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ما �سبب اآالم الظهر وكيفية عالجها؟
اأ�شبحت اآالم الظهر من احلاالت ال�شائعة، حتى اأن الكثريين ال يولون 
اأي اهتمام الأول "ناقو�س" خطر يدقه اجل�شم. بالطبع قد يكون ال�شبب 
اإ�شابة.  اأو  ع�شبيا  مر�شا  اأو  الداخلية،  اجل�شم  اأع�شاء  اأح��د  مر�س 
اإىل  اأمرا�س العظام،  وي�شري الدكتور مك�شيم غونت�شاروف، اخ�شائي 
واحلماية  ال��دع��م   - اأهمها  م��ن  ع��دي��دة  وظ��ائ��ف  الفقري  للعمود  اأن 
يكون  ان  ميكن  ه��ذا،  اإىل  وا�شتنادا  واحلركة.  ال�شدمات  وامت�شا�س 
اأثناء اجللو�س  ال�شحيحة وخا�شة  و�شعية اجل�شم غري  االأمل،  �شبب 
الطويل، او نتيجة اأحمال مفاجئة اأو القيام بحركة �شريعة مفاجئة، 
والقدم امل�شطحة وغري ذلك. ويقول، "ب�شبب القدم امل�شطحة ينحرف 
مركز الثقل باجتاه منطقة اخل�شر )منطقة الفقرات القطنية( من 
العمود الفقري. يعاين االأ�شخا�س بغ�س النظر عن اأعمارهم يف هذه 
احلالة من االأمل عند الوقوف، حيث ي�شعرون بهذا االأمل يف العمود 
الفقري القطني العجزي". ولكن يف اأغلب االأحيان، ت�شخ�س اإ�شابة 
املعمورة  �شكان  ن�شف  اأن  حيث  العظام"،  "نخر  مب��ر���س  ال�شخ�س 
الذين تكون اأعمارهم بحدود 40 عاما يعانون من تلف يف االأقرا�س 
الفقرية، وبعد بلوغ اخلم�شني من العمر يزداد عدد الذين يعانون من 

نخر العظام بن�شبة 70 باملئة.

ما فوائد تناول اجلبنة يوميا؟
اأعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموف�شكايا، اأخ�شائية التغذية الرو�شية، اأن 

اجلبنة ت�شاعد على تقوية االأ�شنان والتحكم بال�شهية.
وت�شري االأخ�شائية يف حديث لوكالة نوفو�شتي الرو�شية للأنباء، اإىل 
اأن اجلبنة حتتوي على ن�شبة من الربوتينات اأعلى حتى من املوجودة 
غرام   35 على  ب��ارم��ي��زان  جبنة  م��ن   100 حت��ت��وي  حيث  اللحم،  يف 
ب��روت��ني، ون���وع غ����اودة ع��ل��ى 23 غ���رام ب��روت��ني، ول��ل��م��ق��ارن��ة حتتوي 

فقط. غراما   20-18 على  ال�شاأن  اأو  البقر  حلم  من  غرام   100
واأول علمة  "بناء" يف اجل�شم.  م��ادة  "الربوتني، هو مبثابة  وتقول، 
على نق�شه هي تورم الوجه وانتفاخ ال�شاقني ونزالت الربد وال�شعف 
ف��اإذا مل نهتم بهذه العلمات فاإن العواقب تكون وخيمة.  واالإره��اق. 
وفقا  بدنيا،  ن�شاطا  ميار�س  ال��ذي  ال�شخ�س  يح�شل  اأن  يجب  لذلك 
ملنظمة ال�شحة العاملية، على 45-55 غراما من الربوتني يف اليوم، 

لذلك من املهم اأن تكون اجلبنة �شمن النظام الغذائية اليومي".
وحتتوي اجلبنة على 250-400 كيلو�شعرة حرارية بح�شب نوعها. 
واحتواء اجلبنة على ن�شبة بروتني عالية ي�شاعد على التحكم بال�شهية، 
الدهون  من  عدد  على  اجلبنة  حتتوي  كما  احللويات.  تناول  وجتنب 
امل�شبعة، لذلك يعتربها البع�س مادة �شارة. ولكن لي�س هناك درا�شات 
توؤكد ب�شورة قاطعة على العلقة بني اجلبنة والكولي�شرتول ال�شار.

هذه هي الطريقة ال�سحيحة الإزالة املكياج
ك�شفت خبرية جتميل متخ�ش�شة يف علجات امل�شاهري عن الطريقة 
ون�شارة  �شحة  على  للحفاظ  التجميل  م�شاحيق  الإزال���ة  ال�شحية 

الب�شرة.
@Emmycreatesldn على  وتدير اإميي التي ت�شتخدم ا�شم 
واحلواجب  الرمو�س  رفع  وتوفر علجات  اخلا�س،  اإن�شتغرام عملها 
ن�شائحها  اأه��م  ع��ن  االآن  اإمي��ي  وك�شفت  االأزي����اء،  وع��ار���ش��ات  للنجوم 

الإزالة م�شاحيق التجميل.
الكثريات عند  التي تواجهها  امل�شاكل  اأكرب  "واحدة من  اإميي  وقالت 
اإزالة املكياج هي نزع املا�شكارا دون نزع الرمو�س اأو اإتلفها". وت�شيف 
من  كثري  ويف  االأيام،  هذه  يف  للر�شا�س  مقاومة  املا�شكارا  "اأ�شبحت 
االأحيان يفكر العملء يف اأنهم اأزالوا كل املا�شكارا ولكن ال يزال هناك 
اأن��ه من  ب�شكل مفاجئ  ا  اأي�شً اإمي��ي  العمق". وك�شفت  الكثري منها يف 
القيا�شي.  الوجه  م�شح  من  ب��داًل  الزيت  خلطات  ا�شتخدام  االأف�شل 
واأو�شحت اأن مياه مي�شيلر املمزوجة بالزيت مثالية الإذابة املا�شكارا، 
والزيت احلليبي منا�شب للح�شول على ملعان مثايل. حتى اأنه ت�شيف 
زيت اخلروع لرتطيب الرمو�س واحلواجب، بح�شب �شحيفة ذا �شن 
الربيطانية. واأ�شافت اإميي "يت�شمن جزء من روتني اجلمال اليومي 
طقو�شي امل�شائية للحواجب، حيث اأقوم با�شتخدام قطرة �شغرية من 
زيت ال�شعر املخلوط بفر�شاة ملفوفة لرتطيب ال�شعر وتقويته اأثناء 
ا لتجديد �شعر احلاجب اجلديد يف  ا�شتخدام م�شل منو احلاجب اأي�شً

االأماكن غري املكتملة".
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درا�سة تك�سف اجلني امل�سوؤول 
عن حاالت كورونا اخلطرية

ت��و���ش��ل ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة اأك�����ش��ف��ورد اإىل اجل���ني امل�����ش��وؤول ع��ن حاالت 
كورونا اخلطرية، وي�شاعف خطر الوفاة من املر�س للأ�شخا�س دون �شن 
ال�شتني. وقال الباحثون يف درا�شة ن�شرت موؤخًرا يف دورية "نيت�شر" اإن جني 
LZTFL1 هو امل�شوؤول عن حاالت كورونا اخلطرة، وهو الذي ي�شارك يف 

تنظيم خليا الرئة ا�شتجابًة للعدوى.
ويف حالة وجود الن�شخة اخلطرة من جني LZTFL1، ال تقوم اخلليا 
املبطنة للرئتني بواجبها حيال حماية نف�شها واإ�شلح االأن�شجة التالفة اأو 

ا�شتبدالها بعد االإ�شابة بفريو�س كورونا.
االإ�شابة  خطر  من  تزيد  التي  اجلينية  الن�شخة  ف��اإن  ال��درا���ش��ة،  وبح�شب 
ب�"كوفيد19-" موجودة يف 60 باملئة من االأ�شخا�س من اأ�شل جنوب اآ�شيا، 
و15 باملئة من االأ�شخا�س من اأ�شل اأوروبي، و 2.4 باملئة من االأ�شخا�س 

من اأ�شل اإفريقي، و1.8 باملائة من االأ�شخا�س من اأ�شل �شرق اآ�شيوي.
وهذه  وال��رئ��ت��ني،  الهوائية  ال�شعب  يف  اخل��لي��ا  طبقة  يف  اجل��ني  وين�شط 
الطبقة م�شوؤولة عن تدفئة وتنظيف الهواء قبل اأن ي�شل للرئة، كما متثل 
للج�شم  الداخلية  واالأن�شجة  التنف�شي  للجهاز  القادم  الهواء  اأم��ام  حاجزا 

وهي �شرورية للتنف�س ال�شليم.
ك��ب��رية م��ن بروتينات )ACE2 و  وي��دف��ع اجل��ني اخل��لي��ا الإن��ت��اج كمية 
TMPRSS2( وهي بروتينات ت�شمح لفريو�س كورونا بدخول اخلليا 
واإ�شابتها، واالأ�شخا�س الذين يحملون الن�شخة اخلطرية من اجلني يكون 
تاأثري كورونا عليهم كبريا، اإذ ي�شيب الكثري من خليا اأج�شامهم ما يجعل 

�شفاءهم �شعبا وطويل.

حيلة ملنع تراكم الغبار على ال�سطوح
ال�شطوح  ع���ن  ال���غ���ب���ار  اإزال�������ة  اأن  ���ش��ك  ال 
املختلفة اأمر مزعج لربة املنزل، لكن اإحدى 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  م�شتخدمات 
ت��ي��ك ت���وك ك�����ش��ف��ت ع���ن ح��ي��ل��ة مل��ن��ع تراكم 

الغبار يف املنزل.
حتمل  ال��ت��ي  امل�شتخدمة  تن�شر  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
تنظيف  وحيل  ن�شائح   Manjeet ا�شم 
ع��ل��ى ت��ي��ك ت���وك اخل��ا���س ب��ه��ا، م��ث��ل كيفية 
العفن،  من  خالية  غ�شالتك  على  احلفاظ 
روائ�������ح احلمام  م����ن  ال��ت��خ��ل�����س  وك��ي��ف��ي��ة 
الكريهة. ويف مقطع فيديو حديث، �شردت 
م��اجن��ي��ت ج��م��ي��ع ال���ط���رق امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
ت�شتخدم بها زيت االأطفال ، مثل التخل�س 
م��ن ال��غ��ب��ار وم��ن��ع ت��راك��م��ه ع��ل��ى ال�شطوح 
املختلفة، واإ�شفاء ملعان جميل على �شرتتها 
فيديو  مقطع  بت�شوير  وق��ام��ت  اجللدية. 
ت��و���ش��ح ا���ش��ت��خ��دام��ات زي���ت االأط���ف���ال. ويف 
الطاولة  �شطح  تلمع  كانت  الثاين،  املقطع 
"ا�شتخدميه  وكتبت  ال�����ش��م��وع،  وح��ام��لت 
على االأ�شطح امل�شنوعة من الكروم الإ�شفاء 
واأثناء عر�شها  اللمعان عليها".  مزيد من 
االأطفال  زيت  "ا�شتخدمي  كتبت:  الثالث، 
االأطفال  زي���ت  وي��ع��ت��رب  اجللد".  لتلميع 
لل�شداأ  املقاوم  للفوالذ  رائًعا  منظًفا  ا  اأي�شً
اإذا  ي�شاعد يف جعله المًعا،  اأن  حيث ميكن 

مت حتريكه على ال�شطح بحركات دائرية. 

مـــا الفـــرق بني اخلـــرف 
واخلـــرف الوعـــائي؟ �ص 29

تف�سيل الطعم 
يبداأ يف الرحم

الرحم،  يف  تت�شكل  الطعم  تف�شيلت  اإن  اإنزيناور  ريجينا  قالت 
بكامل طاقتها من  تعمل  التذوق يف اجلنني  براعم  اأن  مو�شحة 
ال��راب��ع ع�شر م��ن احل��م��ل، حيث  االأ���ش��ب��وع  اإىل  العا�شر  االأ���ش��ب��وع 

ميت�س املواد من غذاء االأم عرب ال�شائل االأمنيو�شي.
االأم بنظام غذائي  االأملاين لتغذية الطفل  املعهد  وتن�شح رئي�شة 
���ش��ح��ي م���ت���وازن وم��ت��ن��وع، ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اخل�������ش���روات والفواكه 
الزيوت  م��ث��ل  ال�شحية  وال���ده���ون  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ب��وب  وم��ن��ت��ج��ات 
النباتية مثل زيت الزيتون، مع تناول اللحوم باعتدال واالبتعاد 

عن الوجبات ال�شريعة واالأغذية امل�شنعة.
كما ال يجوز اتباع نظام غذائي اأحادي، الأنه يجعل الطفل اأكرث 
ع��ر���ش��ة ل��لإ���ش��اب��ة ب��اأم��را���س خ��ط��رية م��ث��ل ال�����ش��ك��ري م��ن النوع 
الثاين، وارتفاع �شغط الدم، وارتفاع الكولي�شرتول، وزيادة حجم 
باأمرا�س  للإ�شابة  خطورة  عوامل  وجميعها  اخل�شر،  حميط 

القلب واالأوعية الدموية.

�سحة الأمعاء و�سحة اجل�سم
توؤثر حالة االأمعاء ال�شحية على جهاز املناعة، فكما يوجد 
رابط وطيد بني تناول الطعام ومروره باجلهاز اله�شمي 
واحلالة النف�شية لدى ال�شخ�س، للأمعاء علقة وطيدة 
مبحور  يعرف  م��ا  وه��و  التنف�شي.  واجل��ه��از  الرئتني  م��ع 
العنا�شر  ت��ب��ادل بع�س  – ال��رئ��ة، ح��ي��ث مي��ك��ن  االأم���ع���اء 
االأي�شية عن طريق الدم، والتي ميكن اأن تتطور بعد ذلك 

اإىل تاأثري م�شاد لللتهابات يف الرئتني.
بالفعل، ميكن حتقيق  اأع��را���س موجودة  وج��ود  حتى مع 
اجل�شم،  يف  املعوية  الفلورا  ت��وازن  عرب  اإيجابية  ت��اأث��ريات 
على  املعوية(  )امليكروبات  املعوية  الفلورا  حتتوي  حيث 
امل��ي��ك��روب��ات، اجل��ي��دة منها وال�شارة.  اأن����واع  ال��ع��دي��د م��ن 
االأمعاء  يف  البكترييا  ه��ذه  ت���وازن  على  املحافظة  يجب 
واملعدة وذلك للحفاظ على ال�شحة. ميكن الزدياد اأعداد 
الت�شبب  اجليدة  البكترييا  اأع��داد  عن  ال�شارة  البكترييا 

بالعديد من االأمرا�س.
الفلورا  ت��ك��ون  فحني  اأي�����ش��ا  �شحيح  العك�س  ف���اإن  ل��ذل��ك 
املعوية غري متوازنة ولي�شت على ما يرام ميكن مل�شببات 
ج�شمك  يف  ب�شهولة  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء  االأم��را���س 
وت�����ش��ب��ب امل���ر����س. خ��ا���ش��ة م��ع اث��ب��ات ال��ع��ل��م احل��دي��ث اأن 
االأم��ع��اء حت��وي اأك���رث م��ن %70 م��ن اخل��لي��ا املناعية. 
اأن اجلهاز اله�شمي �شروري للدفاع  وهذا هو ال�شبب يف 
اأكرث  اإذا كنت  �شد العدوى وم�شببات   االأمرا�س. لذلك 
عر�شة لل�شعال اأو �شيلن االأنف اأو اأعرا�س الربد االأخرى، 

فمن امل�شتح�شن اأن تعتني باأمعائك.

