توليد الهيدروجني من النفايات 
حيث مت تكليف �صركة “ �صينوك “ للعلوم و مقرها اأمريكا و بريطانيا لإجراء 
التي  للمركبات  الهيدروجني  توفر طاقة  لإط��الق حمطة  الالزمة  الدرا�صات 
ت�صتخدمها “ بيئة “ و�صول اإىل التقليل من انبعاثات الغازات و خدمة لأهداف 

ملف التغري املناخي لدولة الإمارات.
هو م�صنع  قريبا  النور  �صرتى  التي  احليوية  املرافق  اأه��م  من  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
منطقة  يف  احلالية  امل�صاريع  اأك��ر  اأح��د  يعتر  و  النفايات  من  الطاقة  توليد 
ال�صجعة بال�صارقة حيث �صيعالج 300 األف طن �صنويا و �صينتج طاقة / 30 
امل�صروع قارب على  اأن  اإىل  .. لفتا  األف منزل   28 ميجاوات / ميكنها خدمة 

الإنتهاء و �صيكون مع مطلع العام 2022 يف كامل اإنتاجيته .
و اأو�صح اأن جممع اإعادة تدوير النفايات اأعاد تدوير اأكرث من 500 األف طن 
 “ “ بيئة  العام اجل��اري و ه��ذا يعك�ص جهود  الأوىل من  اأ�صهر  ال�صبعة  خ��الل 
ا�صتطاعت  حيث  املخلفات  ردم  عن  البتعاد  و  البيئة  على  للمحافظة  احلثيثة 
ال�صركة �صمن روؤيتها للو�صول اإىل “�صفر” نفايات والو�صول حاليا اإىل ن�صبة 
76 يف املائة من معاجلة النفايات وعدم حتويلها اإىل املكبات وهو دليل كبري 

على جناح “ بيئة “ يف هذا املجال على م�صتوى الدولة و منطقة اخلليج .
2000 مركبة من �صمنها مركبات  اأك��رث من  ال�صركة متتلك  اأن  اإىل  و لفت 
تعمل بالكهرباء و اأخرى بالغاز “ طاقة نظيفة” و هي من املبادرات التي تعمل 
عليها ال�صركة ب�صكل كبري يف الوقت احلايل ويف الفرتة القادمة للو�صول اىل 
الطاقة النظيفة على م�صتوى الدولة كما تعمل ال�صركة على التقليل من اأعداد 

العمالة وزيادة العتماد على ال�صيارات الكهربائية ما يوفر من عامل الوقت .
و حول تو�صعات جمموعة “ بيئة “ خارج الدولة .. قال فهد �صهيل اإن ال�صركة 
ا�صتهدفت اأحد اأهم الأ�صواق يف املنطقة وهما ال�صوق ال�صعودي و ال�صوق امل�صري 
3 قطاعات  ل�  و قد ا�صتطاعت الفوز بعقد لتقدمي خدماتها يف املدينة املنورة 
اأنحاء  كافة  يف  التو�صع  يف  تطمح  ال�صركة  و  ف��رد  مليوين  يخدم   4 اأ�صل  من 
امل�صري متكنت املجموعة بعد  بالن�صبة لل�صوق  .. و  ال�صعودية  العربية  اململكة 
مناف�صة كبرية مع عدد من ال�صركات الأجنبية من الفوز بعقد لتقدم خدماتها 
يف العا�صمة الإدارية الذي يعتر من اأقوى امل�صاريع امل�صرية يف الوقت احلا�صر 
توفري  ت�صمل  املقدمة  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  م�صريا   .. ن�صمة  ماليني   7 حل��وايل 
جميع احللول البيئية و اإدارة النفايات و معاجلتها اإ�صافة اإىل توفري الطاقة 

من النفايات .
ولفت اإىل التواجد الكبري ملجموعة “ بيئة “ يف الدولة حيث تغطي خدماتها 
كافة مدن اإمارة ال�صارقة و لديها اأكرث من 400 عميل يف دبي و يف العا�صمة 
عمالء  جانب  اإىل  اأبوظبي  جزيرة  ن�صف  يخدم  حكومي  عقد  لديها  اأبوظبي 
من  البلدي  القطاع  يخدم  نظافة  عقد  فلديها  عجمان  اإم���ارة  اأم��ا  خارجيني 

جانب اإدارة النفايات و تنظيف ال�صوارع .
تاأ�ص�صت  “ التي  “ بيئة  م�صرية  على  ال�صوء   - اللقاء  خ��الل   - �صهيل  األقى  و 
الدكتور �صلطان  ال�صيخ  ال�صمو  اأم��ريي من �صاحب  2007 مبر�صوم  العام  يف 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة بهدف الوقوف على 
ال�صارقة من خالل  نفايات يف  “�صفر”  اإىل  الو�صول  و  البيئي لالإمارة  امللف 
�صراكة بني القطاع اخلا�ص و بلدية ال�صارقة و يف العام 2010 اأ�ص�صت ال�صركة 
جمموعة من امل�صانع يف منطقة ال�صجعة ملعاجلة خمتلف اأنواع النفايات منها 
م�صنع “ فرز النفايات “ و الذي يعتر الثالث من نوعه على م�صتوى العامل و 
الأكر يف منطقة ال�صرق الأو�صط ويعمل بطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل 2000 
“الهدم و  طن يوميا و هو يعالج املخلفات املنزلية و م�صنع معاجلة خملفات 
البناء” الذي ي�صتقبل يوميا كميات كبرية ويتم معاجلة 99 يف املائة من هذه 
املخلفات دون احلاجة اإىل حتويلها اإىل املكبات بجانب م�صنع معاجلة الإطارات 

الذي ينتج الأنرتلوك املطاطي و املما�صي املطاطية .
وتابع كما ي�صم جممع ال�صجعة - الذي يق�صده العديد من الزوار و ال�صيوف 
“ يف جم��ال تدوير  “ بيئة  ل��الإط��الع على جتربة  التدوير  ب��اإع��ادة  املهتمون  و 
ت�صم  ال�صارقة  باعتبار  ال�صيارات  هياكل  تقطيع  م�صنع   - النفايات  معاجلة  و 
20 منطقة �صناعية و تزدهر بتجارة ال�صكراب فكان للم�صنع �صرورة كرى 
ال�صناعية  املياه  معاجلة  م�صنع  اىل  اإ�صافة  احلديدية  الهياكل  تلك  ملعاجلة 
ال�صائلة حيث ي�صتقبل امل�صنع جميع خملفات امل�صانع ال�صائلة و الزيوت ليتم 
كذلك  و  الزراعة  لري  ال�صاحلة  املياه  لإنتاج  نظيفة  و  اآمنة  بطرق  معاجلتها 
م�صنع “ وقاية “ ملعاجلة املخلفات الطبية و م�صنع “ الآر دي اإف “ الذي يعمل 

على حتويل بع�ص خملفات املواد ل�صتخدامها يف م�صانع الأ�صمنت .
وذكر اأن الكثري من هذه املخرجات يتم اإعادة تدويرها و اإعادة بيعها من بينها 
“ الكرتون و البال�صتيك و الأوراق و احلديد و الأملنيوم و النحا�ص “ و تتعامل 
الإمارات  حديد  �صركة  اأب��رزه��ا  من  ال�صركات  من  العديد  مع  حاليا  ال�صركة 
املواد  ���ص��راء  و  بيع  اأوروب���ا يف جم��ال  و  اأفريقيا  و  اآ�صيا  م��ن  وع��م��الء خارجيني 

القابلة لإعادة التدوير .

�شمن اأ�شبوع »اإمارة ال�شارقة يف رو�شيا« 

حمطة بعثة غرفة ال�ضارقة الأخرية يف مو�ضكو ت�ضهد فعاليات 
مثمرة تعزز التعاون وفر�ض ال�ضتثمار بني اجلانبني

ا�شتقطب 11500  زائر ومبيعاته حققت مليون و 250 األف درهم

مهرجان املالح وال�ضيد البحري يختتم الدورة الثامنة بنجاح كبري

•• دبي-وام:

ع��ق��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن ع��ب��د اهلل 
لريادة  دول��ة  وزي��ر  الفال�صي  بالهول  حميد 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  وامل�����ص��اري��ع  الأع���م���ال 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د الزيودي 
يف  اجتماعا  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
ال���وزارة يف دب��ي مع معايل بيتي ماينا،  مقر 
امل�صاريع  وتطوير  والتجارة  ال�صناعة  وزيرة 
خالل  اجل��ان��ب��ان  كينيا.بحث  ج��م��ه��وري��ة  يف 
القت�صادي  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  الإج���ت���م���اع 
وال���ص��ت��ث��م��اري ب��ني دول���ة الإم������ارات وكينيا 
و�صبل تطويرها مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة 
لتنمية  على خطط جديدة  واتفقا  للبلدين 
ال���رواب���ط الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات 
وكينيا خالل الفرتة املقبلة بهدف ا�صتك�صاف 
ال�صراكات  وب���ن���اء  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  ف��ر���ص 
الأعمال  وجم��ت��م��ع  الكينية  ال�����ص��رك��ات  ب��ني 
الإماراتي يف املجالت التجارية وال�صتثمارية 
امل�صرتك،  اله���ت���م���ام  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
وت��و���ص��ي��ع ن���ط���اق ال�����ص��راك��ة وف���ت���ح جم���الت 
وا�صتثمارية نوعية وغري  اقت�صادية  وفر�ص 
اجلهود  تعزيز  الطرفان  ناق�ص  م�صبوقة.و 
خالل املرحلة املقبلة لتوقيع اتفاقية تعاون 
ب���ني حكومتي  وف���ن���ي  اق��ت�����ص��ادي وجت������اري 
م�صرتكة  اقت�صادية  جلنة  وت�صكيل  البلدين 
ت�صهم يف و�صع برامج عمل وم�صارات تعاون 
وال�صتثمارية  التجارية  لل�صراكات  حم��ددة 
وت����ب����ادل اخل������رات و���ص��ب��ل ت��ن��م��ي��ت��ه��ا خالل 

البلدين  يلبي تطلعات  املقبلة، مبا  ال�صنوات 
الرتكيز  م���ع  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  اق��ت�����ص��اد  ب���ن���اء  يف 
الغذائي  والت�صنيع  ال��زراع��ة  قطاعات  على 
التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  وال�����ص��ن��اع��ات 
والطاقة  الرقمي  وال��ت��ح��ول  والتكنولوجيا 
املتجددة باعتبارها قطاعات رئي�صية للتعاون 

امل�صتقبلي.
و����ص���ه���دت ال���ع���الق���ات ال���ت���ج���اري���ة ب���ني دول���ة 
الإم��������ارات وك��ي��ن��ي��ا ت���ط���ورا م��ل��م��و���ص��ا خالل 
التبادل  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ��ت  امل���ا����ص���ي���ة،  امل���رح���ل���ة 
خالل  البلدين  بني  النفطية  غري  التجاري 
7 مليارات دره��م مقارنة  2020 ما يعادل 
بنحو 4.4 مليار درهم عام 2011، حمققة 
%58.3 خالل هذه  منوا بن�صبة اأكرث من 
امل���دة م��ا ي���دل ع��ل��ى ق���وة وت��ن��ام��ي العالقات 
التجارية وجممل العالقات القت�صادية بني 
الإمارات وكينيا.و اأكد معايل الدكتور اأحمد 
احلا�صل  ال��ت��ق��دم  اأه��م��ي��ة  الفال�صي  ب��ال��ه��ول 
على �صعيد تعزيز اأوجه التعاون القت�صادي 
البلدين  اأن  البلدين، مو�صحا  امل�صرتك بني 
ب��ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��وم��ات والفر�ص  ي��زخ��ران 
اأن  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��واع��دة  ال�صتثمارية 

يف  امل�صتقبلي  للتعاون  اأو���ص��ع  جم��الت  تفتح 
وذلك  واحليوية،  ال�صرتاتيجية  القطاعات 
يف ظ��ل ت��ن��ام��ي ال��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة بني 
جمتمعي الأعمال.وقال معاليه: “نعمل مع 
اجلانب الكيني على �صياغة نهج اأكرث كفاءة 
لفتح املجال اأمام ا�صتك�صاف جمالت وفر�ص 
وامل�صاريع  الأع���م���ال  ري����ادة  ل��ق��ط��اع  ج��دي��دة 
منوه  تعزيز  ب��ه��دف  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�صغرية 
العاملية  الأ���ص��واق  اإىل  مبنتجاته  الو�صول  و 
وحت��ق��ي��ق ق���ف���زات ت��ن��م��وي��ة ج���دي���دة خالل 
ال�صركات  جميع  ون��دع��و  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ص��ن��وات 
من  ال�صتفادة  اإىل  والكينية  الإم��ارات��ي��ة  يف 
مب�صتوى  والرتقاء  واحلوافز  الفر�ص  هذه 
البلدين«.من  ب��ني  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
ن��اح��ي��ت��ه، اأو����ص���ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
القت�صادية  ال��ع��الق��ات  اأن  ال��زي��ودي  اأح��م��د 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ت�����ص��ه��د من����وا م��ت��وا���ص��ال يف 
امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
املتبادلة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م  يف  ل���ص��ي��م��ا 
وترتكز ال�صتثمارات الإماراتية يف قطاعات 
واخلدمات  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  خ��دم��ات 
الت�صوق  مراكز  واإدارة  وتطوير  اللوجي�صتية 

وقطاع التجزئة والرتفيه والفنادق واملطاعم 
والرعاية ال�صحية واخلدمات والتنقيب عن 
والبناء  وال��ت��ج��زئ��ة  اجلملة  وجت���ارة  امل��ع��ادن 
ال�صتثمارات  ق��ي��م��ة  وت���ن���اه���ز  وال��ت�����ص��ي��ي��د 
مليار   11 قيمته  م��ا  كينيا  يف  الإم���ارات���ي���ة 
291 مليون درهم قيمة  درهم مقابل نحو 
ال�صتثمارات الكينية يف الإمارات.و ا�صتعر�ص 
امل���ح���وري للدولة  ال�����دور  ال����زي����ودي  م��ع��ايل 
�صال�صل  عمل  ا�صتمرارية  على  احل��ف��اظ  يف 
البحري  ال�صحن  وحركة  والإم���داد  التوريد 
بها  املرتبطة  الدولية  الأ���ص��واق  يف  واجل��وي 
ب��ات��ت وج��ه��ة ريادية  الإم�����ارات  “اإن   : وق���ال 
ع��ل��ي��ه من  ت�صتحوذ  ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا  ل��ل��ت��ج��ارة 
قدرات متقدمة وموؤ�صرات عاملية يف قطاعات 
ممار�صات  ت�صهيالت  و  اللوجي�صتي  الإم���داد 
الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، وت��ط��ور ق��ط��اع موانئها 
اأف�صل  وت���ق���دمي  ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي��ة  وم��راف��ق��ه��ا 
واأ�صاف  املمار�صات العاملية يف ذلك ال�صدد” 
اإن الإم�����ارات حت��ول��ت مل��ق��ر اإق��ل��ي��م��ي دائ���م يف 
ال�صركات  لكريات  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 

العاملية واملاركات التجارية املرموقة عامليا.
اإىل  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  و  الأع����م����ال  رواد  دع����ا  و 

امل�صاركة باإيجابية يف فعاليات معر�ص اإك�صبو 
املقبل  ال�صهر  ينطلق  ال��ذي  و  دب��ي   2020
اأطلقتها  التي  الطموحة  وا�صتعر�ص اخلطة 
حكومة دولة الإمارات “اقت�صاد اخلم�صني” 
و  اخلطة  ت�صمها  التي  النوعية  وامل��ب��ادرات 
الناجت  م�صاعفة  وه��و  طموحا  هدفا  تتبنى 

املحلي الإجمايل بحلول عام 2030.
اأ�����ص����ادت م���ع���ايل ب��ي��ت��ي ماينا  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
ب���ال���ع���الق���ات ال���ت���ج���اري���ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ني دول���ة 
الإم��������ارات وك��ي��ن��ي��ا وم����ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه من 
اهتمام حكومة  للنمو، موؤكدة  واع��دة  فر�ص 
دولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالعمل  بالدها 
ال�صراكة  تو�صيع  �صبل  ل�صتك�صاف  الإم���ارات 
املرحلة  خ�����الل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال���ت���ج���اري���ة 
املبذولة  اأهمية اجلهود  على  و�صددت  املقبلة 
القت�صادي  التعاون  اتفاقية  لتوقيع  حاليا 
البلدين.واأ�صافت  ب��ني  وال��ف��ن��ي  وال��ت��ج��اري 
مثمرة  م�صاركة  حتقيق  اإىل  “نتطلع  ماينا: 
2020، وحري�صون  دبي  اإك�صبو  يف معر�ص 
على تقوية روابطنا مع دولة الإم��ارات وفق 
قطاعات  يف  وامل�صارات  الرامج  من  العديد 
التجارة وال�صياحة وريادة الأعمال والبتكار 
على  و�صنعمل  الغذائي،  والأم���ن  وال�صناعة 
و���ص��ع اآل���ي���ة لإن�����ص��اء جم��ل�����ص اأع���م���ال كيني 
التجارة  الربط بني غرف  و تعزيز  اإم��ارات��ي 
وال�صناعة يف البلدين و مبا يحقق تطلعاتهما 
يف النتقال اإىل مرحلة جديدة من ال�صراكة 
القت�صادية والتجارية وحتفيز ال�صتثمارات 

بني البلدين يف القطاعات احليوية«.