طعام يقوي الأمعاء
يوؤثر على  الغذائي ومنط حياتك  اأن نظامك  املوؤكد  من 
كل  وقبل  لذلك  اجل�شم،  داخ��ل  املعوية.  اجلراثيم  وج��ود 

�شيء ا�شتهلك االأطعمة الغنية بالفيتامينات واملعادن.
اإن نخالة القمح والدخن والبقوليات لي�شت غنية باالألياف 
التي يتم ا�شتقلبها بوا�شطة بكترييا االأمعاء فقط، ولكن 
الذي  احل��دي��د  مثل  اأي�����ش��ا  مفيدة  عنا�شر  على  حت��ت��وي 

ي�شاهم يف حت�شني الوظيفة الطبيعية جلهاز املناعة.

الكرنب  م���ث���ل  ال���ف���ول���ي���ك  ب��ح��م�����س  ال��غ��ن��ي��ة  االأط���ع���م���ة 
وال��ت��وت واخل�س مفيدة جدا  ال�شويا  وف��ول  وال��ربوك��ل��ي، 

اأي�شا ل�شحة االأمعاء.
اجل�شم  واالأ���ش��م��اك  الكامل  والقمح  البقوليات  مت��د  كما 
واالأمعاء  اجل�شم  ام��داد  على  احلم�شيات  وتعمل  بالزنك 

بفيتامني �شي.

ملكافحة نزلت الربد املتكررة:
اإنتاج  على  يوؤثر  هذا  الأن  بال�شم�س.  وا�شتمتع  اخرج   .1

اجل�شم لفيتامني د.
االحتياجات  تلبية  على  الغذائية  املكملت  ت�شاعد   .2
ال��ي��وم��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��ي��وم��ي غري 

كاٍف.
الدموية  ال��دورة  واحلركة  املنتظم  التمرين  يحفز   .3

ويقويان جهاز املناعة.
من  خ���اٍل  ح��ي��اة  اأ���ش��ل��وب  ل��دي��ك  اأن  م��ن  ��ا  اأي�����شً ت��اأك��د   .4
كاٍف  ق�شط  على  حت�شل  واأن  النف�شي  وال�شغط  االإجهاد 

من النوم.
امل�شادات  ا���ش��ت��خ��دام  م���ن  االإف������راط  جت��ن��ب  ع��ل��ي��ك   .5
البكترييا  ت��ق��ت��ل  اأن  االأدوي��������ة  ل���ه���ذه  مي��ك��ن  احل���ي���وي���ة. 

اجليدة.

ما ت�سعه يف فمك يحدد حالتك املزاجية
اأك����دت درا����ش���ات ع��دي��دة ع��ل��ى وج���ود ارت��ب��اط ب��ني النظام 
بع�س  تناول  واأن  والعقلية.  النف�شية  وال�شحة  الغذائي 
اأو حتى  امل���زاج  ي�شاهم يف حت�شني  ق��د  االأط��ع��م��ة حت��دي��داً 
ي�شاعد يف علج م�شاكل اخلمول والذاكرة. كيف يوؤثر ما 

تناوله على ال�شحة العقلية؟
ي�شاهم  اأن  �شاأنه  الداكنة من  ال�شوكوالته  تناول  اإن  يقال 
يف حت�شني املزاج والذاكرة. كما ي�شار اإىل بع�س االأطعمة 
اأو  الن�شاط  اأو  للذاكرة  بالن�شبة  الأهميتها  خا�س  ب�شكل 
ما  ب��ني  فعًل  تربط  علقة  هناك  فهل  التوتر.  تخفيف 

ناأكله وبني املزاج؟
"التقليدية"،  الغذائية  االأنظمة  ب��ني  ال��درا���ش��ات  ق��ارن��ت 

مثل النظام الغذائي املتو�شطي والنظام الغذائي الياباين 
النموذجي  "الغربي"  ال���غ���ذائ���ي  وال���ن���ظ���ام  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
واأظهرت نتائج الدرا�شات اأن خطر االإ�شابة باالكتئاب اأقل 
اأولئك الذين  املائة لدى  35 يف  اإىل  املائة  25 يف  بن�شبة 
تقليدياً. بح�شب ما ن�شره موقع  يتناولون نظاماً غذائياً 

جامعة هارفارد االأمريكية.
يف�شر العلماء هذا االختلف باأن هذه االأنظمة الغذائية 
التقليدية متيل اإىل اأن تكون غنية باخل�شروات والفواكه 
البحرية،  وامل��اأك��والت  واالأ�شماك  املعاجلة  غري  واحلبوب 
اخلالية  اللحوم  من  فقط  ب�شيطة  كميات  على  وحتتوي 
م��ن ال���ده���ون وم��ن��ت��ج��ات االأل���ب���ان. ك��م��ا اأن��ه��ا خ��ال��ي��ة من 
من  تعد  وال��ت��ي  وامل��ك��ررة،  امل�شنعة  وال�شكريات  االأطعمة 
املواد الغذائية االأ�شا�شية يف االأطعمة "الغربية". باالإ�شافة 
املعاجلة يتم  االأط��ع��م��ة غ��ري  العديد م��ن ه��ذه  ذل��ك،  اإىل 
"معززات  الربوبيوتيك  مبثابة  فهي  وبالتايل  تخمريها، 

حيوية من البكترييا احلية املفيدة" الطبيعي.
اجليدة  البكترييا  مفاجئة،  تكون  ق��د  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
واإمنا  وامت�شا�شها،  االأم��ع��اء  ه�شم  على  فقط  ت��وؤث��ر  ال 
توؤثر اأي�شاً على درجة االلتهاب يف جميع اأنحاء ج�شمك، 

وكذلك مزاجك وم�شتوى طاقتك.
ي��وؤث��ر على  ال��غ��ذائ��ي  النظام  اأن  واأ���ش��ب��ح مم��ا ال �شك فيه 
اإىل  اأدم��غ��ت��ن��ا  امل��زاج��ي��ة. ب�شكل رئ��ي�����ش��ي، حت��ت��اج  احل��ال��ة 
املغذيات لتعمل ب�شكل جيد وتقوم بوظائفها. واأي�شاً، يوؤثر 
الطعام الذي نتناوله ب�شكل مبا�شر على العوامل االأخرى 
اأن توؤثر على احلالة املزاجية واالإدراك، مثل  التي ميكن 

بكترييا االأمعاء والهرمونات والناقلت الع�شبية.
التغيريات  بع�س  اإج����راء  اأن  اإىل  الباحثون  تو�شل  وق��د 
يعانون من  الذين  االأ�شخا�س  ي�شاعد  اأن  الغذائية ميكن 
ح���االت م��ع��ي��ن��ة، م��ث��ل، حت�شني ح���االت االأط���ف���ال، الذين 
يعانون من ال�شرع املقاوم للعقاقري، عن طريق الوجبات 
كما  ال��ك��رب��وه��ي��درات.  وقليلة  ب��ال��ده��ون  الغنية  الغذائية 
م�شاكل  ع����لج  يف   B-12 ف��ي��ت��ام��ني  م��ك��م��لت  ت�����ش��اع��د 
اخلمول و�شعف الذاكرة، اأو مكملت فيتامني د يف علج 

االكتئاب.

حتذير دويل من تف�ش 
�سريع الإنفلونزا الطيور 
ي��ث��ري ت��زاي��د االإب�����لغ ع��ن العديد 
م��ن ح����االت اإن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور يف 
اأوروبا واآ�شيا يف االأيام االأخرية اإىل 
احليوان،  ل�شحة  العاملية  املنظمة 
احتمال  م����ن  ال�������دول  ت���ل���ك  ق���ل���ق 
اأخرى.  تف�شي املر�س ب�شرعة مرة 
وي��ج��ذب ال��ف��ريو���س ان��ت��ب��اه علماء 
الإمكانية  ن��ظ��را  وذل����ك  االأوب����ئ����ة، 
واأبلغت  الب�شر.  اإىل  املر�س  انتقال 
ب�شرية  اإ���ش��اب��ة   21 ع���ن  ال�����ش��ني 
اإنفلونزا  من   H5N6 بفريو�س 
اأي  ال��ع��ام،  ه��ذا  االآن  حتى  الطيور 
م���ا مي��ث��ل اأك����رث م���ن ع���ام 2020 
باأكمله، ح�شبما ذكرت �شحيفة "ذا 

غارديان" الربيطانية.
ل�شحة  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  واأف�����ادت 
احل���ي���وان، االث���ن���ني، ا���ش��ت��ن��ادا اإىل 
ال�شلطات  ع�����ن  ������ش�����ادر  ت���ق���ري���ر 
�شول  ب������اأن  ال���ك���وري���ة اجل���ن���وب���ي���ة، 
اأبلغت عن تف�شي املر�س يف مزرعة 
دجاجة  األ���ف   770 ح���وايل  ت�شم 
ذبح  وق���د مت  دو،  ب���وك  ت�����ش��ون��غ  يف 
ج��م��ي��ع احل���ي���وان���ات. ك��ذل��ك قالت 
وزارة  عن  �شادرا  بيانا  اأن  املنظمة 
الزراعة اليابانية االأ�شبوع املا�شي، 
اأكد تف�شي املر�س مبزرعة دواجن 
اأن  اإال  ال����ب����لد،  ����ش���رق  ���ش��م��ال  يف 

.H5N8 الفريو�س من نوع
اأك����دت  اأوروب���������ا،  اإىل  وب���االن���ت���ق���ال 
اأب��ل��غ��ت عن  ال���روي���ج  اأن  امل��ن��ظ��م��ة 
 H5N1 تف�شي اإنفلونزا الطيور
من  ب�����ش��رب  روغ���االن���د  منطقة  يف 
ال�شلطات  وحذرت  طائر.   7000
اإنفلونزا  خ��ط��ر  م���ن  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
الدواجن  باإبقاء  واأم���رت  الطيور، 
ر�شد  وذل��ك عقب  باأماكن مغلقة، 
املر�س يف  العدوى من  �شديد  نوع 

اأوزة برية بالقرب من اأنتويرب.

ت�سريب جديد لهاتف 
غاالك�سي اإ�ش 21 اإف اأي

من  امل��زي��د  ج��دي��د  ت�شريب  ك�شف 
املعلومات عن هاتف غاالك�شي اإ�س 

ل�شام�شونغ. اأي،  اإف   21
وُت��ظ��ه��ر ال�����ش��ور ال��ت��ي �شربت عرب 
زوايا  م��ن  اجل��ه��از   Coinbrs
دليل  م��ع  ت�شابهه  ُتظهر  خمتلفة 
�ُشرب  ال��ذي   S21 FE م�شتخدم 

يف �شبتمرب )اأيلول( املا�شي.
و�شيحتوي اجلهاز على 3 كامريات 
يف اخللف، وم�شت�شعر رئي�شي بدقة 
عمق،  وم�شت�شعر  ميغابك�شل،   64
وم�شت�شعر بزاوية عري�شة للغاية. 
فتحة  ب��ه  اإن  ُي��ق��ال  امل��ق��دم��ة،  ويف 
بدقة  �شيلفي  كامريا  على  حتتوي 
32 ميغابك�شل، مع ما�شح �شوئي 

لب�شمات االأ�شابع يف ال�شا�شة.
 FHD+ ويتميز ب�شا�شة اأكرب قليًل
120Hz AMOLED مقا�س 

بو�شة.  6.4

تكرار االإ�سابة بنزالت الربد. .قد تكون االأمعاء هي ال�سبب!

احلكمة  ه��ذه  الداء"،  بيت  هي  "املعدة  قدميا  قيل 
العربية القدمية والتي ت�سري اإىل ربط املعدة واجلهاز 
احلديث  العلم  ب��ات  ب�سحتنا،  ع��ام  ب�سكل  اله�سمي 
والزكام  ال��ربد  ن��زلت  تكرار  عالقة  فما  يوؤكدها. 

ب�سحة اجلهاز اله�سمي ول �سيما الأمعاء؟
اأن  قد تكون اأعرا�ض الزكام مزعجة يف ال�ستاء، بيد 
تكرارها بني كل فينة واأخرى، قد تكون عالمة �سحية 
اأخرى بح�سب املوقع الأملاين "بيلد دير فراو". و�سواء 
فاإن جهاز  الباردة،  املوا�سم  اأو خالل  ال�سيف  اأ�سهر  يف 
الأمرا�ض.  مل�سببات  با�ستمرار  معر�ض  لدينا  املناعة 
املناعي، فلن يكون قادًرا على  اإ�سعاف اجلهاز  واإذا مت 

حمايتنا ب�سكل فعال من الأمرا�ض اأو نزلت الربد.
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�ش�ؤون حملية

بجناح جامعة الإمارات يف اك�سبو 2020 بدبي

افتتاح املوؤمتر الدويل ال�سنوي الـ24  للر�سائل واالأطروحات اجلامعية

برئا�سة حممد بن حم 

عونك يا وطن يزور اإك�سبو 2020 دبي

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

حممد معني الدين

اأكد معايل زكي اأنور ن�شيبة، امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، 
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات العربية املتحدة اأن دولة االإمارات اأ�شبحت 
لتنوع  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  يف  املنطقة  دول  اأه���م  م��ن  واح���دة 
اجلامعات واملعاهد املتخ�ش�شة والدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة 
متطلبات  ملواكبة  املناهج  وتطوير  الدولة  يف  التعليمية  بامل�شرية  للنهو�س 

الثورة ال�شناعة الرابعة والذكاء اال�شطناعي  .
اأمام املوؤمتر الدويل  اأم�س االأول  جاء ذلك يف يف كلمة القاها معاليه �شباح 
ال�شنوي ال�24  للر�شائل واالأطروحات اجلامعية والذي عقد يف جناح جامعة 

االمارات العربية املتحدة يف معر�س اك�شبو 2020 بدبي .
�شهد املوؤمتر الذي ُيقام حتت عنوان "املنح الدرا�شية املفتوحة يف عامل ما بعد 
اجلائحة"، معايل جمعة املاجد موؤ�ش�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
واملخت�شني  والباحثني  واالأكادميية  اجلامعية  القيادات  من  عدد   وح�شور 

والطلبة .
وقال ن�شيبة "ي�شعدين اأن اأكون معكم اليوم يف مناق�شة تعزيز البحث العملي 
املفتوح ل�شمان متكني الباحثني من العثور على اأطروحات ور�شائل الدرا�شات 

العليا وحرية الو�شول اإليها."
واملحفوظات  املكتبات  اأم��ن��اء  وعمل  املكتبات  كانت  "لطاملا  كلمته  يف  وذك��ر 
للطاقة  اأ�شا�شًيا  وم�شدًرا  �شغفي  ال��ق��راءة  كانت  املهنية.  حياتي  يف  مركزيا 
واالأفكار واالت�شال بالعامل من حويل. خلل م�شريتي يف خدمة املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ، الرئي�س املوؤ�ش�س لدولة االإمارات العربية 
امل�شت�شارين واالإداري��ني. كان يقول  املتحدة، غالًبا ما كنت غائًبا عن دوائ��ر 

ال�شيخ زايد: "اأنه جمتهد يف العمل - القراءة".
ما  غالًبا  االأوائ���ل.  املهنيون  باحثونا  هم  العليا  ال��درا���ش��ات  ط��لب  اإن  وق��ال 
تكون اأطروحاتهم ور�شائلهم اأكرث اأعمالهم اإبداًعا وابتكاًرا. االأعمال االأوىل 
امل�شتقبلي.  تخ�ش�شهم  جمال  بذور  هي  املهنية  حياتهم  بداية  يف  للباحثني 

اإنها اأعمال جديدة واأ�شيلة وقيمة يجب احل�شول عليها وا�شتخدامها اإذا كان 
الباحثون ال�شباب يريدون تر�شيخ اأ�شمائهم يف العامل االأكادميي.

ومع ذلك، على الرغم من االإثارة واحليوية يف االأبحاث املهنية االأولية، فاإن 
معظم حمرري املجلت والكتب يرغبون بن�شر اأعمال االأكادمييني الرا�شخني 
وذوي اال�شت�شهادات العالية. لذلك يجد الباحثون ال�شباب �شعوبة يف الن�شر. 
يف املقابل، حقيقة اأن عملهم غري من�شور يعني اأن باحثينا يجدون �شعوبة يف 

الو�شول اإليها وا�شتخدامها.
الباحثون  يحتاج  ، حيث  متنوعة  م��وارد  يتطلب  ن�شاط  هو  الن�شر  ان  واك��د 
اإىل موارد مالية لتمويل الن�شر، وهذه املوارد غري موجودة يف اأجزاء كثرية 
من العامل. اأو قد ال تتمتع جامعة الباحث ب�شمعة طيبة كجزء من مراكز 
يعمل  ال  وق��د  اأ�شرتاليا.  اأو  ال�شمالية  اأمريكا  اأو  اأوروب���ا  يف  العايل  التعليم 
وبالتايل،  االأك��ادمي��ي.  للن�شر  ال�شائدة  اللغة  االإجنليزية،  باللغة  الباحثون 
ب�شبب نق�س املوارد من هذا النوع، قد ال يتم ن�شر اأعمال الباحثني يف بداية 

حياتهم املهنية. وتبقى خمفية عن العر�س العاملي.
واإذا  ك�شرها.  " هذه حلقة مفرغة يجب  قائًل  ن�شيبة  زكي  واأ�شاف معايل 
املهنية  للباحثني يف بداية حياتهم  القيم  العمل  مل نتمكن من ذلك، يبقى 
متورايا عن االنظار. ومما يثري القلق، تختفي اأعمالهم �شريًعا وتبقى بعيدة 
العامل  املفرغة، ومتكني  ك�شر هذه احللقة  املكتبات. يجب علينا  اأك��وام  بني 
املبتكرة  النتائج  ال�شباب -  القيم للباحثني  العمل  اإىل  املبا�شر  الو�شول  من 

واجلريئة واالبداعية مل�شاعيهم امل�شنية.
وقال خماطبا احل�شور "لهذا ال�شبب يكت�شب عملكم يف هذا املوؤمتر اأهمية 
العليا  ال��درا���ش��ات  ور�شائل  اأط��روح��ات  اإىل  الو�شول  يف  ي�شهم  حيث  بالغة. 
من  ميكن  التي  العمليات  واإط���لق  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  وا�شتخدامها 
على  له  والرتويج  به،  واال�شت�شهاد  لل�شباب،  اجلديد  العمل  ق��راءة  خللها 

ال�شعيد العاملي. " 
املوؤمتر تغطي اجلوانب العملية لرقمنة البحث،  اأجندة  واأو�شح معاليه ان 
واإن�شاء  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الوطنية  واملكتبات  اجلامعة  بني  والتعاون 
االأدوات التي ت�شاعدنا يف البحث عن درا�شات جديدة يف جماالت اهتمامنا، يف 

جميع الدول املعنية، وبجميع اللغات.

وذكر انه خلل الوباء، مكنتنا التكنولوجيا الرقمية من موا�شلة االأن�شطة 
جديدة  اإمكانيات  ظهور  اإىل  ا  اأي�شً اأدى  ولكنه  ج��دي��دة.  بطرق  التقليدية 

لكيفية قيامنا بعملنا البحثي، ومع من نعمل، واأين يتم هذا العمل.
واأر�شفتها  وال��ر���ش��ائ��ل  االأط���روح���ات  رق��م��ن��ة  ع��ل��ى  عملكم  "اإن  ق��ائ��ل  واك���د 
اأكرب من التعاون وت��داول البحوث ويعزز �شورة  والرتويج لها يدعم ق��دًرا 
والباحث  االأويل  املهني  العمل  م��ن  ك��ل  ب��ني  ي��رب��ط  اإن���ه  ال�����ش��ب��اب.  علمائنا 
العامل و�شماله، متغلًبا على  العايل يف جنوب  التعليم  الرا�شخ. ويربط بني 

حواجز املوارد غري املتكافئة." 
العربية  االإم���ارات  ت�شت�شيف جامعة  اأن  ي�شعدين  " لذلك  معاليه  واأ���ش��اف 
معايل  برعاية  نحظى  اأن  للغاية  املنا�شب  من  اأن��ه  كما  موؤمتركم.  املتحدة 
مركز  و�شي�شت�شيف  ال��ي��وم،  لدينا  االأول  الرئي�شي  املتحدث  امل��اج��د.  جمعة 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث ور�شة عمل بعد املوؤمتر."
وقال ان مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث مكر�س للحفاظ على الرتاث 
التي  املوؤ�ش�شات  اإح��دى  وه��و  واالإ�شلمية.  العربية  الثقافة  وغر�س  العاملي 
احل�شاري،  التوا�شل  تعزيز  يف  دوره��ا  خللها  من  االإم���ارات  دول��ة  متار�س 
ال�شنني،  االأدي��ان. على مر  ال�شلم والت�شامح والتعاي�س واحل��وار بني  وقيم 
عمل املركز العديد من املبادرات لل�شراكة مع موؤ�ش�شات من ثقافات وديانات 
مع  ممتازة  علقات  على  اإن�شائه،  منذ  املثال،  �شبيل  على  وحافظ،  اأخ��رى. 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإ���ش��ادة  " اأذك��ر  ن�شيبة  زك��ي  وق��ال  الفاتيكان. 
ال��وزراء حاكم دبي،  اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
على الدور الريادي الذي لعبه معاليه حيث قال: “جمعة املاجد من جتار 
التعليم.  اأهمية  اأدرك  العمل اخل��ريي. يف وقت مبكر ج��ًدا،  االإم��ارات ورواد 
ا  و�شاهم يف ن�شر التعليم لي�س فقط يف االإمارات العربية املتحدة ولكن اأي�شً

يف العامل العربي واالإ�شلمي ".
 يحتوي مركز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث على مكتبة �شاملة للأعمال 
من  قيم  بجزء  املركز  ويحتفظ  والعربية.  االإ�شلمية  والعلوم  االإن�شانية 
املطبوعات واملخطوطات العاملية. وت�شمل هذه الكتب املطبوعة، واملجموعات 
التاريخية وال�شيا�شية، والدوريات  العلمية، والوثائق  النادرة، واالأطروحات 
العربية  االإم��ارات  املعا�شرة لدولة  اأر�شيفاته الرتاث واحلياة  النادرة. توثق 

املتحدة. تو�شح هذه املحفوظات كيف جتمع ثقافة االإمارات العربية املتحدة 
من  اأك��رث  لثقافات  البناء  التاأثري  حت��ت  وت��ط��ورت  واحل��داث��ة  التقاليد  ب��ني 
اأر�شيفاته،  يف  البحوث  اإجراء  من  والباحثني  الطلب  وميّكن  دولة.   200

بتكاليف معقولة.
ويف هذا ال�شدد، اأعرب عن تقديري وامتناين ملعايل جمعة املاجد الذي اأن�شاأ 

مركز البحث العلمي الرائد يف خدمة املجتمع.
املتحدة  العربية  االإم��ارات  تاأ�شي�س دولة  �شنوات  املاجد  عا�شر معايل جمعة 
وهو من الرواد الذين بنوا اأ�ش�س هذه الدولة التي نحتفل بعيدها اخلم�شني 
باحلب  قلوبهم  امتلأت  الذين  باأبنائها  االإم���ارات  دول��ة  تفتخر  العام.  ه��ذا 

واالإح�شان.
االأهلية  املدار�س  اأ�ش�س  واح�شان.  وفكر  ثقافة  ورج��ل  قيادية  �شخ�شية  وهو 
اخلريية وكلية الدرا�شات العربية واالإ�شلمية. واحد موؤ�ش�شي جمعية بيت 

اخلري. يف عام 1999 ح�شل على جائزة امللك في�شل خلدمة االإ�شلم.
والرئي�س  امل��اج��د،  جمعة  جمموعة  موؤ�ش�س   - امل��اج��د  جمعة  معايل  واأ���ش��اد 
ال��ف��خ��ري ل�����غ��رف دب���ي -، خ���لل امل��وؤمت��ر ب��ال��دور ال��وط��ن��ي ال��رائ��د جلامعة 
ح�شاري  اإ�شعاع  ومركز  متميز،  اأكادميي  ك�شرح  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
وفكري، حيث تناول معاليه دور مركز جمعة املاجد يف احلفاظ على الرتاث 
واملكتبات  املوؤ�ش�شات  والعاملي من خلل دعم  واالإ�شلمي  العربي  احل�شاري 
والباحثني.كما حتدث عن دور املركز يف اإنقاذ املخطوطات واملراجع الثقافية 
والفكرية يف عدد من املكتبات واملراكز العاملية، م�شرياً اىل دور املركز يف انقاذ 

خمطوطات مركز متبكتو يف جمهورية مايل.
املدار�س  تاأ�شي�س  اإىل  دعته  التي  االأ�شباب  اإىل  كما تطرق معاليه يف حديثه 
االأهلية واخلريية، كرافد وطني اأهلي الإثراء العملية التعليمية يف الدولة، 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان  م�شيداً بدعم احلكومة الر�شيدة منذ عهد 
اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه، الإن�شاء املوؤ�ش�شات التعليمية والثقافية  وت�شهيل 
مهامها.  واإختتم كلمته بن�شيحة الأبناء االإمارات باأهمية االهتمام بالتح�شيل 
اأدار  الع�شر،    تقنيات  ومواكبة  امل��وروث احل�شاري  على  واحلفاظ  العلمي، 
االإمارات  جامعة  يف  املكتبات  عمادة  مدير  �شراي،  بن  حمد  الدكتور  اللقاء 

العربية املتحدة . 

قام وفد من فريق عونك يا وطن التطوعي بزيارة عدداً من اأجنحة الدول 
امل�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي احلدث ال�شخم املقام حتت �شعار "توا�شل 
دولة   192 اأجنحة  جنباته  بني  ي�شم  امل�شتقبل" وال��ذي  و�شنع  العقول 
ونخب  الدولية  والهيئات  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  اأه��م  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة 

املبتكرين واملبدعني من خمتلف اأنحاء العامل .
حم  بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  وطن" ال�شيخ  يا  "عونك  وف��د  ت��راأ���س 
العامري رئي�س الفريق حيث قاموا بزيارة عدد من االأجنحة امل�شاركة يف 
املعر�س وهي دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية ، 

واململكة املتحدة ، ودولة الهند ، واجلمهورية اليمنية .
االإمارات  بزيارة جناح  ال�شيخ حممد بن حم ومرافقوه جولتهم  وا�شتهل 
دولة  احت�شان  اإىل  ت�شميمه  يرمز  ال�شقور،  جناح  �شكل  من  امل�شتوحى 

االإمارات للم�شتقبل وانفتاحها على العامل.
امل�شاحات و�شوال  بعناية من  ت�شل�شل م�شمم  للزائرين من خلل  ويقدم 

اإىل قبة �شاهقة مليئة بال�شوء الطبيعي يتوجها �شعار املعر�س وهو رمز 
وم�شتنري  باحلياة  ناب�س  وحا�شر  التقنية  عايل  م�شتدام  مل�شتقبل  وا�شح 

ثقافيا.
ومن ثم تفقد بن حم جناح دولة الهند وجتول يف اأرجائه ويعترب اجلناح 
ليكون م�شتوحيا  وامل�شمم  اإك�شبو  امل�شاركة يف  االأجنحة  اأب��رز  الهندي من 
من الرتاث حيث ي�شمح للزوار با�شتك�شاف ثقافة الهند وتراثها، وعر�س 

اإجنازاتها وفر�س اال�شتثمار يف خمتلف القطاعات بها
وبريطانيا  ال�شعودية  اأجنحة  يف  جولتهم  امل��راف��ق  وال��وف��د  حم  بن  وتابع 

واليمن .
وت��ب��ادل ال�شيخ حم��م��د ب��ن ح��م االأح���ادي���ث م��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى االأجنحة 
الفاعلة  وبامل�شاركة  االإم���ارات  دول��ة  يف  بهم  مرحباً  املعر�س  يف  املتواجدة 
يف اإك�شبو 2020 دبي معربا عن �شعادته ملا �شاهده متمنيا لهم التوفيق 

وحتقيق اأهدافهم من هذه امل�شاركة .