•• مو�شكو-الفجر:

�صهدت املحطة الأوىل للبعثة التجارية لإمارة 
الحتادية  رو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  ال�����ص��ارق��ة 
التي ترتاأ�صها غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
ال�صادرات يف  ال�صارقة لتنمية  ممثلة مبركز 
العديد  تنظيم  مو�صكو،  الرو�صية  العا�صمة 
ال�صارقة  اإم��ارة  اأ�صبوع  �صمن  الفعاليات  من 
يف رو�صيا، حيث التقى �صعادة عبداهلل �صلطان 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص 
و�صناعة  ال�صارقة، يف غرفة جتارة  و�صناعة 
فاردانيان  اأوغاني�صوفيت�ص  �صورين  مو�صكو 
مو�صكو  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  نائب 
جمالت  لبحث  الدولية،  العالقات  ل�صوؤون 
التعاون والتن�صيق وفر�ص ال�صتثمار املتاحة 
يف خمتلف القطاعات القت�صادية احليوية، 
القطاع  اآليات تعريف  ا�صتعرا�ص  ف�صال عن 
القطاعات  املجزية يف  الفر�ص  على  اخلا�ص 
ي����خ����دم م�����ص��ل��ح��ة جمتمع  ال������واع������دة مب����ا 
الأعمال.كما مت خالل اللقاء ت�صليط ال�صوء 
ع��ل��ى اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ك���ل غرفة 
تبادل  اأهمية  على  م�صددين  اأع�صائها،  اإىل 
ال��زي��ارات ب��ني ال��وف��ود التجارية ودوره���ا يف 
بناء عالقات تعاون جمدية، ومتت مناق�صة 
مدى اإمكانية التعاون بني الغرفتني لتنظيم 
بعثة جتارية من مو�صكو اإىل ال�صارقة خالل 
ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة، اإىل ج��ان��ب الإ����ص���ارة اإىل 
اأحد  يعد  ال��ذي  ���ص��ادرات مو�صكو  دور مركز 
املوؤ�ص�صات العاملة حتت مظلة غرفة مو�صكو 
يف  تعمل  اأغلبها  �صركة   6000 نحو  وت�صم 

التكنولوجيا املتقدمة.
تن�شيق العمل امل�شرتك 

فاردانيان،  اأوغاني�صوفيت�ص  �صورين  واأ���ص��ار 
اإىل اأن غرفة مو�صكو حتتفل هذا العام مبرور 
50 عاما على تاأ�صي�صها والذي يتزامن اأي�صا 
مع احتفالية غرفة ال�صارقة بنف�ص املنا�صبة، 
لتن�صيق  ف��ر���ص��ة  مي��ث��ل  ذل���ك  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
العمل امل�صرتك لزيادة جمالت التعاون مبا 
وخمتلف  الأع�صاء  ال�صركات  م�صالح  يخدم 
قطاعات الأعمال، خا�صة واأن غرفة مو�صكو 
متثل نحو 4000 �صركة من جميع الفئات 
اأبرز  واأن  متعددة،  اقت�صادية  قطاعات  ويف 
للم�صاريع  ال��دع��م  توفري  يف  يتمثل  اأدواره����ا 
لبيئة  وال����رتوي����ج  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
املعار�ص  وت��ن��ظ��ي��م  م��و���ص��ك��و  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 

والفعاليات القت�صادية املحلية والدولية. 
وح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ���ص��ع��ادة ول��ي��د ع��ب��د الرحمن 
ب���وخ���اط���ر ال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ص غرفة 
ال�صارقة، وعبد العزيز حممد �صطاف م�صاعد 
الأع�صاء،  الغرفة لقطاع خدمات  مدير عام 
ال�صادرات،  لتنمية  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
رئي�ص  اأول  �صكرتري  الكتبي  �صعيد  واأح��م��د 
�صفارة  يف  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  الإدارة 

الدولة لدى رو�صيا، وجمال �صعيد بوزجنال 
ال�صارقة،  غ��رف��ة  يف  الإع������الم  اإدارة  م��دي��ر 
دول  مع  العالقات  م�صت�صار  املطوع  وجا�صم 
الرحمن  عبد  ومل��ي��اء  امل�صتقلة،  الكومنولث 
ال�صناعات  تنمية  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  اجل�����ص��م��ي 
اآل علي تنفيذي  الوطنية، و�صلطان عبداهلل 
ال�صارقة  مبركز  الوطنية  ال�صناعات  تنمية 

لتنمية ال�صادرات.
تنمية جمالت التعاون

مبركز  ممثلة  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  نظمت  ك��م��ا 
اأعمال  �صمن  ال�����ص��ادرات،  لتنمية  ال�صارقة 
ال��ب��ع��ث��ة يف م��و���ص��ك��و، ل��ق��اء ع��م��ل م��و���ص��ع بني 
نظرائهم  م��ع  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات  ممثلي 
اق��ت�����ص��ادي��ة خمتلفة  ق��ط��اع��ات  ال���رو����ص يف 
يف م��ق��ر غ��رف��ة م��و���ص��ك��و، اأع��ق��ب ذل���ك زيارة 
احلكومة  يف  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  اإىل 
�صعادة  خاللها  التقى  الحت��ادي��ة،  الرو�صية 
عبد اهلل �صلطان العوي�ص رئي�ص غرفة جتارة 
���ص��ريج��ي نو�صوف  ال�����ص��ارق��ة، م��ع  و���ص��ن��اع��ة 
واأمريكا  واأفريقيا  اآ�صيا  �صوؤون  دائ��رة  مدير 
يف  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  الالتينية 
احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة ال��رو���ص��ي��ة، حيث �صهد 
اللقاء بحث عدد من املوا�صيع ذات الهتمام 
امل�صرتك والتي ت�صب يف جمملها حول تنمية 

وتطوير جمالت التعاون القت�صادي.
خلق فر�ض ا�شتثمارية

وا�صتعر�ص �صعادة عبد اهلل �صلطان العوي�ص، 
ال�����ص��ارق��ة يف تطوير  غ��رف��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ع��الق��ات��ه��ا اخل��ارج��ي��ة م���ع دول ال���ع���امل من 
التجارية،  ال��ب��ع��ث��ات  وق���ي���ادة  تنظيم  خ���الل 
م�صددا على اأهمية هذه البعثة التي تقودها 
مبحطاتها  رو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  اإىل  ال��غ��رف��ة 
تعزيز  يف  م�صتقبال  �صت�صهم  ال��ت��ي  املتنوعة 
املبا�صر وال��ت��ع��رف ع��ن ق��رب على  ال��ت��وا���ص��ل 
اقت�صادية  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت��ع��اون  جم����الت 
ب��واب��ة جديدة  ك��ون��ه��ا  اإىل ج��ان��ب  م��ت��ن��وع��ة، 
خل��ل��ق ف���ر����ص ا���ص��ت��ث��م��اري��ة ت���خ���دم جمتمع 
الأع���م���ال وت��رف��ع م��ع��دل ال�����ص��ادرات وحجم 

اإىل  لفتا  املدينتني،  ب��ني  التجاري  التبادل 
اأن غرفة ال�صارقة تتطلع من خالل عالقات 
ال�صراكة والتعاون الوا�صعة التي تربطها مع 
وال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  م��ن  ال��ع��دي��د 
تعزيز  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة،  احلكومية  والهيئات 
الفر�ص  م��ن  لال�صتفادة  امل�صرتكة  اجل��ه��ود 
ال�صتثمارية املجزية يف القطاعني ال�صناعي 
والتجاري، وغريها من القطاعات الأخرى، 
موؤكدا �صعي الغرفة نحو ا�صتمرارية تنظيم 
جمهورية  اإىل  التجارية  البعثات  ه��ذه  مثل 
رو�صيا ملا تتمتع به من فر�ص واعدة لأع�صاء 

الغرفة املنت�صبني.
مقومات لوج�شتية

م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���ص��ريج��ي ن��و���ص��وف، عن 
ت��ق��دي��ره جل��ه��ود غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة يف تنظيم 
دورها  على  م��وؤك��دا  ب���الده،  اإىل  البعثة  ه��ذه 
للتعاون،  ج��دي��دة  اآف���اق  ا�صتك�صاف  يف  ال��ه��ام 
امل�صرتكة  ال��رغ��ب��ات  خ��دم��ة  يف  �صت�صهم  كما 
القت�صادية،  ال���ع���الق���ات  وت��ق��وي��ة  ب��ت��ن��م��ي��ة 
ال��رو���ص��ي��ة ممثلة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
ا�صتعداد  ع��ل��ى  وال��ت��ج��ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  ب�����وزارة 
وامل�صاندة  ال���دع���م  و����ص���ائ���ل  ك���اف���ة  ل��ت��ق��دمي 
يف  الأعمال  جمتمعي  بني  التعاون  لت�صجيع 
بالده  م�صاركة  اأن  اإىل  لفتا  البلدين،  ك��ال 
هامة  فر�صة  متثل   2020 دب��ي  اإك�صبو  يف 
كثب  عن  لالطالع  الرو�ص  الأعمال  لرجال 
يف  وال�صناعي  التجاري  الن�صاط  واق��ع  على 
مبا�صرة  عمل  لقاءات  وعقد  ال�صارقة  اإم��ارة 
م���ع ن��ظ��رائ��ه��م، ف�����ص��ال ع���ن ال���ص��ت��ف��ادة من 
به من  وم��ا متتاز  اجل��غ��رايف  ال�صارقة  موقع 
جويه  ومنافذ  ولوج�صتية  خدمية  مقومات 
اإىل  وبحرية لالنطالق بال�صركات الرو�صية 
اأن  اإىل  م�صريا  املجاورة،  الإقليمية  الأ�صواق 
ب��ني الإم������ارات ورو�صيا  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص��اري��ع 
وتوؤ�ص�ص  ل��ل�����ص��راك��ة  ن��اج��ح��ا  مت��ث��ل من��وذج��ا 
واأن  ال�صارقة،  م��ع  مماثلة  ���ص��راك��ات  لإق��ام��ة 
مبادرات  يف  للتعاون  ا�صتعداد  على  ال����وزارة 
جديدة تعزز من العالقات الثنائية ول�صيما 

يف القطاع ال�صياحي والزراعة و�صناعة املواد 
الغذائية والتكنولوجيا املتقدمة، كما �صتعمل 
بالتزامن مع اإك�صبو دبي 2020 على تنظيم 

ثالث بعثات جتارية اإىل الإمارات.
الرحمن  عبد  وليد  �صعادة  ال��زي��ارة  وح�صر 
ب���وخ���اط���ر ال���ن���ائ���ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ص غرفة 
ال�صارقة، وعبد العزيز حممد �صطاف م�صاعد 
الأع�صاء،  الغرفة لقطاع خدمات  مدير عام 
ال�صادرات،  لتنمية  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
رئي�ص  اأول  �صكرتري  الكتبي  �صعيد  واأح��م��د 
�صفارة  يف  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  الإدارة 
الدولة لدى رو�صيا، وجمال �صعيد بوزجنال 
ال�صارقة،  غ��رف��ة  يف  الإع������الم  اإدارة  م��دي��ر 
دول  مع  العالقات  م�صت�صار  املطوع  وجا�صم 
الرحمن  عبد  ومل��ي��اء  امل�صتقلة،  الكومنولث 
ال�صناعات  تنمية  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي  اجل�����ص��م��ي 
اآل علي تنفيذي  الوطنية، و�صلطان عبداهلل 
ال�صارقة  مبركز  الوطنية  ال�صناعات  تنمية 

لتنمية ال�صادرات.
مو�شكو يف ال�شارقة

�صعادة  ب��رئ��ا���ص��ة  ال���غ���رف���ة  ب��ع��ث��ة  زارت  ك��م��ا 
ال�صوؤون  اإدارة  ال��ع��وي�����ص،  �صلطان  اهلل  ع��ب��د 
الدولية  والعالقات  اخلارجية  القت�صادية 
يف ح��ك��وم��ة م��و���ص��ك��و، ال���ت���ق���وا خ��الل��ه��ا مع 
العالقات  رئي�ص  مونيلوف  فيات�صي�صالف 
الزيارة   �صهدت  حيث  والرتوكول،  الدولية 
ال�صارقة  اإم��ارة  تقدمي عرو�ص تعريفية عن 
واجتماعيا  اق��ت�����ص��ادي��ا  م��و���ص��ك��و  وم���دي���ن���ة 
اأهمية  اإىل  التطرق  ومت  و�صياحيا،  وثقافيا 
التعاون امل�صرتك للم�صاهمة يف اإيجاد و�صائل 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  منتجات  لدعم 
وامل��ت��و���ص��ط��ة، ك��م��ا مت الت���ف���اق ع��ل��ى تدار�ص 
مدى اإمكانية تنظيم يوم مو�صكو يف ال�صارقة 
خالل فعاليات اإك�صبو دبي 2020  كفعالية 

اقت�صادية ثقافية ترعاها غرفة ال�صارقة.
تعزيز املبادلت التجارية

ال�صارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وبحث 
جمالت التعاون امل�صرتك يف تعزيز املبادلت 