جناح �سوريا يعر�ش 1500 ر�سالة من مواطنيها باأنحاء العامل يف اأك�سبو 2020 
•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود

اأك�شبو  يف  �شوريا  لنا«، جاء جناح  امل�شتقبل  »معاً  �شعار  حتت 
اإىل  امل��م��ت��د  ت���اري���خ���ه  وع����ن  ن��ف�����ش��ه  ع���ن  ل��ي��ع��رب   2020
احل�شارات القدمية، بل جاء لريكز على اأن �شوريا اأثرت يف 
العاملية، كما جاءت لتعلن  الثقافة والفنون والتجارة  تاريخ 
عن م�شاركتها يف هذا احلدث الكبري، الذي ي�شم دول العامل 

حتت �شقف واحد لتبادل اخلربات والثقافات.
�شوريا دولة عربية تقع يف منطقة ال�شرق االأو�شط يف غرب 
و�شمااًل  االأردن  وج��ن��وب��اً  ال��ع��راق  ال�����ش��رق  م��ن  يحدها  اأ���ش��ي��ا 
املتو�شط،  االأبي�س  والبحر  ولبنان  فل�شطني  وغ��رب��اً  تركيا 
 22 185180 كم مربع تقريبا وعدد �شكانها  وم�شاحتها 
مليون ن�شمة تقريباً، وعن موقعها يف اأك�شبو 2020 فتقع 

يف منطقة التنقل.
يقول عمر رمزي املتحدث الر�شمي جلناح �شوريا يف اك�شبو 
القدمية،  وح�شارتها  بلدنا  �شيكت�شف  الزائر  اأن   2020

املعلقة على اجلدران  امل��دخ��ل وال��ل��وح��ات  وذل���ك م��ن خ��لل 
احلجرية  والع�شور  الب�شرية  ب��داي��ة  للجمهور  تثبت  التى 
اأن هناك ن�شخ طبق االأ�شل  ال�شنني، كما  التى تعود ملليني 
م���ن اب��ج��دي��ة اأوغ����اري����ت ال��ت��ى ت��ع��ت��رب م���ن اأول اأب��ج��دي��ة يف 
التاريخ وتعود اإىل عام 1400 قبل امليلد، ومن خلل هذه 
تلك  يف  الكتابة  مراحل  تطور  ال��زائ��ر  �شيكت�شف  االأبجدية 

احل�شارة القدمية وكيف اأثرت �شوريا يف العامل.
�شوف  اأك�شبو  يف  �شوريا  م�شاركة  اأن  اإىل  رم��زي  عمر  واأ���ش��ار 
امل�شاركة  العامل  دول  وبني  بيننا  املثمر  التعاون  ج�شور  متد 
عليه  ال�شوء  وت�شليط  اأك�شبو  اهمية  واأكيد  املعر�س  وزوار 
مما  العامل  انحاء  جميع  من  للزائرين  قبلة  منه  �شتجعل 
يجعل �شوريا تركز وتعرب عن نف�شها وعن عاداتها وتقاليدها 
من  نعمل  و�شوف  ال�شنني،  ملليني  املمتد  واإرث��ه��ا  وثقافتها 
خلل اجلناح على ار�شاء التعاون والرتويج للدولة يف جميع 
يف  �شوريا  جلناح  الر�شمي  املتحدث  وتقدم  احل��ي��اة.  مناحي 
اأك�شبو 2020 ال�شكر لدولة االإمارات على هذه اال�شت�شافة 

املميزة، واأن الدول العربية اثبتت قدرتها على تنظيم اعظم 
ي�شارك  ال��ذي  العظيم  احل��دث  ه��ذا  ومنها  الدولية  املحافل 
192 دولة تروج مل�شريتها وعاداتها وتقاليدها،  فيه قرابة 
وتقدم اأف�شل ما لديها من علوم وتكنولوجيا وثروات ب�شرية 
التواجد  ه��ذا  خ��لل  للعامل من  نف�شها  وتعلن عن  ومعادن 
اأه���م ���ش��ادرات��ه��ا وج���ذب اال���ش��ت��ث��م��ار وال�شناعة  امل��م��ي��ز ع��ن 
والتجارة، ونود من هنا ان نقدم �شئ اإيجابي للب�شرية، كما 
نود اأن  تعك�س ال�شورة احل�شارية لل�شعب ال�شوري من خلل 

توا�شلنا مع الزوار من جميع اأنحاء العامل .
القطاع  ت��ط��ور   2020 اأك�����ش��ب��و  ���ش��وري��ا يف  وي��ع��ر���س ج��ن��اح 
وتقنية  الزراعة  علم  يف  احلديث  التفكري  وكيفية  الزراعي 
الري وتطوير املحا�شيل، كما يركز اجلناح على اأقدم تدوين 
االكت�شافات  اأول  م��ن  واع��ت��رب  اأكت�شف  وال���ذي  للمو�شيقى 
لكتابة املقطوعات املو�شيقية، ويرى الزائر معر�شاً جماعياً 
اأن كل لوحة  �شوري، حيث  اأنا  �شوريني مو�شوعه  لر�شامني 
املعر�س على  وتاأتي فكرة  �شوريا  من  معرو�شه متثل وجهاً 

اأن املواطن ال�شوري جزء من الوعي اجلماعي واأن ال�شوريني 
مت�شابهني يف كل �شئ ومرتابطني حتقيقاً ل�شعار اجلناح يف 

اأك�شبو.
 ويف اأخر حمطة يف اجلناح ال�شوري �شيكت�شف الزائر اأن هناك 
�شاركوا  وخارجها  داخلها  �شوري  مواطن   1500 من  اأكرث 

بر�شائلهم و�شورهم من اأنحاء العامل معبريين عن ع�شقهم 
لبلدهم وت�شامنهم معها ويركزون على تو�شيل م�شاعرهم 
للعامل، ويف هذه املحطة �شيقف الزائر منبهر بهذه اللوحات 
بالعودة  ويحلم  االأم  بوطنه  وجدانياً  تعلق  ل�شياي  الرمزية 

له يف اأقرب وقت.
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املمثل االأمريكي برايان كران�ستون يزور 
جناح املك�سيك يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي-  الفجر

كران�شتون، اجلناح  برايان  ال�شهري،  االأمريكي  واملخرج  والكاتب  املمثل  زار 
املك�شيكي يف اإك�شبو 2020 دبي، وهو جنم امل�شل�شل الدرامي اختلل �شال 

)Breaking Bad( حيث ج�شد �شخ�شية والرت وايت.
وكان برايان كران�شتون قد روج يف ال�شابق مل�شروع اأعمال مك�شيكي بداأه مع 

�شريكه يف برنامج اختلل �شال، اآرون بول.

اإك�سبو 2020 دبي يعر�ش حلوال 
مبتكرة لدمج الالجئني يف �سوق العمل

•• دبي– الفجر

يعترب دمج املهاجرين واللجئني يف �شوق العمل واإيجاد وظائف لهم اأمرا 
دوليني  خل��رباء  وفقا  م��ت��وازن،  جمتمع  لبناء  واأ�شل  لرفاهيتهم  اأ�شا�شيا 
�شلطوا ال�شوء على جمموعة من احللول املبتكرة امل�شممة لك�شر احلواجز 
ال��ت��ي حت���ول دون ت��وظ��ي��ف امل��ه��اج��ري��ن وال��لج��ئ��ني، وذل���ك خ���لل �شل�شلة 
نقا�شات "تاأثري اإك�شبو اليف" �شمن فاعليات اأ�شبوع الت�شامح والتعاي�س يف 
اإك�شبو 2020 دبي. تتوا�شل ال�شل�شلة التي بداأت اأول اأول اأم�س حتى 19 
نوفمرب؛ وي�شارك فيها القائمون على امل�شروعات املبتكرة التي ح�شلت على 
 2020 اإك�شبو  اإك�شبو اليف من  العاملي  وال�شراكة  االبتكار  برنامج  منحة 
دبي، والذي يلعب دورا حموريا يف دعم اجلهود املبذولة لتعزيز اال�شتدامة 
من خلل توفري التمويل والتوجيه والرتويج للحلول االإبداعية التي من 

�شاأنها حت�شني حياة النا�س واحلفاظ على الكوكب.
لينغ  ���ش��وزان  قالت  اخلري"،  يف  "مبدعون  جناح  يف  اأقيمت  جل�شة  وخ��لل 
موؤ�ش�شة �شركة "بيت�شا اإيت�س"، وهي �شركة ماليزية نا�شئة ت�شعى اإىل حت�شني 
حياة االأمهات اللجئات وعائلتهن يف ماليزيا من خلل ت�شويق الوجبات 
املنزلية: "اللجئات يف ماليزيا اأغلبهن من ميامنار واأفغان�شتان، والن�شبة 
لديهن  وكانت  عالية  مهارات  ولديهن  جيدا  تعليما  تلقني  منهن  االأك��رب 
بالفعل  ميكنهن  ل��ذا،  بلدانهن.  يف  االأح���وال  ت�شوء  اأن  قبل  جيدة  وظائف 
امل�شاهمة يف اقت�شادنا بطرق خمتلفة كقوى عاملة، ونحن يف ماليزيا جنلب 

اخلرباء من جميع اأنحاء العامل. فلماذا ال ندعهن يعملن؟"
فرن�شا مقرا  يتخذ من  ال��ذي  ماما"،  ماي  "ميت  م�شروع  فيما مت عر�س 
اأي�شا. تقوم فكرة امل�شروع على تدريب  اإك�شبو اليف  واحلا�شل على منحة 
امل��ه��اج��رات وت��وف��ري ف��ر���س جت��اري��ة لهن م��ن خ��لل من�شة ميكن  الن�شاء 

لل�شركات من خللها طلب الطعام بكميات كبرية للمنا�شبات اخلا�شة.
"اإذا كنت الجئا،  "ميت ماي ماما":  وقالت دنيا عمامرة موؤ�ش�شة م�شروع 
اأن  واأعتقد  الفئات؛  تلك  ندعم  نحن  للعمل.  الفر�س  نف�س  لديك  فلي�س 
ولكي  يعي�شوا،  اأن  عليهم  النا�س  ه���وؤالء  الأن  ت�شكرنا،  اأن  يجب  احلكومة 
مالية  مبالغ  احلكومات  تعطي  وبينما  االأم��وال.  اإىل  بحاجة  فهم  يعي�شوا 
املجتمع  يكلفوا  ل��ن  احل��ال��ة  تلك  ويف  بتوظيفهم؛  نحن  ن��ق��وم  ل��لج��ئ��ني، 
اأم��واال، بل �شيندجموا يف عملية االإنتاج ودفع ال�شرائب واإف��ادة حميطهم 
االجتماعي ماديا ومعنويا". ُيقام اأ�شبوع الت�شامح والتعاي�س الذي تتوا�شل 
املو�شوعات  اأ�شابيع  �شل�شلة  يف  ال��راب��ع  وه��و  نوفمرب،   20 حتى  فعالياته 
وكوكب  االإن�شان  برنامج  دبي �شمن   2020 اإك�شبو  ينظمها  التي  الع�شرة 
االأر�س لتبادل وجهات نظر جديدة وملهمة ب�شاأن اأبرز التحديات امللحة يف 

ع�شرنا وو�شع حلول لهذه التحديات.

جنوم ريا�سة كينيون ين�سمون اإىل 10,000 
زائر يوم اجلمعة يف فعالية الرك�ش يف اإك�سبو 
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2020 دبي على موعد يوم اجلمعة املقبل مع جولة  اإك�شبو  �شيكون زّوار 
تعزز روح املناف�شة لديهم، ب�شحبة كوكبة من جنوم عامل الريا�شة، خلل 

جولة يف موقع احلدث الدويل مل ي�شبقها مثيل.
ثلثة  بطول  م�����ش��ارات  اال�شتثنائية  اإك�شبو"  يف  "الرك�س  فعالية  ت�شمل 
اأجنحة  باأبرز  كيلومرتات، مرورا  و10  كيلومرتات،  كيلومرتات، وخم�شة 
اإك�����ش��ب��و 2020 دبي،  م��ن��اط��ق اال���ش��ت��دام��ة وال��ت��ن��ق��ل وال��ف��ر���س يف م��وق��ع 

باالإ�شافة اإىل قبة الو�شل العملقة، القلب الناب�س للموقع. 
العام،  هذا  للياقة  دبي  لتحدي  مميزة  �شمة  اال�شتثنائية  الفعالية  �شتكون 
حيث �شي�شارك فيها نحو 10،000 مت�شابق، بينهم الريا�شيون الكينيون 
واإزكيل  بو�شييني،  جيبكو�شغي  وج��ان��ي��ت  اأوم�����وروا،  ف��ردي��ن��ان��د  ال���ب���ارزون 
وهيلني  ي��ي��ج��ون،  ب��ي��ووت  وبيثويل  جيبتو،  وبري�شكا  ت�شيبوي،  كيمبوي 

نزميبي مو�شيوكا، وچوناثان كيبليمو مايو.
اأقيمت يف  التي  االأوملبية  االألعاب  اأوم��وروا يف دورة  العّداء فرديناند  �شارك 
طوكيو، واأتبعها باأداء رائع يف نريوبي يف �شبتمرب، حيث قطع م�شافة 100 
مرت يف زمن 9.77 ثانية، وهو ماجعله �شاحب الرقم القيا�شي االأفريقي 
اأما الريا�شيون االآخ��رون فهم  اأ�شرع رجل على االإط��لق.  احل��ايل، وثامن 

حمرتفون يف العدو مل�شافات اأطول.
وفازت جانيت جيبكو�شغي بو�شييني، املُلقبة باإلدوريت اإك�شربي�س، بامليدالية 
وامليدالية   ،2007 ع��ام  ال��ع��امل  بطولة  يف  م��رت   800 �شباق  يف  الذهبية 
الف�شية يف دورة االألعاب االأوملبية عام 2008. اأما اإزكيل كيمبوي ت�شيبوي، 
فهو ا�شم معروف يف �شباقات 3،000 مرت موانع، حيث فاز يف دورة االألعاب 
االأوملبية يف عاَمي 2004 و2012، وبطولة العامل يف 2009، و2011، 
االإط��لق يف  ع��ّداء على  اأ�شرع  �شاد�س  اإزكيل  زال  و2013، و2015؛ وما 

هذه الفئة.

اأنغام ورق�سات �سرق اأو�سطية بحلة جديدة يف اإيقاعات اليوبيل من اإك�سبو 2020

اجلناح الربازيلي ي�ستقبل 401.177 زائرا منذ انطالق اإك�سبو 2020 دبي 

اإك�سبو 2020 دبي يحت�سن عر�سا مميزا للقدود احللبية املر�سحة لقائمة اليون�سكو

اأورك�سرتا الفردو�ش الن�سائية تقدم عر�سني اإ�سافيني يف اإك�سبو 2020 دبي

اجلناح ال�سوي�سري يحتفل ب�� »اأ�سبوع الت�سامح وال�سمول« يف »اك�سبو 2020 دبي« 

االأ�سبوع ا�ستعر�ش ترميم »معبد بعل �سمني« يف »تدمر« ب�سوريا
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املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ال����ذي حققته  ال��ب��اه��ر  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د   
اإيقاعات  م��ه��رج��ان  ���ش��م��ن  ال��ع��امل  اإي��ق��اع��ات  �شل�شلة 
الن�شخة  ال�شت�شافة  اليوبيل  من�شة  ت�شتعد  اإك�شبو، 
يومي  اليوبيل  اإيقاعات  بعنوان  املهرجان  من  الثانية 
18 و19 نوفمرب. يعود جزء كبري من اإيقاعات هذه 
الن�شخة اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط، مب�شاركة كوكبة 
وال�شعوديني  وال�شوريني  االإم��ارات��ي��ني  الفنانني  م��ن 
القادمني  الفنانني  من  ع��دد  جانب  اإىل  والعراقيني، 

من مناطق اأخرى.
و�شخ�شية  جيه"  "دي  وه����و  ن��ي��ف��ي��ل،  داين  ي��ح��ي��ي  
اإذاع��ي��ة ومنتج لبناين ول��د يف دول��ة االإم���ارات ويحمل 
باإيقاعاته  ال�شل�شلة  اأم�شيات  من  واح��دة  ع��دة،  جوائز 
احل�شرية، التي اأك�شبته مكانة مرموقة حمليا ودوليا. 
اأما جاي اأبو، املقيم اأي�شا يف االإمارات، ف�شيقدم اأف�شل 
على  باحليوية  املفعم  بعزفه  البلوز،  مو�شيقى  يف  ما 

الغيتار و�شوته املميز.
ال�شعودية  وال��ن��ا���ش��ئ يف  ���ش��وري��ا  امل���ول���ود يف  ف��ل��و،  م��و 
وا�شعة  قاعدة جماهريية  لنف�شه  بنى  دبي،  واملقيم يف 
عرب الغناء باأ�شلوب الراب عن نف�شه وحياته - عيوبه 
ترقب  ل���رواد حفله  قلبه. وميكن  واأوج����اع  وخم��اوف��ه 

اأغاٍن من األبومه االأول الرائع "ذ�س اإز يو".
اآز بر كا�شرب فرقة تتاألف من مو�شيقيني من خمتلف 

الرئي�شية  املغنية  تتعاون  حيث  العربي،  العامل  اأنحاء 
وك���ات���ب���ة االأغ�������اين ك������ارال، وه����ي م���ن اأ�����ش����ول �شورية 
فل�شطينية، مع فنانني كرث لربط ال�شرق بالغرب. ويف 
�شوء ت�شدر باكورة األبومات الفرقة "ِهت ذا غراوند" 
ب�شهرة  َتعد  فاإنها  االأو���ش��ط،  ال�شرق  تيونز  اآي  قوائم 

غنائية مبهرة.
�شيباين  ���ش��ارة  ال��ع��راق��ي��ة  ب��ي  اآن���د  االآر  ومت��ث��ل مغنية 
فرقة من ام��راأة واح��دة مهمتها ر�شم االبت�شامة على 

وجوه النا�س. بعد اأن افتتحت �شابقا حفل للمطرَبني 
دايرك�شن  ون  فرقة  )ع�شو  باين  ليام  الربيطانَيني 
���ش��اب��ق��ا( وج���ورج���ا ���ش��م��ي��ث، ف��اإن��ه��ا لي�شت غ��ري��ب��ة عن 

ال�شهرة واالأ�شواء.
املو�شيقيني  كرو" هي جمموعة من   264 "ذا  فرقة 
املقيمني يف دبي، اجتمعوا ال�شتك�شاف جمموعة اأو�شع 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  املو�شيقية  االأ���ش��ال��ي��ب  م��ن 

وتقدميها بلم�شة حملية.

دولة  يف  ت�شّكلت  خما�شية  ه��ي  بارك"  "دافين�شي 
ال��ف��ري��د م���ن مو�شيقى  االإم��������ارات، جت��ل��ب م��زي��ج��ه��ا 
لي�شتمتع  ال������روك  وم��و���ش��ي��ق��ى  ال��ت��اأم��ل��ي��ة  ال���ف���ول���ك 

احل�شور باإيقاعاتها الراق�شة.
عاملية  ظ��اه��رة  متثل  ال��ت��ي  "ريفردان�س"،  ف��رق��ة  اأم���ا 
منذ انطلقها يف مدينة دبلن يف عام 1995، فتقدم 
ن�شخة عاملية لل�شتعرا�س ال�شهري بلم�شة من املوؤثرات 

ال�شرق اأو�شطية.
التي  دان�س كومباين"،  "اأك�شي�س  وت�شتعر�س موؤ�ش�شة 
ي��ق��ع م��ق��ره��ا يف والي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ا، ط��ري��ق��ة ابتكارها 
"رق�شة داجمة للقدرات اجل�شدية" واأدائها وتعليمها، 
الع�شري  ال��رق�����س  م��ن  ن��وع��ا  الرق�شة  ه��ذه  متثل  اإذ 
القدرات  ذوي  م��ن  راق�شني  ب��ني  ت��ع��اون  ث��م��رة  ي�شكل 
اأحد  داين يل،  ي��ت��ج��اوز  ف��ي��م��ا  امل��ت��ف��اوت��ة،  اجل�����ش��دي��ة 
االإبداعيني  واملديرين  الراق�شة  العرو�س  م�شممي 
الرواد يف دبي، حدود االإبداع بف�شل جمموعة مهاراته 

اللفتة.
بف�شل  اإك�شبو،  اإيقاعات  من  اليوبيل  اإيقاعات  ومتثل 
املثالية  الفر�شة  الفنانني،  من  املتنوعة  جمموعتها 
ال�شتك�شاف عامل املو�شيقى والرق�س العامر بالتنوع يف 

املنطقة والتعّرف اإىل مواهب عاملية ُملهمة.
 4:00 ال�شاعة  اليوبيل" من  "اإيقاعات  ُتقام حفلت 
ع�شرا بتوقيت دولة االإمارات، على من�شة اليوبيل يف 

منطقة اال�شتدامة. 
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دبي"    2020 "اك�شبو  يف  الربازيلي  اجلناح  ا�شتقبل 
فعاليات  ان��ط��لق  منذ  زائ��ر   401.177 االآن  حتى 
احل���دث ال���دويل. وج���اء االإع���لن ع��ن ذل��ك بالتزامن 
مع احتفاالت الربازيل بيومها الوطني، بح�شور وفد 
ر�شمي من الدولة الواقعة يف اأمريكا اللتينية، يقوده 
الربازيل  جمهورية  رئي�س  بول�شونارو،  جاير  معايل 
اإليا�س مارتينز فيلو، املفو�س العام  االحتادية.  وقال 
"يوا�شل  دبي":   2020 "اك�شبو  يف  الربازيل  جلناح 
الزوار  من  كبرية  اأع��داد  ا�شتقطاب  الربازيلي  اجلناح 
االأعمال  لغر�س  ال����زوار  م��ن  مزيجا  ميثلون  ال��ذي��ن 
من  كبرية  باقة  يتيح  اجل��ن��اح  واأن  خا�شة  وال��رتف��ي��ه، 
عنا�شر اجلذب، ومنها التنوع احليوي، والذي �شلطت 
الربازيل ال�شوء عليه، ُبغية التوا�شل مع اجلهات التي 

لديها م�شاعي للحفاظ على البيئة يف الدولة، واإبراز 
التزامها حيال البيئة واحلد من التغري املناخي.

فر�شا  اأي�شا  االأعمال  لغر�س  للزوار  الربازيل  وتتيح 
جماالت  ع��دة  ع��رب  وال��ت��ج��ارة  اال�شتثمار  يف  حمتملة 

رئي�شية كالغذاء، ال�شفر وال�شياحة.
مليون   20 قيمتها  ا���ش��ت��ث��م��ارات  ال���ربازي���ل  ور���ش��دت 
دوالر يف جناحها باحلدث، حيث مزجت يف بنائه بني 
للزوار.  ث��ري��ة  لتقدمي جت��رب��ة  وال��ع��م��ارة  اجل��م��ال��ي��ات 
140 جهاز عار�س �شوئي عملق  وي�شتخدم اجلناح 
ل��ع��ر���س ���ش��ور ب��ال��ف��ي��دي��و ل��ل��غ��اب��ات، االأن���ه���ار، املراكز 
اأغ�شية  على  الربازيلية  والثقافة  ال��غ��ذاء  احل�شرية، 

�شبه �شفافة داخل ممراته".
املطرية  االأم���ازون  غابات  جتربة  اجلناح  وي�شتح�شر 
ال�شحلة ي�شغل  ُم�شّطح للمياه  يف دبي، ويحتوي على 

ن�شف م�شاحته.
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قدم املغني ال�شوري ال�شهري حممد خريي حفل مميزا 
يف  اليوبيل  م�شرح  يف  فخري  �شباح  للراحل  تكرميا 
اإك�شبو 2020 بح�شور جمهور من خمتلف اجلن�شيات 
العربية، وذلك �شمن فعاليات اليوم الوطني ال�شوري، 
ال�شعب  بها  التي يتغنى  القدود احللبية  اإحياء  بهدف 
الوطن  اأنحاء  جميع  من  الفن  هذا  وحمبي  ال�شوري 

العربي. 
وفن القدود احللبية مر�شح للإدراج يف قائمة منظمة 
االأمم املتحدة )اليون�شكو( للرتاث الثقايف غري املادي 
من  ال��ع��دي��د  يف  احللبية  ال��ق��دود  وتنت�شر  للب�شرية، 
ه��ي موطنها  اأن حلب  امل��ع��روف  وم��ن  ال�شورية،  امل��دن 

االأ�شلي. 
ت��ق��ع ح��ل��ب ع��ل��ى ط���ول ط��ري��ق احل��ري��ر ال��ق��دمي؛ وقد 

اح��ت�����ش��ن��ت امل��دي��ن��ة ع��ل��ى م��ر ال�����ش��ن��ني ف��ن��ان��ني واأدب����اء 
اإىل  اأدى  ال��ع��امل، مم��ا  اأن��ح��اء  م��ن جميع  ومو�شيقيني 
موروث مو�شيقي غنائي ثري جمع مزيجا حيويا من 

الثقافات واحل�شارات، وانتقلت من جيل اإىل اآخر.
وباأداء مميز يتم غناء االأغاين القدمية وال�شعر العربي 
االأداء خلدمة  فناين  قبل  م��ن  االرجت���ال  اأو  ال��ق��دمي، 
اللحن  تركيبة  على  احلفاظ  مع  املنا�شبة،  اأو  احل��دث 
اأ�شا�شيا  ج��زءا  الغناء  من  النوع  ه��ذا  �شّكل  التقليدي. 
الذكريات  وم��ن  االأ�شلية،  املو�شيقية  حلب  ليايل  من 

الدينية اإىل الغناء املبهج والق�شايا اليومية.
وق���ال خ��ال��د ���ش��م��ع��ة، م��دي��ر ج��ن��اح ���ش��وري��ا، يف اإك�شبو 
القدود عرب قرار  اإدراج  املرتقب  اإن من  2020 دبي، 
اجتماع  يف  دي�شمرب  يف  اتخاذه  �شيتم  ال��ذي  اليون�شكو 
ب�شاأن   2003 التفاقية  الدولية  احلكومية  اللجنة 

الرتاث غري املادي يف باري�س، فرن�شا.
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الن�شائية  االأورك�����ش��رتا  الفردو�س،  اأورك�شرتا  اأ�شافت 
الرائدة بقيادة املو�شيقار اإيه اآر رحمان، احلائز كل من 
جائزتي اأو�شكار وغرامي، عر�شني اآخرين اإىل برنامج 

فعالياتها يف اإك�شبو 2020 دبي.
باليوم  احتفاًء  عر�شا  الفردو�س  اأورك�شرتا  قدم  حيث 
كما   ، نوفمرب   16 الثلثاء  اأم�س  للت�شامح،  ال��دويل 
نوفمرب   20 ال�شبت  للطفل،  العاملي  ال��ي��وم  يف  يقدم 
اجلاري، ال�شاعة 3 م�شاء،عر�شا اآخر بقيادة املاي�شرتو 
اإك�شبو  يف  اليوبيل  بحديقة  وذل���ك  ���ش��ّب��اح،  يا�شمينا 

دبي.   2020
حملياً،  ط��اب��ع��اً  ال�شينما  ع��امل  اأغ���اين  بع�س  وحت��م��ل 
عرب ا�شتخدام اآالت واإعدادات مو�شيقية اإقليمية اأثناء 
اأي�شا  �شي�شم  ال��ذي  للت�شامح،  ال���دويل  ال��ي��وم  عر�س 

اأطفاال من جوقة مدر�شة جيم�س ليجا�شي.
اأكرث  العر�س مقطوعات مو�شيقية من بع�س  وي�شم 

اأنحاء العامل،  االأفلم وامل�شل�شلت املُحببة من جميع 
ح��ي��ث ي�شلط ال�����ش��وء ع��ل��ى ال�����ش��م��ول وال��ت��ع��اي�����س عرب 
امللحنني،  م��ن  متنوعة  جمموعة  قدمتها  مو�شيقى 
وجاي  دليلي،  قلبي  واأن��ا  بومباي،  مو�شوع  بينها  من 
هو من فيلم املليونري املت�شرد، ومعزوفات من �شينما 
باراديزو.  وقال اإيه اآر رحمان: "اإن الت�شامح والتعاي�س 
هما اخليطان اللذان يربطان املجتمع. فحني نحتفل 
بتنوعنا، نتحد يف قوتنا. نحن �شعداء يف امل�شاركة بهذا 
الثقايف  ال��ت��ن��وع  يف  املو�شيقى  واإب�����راز  ال��ك��ب��ري  احل���دث 
واحل�������ش���اري ل��ل��ت�����ش��ام��ح ال����ذي ت��ن�����ش��ره ال��ف��ن��ون عرب 
العاملي للطفل،  بالن�شبة لليوم  اأما  ال�شوت والكلمة". 
تتعاون اأورك�شرتا الفردو�س مع كل من املغنية ختيجة 
رحمان، ابنة املو�شيقار اإيه اآر رحمان، وعازف البيانو، 
ال��ب��ال��غ ع��م��ره 16 ع��ام��ا، ل��ي��دي��ان ن��ادا���ش��وارام لعزف 
تقدمي  م��ع  ب��احل��ن��ني،  زاخ����رة  مو�شيقية  م��ق��ط��وع��ات 
"اجلميلة  مثل  ديزين"  "كل�شيكيات  ت�شمل  عرو�س 

والوح�س"، و"حورية البحر".

•• دبي- الفجر

يكت�شف اجلناح ال�شوي�شري الت�شامح من خلل عد�شات 
»اأ���ش��ب��وع الت�شامح  ال��ث��ق��ايف يف  ال����رتاث  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
 2020 »اك�شبو  وال�شمول« الذي يقام �شمن فعاليات 
دبي«، حتى تاريخ ال�� 20 من نوفمرب، ُبغية اإبراز كيف 

نع م�شتقبل اأف�شل.  ي�شاعد الرتاث املا�شي يف �شُ
وجلب اجلناح ال�شوي�شري بالتعاون مع »�شوي�شنيك�س« 
للم�شاركة يف  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق  �شوي�شرا  م��ن  خ��رباء 
»االإلهام  ع��ن��وان  حت��ت  اأقيمت  التي  النقا�شية  احللقة 
اأف�����ش��ل: ك��ي��ف ميكن  اأج���ل م�شتقبل  م��ن امل��ا���ش��ي م��ن 
يف  الت�شامح  يحمي  اأن  الثقايف  ال��رتاث  على  للحفاظ 
البحثي  امل�شروع  على  ال�شوء  لت�شليط  جمتمعاتنا؟«، 
»كوالرت- تدمر« التابع جلامعة »لوزان« ال�شوي�شرية. 
»معبد  ل���  رق��م��ي  م��ن عملية ترميم  امل�����ش��روع  وي��ت��ك��ون 
ال�شورية، وذلك  بعل �شمني«، مبدينة »تدمر« االأثرية 
االآثار  ع��امل  اأر���ش��ي��ف  امل��ت��واف��رة يف  البيانات  واق���ع  م��ن 

امل��وق��ع خلل  وّث���ق  ال���ذي  ك����والرت،  ب��ول  ال�شوي�شري، 
الفرتة من ثلثينيات اإىل �شتينيات القرن املا�شي. 