خالل  رو�صيا  ���ص��ادرات  مركز  م��ع  التجارية 
اللقاء الذي ُعقد مع دميرتي بروكورينكوف 
البحار يف مركز  مدير تنمية �صبكة ما وراء 
اأع��رب عن رغبة  ال�صادرات الرو�صي، وال��ذي 
بالده يف تنظيم معار�ص وبعثات جتارية اإىل 
اإمارة ال�صارقة من خالل التعاون مع غرفة 
تخدم  م�صرتكة  فعاليات  لإق��ام��ة  ال�����ص��ارق��ة 
ت��ع��زي��ز امل���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة وزي�����ادة ح�صور 
الإماراتية،  الأ���ص��واق  يف  الرو�صية  املنتجات 
مع  ال��ع��الق��ات  لتوطيد  �صعيهم  اإىل  م�صريا 
واإقامة  ال�����ص��ادرات  لتنمية  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
م�صاريع تنفذ على اأر�ص الواقع وتتالءم مع 

تطلعات اجلانبني.
كما ا�صتعر�صت الغرفة اأن�صطة وخدمات مركز 
ال�صارقة لتنمية ال�صادرات وا�صرتاتيجيته يف 
املحلية  لل�صركات  جديدة  اأ�صواق  ا�صتك�صاف 
ون��وع��ي��ة ال��رام��ج وامل���ب���ادرات ال��ت��ي يوفرها 
ب��ال�����ص��ارق��ة، ف�صال  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
ال�صارقة  اإك�صبو  دور مركز  اإىل  الإ�صارة  عن  
وما  وي�صت�صيفها  ينظمها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ص 
للعار�صني  وت�صهيالت  خ��دم��ات  م��ن  ي��وف��ره 

والزوار
املعلومات  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  الت����ف����اق  مت  ك���م���ا   
لدى  تقام  التي  املعار�ص  وقائمة  والبيانات 
للقطاع  ال��رتوي��ج  يف  للم�صاهمة  ج��ان��ب  ك��ل 
الغرفة  دع�������وة  ومت������ت  امل����ح����ل����ي،  اخل����ا�����ص 
املزمع  رو�صيا  يف  �صنع  منتدى  يف  للم�صاركة 

عقده يف دي�صمر القادم.
حمطتها  يف  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  بعثة  وتنتقل 
الأخرية اإىل مدينة �صانت بطر�صرغ، والتي 
وتنظيم  واجتماعات  لقاءات  عقد  �صيتخللها 
���ص��ت�����ص��ت��ع��ر���ص م����ن خ���الل���ه غرفة  م��ل��ت��ق��ى 
املحلية  اخل��ا���ص  القطاع  و�صركات  ال�صارقة 
ال�صوء  لت�صليط  تعريفية  عرو�صا  امل�صاركة 
على ما تزخر به اإمارة ال�صارقة من مقومات 
اإ�صافة اىل  ومناخ ا�صتثماري م�صجع وواعد، 
عرو�ص عن الفر�ص ال�صتثمارية يف قطاعات 

حيوية متعددة.

•• دبا احل�شن-الفجر:

اختتمت يوم اأم�ص الأول ال�صبت فعاليات مهرجان 
والذي  الثامنة،  بن�صخته  البحري  وال�صيد  املالح 
دبا  مدينة  بلدية  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دى  على  نظمته 
احل�����ص��ن، وغ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة يف 

جزيرة احل�صن باملدينة الفا�صلة.
من  زائ����ر   ”11500“ امل��ه��رج��ان  وا���ص��ت��ق��ط��ب 
ك��اف��ة اأن���ح���اء ال���دول���ة وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج العربي 
املهتمني ب�صناعة املالح العريقة، حمققاً ح�صوراً 
واملهتمني،  وال�صياح  ال��زوار  من  كبرياً  جماهريياً 
الذين تزايدت اأعدادهم يوماً بعد يوم طوال اأيام 
وعوائد  مبيعات  امل��ه��رج��ان  حقق  كما  امل��ه��رج��ان، 
 250 ل��ل��ع��ار���ص��ني و���ص��ل��ت اإىل م��ل��ي��ون و  م��ال��ي��ة 
من  وا�صعة  م�صاركة  املهرجان  درهم.و�صهد  األ��ف 
التجارية  املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة واملحال 
البحرية  واملنتوجات  املالح  ب�صناعة  املتخ�ص�صة 

فعاليته  يف  ����ص���ارك  ح��ي��ث  امل���ت���ع���ددة،  ب���اأن���واع���ه���ا 
حمل   20 اإىل  ا���ص��اف��ة  ح��ك��وم��ي��ة،  15موؤ�ص�صة 

جتاري، و15اأ�صر منتجة.
اأجنحة  امل�صاركة  احلكومية  اجل��ه��ات  �صت  وخ�صّ
اجلهود  خاللها  م��ن  للجمهور  عر�صت  متنوعة 
جمال  يف  املوؤ�ص�صات  ه��ذه  بها  تقوم  التي  الكبرية 
كما عقد  الن��دث��ار،  ال��رتاث وحمايته من  رعاية 
على هام�ص املهرجان �صل�صلة من الندوات والور�ص 
املفاهيم  وتر�صيخ  تعزيز  اإىل  الهادفة  التثقيفية 
ال��رتاث��ة يف قلوب وعقول الأج��ي��ال اجل��دي��دة من 
دائم  توا�صل  على  يبقوا  كي  الإم��ارات��ي،  ال�صباب 

ومعرفة برتاث اأبائهم واأجدادهم.
اأرجاء  خمتلف  من  املهرجان  ورواد  زوار  وتعرف 
ال����دول����ة وامل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى اأه�����م م���الم���ح ال����رتاث 
الإم��ارات��ي، وب��ال��ذات ال��رتاث البحري من خالل 
وور�ص  والفنية  الثقافية  الن�صاطات  من  �صل�صلة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى ط���رق ���ص��ن��اع��ة املالح، 

الأج�����داد،  ك���ان يتبعها  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��د  واأ���ص��ال��ي��ب 
وغريها من املهن التقليدية التي زاولها ال�صعب 

الإماراتي على مر الع�صور.
املهرجان  الإم���ارات���ي���ة  ال�صعبية  ال��ف��رق  واأغ���ن���ت 
والأغاين  والأه��ازي��ج  املتميزة،  الفنية  بعر�صوها 
يف  ال�صيد  عمليات  ت��واك��ب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  البحرية 
الزمان، وغريها من  ال�صراعية يف قدمي  ال�صفن 
ال�صعب  ت���راث  م��ن  امل�صتلهمة  الفنية  ال��ع��رو���ص 

الإماراتي الأ�صيل.
مدير  العو�صي  اأم��ني  اأحمد  حممد  �صعادة  وق��ال 
حقق  “لقد  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
املهرجان يف دورته الثامنة جناحاً منقطع النظري 
من حيث عدد الزوار الذين ترددوا على جنباته، 
كبري  مبيعات  ح��ج��م  م��ن  حققه  م��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
األ��ف دره��م، ا�صتفادت   250 اإىل مليون و  و�صلت 
منها املحالت التجارية والأ�صر املنتجة امل�صاركة يف 
املهرجان، وهو الأمر الذي ي�صكل رافداً اقت�صادياً 

مهماً للعاملني يف �صناعة املالح واملهن البحرية، 
ودعماً حيوياً لقت�صاد املنطقة ال�صرقية خ�صو�صاً 

والدولة على وجه العموم«. 
واأ�صاف العو�صي “نحر�ص دائما يف غرفة جتارة 
يف  املهرجان  ه��ذا  تنظيم  على  ال�صارقة  و�صناعة 
والفعاليات  الأن�صطة  كافة  دعم  وكذلك  عام،  كل 
الثقافية والرتاثية يف اإمارة ال�صارقة من منطلق 
املتوا�صل على  م�صوؤوليتنا الجتماعية، وحر�صنا 
الندثار،  م��ن  ال��ع��ري��ق  الإم���ارت���ي  ال���رتاث  حفط 
وتعريف الأجيال ال�صابة على مهن وحرف الأباء 
والأجداد، وكفاحهم و�صرهم وجهودهم الكبرية 
الدولة  حققتها  التي  النه�صة  اأ�صا�ص  كانت  التي 
ح�صن  �صيف  ���ص��ع��ادة  ق���ال  جهته  اأي��ام��ن��ا«.م��ن  يف 
الظهوري م�صاعد مدير بلدية مدينة دبا احل�صن 
املا�صية عر�صاً  “لقد �صهدنا خالل الأيام الأربعة 
����ص���ارك ف��ي��ه اأب���ن���اء ال�صعب  ت��راث��ي��اً وج��م��اه��ريي��اً 
فعاليات  يف  للم�صاركة  توافدوا  الذين  الإم��ارات��ي 

امل��ه��رج��ان م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال���دول���ة، ح��ي��ث جنح 
القيم الرتاثية  ال�صوء على  املهرجان يف ت�صليط 
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا ال�����ص��ع��ب الإم���ارات���ي، 
اأجل  ن�صعى بكل قوة من  ث��روة كرى  والتي تعد 
اجلديدة،  والأجيال  ال�صباب  نفو�ص  يف  تر�صيخها 
اإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على واحدة من اأعرق 
اأباوؤنا واأجدادنا، وهي �صناعة  املهن التي مار�صها 
ال�صناعات  اأه����م  م���ن  واح�����دة  ت��ع��د  ال����ذي  امل���ال���ح 
الغذائية الرتاثية”. موؤكداً اأن البلدية جنحت يف 
تنظيم املهرجان وتر�صيخ ا�صمه باعتباره اأحد اأبرز 

الأحداث ال�صعبية التي تخ�ص�ص جهوداً يف جمال 
يف  الغني  وبتاريخه  به  والتعريف  ال��رتاث  رعاية 

دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة«.
جميع  اإىل  اجل��زي��ل  بال�صكر  ال��ظ��ه��وري  وت��وج��ه 
اجلهات احلكومية الداعمة وامل�صاركة يف فعاليات 
املنتجة  والأ�صر  املحال  جلميع  وكذلك  املهرجان، 
املهرجان  �صماء  يف  م�صيئة  عالمة  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
مب��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود ك��ب��رية يف اإب����راز �صناعة 
مار�صها  التي  الأخ���رى  البحرية  واحل���رف  امل��ال��ح 

اأبناء الإمارات على مر الزمان«. 
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العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : املوجب لعمال ال�شباغ - �ض ذ م م  
املرقبات   - النعيمي  املن�صور  م��ب��ارك  حممد  را���ص��د  ملك   FL6+7 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ا�صتدامة B - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 517285 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 54257 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/7/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعني مبادئ ملراجعة احل�شابات العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل 
املو�صى - بردبي - عود ميثاء - هاتف : 8866575-04 فاك�ص : 04-8866575 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : وريد للخدمات ال�شحية - �ض ذ م م   
 - العامرى  ال�صيخ م�صلم �صامل م�صلم بن حم  M02-09 ملك  العنوان : مكتب رقم 
بور�صعيد - ديرة - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة ال�صخ�ص الواحد )ذ 
م م(، رقم الرخ�صة : 838534 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1422768 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/9  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب 
بور�صعيد    - دي��رة   - ال�صباب  م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م 
هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : مبادئ ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�صى - بردبي - عود 
مبوجب   04-8866575  : فاك�ص   04-8866575  : هاتف   - ميثاء 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية  املوجب لعمال ال�شباغ - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/7/6 بتاريخ   دبي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  2021/7/6 وعلى من لديه  بتاريخ 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات
ب���ن را����ص���د لدعم  914 م��ل��ك م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د  ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق����م 
 : فاك�ص   04-2973060  : هاتف  بور�صعيد    - دي��رة   - ال�صباب  م�صاريع 
2973071-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية وريد للخدمات ال�شحية - �ض 
ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/9 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

  ال�ضماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدعوة / وزيره علي 
جوهر ، تقدمت بطلب تغيري املقطع الول من )وزيرة( 
�صما  التغيري/  بعد  ا�صمها  ليكون   ، ل�صمها  )�صما(  اىل 
علي جوهر ، وان من له م�صلحة يف العرتا�ص ان يتقدم 
ام��ام ق�صم  خ��الل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ الع��الن 

ال�صهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 م�ضطفى احمد دحروج

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
مطبعة جلف الفنية التجارية )موؤ�ض�ضة فردية( وميثلها مالكها/ اإبراهيم حممد علي عبدويل الزرعوين 

مطبعة العامل الرقمي )�س ذ م م( جلف تكنيكال كومري�ضال برنتنج بر�س )منطقة حرة( راجي�س 
وا�ضوديف نار�ضينك رمي�س ليال راماين فا�ضوديف نار �ضينجدوا�س ليالراماين  
جتاري    SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002502/ 

اإبراهيم حممد علي  التجارية )موؤ�ص�صة فردية( وميثلها مالكها/  الفنية  - مطبعة جلف   1  : املحكوم عليه  اإىل 
عبدويل الزرعوين ، 2-مطبعة العامل الرقمي )�ص ذ م م( 3-جلف تكنيكال كومري�صال برنتنج بر�ص )منطقة حرة( 

ليالراماين �صينجدوا�ص  نار  6-فا�صوديف  راماين  ليال  5-رمي�ص  نار�صينك  وا�صوديف  4-راجي�ص 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي )�ص.م.ع( - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 21832456 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلري  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عمرو م�ضطفى حممد على املنا�ضرة  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003098/ 

اإىل املحكوم عليه : عمرو م�صطفى حممد علي املنا�صرة 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ مركز ال�صرق الو�صط للكمبيوتر والثقافة - ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 5507 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تامر حممد روؤوف ال�ضيد �ضليمان  
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003429/ 

اإىل املحكوم عليه : تامر حممد روؤوف ال�صيد �صليمان 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ تي اف ام اك�صري�ص لل�صحن - �ص ذ م م  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 287415 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0006633 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور البحرين ملقاولت التك�صية والر�صيات  
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة ال�صويهيني �صارع الكورني�ص حمل رقم 206 ملك حممد علي 

علي �صهراب 066269599 0527745369 0559427343  
بناء على طلب املدعي : خمتار احمد ديلوفار ح�صني 
قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم ب 16550 درهم 

ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
املكتب  13( رقم هاتف  الدعوى رقم  املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  الإبتدائية  املحكمة 
065024327 - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة  تزيد على  ل  وذلك خالل مدة  امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/9م   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
)كلي(  مدين    AJCAPCICIV2021 /0000762 يف  الدعوى رقم

بالن�ضر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صتاأنف �صده : ورثة ابراهيم حبيب �صاحلي 1 حبيب �صاحلي 2 حال ابراهيم �صاحلي 3 لينا 
�صاحلي 4 دانة �صاحلي 5 �صارة �صاحلي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - املارينا �صارع ال�صيخ 

زايد مر�صى دبي فندق مارينا بيبلو�ص بجوار �صوبر ماركت املايا هاتف 0503419004   
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : وليد حممد حممد الزعبي 

قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم 0000762/
)كلي(  مدين   - املدنية  الإ�صتئنافية  املحكمة   AJCAPCICIV2021

فيقت�صي ح�صورك او ح�صور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�صاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/11/8 املوافق 

ح�صورك او ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2021/15814( 

املنذر / بنك دبي الإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ص اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : حممد عا�صم حممد ا�صلم - باك�صتاين اجلن�صية - عنوانه اإمارة ام القيوين - منطقة امليدان - فيال رقم 58 

- متحرك رقم 0558558313 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )23075( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )23075( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016رمادي هيونداي النرتا 3ال�شارقة17261
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2021/15817( 

املنذر / بنك دبي الإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ص اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
بناية   - الفرن�صي  احلي   - العاملية  املدينة   - دبي  اإم��ارة  عنوانه   - اجلن�صية  الفلبني  بونا-  باجنيلينان  �صالفني   : اليه  املنذر 

 0501519478 رقم  متحرك   R1-
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )35639( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )35639( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2013ا�شودمت�شوبي�شي باجريو17ابوظبي15981
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2021/15816( 

املنذر / بنك دبي الإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ص اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / حممد حمبوب عامل حممد زين العابدين - بنغالدي�ص اجلن�صية - عنوانه : اإمارة عجمان - جممع املهريي - 

�صقة رقم G09 - متحرك رقم 0562000439 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )19485( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )19485( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2013ابي�ضتويوتا فورتيونر Bعجمان 46995
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإخطار عديل - رقم الت�ضديق )2021/15815( 

املنذر / بنك دبي الإ�صالمي
وميثله ال�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�صي اماراتية اجلن�صية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ص اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�صالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / جيانديب بهاتارى - نيبال اجلن�صية - عنوانه اإمارة ال�صارقة - منطقة دبا الكرني�ص - بناية عبدالعزيز - �صقة 

رقم 803 - متحرك رقم 0503177467 
املو�صوع/اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ )21292( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �صداد اق�صاط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )21292( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�شنة ال�شنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2014ر�شا�شيني�شان التيما3ال�شارقة72162
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الخطار وال �صن�صطر 
ا�صفني اىل ا�صتكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7117(
املنذر: �صركة ات�ص اأند اإم باور للهند�صة والن�صاءات والتجارة املحدودة -فرع - م د م �ص

املنذراليهم : 1( ا�ص اي ام اي ايه للخدمات الفنية - �ص ذ م م
SIMIATCHNICAL SERVICES - LLC 

اجلن�صية �صوداين   - حممد  ال�صماين  �صالح  الرحمن  عبد   )2
�صبعة ملي�ون  املبلغ املرت�صد بذمتكم وق��دره  الن��ذار ب�صرورة �صداد  فاإننا نكلفكم مبوجب هذا 
دره�م )7،000،000(، خالل خم�صة اأيام من تاريخ الن�صر، وال فاننا �صنلجاأ اىل ا�صت�صدار اأمر 
الأداء �ص�دكم طبقا لن�ص املادة 62 واملادة 63 م�ن ق�رار جمل�ص ال�وزراء رق�م 57 ل�صنة 2018 
ب�صاأن الالئحة التنفيذية لقانون الجراءات املدنية مع الزامكم بال�ر�ص�وم وامل�صاريف والفائدة 

القانوني�ة واي م�ص�اري�ف نتكب�دها يف �صبيل ا�صتعادة املبلغ املرت�صد بذمتكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2016/ M0001772 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �صيلفيا كري�صتني امليدا ، العنوان : 707383
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/01/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�صالح / موؤ�ص�صة العقارات ال�صتثمارية ب�صفتها املالكة ملوؤ�ص�صة عقار بروبرتز 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  باإلزام   -: احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : بالتايل 
وقدره )545.707 درهم( خم�صمائة وخم�صة واربعون الف و�صبعمائة و�صبعة درهما من ثمن 
املبلغ  4 وفائدة قانونية عن هذا  الوحدة ال�صكنية رقم )2201( يف مب�صروع عجمان ون برج 
عليها  املدعي  املدعية  ت�صليم  التام مع  ال�صداد  الق�صائية حتى  املطالبة  تاريخ  5% من  بن�صبة 
الوحدة ال�صكنية رقم )2201( يف م�صروع عجمان ون برج 4 والزمت املدعى عليها امل�صاريف 
القانونية  املدة  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما   . املحاماة  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000796/ 

اإىل املحكوم عليه : جوجي ماثيو فارجي�ص ماثيو فارجي�ص   
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ بنك م�صر فرع دبي - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 134435 درهم 

بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2020/2/20 حتى متام ال�صداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001803 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ايهم الريحاوي ، العنوان : 796473
الدعوى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2017/10/17 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح : موؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ص�صة 
العقارات ال�صتثمارية، بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
515.970 درهم  الف  وت�صعمائة و�صبعني درهما  للمدعية مبلغ خم�صمائة وخم�صة ع�صر 
باقي ثمن الوحدة رقم 908 يف م�صروع �صيتى تاورزبرج c1 عجمان والفائدة القانونية عن 
هذا املبلغ بن�صبة 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية حتى ال�صداد التام والر�صوم وخم�صمائة 
ال�صكنية مو�صوع  الوحدة  املدعى عليه  بت�صليم  املدعية  والزمت  املحاماة  اأتعاب  درهم مقابل 
البيع ورف�صت باقي الطلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية ----30----- 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
انذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/7352(
املنذر : خري اهلل ر�صائي - اأفغاين اجلن�صية

املنذر اليه : قاو نياندوجن - �صيني اجلن�صية
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة املبادرة اىل ت�صديد كامل املبلغ امل�صتحق بذمتكم 
ال��ف دره��م وذل��ك خالل  ق��دره 68256  البالغ  و  امل��ح��رر منكم  مبوجب و�صل الم��ان��ة 
املحاكم  اللجوء  اىل  املنذر  �صي�صطر  وال  الن��ذار  ه��ذا  ن�صركم  تاريخ  من  اي��ام  خم�صة 
املحرر  والثابت يف ذمتكم مبوجب و�صل المانة  له  املبلغ املرتتب  املخت�صة لتح�صيل 
املوقع  المانة  لو�صل  ا�صتنادا  بواجبكم  القيام  منكم  نرجو  لذلك  توقيعكم  ويحمل 
منكم واملبادرة اىل ت�صديد املبلغ كامال خالل املدة القانونية املمنوحة لكم وذلك اعبارا 
من تاريخ ن�صركم هذا الن��ذار مع الحتفاظ بكافة حقوق املنذر يف املطالبة مبا يراه 

م�صتقبال امام املحاكم يف حال عدم الرد من قبلكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0002536 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه وادي املدينة ملقاولت النجارة امل�صلحة ، 
العنوان : 9255514

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله  ل�صالح مهى الدين نور ال�صالم، بالتايل: ن�ص احلكم

للمدعية مبلغ )4565  ت��وؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام   -: املحكمة ح�صوريا  حكمت 
درهما( وتذكرة عودة اإىل موطنه عند الإلغاء اأو املغادرة والر�صوم وامل�صروفات املنا�صبة 
واإعفاء املدعي من باقي الر�صوم و امل�صروفات و رف�ص الدعوى فيما زاد على ذلك من 

طلبات.  حكما غري قابال لال�صتئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004201 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / فوكا�ص للخدمات البحرية - ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�صالح / جول حممد علي حممد -  بالتايل: 
ثالث  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
الر�صوم  والزمتها  متاأخرة  اجور  قيمة  درهم  وخم�صمائة  الف  ع�صر 
وامل�صروفات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 964
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يد : �ص�امل مفت�اح احل�اج مفت�اح العبيديل - اجلن�صية: الإم�ارات، 
ليت�ون   : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%100(  ك�ام�ل ح�ص�ته  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب 
ن�ورو بروداني�ا - اجلن�ص�ية : ب�نغالدي�ص، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�م�اه )�ص��امل العبي�ديل لتج�ارة الأدوات 
الكهربائي�ة وال�صحية( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )791225( ال�ص�ادرة 

م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اآخرى: -تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 963

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�صيد : عب�داللطيف احم�د ح�داد - اجلن�صية : �ص�وريا، يرغ�ب 
احم�د   : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  الب�ي�ع  ف�ي 
وم�ص�اوي عط�ر  امل�صماه )مطع�م  الرخ�ص�ة  ف�ي  �ص�وريا،   : - اجلن�صية  عب�داللطيف ح�داد 
ال�ص�ارقة مبوجب رخ�صة رقم )782633( ال�صادرة من دائرة  باأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  ال�ص�ام( 
التنمية القت�صادية بال�صارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 
احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

 يف الإ�ضتئناف رقم 2360/2021/305 اإ�ضتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201   

 مو�صوع الدعوى : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 783/2020 جتاري كلي وامل�صاريف والتعاب. 
م�صتاأنف  : غاندهار اأويل & اإنريجي م د م �ص  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة 
الثنية اخلام�صة - ار�ص رقم : جي ال تي - بي ات�ص 2 - اك�ص 3 اأي - �صارع اأب��راج بحريات اجلمريا 
رقم  موبيل   045148519 فاك�ص   045148511  : ه��ات��ف   -  1372675095 م��ك��اين   -

وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي    -  05477019785
م  & كوموديتيز  ان��ريج��ي  ف��ارل��ني   -2 امل��ح��دودة  ف��ارل��ني تيمر اخل��ا���ص��ة   -1  : اإع��الن��ه��م  امل��ط��ل��وب 
رقم  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ا�صتاأنف  ق��د   - �صدهم  م�صتاأنف   : �صفتهم   - ف���اروق  3-حممد  ح   م 
2020/783 جتاري كلي. وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2021/9/22 ال�صاعة 10.00 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا 

�صتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حكم بالن�ضر

16/2021/1444 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )130.043.53( درهم مائة وثالثون الف 

وثالثة واربعون درهم وثالثة وخم�صون فل�ص - ل�صالح املدعية والزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% �صنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  اميك�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )م( - المارات )حاليا( �صركة امريكان اك�صر�ص )ال�صرق 
الو�صط( �ص.م.ب )�صابقا(  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- كانتى بهائى تهكار - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/22 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�صالح/اميك�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )م( - المارات )حاليا( �صركة امريكان اك�صر�ص )ال�صرق الو�صط( 
�ص.م.ب )�صابقا( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )130.043.53( درهم مائة وثالثون الف 
وثالثة واربعون درهم وثالثة وخم�صون فل�ص - م�صافا اليه الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا اعتبارا من 
مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمته  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2021/4/11  احلا�صل  املطالبة  تاريخ 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حكم بالن�ضر

16/2020/5116 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )566.141.62( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعالن :  بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد ابراهيم ابراهيم بنى ا�صدى - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/7/13 بالزام املدعي 
الف ومائة  و�صتون  و�صتة  دره��م خم�صمائة  وق��دره )566،141.62(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه 
بواقع  والفائدة  باملنطوق  �صريد  ال��ذي  النحو  - على  فل�ص  و�صتون  واثنان  دره��م  واربعون  وواح��د 
5% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2020/12/21 وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6283/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- امام ف�صيله بن �صوهادى - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
 ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1465447.46( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حكم بالن�ضر        
788/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- حممد روؤوف 2- نفيله غنى  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامه
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/8/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك دبي ال�صالمي - 
�صركة م�صاهمة عامه اول بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املرمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2008/5/21 
والزام املدعي عليهما برج حيازة العقار مو�صوع التفاقية باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد واملبني احلدود والو�صاف 
ب�صند امللكية كالتي:املنطقة املرابع العربية رقم الر�ص 129-110 ا�صم املبنى فيال 129 �صهيل وادي ال�صفا 6 و�صطب ا�صارة 
القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما والتي جاء فيها )تخ�صع ملكية 
الدائرة( وتكليف  املودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد اليجاره  املنتهية  العقار لرتتيبات الج��ارة 
دائرة الرا�صي والمالك لتنفيذ ذلك - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )169.934( 
درهم - ثالثا:بالزام املدعي عليهما بت�صليم املدعي ما يفيد �صداد فواتري املاء والكهرباء والغاز ور�صوم اخلدمة للوحدة حمل 

التداعي حتى الخالء التام والزمتهما امل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا. 
با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�صوري 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر        
 5368/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- با�صم بن �صعيد بن حممد اأبو بي�صت   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مداح بن عو�ص بن حمود احلي�صوين احلربي

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/29 بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )170.000.00( درهم اماراتي مائة و�صبعة 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى متام ال�صداد 
مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب 
التايل لن�صر  اليوم  ا�صتئناف الم��ر خالل 15 يوم من  .  ولكم احلق يف  النفاذ املعجل 

هذا العالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن بالن�ضر        
                يف  ال�ضتئناف رقم: 1241/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 

مو�صوع ال�صتئناف :  
طالب الإعالن / 1-دك التجارية �ص.م.ح - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 

املطلوب اإعالنه :  2-  حممد يو�صف ح�صني -  �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده  
جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2018/24 
اجراءات افال�ص. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/11/17  ال�صاعة 
10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد  ، وعليه يقت�صي ح�صوركم اأو من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/1052 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- نادر عبدالكرمي اأ�صدبور  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ديار للتطوير �ص.م.ع 

وميثله : علي م�صبح علي �صاحي 
قد اقام عليكم الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية مبنطقة اأرجان 
A رقم 205 برج مونت روز للعلوم بامارة دبي ورد حيازتها اىل املدعية  الواقعة مبجمع دبي 
النتفاع عن  بدل  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  ال��زام  وال�صخا�ص مع  ال�صواغل  خالية من 
عن  الفعلي  التخلي  تاريخ  حتى  انتفاع  ب��دل  من  ي�صتجد  وم��ا  دره��م   )55.000( بواقع  ال��وح��دة 
الوحدة وت�صليمها للمدعية والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% على هذا املبلغ من تاريخ املطالبة 

الق�صائية وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2021/9/20 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:1226/2021/322 ا�ضتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم 90
والر�صوم   ، رق���م:952/2020 عقاري كلي  الدعوى  ال�صادر يف  اإ�صتئناف احلكم   : ال�صتئناف  مو�صوع 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:مارينا 3 كيه ليمتد - �صابقا )هاربور هولدجنز ليمتد( حاليا

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي
وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �صيفان 

الويل  ب�صفته   - اجلن�صية  رو�صي   ، فيات�ص�صالفوفيت�ص  �صاري�صيف  اأوليج   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
الطبيعي للمدعي عليه الثاين كونه قا�صر 2- ماتفي �صاريت�صيف  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:2020/952 عقاري كلي. وحددت لها 
جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2021/9/16  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى 

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1609/2021/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف املدنية الثالثة رقم 83

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:1518/2021 مدين جزئي ، والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. 