لدى  �شوي�شرا  �شفري  ب��اج��ي،  ما�شيمو  معايل  وافتتح 
االإم������ارات وال��ب��ح��ري��ن، اجل��ل�����ش��ة ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة، بح�شور 
ال�شيد. على ال�شعايل، ال�شكرتري امل�شاعد باالإنابة لقطاع 
وت�شمنت  وال�شباب.  الثقافة  ب��وزارة  والفنون  ال��رتاث 
من  جمموعة  النقا�شية  احللقة  يف  امل�شاركني  قائمة 
اخلرباء الدوليني، منهم املحا�شر باتريك مي�شيل، من 
جامعة »لوزان«، والذي قدم م�شروع »كوالرت- تدمر«، 
د. ذكي اأ�شلن، املمثل االإقليمي للمركز الدويل لدرا�شة 
�شون وترميم املمتلكات الثقافية »ايكروم« لدى الدول 
التنفيذي  املدير  فريلند،  فالريي  ال�شيد.  العربية، 
للتحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاعات 
»األف«، والربوفي�شورة جرات�شيا تو�شي، مديرة »خمترب 
الرتاث  على  واحل��ف��اظ  للبيئة  جيوماتك�س  ج��ي��ك��و«- 
املعر�س  »ُي��ربز  الثقايف.  وق��ال معايل ما�شيمو باجي: 
اللتان  الثقايف  الرتاث  اأهمية  النقا�شية حول  واحللقة 

املواقع  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ���ش��وي�����ش��را  ال���ت���زام  نظمناهما 
ا�شتثنائية  عاملية  بقيمة  املتمتعة  والطبيعية  الثقافية 
على  اأي�شا  ال�شوء  ي�شلط  كما  امل�شتقبلية،  ل��لأج��ي��ال 

تبنيها للحوار والت�شامح يف كافة اأنحاء العامل«.
وحتى تاريخ ال�� 20 من نوفمرب اجلاري، ي�شتطيع زوار 
اكت�شاف  دب��ي«   2020 »اك�شبو  يف  ال�شوي�شري  اجلناح 
احتفال اجلناح ب�� »اأ�شبوع الت�شامح وال�شمول«. وبجانب 
اأي�شا  اجل��ن��اح  ي�شتعر�س  ت��دم��ر«،  »ك����والرت-  م�����ش��روع 
املهني  للتعليم  اأوتيزم«   4 تي  �شي  اآي  »رافيزا  برنامج 
للأ�شخا�س  واالت�����ش��االت  املعلومات  تقنية  جم��ال  يف 

املُ�شابني بحاالت طيف التوحد. 
اأحد  الفر�س«،  »منطقة  يف  ال�شوي�شري  اجلناح  ويقع 
مناطق املو�شوعات الرئي�شية الثلثة التي يتكون منها 
لزواره  اجل��ن��اح  ويتيح  دب���ي«.   2020 »اك�شبو  م��وق��ع 
بانورامية  م�شاهد  ال�شوي�شري،  االب��ت��ك��ار  م��ن  مل��ح��ات 
جانب  م��ن  وال��رتك��ي��ز  االإب�����داع،  الطبيعية،  للمناظر 

�شوي�شرا على اال�شتدامة والبيئة.  

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2021/351 التنفيذ املدين 
 بناء على طلب / املحكوم له / مكتب اال�شت�شاريون للمحاماة واالعمال القانونية اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / فوزية احمد االإبراهيم اجلن�شية / �شوريا 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق���د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2021/2/22 يف  الق�شية )13/2021( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
تقدم  قد  اعله  له  املحكوم  ان  ، ومبا  وامل�شاريف  الر�شوم  �شامل  درهما   27660.82
بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
امللحظات : االإمارات / راأ�س اخليمة/ املعمورة - راأ�س اخليمة/ بناية الرحمة �شقة 102 

 ق�سم التنفيذ 
نورة عبدالرحمن عبداهلل 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
دبي  ب���� مدينة  والكائنة    )4666 رقم  ، )رخ�شة  م ح منطقة حرة  �س  /اأونكوبيوتك  �شركة 
املنطقة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة  املتحدة  العربية  ، دولة االم��ارات  املنطقة احلرة ملطار دبي 
اع��لن قرارها للكافة وال��ذى مت اتخاذه  ال�شركة املذكورة يف  ، ترغب هذه  احل��رة ملطار دبي 
اغلق وحل  ب�شاأن   2021/11/4 بتاريخ  الذي عقد  اإجتماعه  االإدارة يف  بوا�شطة جمل�س 
فى  مطالبات  اى  ول��دي��ه  ب��االم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا  ال�شركة. 
االع��لن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خلل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�شجل او االت�شال ب :  ال�شادة / ايه بي �شقر لتدقيق احل�شابات  
�س ب : 19524 ، دبي  ، 

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2511585 4 971+ 

Email:bigy@abkauditing.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008314 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن ال�شيد ح�شني عود الديب  

جمهول حمل االإقامة : عجمان الرا�شدية 0555707210  
اأعله تطالبكم ب  املذكورة  الدعوى  اياز - قد رفعت  بناء على طلب املدعي / ن�شيب اهلل نور 
: املطالبة مببلغ وقدره )5021( الف درهم  - الزام املدعي عليهم لدفع الر�شوم وامل�شاريف 
من   )5( الفقرة   229 املادة  الحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   - املحاماة  واتعاب 
اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/22 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املدنية.   االإجراءات  قانون 
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/15 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008200 اأمر اداء  

اىل املدعي عليه : حممد عطا اهلل عبداحلليم عبداهلل م�شري اجلن�شية 
م�شري  البغدادي  اجلارحي  حممود  روؤف  حممد  املدعي  بان  نعلمكم 
بحقكم  و�شدر  للمطالبة  اأعله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - اجلن�شية 
احلكم االتي : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 

)8000( درهم والزمته بامل�شروفات حكما غري قابل لل�شتئناف 
حرر بتاريخ 2021/11/9 

حرر بوا�شطة املوظف
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003789 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تك اجننريينج - ذ م م   
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان كورني�س عجمان �شارع ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي الرميلة 
بريد   0556090500 رقم  متحرك  هاتف   067475552 رقم  هاتف   -   3 رقم  مكتب   2

 s.i.hussain@techgroup.ae : الكرتوين
 7991 مكاين  رقم   day@techgroup.ae

)باللغتني العربية واالجنليزية( 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة  اأمام مكتب   2021/11/23 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ 2021/11/7 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008565 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عامل كري ح�شن رفيز الدين حوالدر  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : ال�شارقة مويلح ال�شارقة �شارع املليحة �شقة رقم 106 الطابق رقم )1( ملك 

�شامل على عبداهلل بن هويدن الكتبي هاتف متحرك : 050815949 
العلن املدعي عليه ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية 

واربعمائة  الف  وت�شعة  )مائة  درهم   109،430 مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  ب�شفته  عليه  املدعي  بالزام  احلكم 
وثلثون درهما( مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد

احلكم الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره 10،000 درهم كتعوي�س جابر لكافة االأ�شرار التي 
وحب�شها  الدعوى  يف  بها  املطالب  م�شتحقاتها  �شداد  عن  باالإمتناع  عليها  املدعي  قيام  جراء  من  املدعية  اأ�شابت 
الزام املدعي عليه  ا�شتحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى.   وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ 
اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم 
او  �شخ�شيا   )10 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  الدعوى حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد 

على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/16   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007877 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شادق ح�شني خادم ح�شني  
جمهول حمل االإقامة : دبي ديره بالقرب من �شوق الديره  
 0569361655  0569101822  056822555

بناء على طلب املدعية / انالني تاجانا�س جامالو 
قد اقام عليك الدعوى وتطالبك فيها :- الزام املدعي عليها بدفع مبلغ )3600 درهم( درهم 

الزام املدعي عليه باإرجاع �شيكات رقم )100041( )100042( 
الزام املدعي عليها بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة اعلن املدعي عليها باجلل�شة والئحة االدعاء. �شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية. 
االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �شباحا   8.30 ال�شاعة  متام  يف  املدنية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام 
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. اعلن املدعي عليه بلغتي 

العربية واالجنليزية - حرر بتاريخ  2021/11/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0008352 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شاحلة االدري�شي العزوزي - العنوان :9405000  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعله
ل�شالح / حممد وجيه جمعه حبو�س - بالتايل : ن�س احلكم 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )45000 درهم( 
قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها 

الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات.
حكما غري قابل لل�شتئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تارا ملقاوالت البناء   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003598/ 

اإىل املحكوم عليه : تارا ملقاوالت البناء 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد عبداهلل حممد ح�شن الرئي�شي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة.  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 106937 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي دروي�ض حممد على بردان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003884/ 

اإىل املحكوم عليه : علي دروي�س حممد على بردان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ نظم الدين عبدال�شتار اأحمد عبدال�شتار - اجلن�شية : هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 7780 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

  اال�سماء           
�شعيد  امل��دع��و / حممد  ب���اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
عبداهلل �شورا ال�شحي ، تقدم بطلب تغري املقطع االول ال�شم ابنه 
)رك��ان( من )رك��ان( اىل )راك��ان( ليكون ا�شم ابنه بعد التغري/ 
راكان حممد �شعيد عبداهلل �شورا ال�شحي ، وان من له م�شلحة يف 
االعرتا�س ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعلن 

امام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية
 حممد مدحت �سكرى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008492 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدريه حممد �شمبيه البلو�شي  - جمهول حمل االإقامة : اإمارة دبي جمريا 
رقم 3 �شيدلية بل�شم نول 38 هاتف رقم 0506303039 0507077733  

وخم�شون  و�شتمائة  االف  )ت�شعة  درهم   9،650 مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   12% بواقع  املبلغ  ذلك  عن  القانونية  والفائدة  درهم( 

ال�شداد. الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة 
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/16 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طاهر عبداملنعم عو�ض �سلطان   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004795/ 

اإىل املحكوم عليه : طاهر عبداملنعم عو�س �شلطان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شياء حممود حممد ، اجلن�شية : عراقي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 10409 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعويني رقم 1+2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16321641.16 
درهم( �شامل للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:�شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروزفير - �شقة 
وميثله : حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي    - بلزا  كراون  قبل   -  1207

املطلوب اإعلنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - �شارع رقم 47 - مبنى فيل رقم 20  - �شقة 
Saeedmbb@gmail.com - 00971506254555 - 20 فيل رقم 20  - فيل رقم

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 225.43 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 207 - مببلغ : 2،240،091.22 درهم 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 176.11 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ :  1.777.293.94 درهم 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعويني رقم 1+2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16321641.16 

درهم( �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:�شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروزفير - �شقة 

وميثله : حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي    - بلزا  كراون  قبل   -  1207
املطلوب اإعلنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - �شارع رقم 47 - مبنى فيل رقم 20  - �شقة 

Saeedmbb@gmail.com - 00971506254555 - 20 فيل رقم 20  - فيل رقم
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 225.43 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 207 - مببلغ : 2،240،091.22 درهم 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 176.11 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ :  1.777.293.94 درهم 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005786 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �شركة ال�شقور الذهبية للن�شاءات ذ.م.م ، العنوان : 9330955
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله  ل�شالح العربية للم�شاع�د واالأنظمة املتحركة �س.ذ.م.م، بالتايل:
لل�شركة  توؤدى  باأن  عليها  املدعي  باإلزام   / احل�شوري  مبثابة   / املحكمة  قررت   - احلكم  ن�س 
بفائدة  وباإلزامها  درهم(  وخم�شمائة  األفا  ع�شر  )اأحد  درهم  املدعية مبلغ�ا مقداره 11500 
قانونية �شنوية بواقع 5%من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 27/7/2021 وحتى متام ال�شداد 
�شريطة االأ جتاوز اأ�شل املبلغ املق�شي به واألزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم 

مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما غريقابل لل�شتئناف

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
ال�شادة/ مكتب عبداهلل حممد ر�شول و�شركاه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  - املحرتمون 

املو�سوع / اعالن بالن�سر 
عجمان  جزئي  جتاري  يف الق�سية رقم 3554/2021 

للمدعي عليه:- غاب�س عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي 
فيما يلى �شيغة االعلن املراد ن�شره باللغة العربية

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة امل�شريف 
املعلن اليه للمدعى عليه : غاب�س عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي

يف الق�شية رقم 3554 ل�شنة 2021 جتارى جزئى عجمان
االحتادية  عجمان  حمكمة  قبل  من  خلف  خالد  امل�شريف  اخلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
االبتدائية - املوقرة الأعمال اخلربة امل�شرفية يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم ال�شبت املوافق: 
عن  وذلك  االأول  امل�شرفية  اخلربة  اجتماع  لعقد  ظهرا  الثانية  ال�شاعة   20/11/2021 -
مع   0504464240 رقم  على  التوا�شل مع اخلبري  ونرجو  زووم  برنامج  بعد عن طريق 

اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�سريف / خالد خالف
رقم القيد بوزارة العدل 571

اإجتماع خربة 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
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 اإخطار عديل بالوفاء 
ان����ذار قانوين بالتكليف بالوفاء

مقدم من : املنذرة / رو�شة عبد احلميد حممد عبداهلل احلمادي - اإماراتية اجلن�شية - حتمل بطاقة هوية رقم )784197943826517(
العنوان / االمارات - ال�شارقة - منطقة املجاز 1 - �شارع كورني�س بحرية خالد - بناية بالر�شيد 1 - الطابق 16  الهاتف / 0554090909 - 0559356933، الربيد 

rodazayed2017@gmail.com / االإلكرتوين
�شد / 1- املنذر اإليه االأول/ الك�شاندر بولي�شوك - اأذربيجاين اجلن�شية - يحمل جواز �شفر رقم )p4695308( ، ويحمل رقم املوحد)13049735(

وذلك ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مديراً يف الرخ�شة التجارية امل�شماة ب� )االمرباطور لتجارة املجوهرات ذ،م،م( ، والتي حتمل الرقم )609639( ، 
حمل اأقامته / االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - منطقة اخلان – فندق الليوان ، -  هاتف / 0505758105 - هاتف العمل / 065365550، 

املجوهرات ذ،م،م ، والتي حتمل الرقم )609639 ( ،  لتجارة  االمرباطور   / الثاين  اإليه  املنذر   -2
العنوان / االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - منطقة اخلان – فندق الليوان ،  هاتف / 0505758105 - هاتف العمل/ 065365550،

املو�شوع : انذار عديل بالتكليف بالوفاء
هذا و مبوجب املو�شوع امل�شار اإليه اأعله حرر املنذر اإليه االأول وبا�شم املنذر اإليه الثاين ، ل�شالح املنذرة ، كل من ال�شيك رقم ) 563072( مببلغ و قدره )30،000 درهم( 
فقط ثلثون األف درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2015/12/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، و ال�شيك رقم ) 563073( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط 
اأربعون األف درهم الغري ، ي�شتحق بت�اريخ 2016/1/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، وال�شيك رقم ) 563074( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط اأربعون 
اأربعون  فقط  درهم(   40،000( قدره  و  مببلغ   )563075( رقم  ال�شيك  و   ، االأول  اخلليج   ، بنك  على  امل�شحوب  و  األف درهم الغري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/2/18 
األف درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/3/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، و ال�شيك رقم )563076( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط اأربعون األف 
درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/4/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، وبتاريخ ا�شتحقاق ال�شركات ال�شالفة البيان، تقدمت املنذرة للبنك امل�شحوب عليه هذا 
ال�شيكات كل يف موعد ا�شتحقاقه ، اإال اأن جميع ال�شيكات اأرتدوا ب�شبب عدم كفاية الر�شيد ،  وحيث قد قامت املنذرة مبطالبة املنذر اإليهما االول والثاين مرارا و تكرارا ب�شداد 
قيمة ال�شيكات ، اال انهما امتنعا عن ال�ش�داد ب�دون �ش�ند اأو م�شوغ قانوين يدعو بذلك ، االمر الذي حدا باملنذرة الإنذاراملنذر اليهما االول والثاين مبوجب هذا االأنذار بتكليفه 
بالوفاء بقيمة ال�شيكات، لذلك ، فاإن املنذر اذ تبادر بتكليف املنذر اليهما االول والثاين مبوجب هذا االإنذار العديل ب�شداد مبلغ مائة وت�شعون الف درهم واملرت�شد بذمتهما 
للمنذرة والثابت مبوجب ال�شيكات امل�شار اليها اعله ب�شدر هذا االإنذار وذلك خلل مدة خم�شة ايام من تاريخ ا�شتلمكم واخطاركم بهذا االإخطار بهذا االإنذار وفقا لن�س 