امل�صتاأنف:هناء فخري فلتاوو�ص جرج�ص - والدة املتويف - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديره - �صارع بني يا�ص - برج امل�صرف - الطابق 14 - مكتب رقم 1407 بجوار 

sh:بلدية دبي - الهاتف:0557909785 - رقم مكاين:3005495192 - الريد اللكرتوين
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 

���ص.ذ.م.م 2- حممد م�صطفى حممد بحريي 3-2 مينا  اإعالنهم : 1-4 كليوبرتا لالعمال الفنية  املطلوب 
�صوقي نظري �صيفني - �صفتهم:م�صتاأنف �صدهم

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:1518/2021 مدين جزئي. وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�ص  املوافق  2021/9/23  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1946/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2021/1930 جتاري جزئي ، 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:ماجد حامت مط�صر
الطابق  الثاين من دي�صمر - مباين احل�صيبة للجوائز  �صارع   - عنوانه:امارة دبي بردبي 

ال�صاد�ص مكتب رقم 612-611
املطلوب اإعالنه :  1- البرياإليا�ص جمدلين - �صفتهم:م�صتاأنف �صدهم

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:// . وحددت لها جل�صة 
، وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة  ال�صاعة 10.00 �ص  امل��واف��ق  2021/10/25   الثنني   ي��وم 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:2322/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى الدعويني رقمي:2485 ل�صنة 2018 جتاري كلي 

و 135 ل�صنة 2019 جتاري كلي  والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
بن  املحامي/وليد حميد خليفة  - وميثله  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  ذيبان  بن  امل�صتاأنف:وليد 

ذيبان الفال�صي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج ال�صالم مكتب 1106

وميثله:اميان يون�ص حممد ا�صماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنهم :  1- جيوتك�ص �ص.م.ح 2- ا�صماعيل اجلعبي للمحاماه وال�صت�صارات القانونية 3- ايه 

بي ام �صي م.م.ح - �صفتهم:م�صتاأنف �صدهم
اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق���م:2018/2485 جتاري كلي و 2019/135  مو�صوع الإع��الن :  قد 
جتاري كلي . وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2021/11/8  ال�صاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�صي عن 

بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  4940/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

ب�صداد   ، اداء  اأمر  الدعوى رقم 59/2021  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )56.904( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : فري�ص اك�صر�ص �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - وعود ميثاء - بناية املخاوي - مكتب رقم 215

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم فوم نيبورهود �ص.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )56904( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  4893/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2507/2021 اأمر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )34520( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ : اميك�ص )ال�صرق الو�صط( �ص.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�صر�ص �صابقا(
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع الفلك - مبنى ميديا وان تاروز - �صقة 27 - 

بالقرب من حمطة مرتو اخليل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد كرم يحيى عبد املجيد بدوي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
ر�صوم  بالإ�صافة اىل مبلغ      املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )34520(  به 
خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5119/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3626/2021 اأمر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )233.950( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املهند ح�صن
عنوانه:المارات - امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ال�صقر لالعمال - الطابق التا�صع - مكتب 902 

aalkarmy@yahoo.com:هاتف:0505522502 - مكاين:2652089754 - فاك�ص:043433316 - امييل -
املطلوب اإعالنه : 1- ب�صام مال - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )233.950( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6952/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 607/2021 جتاري جزئي 

وقدره )1282462.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة ذ.م.م

عنوانه:امارة ام القيوين - املنطقة ال�صناعية اجلديدة - �صارع الحتاد - بناية ملك امنه حممدعلي حملها املختار 
مكتب ح�صني لوتاه دبي اخلليج التجاري 1 - برج فيجن الطابق 17 �صقة 1702-1701 مكاين:2612485764

مل��ق��اولت الطرق - حمر عني وال��ذي��ب ذ.م.م - ف��رع دب��ي - �صفته :  اإع��الن��ه : 1- �صركة الم���ارات  املطلوب 
منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1282462.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1594/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18

واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )250000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املحاماة والفائدة 12% حتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 

املدعي:را�صد تهلك للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى بناية DBCS - �صقة 3- بالقرب من حمكمة دبي 

لالحوال ال�صخ�صية - وميثله:را�صد عبدالرزاق حممد تهلك
املطلوب اإعالنه :  1- عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�صدي  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/22 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ را�صد تهلك للمحاماة وال�صت�صارات القانونية بقررت املحكمة مبثابة احل�صوري بقرار منه للخ�صومة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )250000( درهم مائتان وخم�صون الف درهم ، والفائدة القانونية 
بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد والزمته امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7605(
املنذر : اإبراهيم وموزة حميد عبد اهلل حميد ال�صيبة

موؤ�ص�ص�ة  ع�نهم  وين�وب  ال�ص�يبة،  حمي�د  اهلل  عب�د  حمي�د  املرح�وم  ورث�ة  م�ن  ب�ص�فتهم 
الأوقاف و�صوؤون الق�صر 

املنذر اليها / بل�ص نات�صورال �صاين للتجميل
ب���الإخ���الء ودف���ع م��ت��اأخ��رات الج����رة بقيمة مبلغ  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذري��ن  ب��ه��ذا يكلف 
)مائة و واحد األف وثالثمائة �صبعة وخم�صون درهم(، خالل مدة  درهم   101،357
اق�صاها ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الن��ذار، وال �صي�صطر املنذرين اىل اتخاذ 
كافة الإج��راءات القانونية لإخالئكم من العقار اأعاله، مع الزامكم ب�صداد املتاأخرات 

والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7604(
املنذر / اإبراهيم وموزة حميد عبد اهلل حميد ال�صيبة

موؤ�ص�ص�ة  ع�نهم  وين�وب  ال�ص�يبة،  حمي�د  اهلل  عب�د  حمي�د  املرح�وم  ورث�ة  م�ن  ب�ص�فتهم 
الأوقاف و�صوؤون الق�صر

املنذر اليها / بيز لإدارة املن�صاأت �ص.ذ.م.م
ب���الإخ���الء ودف���ع م��ت��اأخ��رات الأج����رة بقيمة مبلغ  امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذري��ن  ب��ه��ذا يكلف 
األف وثمامنائة �صتة و�صبعون درهم(، خالل  143،876 درهم )مائة ثالثة واربعون 
اىل  املنذرين  �صي�صطر  وال  الن���ذار،  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  يوما من  اق�صاها ثالثون  م��دة 
ب�صداد  الزامكم  مع  اأع���اله،  العقار  من  لإخالئكم  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ 

املتاأخرات والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7615(
املنذرة : امل�صاريع الوطنية للتجارة والمناء �ص ذ م م

املنذر اليها : �صوان لل�صياج واخلدمات الفنية - �ص ذ م م 
 15 رقم  للم�صتودع  املوؤجرة  للعني  اليجارية  القيمة  ب�صداد  ننذكركم 
مبجمع دبي لال�صتثمار الثانية امل�صتاجر من املندرة و�صداد مبلغ قدره 
النذار  ا�صتالمكم  تاريخ  من  يوم  ثالثون  خالل  درهم   31،757،50
وال�صي�صطر املنذر اليه اإىل اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات اليجارية 
واخالء العني املوؤجرة والزامكم بكافة املبالغ التي �صرتتب عليكم حتى 

تاريخ الخالء الفعلي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7616(

املنذرة : امل�صاريع الوطنية للتجارة والمناء �ص ذ م م
املنذر اليها : كري�صتال بريفية بيت�ص خلدمات ادارة املن�صاأت - 
�ص ذ م م - ننذكركم ب�صداد املديونية املرتتبة بذمتكم ل�صالح 
تاريخ  ايام من  �صبعة  24،824 درهم خالل  املنذرة وقدرها 
ا�صتالمكم الإنذار واإل �صت�صطر املنذرة اىل ا�صتنها�ص ولية 

الق�صاء للمطالبة باملبلغ والفوائد التاأخريية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد غازى يو�ضف قاعود   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000462/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد غازى يو�صف قاعود 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي - �ص م ع  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 1566956 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13
يف الدعوى رقم 297/2021 جتاري جزئي الفجرية

ال�ص�ادة / م�ص�روع�ات ت�ات�ا املح�دودة )امل�دعى عليه�ا( ف�ي ال�دع�وى رق�م 297/2021 جت�ارى 
ال�ي�وم  )دائ�رة  البتدائي�ة  الحتادية  الفجي�رة  حمكم�ة  تكلي�ف  عل�ى  بن�اءاً  الفجي�رة  ج�زئ�ي 
اأع�اله املرف�وع�ه م�ن ال��ص�ادة /  ال�واح�د الثالث�ة( بن�دبي خبرياً ح�ص�ابيا يف ال�دع�وى امل�ذكورة 

ه�دايت هيف�ى ان�د �ص�رتى )�ص.ذ.م.م.( )امل�دعي �ص�دكم(
وعلي�ه ي�رج�ى ح��ص�وركم ف�ي جل�ص�ة اخلب�رة اأو وك��ال معتم�داً مي�ثلكم وتق�دي�م م�ا ل�دي�ك�م م�ن 
ال��ص�اعة  مت�ام  يف   18/09/2021 املواف�ق  ال�ص�بت  ي�وم  وذل�ك  ال�دع�وى  ت�خ��ص  م�ص�تندات 
راب�ط  ادن�اه  ومرف�ق  ميي�ت  وي�بك�ص  ب�رن�امج   ع�ب�ر  ب�ع�د  ع�ن  �صيعقد  ال�ذي  ظه�را   1:30

الجتم�اع والريد اللكرتوين للخبري :
khaledsorour58@yahoo.com : الريد اللكرتونى

رابط الجتماع :
https://meetingsemea8.webex.com/meet/khaledsorour58

موبايل :0509024011
اخلبري احل�ضابي / خالد اأحمد عبد القادر �ضرور

اإجتماع خربة 
العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 

اعـالن تنازل عن رخ�ضة
يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة 

بني الأطراف املذكورة ا�صماوؤهم ادناه :
من ال�صيد / حممد �صبحي حممد نافع احلمران - اجلن�صية : الإمارات
اىل ال�صيد/ عبداهلل خلفان �صعيد خلفان الكعبي - اجلن�صية : الإمارات 

دائرة  من  �صادرة  رخ�صة  للتجميل(  جيهان  )�صالون  التجاري  بال�صم 
جتارة  بغرفة  وامل�صجلة   )69581( رقم  بعجمان  الإقت�صادية  التنمية 
و�صناعة عجمان.  وعليه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد 

انق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل العام عجمان 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13339 بتاريخ 2021/9/13 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0018858
املخط�ر: 1- ال�صيد/ حممد �صيف ال�صالم عثمان علي - اجلن�صية: بنغالدي�ص، 

ل�صيانة  الو�صف  )دار  امل�صماه  الرخ�صة  و مدير يف  �صريك  ب�صفتي  رقم )784198490631821(  اإماراتية  واحمل هوية 
ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية باإمارة ال�صارقة رقم )772222( 

املخطر اإليه : ال�صيد/ عبري عبيد حميد ال�صباح ال�صويدي – اجلن�صية: المارات، 
ل�صيانة  الو�صف  )دار  امل�صماه  الرخ�صة  يف  خدمات  وكيل  ب�صفتي   )784198326506288( رقم  اماراتية  هوية  وحتمل 
ال�صيارات( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية باإمارة ال�صارقة رقم )772222( ت / 0544666643 العنوان : ال�صارقة

مو�صوع الإخطار : اإخطار للح�صور لدى دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة
الدائرة  من  ال�صادرة  ال�صيارات(  ل�صيانة  الو�صف  )دار  امل�صماه  الرخ�صة  يف  خدمات  وكيل  اإليه  املخطر  اأن  حيث   -  : الوق�ائ�ع 
الأوراق  على  للتوقيع  احل�صور  عن  ميتنع  اإليه  املخطر  ان  وحيث   - رخ�صة)772222(،  برقم  ال�صارقة  اإمارة  يف  الإقت�صادية 
اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات اآخر لدى الدائرة الإقت�صادية، - وعليه فاإن املخطر يرغب باأخطار املخطر 
اإليه باحل�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على الأوراق اخلا�صة بخروجه من الرخ�صة لإدخال وكيل خدمات اآخر للرخ�صة 
املذكور اأعاله،  لذلك ، ينيب املخطر على املخطر اليه للح�صور لدى الدائرة الإقت�صادية للتوقيع على خروجه من الرخ�صة 
الإجراءات  اتخاذ  اإىل  ا�صفا  �صي�صطر  والإ  تاريخه  من  ايام   7 خالل  رقم)772222(  للرخ�صة  اآخر  خدمات  وكيل  لإدخال 

القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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•• دبي – د.حممود علياء

وال���رتاث بدبي يوم  للثقافة  امل��اج��د  م مركز جمعة        نظَّ
نقا�صية  جل�صة  2021م،  �صبتمر   9 امل��ا���ص��ي  اخل��م��ي�����ص 
كتاب  وه��و  الكتب،  م��ن  اإ���ص��دارات��ه  ج��دي��د  ح��ول  افرتا�صية 
املخطوطات  ع��ل��ى  الأن��دل�����ص��ي��ة  الإ���ص��الم��ي��ة  “التاأثريات 
مها  قدَّ امل�صيحية يف عهد األفون�صو العا�صر، امللقب بالعامل”، 
اآثار  موؤلف الكتاب الدكتور طارق حممد البحريي، مفت�ص 
يف ق�صم التاريخ والآث��ار امل�صرية والإ�صالمية التابع لوزارة 
ال�صياحة والآث��ار يف م�صر.تناول الدكتور طارق يف اجلل�صة 
النقا�صية العديد من املوا�صيع، منها: التاأثريات الأندل�صية 

على ت�صاوير املخطوطات امل�صيحية يف عهد األفون�صو العا�صر، 
وذلك من خالل عر�ص بع�ص املخطوطات يف الآداب، وقال: 
اأث����ر احل�صارة  ال��ع��دي��دة ع��ن  ال��ك��ت��اب��ات  ال��رغ��م م��ن  “على 
الإ�صالمية الأندل�صية على الفنون والعمارة الأوربية، والتي 
والعرب،  الإ�صبان  الباحثني  من  العديد  اهتمام  الآن  ت�صغل 
فاإن التاأثريات الأندل�صية على اإ�صبانيا يف تلك الفرتة  وجدت 
اهتماماً حمدوداً من قبل الباحثني، حيث اإن معظم البحوث 
التي �صدرت باللغة العربية حول تلك التاأثريات ل ُتَعدُّ اأكرث 
التعريف  ت�صتهدف  التي  الرتجمة  لأعمال  عام  عر�ص  من 
تاريخ  ع��ن  موجز  ب�صكل  املحا�صر  ث  حت��دَّ كما  بها«.    
األفون�صو العا�صر، امللقب بالعامِل “683-650 -1252-

ترجمة  يف  طليطلة  مدينة  دور  اإىل  بالإ�صافة  1284م”، 
ال�صطرجن،  يف  خمطوط  لكتاب  عر�ص  مع  العربية،  الكتب 
األب�صة  منها  َت��ِب��ني  ال��ت��ي  املنمنمات  وبع�ص  بال�صور  م��زي��ن 
الأندل�ص،  تاريخ  من  الفرتة  تلك  ننَي” يف  “املَُدجَّ امل�صلمني 
ث املحا�صر عن اأ�صل لعبة ال�صطرجن وانتقالها اإىل  كما حتدَّ
اأنواعها  اإىل  بالإ�صافة  اأورب���ا،  اإىل  ومنهم  امل�صلمني،  العرب 

وطريقة حركة بع�ص قطع ال�صطرجن.
وقد تفاعل امل�صاركون مع املحا�صر من خالل طرح العديد 
من الأ�صئلة وال�صتف�صارات عليه، والذي بدوره رد عليها، ويف 
نهاية اجلل�صة النقا�صية �صكر املركز املحا�صر على املعلومات 

العلمية القيمة التي قدمها.

اأن  م��وؤك��دة  �صلطان  عائ�صة  الكاتبة  اجلل�صة  اأدارت 
الأوىل  العتبة  مب��ث��اب��ة  ت��ع��د  ال���زر  امل�صابيح  رواي����ة 
وام��ت��د بعدها   ،1954 ع���ام  م��ي��ن��ه  ل��ل��روائ��ي ح��ن��ا 
ل��ع�����ص��رات ال����رواي����ات وال���درا����ص���ات وال����رواي����ة على 
وال���ف���رادة، حتى  وال��ع��م��ق  الأث���ر  ���ص��دي��دة  ب�صاطتها 
عنوانها جمع بني رمزية امل�صباح يف ال�صوء والك�صف 
والبحر(  )ال�صماء  واحلرية  اجلمال  رمز  والأزرق 
للتعبري  الرمزية  ه��ذه  ا�صتخدم  مينه  حنا  اأن  اإل 
اأح��داث احل��رب العاملية  عن �صحوب املدينة يف ظل 
والفكرة  ال��الذق��ي��ة،  مدينة  على  وت��اأث��ريه  الثانية 
على  احل��رب  تاأثري  ح��ول  ت��دور  للرواية  الرئي�صية 

املدينة واأهلها.
واأ�صافت عائ�صة �صلطان اأن اأدب مينه بقي خالداً اإل 
اأن الظروف التي يعرها العاملي العربي اإ�صافة اإىل 
والتعليم وعدم  الرتبية  بع�ص مناهج  التجاهل يف 
توظيف و�صائط الإعالم للرتويج لالأدباء والكتاب 

اخلالدين والتي تتطلب خطط ممنهجة للنهو�ص 
بالأعمال الأدبية والروايات العربية اخلالدة والتي 
لها تاأثري على الأجيال احلايل واملقبلة مما يتطلب 
عمل موؤ�ص�صي منظم وموجه للحفاظ على موروثنا 

الفكري والثقايف.
امل�صابيح  رواي���ة  اأن  �صليمان  نبيل  ال��روائ��ي  وذك���ر 
الروائي  امل�صهد  ف��احت��ة  تعتر  مينه  حلنا  ال���زرق 
ال�����ص��وري، وم��ع ه��ذه ال��رواي��ة ب���داأت )املحفوظية( 
امل�صاهد  فبناء  �صورية،  يف  حمفوظ  لنجيب  ن�صبة 
والأقرب  للرواية  اجل��دي��دة  واللغة  وال�صخ�صيات 
اأجواء  احل��ارة واحلي غلبت على  ورائحة  لل�صعبية 
الرواية وجعلت الرواية حا�صرة يف ذهن كثري من 
اأن البع�ص ذهب لالذقية للبحث عن  القراء حتى 
املبكرة  امل��ق��درة  وه���ذه  ال��رواي��ة،  و�صخو�ص  اأم��اك��ن 
الرواية  مع  يتعاي�ص  القارئ  جعلت  والتي  للكاتب 

يعد اإجناز كبري.

اأن  العدل  من  لي�ص  اأن��ه  اإىل  ال�صامي  زينة  ولفتت 
نعتر كل اإبداع متاأثر بنجيب حمفوظ، فقد جنح 
اأن يعلن نف�صه مدر�صة �صردية قائمة  حنا مينه يف 
ولكنه  م��ع جن��ي��ب حم��ف��وظ  ت��ت��ق��اط��ع  ق��د  بنف�صها 
اأن  منفردة ولها قيمتها وخ�صو�صيتها، وخ�صو�صاً 
حنا مينه مل يتوفر لها الزخم الإعالمي والثقايف 
كما يف القاهرة، وهناك اختالف يف اللغة بني جنيب 
وال�صوفية  الفل�صفة  ت��اأث��ري  ك���ان  ال���ذي  حم��ف��وظ 
ط��اغ��ي ع��ل��ى ك��ت��اب��ت��ه، وب���ني ح��ن��ا مينه ال���ذي تاأثر 

بالبحر واحلياة.
وذك����ر حم��م��د ���ص��ال��ح جم��ي��د اأن امل�����ص��اب��ي��ح ال���زرق 
الق�صة  ك��ت��اب��ت��ه  ب��ع��د  م��ي��ن��ه  الأوىل حل��ن��ا  ال��ط��ل��ق��ة 
يحيلنا  م��ا  وه���ذا  ال�صحافة،  يف  وعمله  الق�صرية 
التي  وال�صحافة  ال��رواي��ة  ب��ني  اجلدلية  للعالقة 

متكن �صاحبها من الطالع والكتابة اليومية.
ل  ال���ذي  الب�صمة  روائ���ي  مينه  حنا  يعد  واأ���ص��اف 

يخطئه القارئ فبمجرد قراءة جملة واحد تعرف 
كاتب العمل، فجينات ن�صه وا�صحة ل تدع جمال 
العمل، وهو  اأعماق  ينفذ يف  كاتبها، فهو  لل�صك يف 
ن�صو�صه  برتابه  يكتبون  ل  الذين  الروائيني  من 
متعددة الأ�صوات �صواء بحارة اأو يائ�صني اأو معذبني 
اأو �صخو�ص يف احلياة. وراأى اأن طبيعة احلياة التي 
ع��ا���ص��ه��ا ك���ان ي�����ص��وره��ا يف ك��ث��ري م��ن رواي���ت���ه، وهو 
بطبيعته �صد الرتابة.وعلقت رنا ادري�ص باأن مينه 
كان �صديقاً لوالدها �صهيل ادري�ص ملا يقارب خم�صني 
العائلة والأ���ص��رة، وقد  عاماً، وك��ان مينه ج��زء من 
ال��ب��ذخ، وك��ان حم��ب للحياة  ع��رف بالكرم اإىل ح��د 
منها  الكتابة  يف  الأوىل  م��ادت��ه  لأن��ه��ا  بها  و�صغوف 

ي�صتمد �صخو�صه واأحداث اأعماله الأدبية.
الأدبي  احل�ص  بالرغم من  اأنه  على  ال�صوء  واألقت 
الواقع  يف  يكن  مل  اأن���ه  اإل  ملينه  ال��ف��ك��ري  وال��وع��ي 
من�صفاً اإىل حد كبري للمراأة فهو رغم حبه لها اإل 

اأنه يراها خالقة اأو مبدعة ومنتجة مثل الرجل.
منذ  ال��ت��زم  مينه  حنا  اأن  ال�صابي  لطفي  واأ���ص��اف 
الذي  الأدب  ال�صرتاكية  الواقعية  م��ب��داأ  اعتناقه 
ي�صور الطبائع الإن�صانية والثورية، فكل اأدب يعتنق 
هذا املبداأ يعد اأدباً واقعياً، وي�صع اأمامه هدف كبري 
يف  الب�صرية  الطبائع  فر�صم  احل��ي��اة،  تغيري  وه��و 
روايته وتعتر امل�صابيح الزرق بيانه الروائي الأول. 
اإىل �صرورة  اإ�صارة  ويعد امل�صهد الأخري يف الرواية 
الكادحني  م��اأ���ص��اة  ق���دم  وي��ن��ه  احل��ي��اة.  يف  التغيري 
والبوؤ�صاء، وقدم م�صروعاً بدياًل للواقع باعتبار اأن 
ال�صراع الواقع لي�ص فقط مع عدو خارجي ولكنه 
مع ال�صلطة الدينية املت�صددة يف كل الأزمان. ومينه 

يعد عالمة كرى يف تاريخ الرواية العربية.
باعتبارها  واج��ب��اً  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  مينه  ح��ن��ا  ويعتقد 
وتر�صم  ب��ال��واق��ع  اجل��م��اه��ريي  ال��وع��ي  لبث  �صبيل 
اأن  الها�صمي  م��رمي  د.  ل��ل��خ��ال���ص.واأك��دت  ط��ري��ق��اً 

ك��رد فعل  ال��ث��وري  الأدب  م��ن  تعد  ال���زرق  امل�صابيح 
والقهر  الع�صر  على  و�صهادة  والظلم  الف�صاد  على 
احلياة  مم���ار����ص���ة  ح���ري���ة  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  وط���ري���ق 
م���ن خ����الل ال��ك��ت��اب��ة ال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ب��ح ت���اري���خ���اً مع 
دوره  ي��درك  اأن   امل��ب��دع  اأن��ه على  ا�صتمرار احل��ي��اة، 
التي  الذهنية  اأو  العقلية  الت�صكيالت  اأم��ام  الكبري 
اإىل  ت��رز  اأن  ميكنها  خ�صائ�ص  اإمكانيات  حتتوي 
الكتابة  املفاجئ بفعل  التغيري  تاأثري  ال�صطح حتت 
اأن  اأن يدرك كذلك  الإب��داع  املوؤثرة، وعلى �صاحب 
اأن  ميكن  بها  التاأثري  امل��راد  اجل��دي��دة  اخل�صائ�ص 
توجيه  اإىل  ت��وؤدي  وبذلك  ال�صابقة،  على  تتمو�صع 
املراد،  الجت���اه  يف  واأف��ك��اره��ا  اجلماعة  م�صاعر  ك��ل 
وقد ل يدرك اجلانبني اأن تلك املوؤثرات قد ت�صكل 
الإن�صاين مل  والبوؤ�ص   ال�صراع  عدوى عقلية، لأن 
ق���رون وكاأنه  م��ا كتب منذ  ول���ذا جن��د  ي��زل قائما، 

يخاطب واقعنا اليوم.

امل�ضابيح الزرق يف ندوة الثقافة والعلوم

املنتدى الإ�ضالمي يطلق اأول 
خمتربات للثقافة الإ�ضالمية بال�ضارقة

•• ال�شارقة -الفجر:

الثقافة  اأطلق املنتدى ال�صالمي يف ال�صارقة – منارة 
-09-12 اأم�ص الأح��د  ال�صالمية يف الم��ارة- �صباح 

الأوىل،  الف��رتا���ص��ي��ة  ال��درا���ص��ي��ة  امل��خ��ت��رات  2021م 
“، وتقدم ت�صعة  “ الثقافة الإ�صالمية  واملتخ�ص�صة يف 
جوانب  خمتلف  يف  وم��رثي��ة  متنوعة  ثقافية  حم���اور 
و  امل�صايخ  اأب��رز  من  ثلة  ويقدمها  الإ�صالمية،  الثقافة 
الإ�صالمية،  والدرا�صات  القراآن  علوم  يف  املتخ�ص�صني 
املنتدى  القادم عر من�صة  اأكتوبر   14 لغاية  وت�صتمر 
الفرتا�صية  ال��ث��ق��اف��ة  وم��ن��ا���ص��ط  ل���درو����ص  التفاعلية 

. https://e-muntada.ae/home
املنتدى  ع��ام  اأم��ني  بو�صليبي  ماجد  د.  �صعادة  واأو���ص��ح 
يف  الإ�صالمية  بالثقافية  التعريف  اأهمية  الإ���ص��الم��ي 
اليوم  املجتمع  ي�صهد  وق��ال  املجتمعي،  الوعي  �صياغة 
والتي  امللحة،  امل�صتجدة  املعا�صرة  الق�صايا  العديد من 
ت�صتدعي منا التطرق لها وتناولها بالتو�صيح والوقوف 
ويقدم  ال�صمحة،  التعاليم  ���ص��وء  يف  ق���رب  ع��ن  عليها 
هادفة،  وافرتا�صية  تفاعلية  مبتكرة  �صل�صلة  املنتدى 

للعديد  ح��ل��ول  اإىل  ال���و����ص���ول  ب��ه��دف 
منها، ودعوة منا لالإلتزام بالت�صريع 
ال�صمح والتقيد ب�صنة امل�صطفى عليه 
ال�����ص��الم، و���ص��وًل مل��راح��ل م��ن الوئام 
الأمن  يعزز  املجتمعية، مما  والولفة 
بني  والتعاي�ص  والتالحم  املجتمعي 

كافة عنا�صره ومكوناته ».
واأ�صاف : “ يعك�ص املختر التفاعلي 
الإ�صالمي  امل��ن��ت��دى  روؤي����ة  و  فل�صفة 
ال�صريعة  خ��دم��ة  يف  ال��ث��ق��ايف  للعمل 
ال�صمحة وم�صادرها الغراء، وي�صرف 
على تقدميه افرتا�صياً كوكبة علماء 

منهجاً  املخترات  �صل�صلة  يف  املنتدى  ويطرح  بالدولة، 
على  ال��ت��ع��رف  للم�صاركني  يتيح  م��ت��ك��ام��اًل،  اأك��ادمي��ي��اً 
الثقافة الإ�صالمية علمياً وعملياً، وت�صهيلها للدار�صني 
القراآن  م��ت��ن��وع��ة يف  م��و���ص��وع��ات  ت�����ص��ع  وال��ب��اح��ث��ني يف 

وال�صنة النبوية ال�صريفة«.
اأن املنتدى ي�صعى من خالل  اأكد د. ماجد على  وختماً 
ال�صليمة  املفاهيم  تدعيم  اإىل  العلمي  الن�صاط  ه��ذا 
معا�صرة  بتطبيقات  ورب��ط��ه��ا  الإ���ص��الم��ي��ة،  للثقافة 
تنفيذ  يف  وي�����ص��ارك  الإ���ص��الم��ي��ة،  بالثقافة  للمهتمني 
الف�صيلة  واأ���ص��ح��اب  الأ���ص��ات��ذة  م��ن  نخبة  امل��خ��ت��رات 
علوم  تدري�ص  اأكت�صبوا خرة طويلة يف  الذين  العلماء 
داخل  الكليات  لعدد من  الإ�صيلة  القراآن من م�صادره 

الدولة وخارجها.
الثقافة  اإىل  “ امل��دخ��ل  ب��ع��ن��وان  الأول  امل��خ��ت��ر  وق���دم 
اأ���ص��ت��اذ القراآن  “ د. ن��اي��ل مم���دوح ب��وزي��د  الإ���ص��الم��ي��ة 
وعلومه يف ق�صم اأ�صول الدين كلية ال�صريعة والدرا�صات 
للم�صاركني  وع���ر  ال�����ص��ارق��ة،   ب��ج��ام��ع��ة  الإ���ص��الم��ي��ة 
ال�صريعة  تكامل  وتو�صيح  الإ�صالمية،  الثقافة  اأهمية 
وا�صتعر�ص  الإ����ص���الم���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ة  وم���ع���ارف  ال���غ���راء 
الفقه  اأ�صول  جوانب متنوعة يف علوم 
للوحي  الإ����ص���الم���ي���ة  وال����درا�����ص����ات 
ال�صريفة  ولل�صرية  الكرمي  القراآين 
املخرات  اإىل  الإ�صاة  العطرة.جتدر 
للرنامج  ت���ب���ع���اً  ت��ع��ق��د  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
9:00�ص،  ال�����ص��اع��ة  ب��ت��م��ام  امل��ع��ل��ن 
املهتمني  من  وا�صعة  ثلة  وت�صتقطب 
ب��ال��ث��ق��اف��ة الإ����ص���الم���ي���ة، وع�����دد من 
وذلك  الإ�صالمية،  الدرا�صات  طلبة 
يف  احل�صاري  الثقايف  الإم���ارة  دعماً 
واإ�صاعة  امل��ع��ريف  ب��ال��ب��ن��اء  ال��ن��ه��و���ص 

املعارف ال�صرعية الر�صينة .