املادة )144/1( من قانون االإجراءات املدنية واإال �شت�شطر املنذرة للجوء اىل الق�شاء ال�شت�شدار امر باداء هذا املبلغ مو�شوع ال�شيكات من املحكمة املخت�شة. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0031772
اخطار عديل للوفاء مببلغ 158246،29درهم 

املخطرة : �شركة جلوبال يارد ل�شناعة االألواح اخل�شبية �س،ذ،م،م - وميثلها ال�شيد / حمدي احل�شيني رم�شان الزواوي - م�شري اجلن�شية – ويحمل 
  ، الق�شي�س   - دبي   - املتحده  العربية  االإمارات   : العن�وان   - اعله  املذكورة  الرخ�شة  ب�شفتي مديرا يف   )  784197751072402  ( رقم  هوية 

الهاتف : 0505535572
�شد / املخطر اليه االأول : م�شنع الريموك املتميز للت�شميم والديكور الداخلي واثاث املطابخ ذ،م،م 

املخطر اليه الثاين : علء الدين حممد عبد اجلواد العك�س - اأردين اجلن�شية – ويحمل هوية رقم )784197063021527( ،  العن�وان : االإمارات 
العربية املتحده ال�شارقة – �شناعية رقم 1 – خلف �شارع الوحدة – خلف قرطا�شية فاروق ، الهات�ف : 0508890858 - 0502711517

الوقائع 
تقوم ب�شناعة االألواح اخل�شبية تربطها علقة عمل مع املخطر األيهما وعليه قامت املخطرة بت�شليم املخطر  �شناعية  موؤ�ش�شة  املخطرة  اأن  حيث   -1
األيهما بع�س الب�شاعة واخلامات من اجل ان تقوم املخطر اليها با�شتعمالها يف عملها ،  2- وبناء على ذلك قامت املخطرة بتحرير فواتري �شراء للمخطر 
اليهما وبلغت تلك الفواتري مبلغ وقدره )158246،29( درهم “ مائه وثمانيه وخم�شون األف مائتان و�شته واأربعون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شاً 
فقط ال غري “، 3- وقد توا�شلت املخطرة مع املخطر اليهما وذلك من اأجل حت�شيل املبلغ املراد ولكن ذلك دون اى نتيجة من املخطر األيهما حيث 
قاما املخطر األيهما باإبلغ املخطرة عن طريق الربيد االألكرتوين باأحقيته يف ذلك املبلغ مع تعهده بدفع قيمة الفواتري قريبا ولكن دون الو�شول اإىل 
نتيجة ، 4- وحيث اأن املخطرة حاولت مررا وتكرارا بكافة املحاوالت الودية بالتوا�شل مع املخطر اإليهما حتى يقوم ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته اإال اأن 
كافة حماوالتها باتت بالف�شل ، لذلك ،  فاإن املخطرة تنبه على املخطر اإليهما ب�شرورة و�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته�ا وق�دره )158246،29( 
درهم “ م�ائ�ه وثمانيه وخم�شون األف مائتان و�ش�ته واأربعون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شاً فقط ال غري “ يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتلم 

االإخطار واإال �شت�شطر املخطرة الإتخاذ كافة االإجراءات القانونية للمطالبة باملبلع والتعوي�س 
ول�شيادتكم جزيل ال�شكر والتقدير

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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تنازل/ بيع
اعلن

حيث اأن ال�شيد: حميد �شامل عبيد �شامل املر�شودي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  التمور(  لتجارة  الذيد  )نخلة 
)764781( حيث ان ال�شيد : حميد �شامل عبيد �شامل املر�شودي - اماراتي اجلن�شية اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))نخلة الذيد لتجارة التمور(( 
البالغة )100%( اإىل ال�شيد : عبيد جمعه �شامل بن �شملن الطنيجي - اماراتي اجلن�شية ، 

تنازل �شاحب الرخ�شة الخر
2013 يف  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع
اإع�لن

حيث اأن ال�شيدة : مرمي �شعيد علي �شعيد الكتبي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  امللب�س(  لكي  عود  )نفحة 
– اماراتي اجلن�شية ترغب  الكتبي  �شعيد  �شعيد علي  : مرمي  ال�شيدة  ان  )770373( حيث 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها يف الرخ�شة التجارية ))نفحة عود لكي امللب�س(( البالغة 
تنازل   ، اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  الرفي�شي  مبارك  مبارك  را�شد   : اإىلال�شيد   )%100(

�شاحب الرخ�شة الخر
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�شيد / احمد عبا�س احمد ال�شراف - بلجيكا اجلن�شية 
اأرغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )50%( اإىل ال�شيد / قا�شم عبا�س احمد 
)مركز  باإ�شم  الرخ�شة  يف   ،  )%100( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية  بلجيكا   - ال�شراف 
ال�شراف الطبي( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم : )515310( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون  �شركاء،   / �شريك  • اإن�شحاب 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي 
االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعلن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9207(

املنذر/ م�شرف ال�شارقة االإ�شلمي.
املنذر اإليه/ منري مو�شى حمدان حمدان الغلبان - فل�شطيني اجلن�شية.

فاإنه ومبوجب هذا  العدل بدبي  اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب   2021  /  221223 االإنذار رقم  مبوجب 
اإليه بالوفاء باملبالغ املرت�شدة بذمته ل�شالح امل�شرف املنذر والبالغة حتى تاريخ  االإنذار فاإن املنذر ينذر املنذر 
واأربعة  واأربعمائة  األف  وع�شرون  واأربعة  )ت�شعمائة  درهم   924،494.38 وقدره  مبلغ   29/09/2021
وت�شعون درهم وثمانية وثلثون فل�شا( باالإ�شافة ملا ي�شتجد من اأق�شاط االجرة املتغرية، باالإ�شافة اإىل 1% من 
ا�شتحقاقها  مواعيد  يف  �شدادها  عن  اإليه  املنذر  تاأخر  والتي  ا�شتحقاقها  موعد  بعد  تدفع  التي  االأق�شاط  قيمة 
اأكرث من 7 اأيام وذلك اعتباراً من تاريخ اأول ق�شط م�شتحق يف 06 اأبريل 2020 وحتى تاريخ ال�شداد التام وذلك 
خلل مدة اأق�شاها 30 يوم من تاريخ االإعلن بالن�شر بهذا االإنذار ويف حال تخلفكم عن ال�شداد فاإن املنذر �شوف 
يقوم باتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة والتنفيذ ب�شند الرهن املثبت على �شحيفة العقار املذكور اأعله ويف 
حدود املبلغ امل�شمون بالرهن و�شواًل لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب 

وما ي�شتجد من ر�شوم وا�شتحقاقات وفقاً للعقود.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  196/2017/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 112 بالطابق رقم 1 باملبنى رقم 7 امل�شمى ريتاج G البالغ م�شاحته 
316.07 مرت مربع واملواقف g-05&7-g-06-7 بقطعة االر�س رقم 5 مبنطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين نظي مبلغ

درهم  1،350،000/00
الني�شان  401 خلف وكالة  بوينت مكتب رقم  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - ام��ارة دبي   / املتحد - عنوانه  العربي  البنك   / التنفيذ  طالب 

لل�شيارات - هاتف : 2946945 /04 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826
املطلوب اإعلنه / مارجريت �شميت - عنوانه : امارة دبي - بردبى - منطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين - مبنى ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار 

 chrs5507501@gmail.com  - 050000000000000 - 1521766151 : رقم 112 - رقم مكاين
اقت�شى احل��ال �شيجرى  ان  التالية  الثلث  05:00:00م ويف االي��ام  ال�شاعة   2021/11/24 املوافق  اأن��ه يف يوم االربعاء    : االإع��لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لل�شتثمار الثاين 
: رقم االر�س 5 - ا�شم املبنى : ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�شاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2041287( 

درهم يباع العلى عطاء. ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2021/351 التنفيذ املدين 
 بناء على طلب / املحكوم له / مكتب اال�شت�شاريون للمحاماة واالعمال القانونية اجلن�شية 

اىل املحكوم عليه / فوزية احمد االإبراهيم اجلن�شية / �شوريا 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����س اخل��ي��م��ة ق���د ا����ش���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
2021/2/22 يف  الق�شية )13/2021( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
تقدم  قد  اعله  له  املحكوم  ان  ، ومبا  وامل�شاريف  الر�شوم  �شامل  درهما   27660.82
بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم امل�شار اعله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
امللحظات : االإمارات / راأ�س اخليمة/ املعمورة - راأ�س اخليمة/ بناية الرحمة �شقة 102 

 ق�سم التنفيذ 
نورة عبدالرحمن عبداهلل 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
دبي  ب���� مدينة  والكائنة    )4666 رقم  ، )رخ�شة  م ح منطقة حرة  �س  /اأونكوبيوتك  �شركة 
املنطقة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة  املتحدة  العربية  ، دولة االم��ارات  املنطقة احلرة ملطار دبي 
اع��لن قرارها للكافة وال��ذى مت اتخاذه  ال�شركة املذكورة يف  ، ترغب هذه  احل��رة ملطار دبي 
اغلق وحل  ب�شاأن   2021/11/4 بتاريخ  الذي عقد  اإجتماعه  االإدارة يف  بوا�شطة جمل�س 
فى  مطالبات  اى  ول��دي��ه  ب��االم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا  ال�شركة. 
االع��لن عن طريق  تاريخ هذا  يوما من   15 املطالبات خلل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�شجل او االت�شال ب :  ال�شادة / ايه بي �شقر لتدقيق احل�شابات  
�س ب : 19524 ، دبي  ، 

دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2511585 4 971+ 

Email:bigy@abkauditing.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008314 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : عبدالرحمن ال�شيد ح�شني عود الديب  

جمهول حمل االإقامة : عجمان الرا�شدية 0555707210  
اأعله تطالبكم ب  املذكورة  الدعوى  اياز - قد رفعت  بناء على طلب املدعي / ن�شيب اهلل نور 
: املطالبة مببلغ وقدره )5021( الف درهم  - الزام املدعي عليهم لدفع الر�شوم وامل�شاريف 
من   )5( الفقرة   229 املادة  الحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   - املحاماة  واتعاب 
اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/22 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املدنية.   االإجراءات  قانون 
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/15 م   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0008200 اأمر اداء  

اىل املدعي عليه : حممد عطا اهلل عبداحلليم عبداهلل م�شري اجلن�شية 
م�شري  البغدادي  اجلارحي  حممود  روؤف  حممد  املدعي  بان  نعلمكم 
بحقكم  و�شدر  للمطالبة  اأعله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - اجلن�شية 
احلكم االتي : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 

)8000( درهم والزمته بامل�شروفات حكما غري قابل لل�شتئناف 
حرر بتاريخ 2021/11/9 

حرر بوا�شطة املوظف
املحكمة االبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003789 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تك اجننريينج - ذ م م   
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان كورني�س عجمان �شارع ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي الرميلة 
بريد   0556090500 رقم  متحرك  هاتف   067475552 رقم  هاتف   -   3 رقم  مكتب   2

 s.i.hussain@techgroup.ae : الكرتوين
 7991 مكاين  رقم   day@techgroup.ae

)باللغتني العربية واالجنليزية( 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة  اأمام مكتب   2021/11/23 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ 2021/11/7 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008565 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عامل كري ح�شن رفيز الدين حوالدر  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : ال�شارقة مويلح ال�شارقة �شارع املليحة �شقة رقم 106 الطابق رقم )1( ملك 

�شامل على عبداهلل بن هويدن الكتبي هاتف متحرك : 050815949 
العلن املدعي عليه ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية 

واربعمائة  الف  وت�شعة  )مائة  درهم   109،430 مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  ب�شفته  عليه  املدعي  بالزام  احلكم 
وثلثون درهما( مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد

احلكم الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره 10،000 درهم كتعوي�س جابر لكافة االأ�شرار التي 
وحب�شها  الدعوى  يف  بها  املطالب  م�شتحقاتها  �شداد  عن  باالإمتناع  عليها  املدعي  قيام  جراء  من  املدعية  اأ�شابت 
الزام املدعي عليه  ا�شتحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى.   وحرمانها من االنتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ 
اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم 
او  �شخ�شيا   )10 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  الدعوى حمكمة 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد 

على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/16   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007877 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شادق ح�شني خادم ح�شني  
جمهول حمل االإقامة : دبي ديره بالقرب من �شوق الديره  
 0569361655  0569101822  056822555

بناء على طلب املدعية / انالني تاجانا�س جامالو 
قد اقام عليك الدعوى وتطالبك فيها :- الزام املدعي عليها بدفع مبلغ )3600 درهم( درهم 

الزام املدعي عليه باإرجاع �شيكات رقم )100041( )100042( 
الزام املدعي عليها بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة اعلن املدعي عليها باجلل�شة والئحة االدعاء. �شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية. 
االإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �شباحا   8.30 ال�شاعة  متام  يف  املدنية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام 
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك مدعي عليه. اعلن املدعي عليه بلغتي 

العربية واالجنليزية - حرر بتاريخ  2021/11/7 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0008352 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �شاحلة االدري�شي العزوزي - العنوان :9405000  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعله
ل�شالح / حممد وجيه جمعه حبو�س - بالتايل : ن�س احلكم 

ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )45000 درهم( 
قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها 

الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات.
حكما غري قابل لل�شتئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تارا ملقاوالت البناء   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003598/ 

اإىل املحكوم عليه : تارا ملقاوالت البناء 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد عبداهلل حممد ح�شن الرئي�شي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة.  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 106937 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي دروي�ض حممد على بردان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003884/ 

اإىل املحكوم عليه : علي دروي�س حممد على بردان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ نظم الدين عبدال�شتار اأحمد عبدال�شتار - اجلن�شية : هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 7780 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

  اال�سماء           
�شعيد  امل��دع��و / حممد  ب���اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
عبداهلل �شورا ال�شحي ، تقدم بطلب تغري املقطع االول ال�شم ابنه 
)رك��ان( من )رك��ان( اىل )راك��ان( ليكون ا�شم ابنه بعد التغري/ 
راكان حممد �شعيد عبداهلل �شورا ال�شحي ، وان من له م�شلحة يف 
االعرتا�س ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ االعلن 

امام ق�شم اال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية
 حممد مدحت �سكرى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008492 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدريه حممد �شمبيه البلو�شي  - جمهول حمل االإقامة : اإمارة دبي جمريا 
رقم 3 �شيدلية بل�شم نول 38 هاتف رقم 0506303039 0507077733  

وخم�شون  و�شتمائة  االف  )ت�شعة  درهم   9،650 مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   12% بواقع  املبلغ  ذلك  عن  القانونية  والفائدة  درهم( 