للكتاب  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  حملة  ر���ص��ال��ة  و���ص��ل��ت 
“اإذا مهتم ب�صي يعني مهتم  التي حتمل �صعار 
بالكتب” اإىل القاهرة حيث توزع �صعار احلملة 
ب��ال��ّل��ه��ج��ة امل�����ص��ري��ة ل��و ل��ي��ك يف ح��اج��ة، يبقى 
ل��ي��ك يف ال��ك��ت��ب ع��ل��ى ام��ت��داد ال�����ص��وارع ليقول 
ل��ل��ع��امل م��ن ق��ل��ب ال��ق��اه��رة: اإن ال��ك��ت��ب لي�صت 
باإمكانه  النا�ص وكل �صخ�ص  لفئة حم��ددة من 
التي تتحدث عما يهمه ويثري  الكتب  اأن يجد 
�صواًء  والعلم  واملعرفة  املتعة  ومينحه  تفكريه 
اأو  اأو ت�صوير  اأو طبخ  اأو مو�صيقى  ريا�صة  كان 

غريها من الهتمامات والهوايات.
�صخ�صيات  من  كبرياً  تفاعاًل  احلملة  و�صهدت 
ر���ص��م��ي��ة وف��ن��ان��ني وم��ب��دع��ني م�����ص��ري��ني حيث 
وح�صاباتهم  الإع��الم��ي��ة  املن�صات  ع��ر  اأ���ص��ادوا 
اإمارة  ب��دور  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الثقايف  ال�صارقة 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
لالرتقاء  ال�����ص��ارق��ة  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 

باحلراك الثقايف وتعزيز وعي املجتمعات جتاه 
حلملة  �صموه  دع��م  �صيما  ل  واملعرفة  ال��ق��راءة 
“اإذا مهتم ب�صي يعني مهتم بالكتب” التي تعد 

الأكر والأوىل من نوعها يف املنطقة والعامل.
رئي�ص  العامري  ركا�ص  بن  اأحمد  �صعادة  وقال 
روؤية  احلملة  جت�صد   : للكتاب  ال�صارقة  هيئة 
را�صخة لإمارة ال�صارقة قاد فيها �صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة م�صروعاً ح�صارياً كبرياً بداأ من 
لي�صمل  ع��ام��اً  اأرب��ع��ني  ط��وال  وتو�صع  ال�صارقة 
ر�صالة  توؤكد  فاحلملة  كاماًل  والعامل  املنطقة 
اإذ  املجتمعات  وم�صتقبل  الكتاب  جت��اه  الإم���ارة 
اأم  ك��ان  الأر���ص كبرياً  اإن�صان على  تخاطب كل 
به  اأن��ت مهتم  �صيء  اأي  اإن  ل��ه:  وتقول  �صغرياً 
الو�صول  �صوى  عليك  وم��ا  كتاب  حوله  يوجد 
لهذا الكتاب لتكون قارئاً �صغوفاً فالكتب لي�صت 
ال�صائدة  ال�صورة  هي  كما  والكّتاب  للمثقفني 

واإمنا هي لكل الب�صر.
وعن و�صول ر�صالة احلملة اإىل القاهرة ..قال 

اأح��م��د ال��ع��ام��ري : مي��ث��ل ان��ط��الق احل��م��ل��ة يف 
القاهرة  التي جتمع  الروؤية  تاأكيداً على  م�صر 
ال�صاملة  النه�صة  حتقيق  جت��اه  ال�صارقة  م��ع 
الكتاب وعر  باملجتمعات من خالل  والرتقاء 
احلملة  وج��دت��ه  وم��ا  املعرفة  ب���اأدوات  التم�صك 
يف م�صر من تفاعل كان متوقعاً فم�صر �صباقة 
وم�صاهمتها كبرية يف الثقافة الإن�صانية يف كل 

ميادين املعرفة والإبداع.
وتقود احلملة التي تعد اأكر احلمالت الثقافية 
ت�����ص��ه��ي��ل و�صول  وال���ع���امل ج���ه���ود  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الأفراد يف املجتمعات اإىل الكتب التي تنا�صبهم 
 QR/ �صريع  ال�صتجابة  رمز  خ�ص�صت  حيث 
زيارة  ع��ر  اأو  الالفتات  كافة  على   /Code
 sba.gov.ae/intobooks امل���وق���ع: 
 50 ت�����ص��ل اإىل  ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ص��ات 
اأ���ص��ه��ر م��ن�����ص��ات البيع  ع��ل��ى ال��ك��ت��ب م���ن   %
وغري  ال��ق��راء  اأم��ام  املجال  لتفتح  الإلكرتونية 
اأن ي��ج��دوا ط��ري��ق��ه��م اإىل  امل��ه��ت��م��ني ب��ال��ق��راءة 

الكتب وي�صعروا مبتعة القراءة حول �صيء يثري 
�صغفهم ويهتمون به.

القاهرة ت�ضتقبل ر�ضالة هيئة ال�ضارقة للكتاب اإىل العامل

مركز جمعة املاجد يقدم جل�ضة نقا�ضية حول التاأثريات الإ�ضالمية 
الأندل�ضية على املخطوطات امل�ضيحية يف عهد األفون�ضو العا�ضر

••  دبي -د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع �شالون املنتدى جل�شة نقا�شية لرواية امل�شابيح الزرق للرائي ال�شوري 
والروائي  مينه،  حنا  لروايات  الوحيد  والنا�شر  اللبنانية  الآداب  دار  مديرة  ادري�ض  رنا  مب�شاركة  مينه  حنا 
والناقد ال�شوري نبيل �شليمان، وحممد �شالح جميد رئي�ض مركز الرواية العربية يف تون�ض، وبح�شور د. مرمي 

الها�شمي، د. نادية بوهناد، د. اأمل �شقر، وزينة ال�شامي، لطفي ال�شابي وليلى �شعيد وجمع من املهتمني.
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الفنية؟ ال�صاحة  على  جديدك  • ما 
- اأ�صارك يف م�صل�صل )بالك لي�صت(، وهو من اإنتاج كويتي ومت ت�صويره حتت 

اإدارة املخرج الكويتي ح�صني د�صتي، الذي كتب ن�صه اأي�صاً.
والعمل يجمع بني الأك�صن والكوميديا وي�صّم ممثلني من لبنان و�صورية 
والكويت والبحرين ودول اأخرى، وهو من بطولة املمثل عبداهلل بو�صهري 
واملمثلة اللبنانية �صتيفاين عطااهلل، وت�صارك فيه جمموعة من ال�صيوف يف 

كل حلقة، واأنا �صاأكون �صيفة يف عدد من احللقات.
العمل؟ هذا  يف  اأي�صاً  ي�صاركون  الذين  اللبنانيون  املمثلون  هم  • وَمن 

- اأنا و�صتيفاين عطااهلل.
هذه  يف  تطغى  التي  هي  الرومان�صية  الكوميدية  الأعمال  اأن  ترين  • هل 

املرحلة على الدراما؟
- نعم، ولكن م�صل�صل )بالك لي�صت( يغلب عليه طابع الإثارة والكوميديا، 
ميكنني  ول  ال��ر���ص��ائ��ل،  بع�ص  ويت�صّمن  ال��درام��ا  م��ن  القليل  يتخلله  كما 

الإف�صاح عن الأ�صياء يف اخلطوط الأخرى.
ما ميكنني قوله اإن هذا العمل هو خليط جميل من كل �صيء.

البتعاد  بعدم  واللبناين  ال�صوري  املمثل  من  كاًل  املُْنِتجني  اأحد  ن�صح   •
يوؤثر  اأن  مي��ك��ن  باملن�صات  اإط���اللت���ه  ��ر  ح�����صْ لأن  ال�����ص��غ��رية،  ال�صا�صة  ع��ن 
على انت�صاره، خ�صو�صاً يف �صورية ولبنان، ب�صبب م�صاكل الإنرتنت وامل�صكلة 
القت�صادية التي جتعل عدداً قلياًل من النا�ص يتابعون اأعمال املن�صات، لأن 

ال�صرتاك فيها يتطلب دفع مبلغ مادي معني؟
فاإن  ذات��ه،  الوقت  ال��واق��ع، لكن يف  ��ّق بكالمه لأن��ه يعك�ص  حُمِ املُْنِتج  ه��ذا   -
املن�صات تتيح الفر�صة اأمام املمثلني لتحقيق النت�صار وهم متكنوا بف�صلها 
من الو�صول اإىل فئة كبرية جداً من امل�صاهدين العرب، حتى املوجودين يف 

دول الغرتاب.
وعدم  الإن��رتن��ت  �صعف  م�صكلة  يعانون  وال�صوريني  اللبنانيني  اأن  �صحيح 
القدرة على ال�صرتاك ب�صهولة يف هذه املن�صات، ولكننا متكنا بف�صلها من 
حتقيق انت�صار �صهل وو�صلنا اإىل عدد كبري من امل�صاهدين حول العامل، حتى 

غري العرب، 
من خالل متابعة بع�ص الأعمال املرتجمة.يف املقابل، ل ميكن اأن ننكر اأن 
من املهّم اأن يطّل املمثلون يف م�صل�صالت تلفزيونية، كونها توؤّمن لهم �صهرة 

اأخرى وخمتلفة،
املادية  بالقدرة  يرتبط  �صنوياً  ُتنتج  التي  اللبنانية  امل�صل�صالت  ع��دد  لكن   

املتوافرة لدى حمطات التلفزيون ل�صراء هذه الأعمال.
حتى  عاملياً  وحتى  عربياً  اللبناين  الفنان  ينت�صر  اأن  �صحي  اأمر  هو  • هل 

لو مل يكن حقق النت�صار داخل بلده؟
- العامل يتغرّي، 

املن�صات  ع��ر  واأف����الم  م�صل�صالت  م�صاهدة  على  ُي��ْق��ِب��ل��ون  ���ص��اروا  وال��ن��ا���ص 

الرقمية اأكرث من اإقبالهم على م�صاهدة الأعمال التلفزيونية.
حتديداً؟ لبنان  يف  • اأق�صد 

- يهّم املمثل اأن ي�صارك يف عمل جيد واأن يحب الن�ص والدور.
ل يهمني اأن اأ�صارك يف عمل ل اأحبه ملجرد الظهور على ال�صا�صة 

ال�صغرية.
يف كلتا الو�صيلتني، هناك معايري معّينة يجب النتباه 

لها واأن ُيعمل على اأ�صا�صها،
 ول �صك اأن عماًل جيداً ُيعر�ص على التلفزيون 

جداً  مهم  اأم��ر  ه��و  جيد  ودور  جميل  بن�ص 
بالن�صبة اإىل املمثل.

• ومثل هذه الفر�ص هل هي متاحة لكم 
ب�صهولة؟

ياأتي  وب��ع�����ص��ه��ا  م���ت���واف���رة،  ال���ف���ر����ص   -
ويذهب لأننا نعتذر عنه.

• هل ُعر�صت عليك ن�صو�ص تلفزيونية 
يف الفرتة الأخرية؟

- ك����ال. غ��ال��ب��ي��ة م���ا ُي��ع��ر���ص ع���ل���ّي هو 
اأعمال من�صات، وهناك عمل جديد يتم 

التح�صري له ملن�صة اأي�صاً.
رم�صان؟ اإىل  • وبالن�صبة 

- ل �صيء حتى الآن.
• وامل�صرح؟

القت�صادي  ال���و����ص���ع  ل���الأ����ص���ف،   -
اأن  واأمتنى  امل�صرح،  على  �صلباً  يوؤثر 

نتخطى الأزمة.
يف ال�صابق، 

الأو�صاع  بكل  م��ت��اأث��راً  امل�صرح  ك��ان 
والأزمة  )ك��ورون��ا(  ب��اأزم��ة  وحالياً 

القت�صادية.
عمل  اأي  يف  ت�������ص���ارك���ي  مل   •

م�صرحي؟
- كال.

للفرتة  م���������ص����اري����ع����ك  م������ا   •
املقبلة؟

- ي��وج��د ن�ص ب��ني ي���دّي اأق���راأه 
ونتحاور حوله، بانتظار عر�ص 

)بالك لي�صت(.

با�صكال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ط��رح��ت 
على  "ا�صتنى"  اغ���ن���ي���ة  م�����ص��ع��الين 
ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب ع��ر موقع 

الفيديوهات "يوتيوب".
"ا�صتنى"  اغ��ن��ي��ة  ان  ب��ا���ص��ك��ال  وق��ال��ت 
فهى  لبنانى  م�صري  ت��ع��اون  �صهدت 
واحلان  الرفاعي  حممد  كلمات  م��ن 

وتوزيع ملحم ابو �صديد.
"ا�صتنى":"  اغ��ن��ي��ة  ك��ل��م��ات  وت���ق���ول 
تعال خ��دين معاك  راي��ح فني  ا�صتنى 
مهما غبت عني ب�صتناك نف�صي اخدك 
ه�صيبك  م�ص  نا  وا�صمك  ح�صني  يف 
تعي�ص وام��وت انا يف بعدك يا حبيبي 
قابلت  بعدك  مني  ليا  ان��ا  مت�صبني�ص 
جوايا  قلبي  حم��رك��و���ص  كتري  قبلك 
ح���ب ك��ب��ري و����ص���وق م��ل��ى ق��ل��ب��ي ازاي 
تكون مرتاح وانت بعيد عني واهلل انا 

برتاح وانت قريب مني".
طرحت  م�صعالين  با�صكال  ان  يذكر 
من  بجنان"  "جنان  اغ��ن��ي��ة  م��وخ��را 
احمد  احل��ان  كلمات رم�صان حممد، 

م�صطفى، توزيع �صريف قا�صم.

�صماحة  رنا  ال�صابة  الفنانة  ت  ع��رَّ
ع���ن ان���زع���اج���ه���ا، ب�����ص��ب��ب الأخ���ب���ار 
امل���ن���ت�������ص���رة ع�����ن ان���ف�������ص���ال���ه���ا عن 
اأبوطالب،  ���ص��ام��ر  امل��ل��ح��ن  زوج��ه��ا 
مواقع  عر  املتابعات  اإلغاء  ب�صبب 
واأطلقت  الج��ت��م��اع��ي.  ال��ت��وا���ص��ل 
اأك��دت فيه عدم  بيانا حتذيريا  رنا 
الأخبار  واأن  ر�صميا،  انف�صالهما 
ال��ت��ي ُن�����ص��رت ع���ن ان��ف�����ص��ال��ه��ا عن 
زوج��ه��ا ر���ص��م��ي��اً ه��و ���ص��يء ع���اٍر عن 
�صيء  ب����اأي  ت�����ص��رح  ال�����ص��ح��ة، ومل 
حول هذا املو�صوع، واأنها حتى الآن 

ل تزال زوجته ب�صورة ر�صمية.
واأكدت ب�صورة غا�صبة اأنه ل �صحة 
ت���داول���ه���ا من  ي��ت��م  ���ص��ائ��ع��ات  لأي 
م�صرية  لها،  من�صوبة  ت�صريحات 
اإىل اأنها يف انتظار مولودها الأول، 
الذي قامت بعمل اأغنية خا�صة له 
ولكل طفل، بعنوان "حبيب مامي" 
والتي �صت�صدر خالل اأيام احتفال 

باملولود اجلديد.

َيْجري العمل حاليًا على ت�شوير م�شل�شل عربي م�شرتك بعنوان )بالك لي�شت( من اإنتاج كويتي، وكتابة واإخراج املخرج الكويتي 
ح�شني د�شتي، ويجمع ممثلني من عدد كبري من الدول العربية، وهو من بطولة عبداهلل بو�شهري و�شتيفاين عطااهلل، 

وي�شارك فيه ممثلون ك�شيوف على احللقات، بينهم اللبنانية ماري ترييز معلوف، التي انتهت من ت�شوير دورها 
فيه.

معلوف، اعتربت يف اأن )بالك لي�شت( عبارة عن )خليط جميل من كل �شيء، اإذ يغلب عليه طابع الإثارة 
والكوميديا، كما يتخلله القليل من الدراما ويت�شّمن بع�ض الر�شائل(.

عرب  واأفالم  م�شل�شالت  م�شاهدة  على  ُيْقِبلون  �شاروا  والنا�ض  يتغرّي،  العامل  اأن  اإىل  لفتت  وفيما 
اأن املمثل  اإىل  اأ�شارت  اإقبالهم على م�شاهدة الأعمال التلفزيونية،  اأكر من  املن�شات الرقمية 

يهمه اأن ي�شارك يف عمل جيد واأن يحب الن�ض والدور، وبدورها ل تهمها امل�شاركة يف عمل ل 
الو�شيلتني، هناك معايري  كلتا  اأن يف  ال�شغرية، م�شتدركة  ال�شا�شة  الظهور على  حتبه ملجرد 

معّينة يجب النتباه لها واأن ُيعمل على اأ�شا�شها.

با�ضكال م�ضعالين تطرح 
اأغنية "ا�ضتنى"

رنا �ضماحة منزعجة ب�ضبب 
�ضائعات انف�ضالها

 )بالك لي�شت( يغلب عليه طابع الإثارة والكوميديا

ماري ترييز معلوف:
 ل يهمني اأن اأ�ضارك يف 

عمل ل اأحبه ملجرد الظهور
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طبيب يك�ضف �ضببا غري 
متوقع للنعا�ض يف النهار

ظاهرة  اأن  الكبد،  اأم��را���ص  اأخ�صائي  موناخوف،  دميرتي  الدكتور  اأعلن 
النعا�ص اأثناء فرتة النهار والأرق ليال قد تكون اإ�صارة لوجود م�صكالت يف 

الكبد.
امل��ري�����ص؟ هذه  ال���ذي يقلق  "ما  الأخ�����ص��ائ��ي يف ح��دي��ث تلفزيوين  وي��ق��ول 
العالمات  ه��ذه  وه��ن.  خمول  �صعف،  املعروفة:  النباتي  الوهن  متالزمة 
اإىل م�صكالت يف  ، وهي ت�صري  النهار واأرق ليال  تظهر على �صكل نعا�ص يف 
الكبد". وي�صيف، ت�صري عالمات اأخرى مثل ا�صفرار اجللد وبيا�ص العني 
والغثيان والتقيوؤ واأمل يف اجلهة اليمنى اأ�صفل ال�صلع، اإىل وجود م�صكالت 
يف الكبد. وين�صح الأخ�صائي، باتباع حمية البحر الأبي�ص املتو�صط للحفاظ 
على الكبد وحمايته، وتناول اأوميغا3- و الأحما�ص الدهنية املتعددة غري 

امل�صبعة وممار�صة الن�صاط البدين.

القهوة ميكن اأن ترفع �ضغط الدم!
ميكن اأن يوؤدي ارتفاع �صغط الدم اإىل زيادة خطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب، 

لذا من املهم عك�ص القراءة املرتفعة.
وميكن اأن ت�صكل بع�ص القرارات الغذائية ال�صائعة خماطر �صحية خفية، 
وهي   - للقهوة  ومي��ك��ن  ال���دم.  �صغط  على  ال�صيطرة  ع��ن  تبحث  كنت  اإذا 
ب�صبب  ال���دم  �صغط  ت��رف��ع  اأن   - ال��ن��ا���ص  م��ن  لكثري  يومية  اأ�صا�صية  م���ادة 
 Durham Nephrology الكافيني. ويحذر فريق  حمتواها من 
اأن الكافيني منبه طبيعي موجود يف القهوة  Associates الطبي من 
ويرفع �صغط الدم. وتن�صح هيئة ال�صحة: "الأ�صخا�ص الذين يعانون من 
ارتفاع �صغط الدم يجب اأن يحدوا من تناول الكافيني. واإذا كنت من حمبي 
�صاي  اأي�صا  وهناك  الكافيني.  منزوعة  قهوة  اإىل  التبديل  فحاول  القهوة، 
خال من الكافيني واأنواع معينة من ال�صاي حتتوي على كميات منخف�صة 
جدا من الكافيني ب�صكل طبيعي". وثبت اأن ال�صاي الأخ�صر، الذي يحتوي 
ب�صكل عام على كمية اأقل من الكافيني من ال�صاي الأ�صود، يخف�ص �صغط 
ب�صكل  يقلل  الأخ�صر  ال�صاي  ا�صتهالك  اأن  التحليل  واق��رتح  املرتفع.  ال��دم 

كبري من �صغط الدم النقبا�صي.
اأو ت�صيف  "ل تطبخ بامللح   )BHF( وتن�صح موؤ�ص�صة القلب الريطانية
اأيا منه اإىل طعامك على املائدة، وقلل من الأطعمة امل�صنعة التي حتتوي 
على  يجب  الريطانية،  ال�صحة  لإر�صادات  ووفقا  امللح".  من  الكثري  على 

البالغني احلد من تناول امللح اليومي اإىل �صتة غرامات يوميا.
هي  الريا�صية  التمارين  ف��اإن  الغذائي،  نظامك  حت�صني  اإىل  وبالإ�صافة 

املفتاح خلف�ص �صغط الدم املرتفع.
وتو�صح NHS: "الن�صاط وممار�صة التمارين الريا�صية بانتظام يخف�ص 
الدموية يف حالة  واأوع��ي��ت��ك  قلبك  احل��ف��اظ على  ع��ن طريق  ال��دم  �صغط 
جيدة. وميكن اأن ت�صاعدك التمارين املنتظمة اأي�صا على اإنقا�ص الوزن، ما 
ي�صاعد اأي�صا على خف�ص �صغط الدم". وُين�صح جميع البالغني الذين تزيد 

اأعمارهم عن 40 عاما بفح�ص �صغط الدم كل خم�ص �صنوات على الأقل.

يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 
ال�شداقه وال�شديق؟ 

- ال�صداقه وال�صديق 
املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 

- يف معرة النعمان يف �صوريا 
�شوقي؟  اأحمد  ال�شاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 

- جامعة مونبلييه الفرن�صية 
الأدب  يف  الر�شائل  اأ�شلوب  اأن�شاأ  م��ن  اأول  م��ن   •

العربي؟
-عبد احلميد الكاتب.

ثالثة الأثايف؟ بكلمة  العرب  ق�شدت  •  ماذا 

النقي يف  الزئبق  ملاع �صائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�صتعمل  اأبي�ص  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�صباكة. يحل  اأو كبديل لل�صمع يف  البارومرت...(  القيا�ص )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�صو�صاً الذهب والف�صة فيعطي ُملجمات ت�صتعمل يف جمالت عدة.
ال�صاخن. املاء  من  اأكرث  البارد  املاء  ميت�ص  الإ�صفنج  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة. كل  مرة   6000 حوايل  الأر�ص  ي�صرب  الرق  اأن  تعلم  • هل 
الأ�صفل. اإىل  هبوطا  حركتها  من  اأ�صرع  لالأعلى  �صعودا  تتحرك  • النار 

اأو �صل�صية م�صبعة بالقار. وهو مادة �صلبة  • هل تعلم اأن ال�صفلت الطبيعي خليط موؤلف من مواد كل�صية 
خمتلف  يف  ال�صفلت  وي�صتخدم  مئوية.  و100°  مئوية   50° بني  تلني  ال�صواد  اإىل  �صارب  بني  ل��ون  ذات 

اأنحاء العامل لتعبيد ال�صوارع والطرقات. 
اأمريكا. هي  التلفزيون  جهاز  عرفت  دولة  اأول  ان  تعلم  • هل 

1895م. عام  يف  كانت  بالبنزين  تدور  �صيارة  اأول  ان  تعلم  • هل 
1908م. الأول  فوؤاد  امللك  جامعة  هي  احلديث  باملعنى  م�صرية  جامعة  اأول  ان  تعلم  • هل 

العاملية  احل��رب  يف  الريطانيون  اجلنود  هم  الرجال  من  اليد  �صاعة  ا�صتعمل  من  اأول  ان  تعلم  هل   •
الأوىل.

ثمن الغرور

 

الربوكلي 
ي����ع����ت����ر ال�����روك�����ل�����ى 
ين�صب  ل  م����ع����ي����ن����ا 
م������ن ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
الغذائية  وال��ع��ن��ا���ص��ر 
املهمة ل�صحة الن�صان 
حمايته  اآل���ي���ة  اأن  اإل 
تكن  مل  ل���ل�������ص���راي���ني 
معلوم تفا�صيلها حتى 
تو�صل  اأن  اىل  الآن 
العلماء  م����ن  ف����ري����ق 

الريطانيني اإىل تف�صري وك�صف النقاب عن هذه الألية.
فقد تو�صل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�صري 
اإىل اأحتواء الروكلى وعدد من اخل�صراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�صم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�صرايني ووقايتها من اجللطات امل�صببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�صفت 
القدرة  لديه  الروكلى  فى  "�صولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�صرايني 

لوقايتها من ال�صابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����ص��راوات خا�صة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�صر  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ص��رورة  املطالبة  ال�صيحات  ول��ت��دع��م  الن�����ص��ان  ل�صحة  البوركلى 

ال�صتهالك من اخل�صراوات املفيدة ل�صحة القلب.

عندما اأ�صرقت �صم�ص هذا ال�صباح ح�صر اإىل الغابة جمموعه من ال�صيادين يحملون �صباكهم ومعدادهم ل�صيد 
انتبه الغراب لذلك ف�صارع واخر رفاقه الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�صه واختفت احليوانات ال�صغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�صرخ وتخر اجلميع ان ال�صيادين ل يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�صغرية لي�صتعملوها يف الزينة.. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�صتطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم الن 

�صيحرت�صون حتى ي�صلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
ان نبحث  اين احليوانات، هل لبد من  الطيور،  اين   .. التجول هنا وهناك وهم يف عجب  ال�صيادون يف  اخذ 
داخل جتاويف الأ�صجار وننب�ص اجلحور؟.. هل هذا معقول؟، ب�صع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 

لبيوتنا؟.
هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�ص املغرور املعجب بنف�صه قد ن�صى احليطة واحلذر وخرج من مكمنه 
ليرتي�ص  وهناك  هنا  اي�صاً  ويجري  بل  بزهو..  العالية  �صيحته  وي�صيح  العجيب  اجلميل  ري�صه  ين�صر  وهو 
اآه وقعنا على  ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الراقة يف دلل. فلمحه احد ال�صيادين و�صرخ ها هو طاوو�ص، 

اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�ص، �صنجني من ورائه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان ال�صيادون قد التفوا حوله وا�صتطاعوا ان ياأ�صروا الطاوو�ص املغرور وي�صعوه يف قف�ص 

كبري �صخم وحملوه وذهبوا . 
من  حذرته  ذلك  ي�صتحق  انه  الغراب  فقال  الطاوو�ص،  ال�صيادون  اختطف  رفاقي  يا  ت�صيح  احلمامة  خرجت 
اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�صر ذيله ويجفف ري�صه حتى ل يفقد رونق الوانه، وها هو يدفع الثمن ب�صبب 

غروره. 
بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ص على نف�صه فقد حمله ال�صيادون اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طيورا 
وت�صاقط  ب�صدة  ومر�ص  مهموماً  حزيناً  فظل  وذيله..  ري�صه  على  يتفرجون  ب�صر  فقط  حيوانات..  ول  اخرى 
ري�صه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�صيادون بعد فرتة طويلة ليلقوا به يف الغابه ليموت 
هناك فهم يريدون طاوو�صا مكتمل اجلمال ولي�ص طاوو�صا فاقداً للجمال.. وهناك عاد له بهاوؤه و�صحته بني 

ا�صدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�صر ذيله اإىل ان اأح�ص بالأمان. 

املخدرات  واأخ�صائي  النف�صيني  الأط��ب��اء  كبري  ب��ري��ون،  يفغيني  اأك��د 
ب�صكل  �صار  احل��ار  اجل��و  يف  التدخني  اأن  الرو�صية،  ال�صحة  ب���وزارة 

خا�ص، ب�صبب التاأثري ال�صام املتزايد.
وقال اخلبري يف هذا ال�صاأن: التدخني �صار يف اأي وقت من اليوم، يف 
اأي وقت من ال�صنة. التدخني �صار ب�صكل خا�ص يف الأج��واء احلارة، 
يف راأي���ي اأن ذل��ك ي��رج��ع اإىل اأن���ه اأث��ن��اء احل����رارة ي��ك��ون ه��ن��اك حمل 
وبالعالقة  التنف�صي.  واجلهاز  الدموية  والأوعية  القلب  على  كبري 
ال�صام للتبغ الكال�صيكي والإل��ك��رتوين. ويف  التاأثري  ي��زداد  مع ذل��ك، 
امل��دخ��ن وق��ت احل��ر. لأن  ال��ذي يلحق بج�صم  ال�صرر  ي���زداد  املجمل، 
عامل اخلطر الرئي�ص للتدخني هي حتديدا اأمرا�ص القلب والأوعية 
الدموية. وهذه هي الفئة الرئي�صة لالأ�صخا�ص الذين مير�صون من 

الآثار ال�صامة للتبغ".

ي��ع��اين م���ن نق�ص  اأن اجل�����ص��م ح���ني  اإىل  امل��خ��ت�����ص  ال��ط��ب��ي��ب  ول��ف��ت 
الأك�صجة،  تقل احلاجة اإىل ا�صتهالك املواد ذات التاأثري النف�صاين. 
ومع ذلك ، فاإن "املدخنني العتيدين" ل يالحظون ذلك ويوا�صلون 

التدخني بنف�ص الطريقة، وهنا يزداد التاأثري ال�صام واملخاطر.
اإغ��م��اء م��ن جراء  "بنتيجة ذل��ك، ق��د يحدث  اأن��ه  وح��ذر اخلبري م��ن 
نق�ص الأك�صجة يف الدماغ اأثناء احلر. ال�صجائر ت�صبب ت�صنج اأوعية 
الدماغ، وهذا باملح�صلة ميكن اأن يكون �صببا يف حالة اإغماء، حالة ما 
قبل ال�صكتة الدماغية، كل ما يتعلق بالدماغ، القلب: النيكوتني �صم 

للقلب والأوعية الدموية، ويف احلر يتعزز تاأثريه املر�صي".
اأن يحفز عامل احلر النا�ص على التوقف عن  اإنه يود  وقال اخلبري 
التدخني، واإذا مل يتمكنوا من القيام بذلك مبفردهم، فعليهم طلب 

امل�صاعدة املتخ�ص�صة.

التدخني اأ�ضد �ضررا يف الأجواء احلارة

عار�شة الأزياء جيجي حديد مت�شي على من�شة عر�ض براندون ماك�شويل يف مدينة نيويورك.  ا ف ب
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