ال�شداد. الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/11/25 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خلل مدة 
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/16 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - طاهر عبداملنعم عو�ض �سلطان   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004795/ 

اإىل املحكوم عليه : طاهر عبداملنعم عو�س �شلطان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شياء حممود حممد ، اجلن�شية : عراقي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 10409 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعويني رقم 1+2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16321641.16 
درهم( �شامل للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:�شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروزفير - �شقة 
وميثله : حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي    - بلزا  كراون  قبل   -  1207

املطلوب اإعلنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - �شارع رقم 47 - مبنى فيل رقم 20  - �شقة 
Saeedmbb@gmail.com - 00971506254555 - 20 فيل رقم 20  - فيل رقم

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 225.43 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 207 - مببلغ : 2،240،091.22 درهم 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 176.11 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ :  1.777.293.94 درهم 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعويني رقم 1+2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16321641.16 

درهم( �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:�شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروزفير - �شقة 

وميثله : حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي    - بلزا  كراون  قبل   -  1207
املطلوب اإعلنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - �شارع رقم 47 - مبنى فيل رقم 20  - �شقة 

Saeedmbb@gmail.com - 00971506254555 - 20 فيل رقم 20  - فيل رقم
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثلث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 225.43 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 207 - مببلغ : 2،240،091.22 درهم 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س 71 - رقم البلدية : 6801-346 - امل�شاحة : 176.11 مرت مربع - رقم 

املبنى 6 - ا�شم املبنى : باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ :  1.777.293.94 درهم 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005786 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �شركة ال�شقور الذهبية للن�شاءات ذ.م.م ، العنوان : 9330955
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/24 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله  ل�شالح العربية للم�شاع�د واالأنظمة املتحركة �س.ذ.م.م، بالتايل:
لل�شركة  توؤدى  باأن  عليها  املدعي  باإلزام   / احل�شوري  مبثابة   / املحكمة  قررت   - احلكم  ن�س 
بفائدة  وباإلزامها  درهم(  وخم�شمائة  األفا  ع�شر  )اأحد  درهم  املدعية مبلغ�ا مقداره 11500 
قانونية �شنوية بواقع 5%من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 27/7/2021 وحتى متام ال�شداد 
�شريطة االأ جتاوز اأ�شل املبلغ املق�شي به واألزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم 

مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما غريقابل لل�شتئناف

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
ال�شادة/ مكتب عبداهلل حممد ر�شول و�شركاه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية  - املحرتمون 

املو�سوع / اعالن بالن�سر 
عجمان  جزئي  جتاري  يف الق�سية رقم 3554/2021 

للمدعي عليه:- غاب�س عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي 
فيما يلى �شيغة االعلن املراد ن�شره باللغة العربية

دعوة حل�شور اجتماع اخلربة امل�شريف 
املعلن اليه للمدعى عليه : غاب�س عي�شى غاب�س وليد ال�شام�شي

يف الق�شية رقم 3554 ل�شنة 2021 جتارى جزئى عجمان
االحتادية  عجمان  حمكمة  قبل  من  خلف  خالد  امل�شريف  اخلبري  نحن  تكليفنا  على  بناء 
االبتدائية - املوقرة الأعمال اخلربة امل�شرفية يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم ال�شبت املوافق: 
عن  وذلك  االأول  امل�شرفية  اخلربة  اجتماع  لعقد  ظهرا  الثانية  ال�شاعة   20/11/2021 -
مع   0504464240 رقم  على  التوا�شل مع اخلبري  ونرجو  زووم  برنامج  بعد عن طريق 

اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري امل�سريف / خالد خالف
رقم القيد بوزارة العدل 571

اإجتماع خربة 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
MOJAU_2021- 0028997 رقم املعاملة

 اإخطار عديل بالوفاء 
ان����ذار قانوين بالتكليف بالوفاء

مقدم من : املنذرة / رو�شة عبد احلميد حممد عبداهلل احلمادي - اإماراتية اجلن�شية - حتمل بطاقة هوية رقم )784197943826517(
العنوان / االمارات - ال�شارقة - منطقة املجاز 1 - �شارع كورني�س بحرية خالد - بناية بالر�شيد 1 - الطابق 16  الهاتف / 0554090909 - 0559356933، الربيد 

rodazayed2017@gmail.com / االإلكرتوين
�شد / 1- املنذر اإليه االأول/ الك�شاندر بولي�شوك - اأذربيجاين اجلن�شية - يحمل جواز �شفر رقم )p4695308( ، ويحمل رقم املوحد)13049735(

وذلك ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مديراً يف الرخ�شة التجارية امل�شماة ب� )االمرباطور لتجارة املجوهرات ذ،م،م( ، والتي حتمل الرقم )609639( ، 
حمل اأقامته / االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - منطقة اخلان – فندق الليوان ، -  هاتف / 0505758105 - هاتف العمل / 065365550، 

املجوهرات ذ،م،م ، والتي حتمل الرقم )609639 ( ،  لتجارة  االمرباطور   / الثاين  اإليه  املنذر   -2
العنوان / االإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - منطقة اخلان – فندق الليوان ،  هاتف / 0505758105 - هاتف العمل/ 065365550،

املو�شوع : انذار عديل بالتكليف بالوفاء
هذا و مبوجب املو�شوع امل�شار اإليه اأعله حرر املنذر اإليه االأول وبا�شم املنذر اإليه الثاين ، ل�شالح املنذرة ، كل من ال�شيك رقم ) 563072( مببلغ و قدره )30،000 درهم( 
فقط ثلثون األف درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2015/12/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، و ال�شيك رقم ) 563073( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط 
اأربعون األف درهم الغري ، ي�شتحق بت�اريخ 2016/1/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، وال�شيك رقم ) 563074( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط اأربعون 
اأربعون  فقط  درهم(   40،000( قدره  و  مببلغ   )563075( رقم  ال�شيك  و   ، االأول  اخلليج   ، بنك  على  امل�شحوب  و  األف درهم الغري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/2/18 
األف درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/3/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، و ال�شيك رقم )563076( مببلغ و قدره )40،000 درهم( فقط اأربعون األف 
درهم ال-غري ، ، ي�شتحق بتاريخ 2016/4/18 و امل�شحوب على بنك اخلليج االأول ، وبتاريخ ا�شتحقاق ال�شركات ال�شالفة البيان، تقدمت املنذرة للبنك امل�شحوب عليه هذا 
ال�شيكات كل يف موعد ا�شتحقاقه ، اإال اأن جميع ال�شيكات اأرتدوا ب�شبب عدم كفاية الر�شيد ،  وحيث قد قامت املنذرة مبطالبة املنذر اإليهما االول والثاين مرارا و تكرارا ب�شداد 
قيمة ال�شيكات ، اال انهما امتنعا عن ال�ش�داد ب�دون �ش�ند اأو م�شوغ قانوين يدعو بذلك ، االمر الذي حدا باملنذرة الإنذاراملنذر اليهما االول والثاين مبوجب هذا االأنذار بتكليفه 
بالوفاء بقيمة ال�شيكات، لذلك ، فاإن املنذر اذ تبادر بتكليف املنذر اليهما االول والثاين مبوجب هذا االإنذار العديل ب�شداد مبلغ مائة وت�شعون الف درهم واملرت�شد بذمتهما 
للمنذرة والثابت مبوجب ال�شيكات امل�شار اليها اعله ب�شدر هذا االإنذار وذلك خلل مدة خم�شة ايام من تاريخ ا�شتلمكم واخطاركم بهذا االإخطار بهذا االإنذار وفقا لن�س 

املادة )144/1( من قانون االإجراءات املدنية واإال �شت�شطر املنذرة للجوء اىل الق�شاء ال�شت�شدار امر باداء هذا املبلغ مو�شوع ال�شيكات من املحكمة املخت�شة. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0031772
اخطار عديل للوفاء مببلغ 158246،29درهم 

املخطرة : �شركة جلوبال يارد ل�شناعة االألواح اخل�شبية �س،ذ،م،م - وميثلها ال�شيد / حمدي احل�شيني رم�شان الزواوي - م�شري اجلن�شية – ويحمل 
  ، الق�شي�س   - دبي   - املتحده  العربية  االإمارات   : العن�وان   - اعله  املذكورة  الرخ�شة  ب�شفتي مديرا يف   )  784197751072402  ( رقم  هوية 

الهاتف : 0505535572
�شد / املخطر اليه االأول : م�شنع الريموك املتميز للت�شميم والديكور الداخلي واثاث املطابخ ذ،م،م 

املخطر اليه الثاين : علء الدين حممد عبد اجلواد العك�س - اأردين اجلن�شية – ويحمل هوية رقم )784197063021527( ،  العن�وان : االإمارات 
العربية املتحده ال�شارقة – �شناعية رقم 1 – خلف �شارع الوحدة – خلف قرطا�شية فاروق ، الهات�ف : 0508890858 - 0502711517

الوقائع 
تقوم ب�شناعة االألواح اخل�شبية تربطها علقة عمل مع املخطر األيهما وعليه قامت املخطرة بت�شليم املخطر  �شناعية  موؤ�ش�شة  املخطرة  اأن  حيث   -1
األيهما بع�س الب�شاعة واخلامات من اجل ان تقوم املخطر اليها با�شتعمالها يف عملها ،  2- وبناء على ذلك قامت املخطرة بتحرير فواتري �شراء للمخطر 
اليهما وبلغت تلك الفواتري مبلغ وقدره )158246،29( درهم “ مائه وثمانيه وخم�شون األف مائتان و�شته واأربعون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شاً 
فقط ال غري “، 3- وقد توا�شلت املخطرة مع املخطر اليهما وذلك من اأجل حت�شيل املبلغ املراد ولكن ذلك دون اى نتيجة من املخطر األيهما حيث 
قاما املخطر األيهما باإبلغ املخطرة عن طريق الربيد االألكرتوين باأحقيته يف ذلك املبلغ مع تعهده بدفع قيمة الفواتري قريبا ولكن دون الو�شول اإىل 
نتيجة ، 4- وحيث اأن املخطرة حاولت مررا وتكرارا بكافة املحاوالت الودية بالتوا�شل مع املخطر اإليهما حتى يقوم ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته اإال اأن 
كافة حماوالتها باتت بالف�شل ، لذلك ،  فاإن املخطرة تنبه على املخطر اإليهما ب�شرورة و�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته�ا وق�دره )158246،29( 
درهم “ م�ائ�ه وثمانيه وخم�شون األف مائتان و�ش�ته واأربعون درهما وت�شعة وع�شرون فل�شاً فقط ال غري “ يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتلم 

االإخطار واإال �شت�شطر املخطرة الإتخاذ كافة االإجراءات القانونية للمطالبة باملبلع والتعوي�س 
ول�شيادتكم جزيل ال�شكر والتقدير

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
MOJAU_2021- 0033242 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعلن

حيث اأن ال�شيد: حميد �شامل عبيد �شامل املر�شودي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  التمور(  لتجارة  الذيد  )نخلة 
)764781( حيث ان ال�شيد : حميد �شامل عبيد �شامل املر�شودي - اماراتي اجلن�شية اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية ))نخلة الذيد لتجارة التمور(( 
البالغة )100%( اإىل ال�شيد : عبيد جمعه �شامل بن �شملن الطنيجي - اماراتي اجلن�شية ، 

تنازل �شاحب الرخ�شة الخر
2013 يف  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
MOJAU_2021- 0033381 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن

حيث اأن ال�شيدة : مرمي �شعيد علي �شعيد الكتبي - اماراتي اجلن�شية ميلك الرخ�شة جتارية 
رقم  رخ�شة  مبوجب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  امللب�س(  لكي  عود  )نفحة 
– اماراتي اجلن�شية ترغب  الكتبي  �شعيد  �شعيد علي  : مرمي  ال�شيدة  ان  )770373( حيث 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها يف الرخ�شة التجارية ))نفحة عود لكي امللب�س(( البالغة 
تنازل   ، اجلن�شية  اماراتي   - الكتبي  الرفي�شي  مبارك  مبارك  را�شد   : اإىلال�شيد   )%100(

�شاحب الرخ�شة الخر
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�شبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
MOJAU_2021- 0033224 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�شيد / احمد عبا�س احمد ال�شراف - بلجيكا اجلن�شية 
اأرغب يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )50%( اإىل ال�شيد / قا�شم عبا�س احمد 
)مركز  باإ�شم  الرخ�شة  يف   ،  )%100( ن�شبته  لت�شبح  اجلن�شية  بلجيكا   - ال�شراف 
ال�شراف الطبي( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم : )515310( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون  �شركاء،   / �شريك  • اإن�شحاب 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  االحتادي 
االعلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعلن فمن 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9207(

املنذر/ م�شرف ال�شارقة االإ�شلمي.
املنذر اإليه/ منري مو�شى حمدان حمدان الغلبان - فل�شطيني اجلن�شية.

فاإنه ومبوجب هذا  العدل بدبي  اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب   2021  /  221223 االإنذار رقم  مبوجب 
اإليه بالوفاء باملبالغ املرت�شدة بذمته ل�شالح امل�شرف املنذر والبالغة حتى تاريخ  االإنذار فاإن املنذر ينذر املنذر 
واأربعة  واأربعمائة  األف  وع�شرون  واأربعة  )ت�شعمائة  درهم   924،494.38 وقدره  مبلغ   29/09/2021
وت�شعون درهم وثمانية وثلثون فل�شا( باالإ�شافة ملا ي�شتجد من اأق�شاط االجرة املتغرية، باالإ�شافة اإىل 1% من 
ا�شتحقاقها  مواعيد  يف  �شدادها  عن  اإليه  املنذر  تاأخر  والتي  ا�شتحقاقها  موعد  بعد  تدفع  التي  االأق�شاط  قيمة 
اأكرث من 7 اأيام وذلك اعتباراً من تاريخ اأول ق�شط م�شتحق يف 06 اأبريل 2020 وحتى تاريخ ال�شداد التام وذلك 
خلل مدة اأق�شاها 30 يوم من تاريخ االإعلن بالن�شر بهذا االإنذار ويف حال تخلفكم عن ال�شداد فاإن املنذر �شوف 
يقوم باتخاذ االإجراءات القانونية اللزمة والتنفيذ ب�شند الرهن املثبت على �شحيفة العقار املذكور اأعله ويف 
حدود املبلغ امل�شمون بالرهن و�شواًل لبيع العقار باملزاد العلني مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب 

وما ي�شتجد من ر�شوم وا�شتحقاقات وفقاً للعقود.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  196/2017/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع الدعوى : اإ�شدار القرار باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 112 بالطابق رقم 1 باملبنى رقم 7 امل�شمى ريتاج G البالغ م�شاحته 
316.07 مرت مربع واملواقف g-05&7-g-06-7 بقطعة االر�س رقم 5 مبنطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين نظي مبلغ

درهم  1،350،000/00
الني�شان  401 خلف وكالة  بوينت مكتب رقم  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - ام��ارة دبي   / املتحد - عنوانه  العربي  البنك   / التنفيذ  طالب 

لل�شيارات - هاتف : 2946945 /04 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826
املطلوب اإعلنه / مارجريت �شميت - عنوانه : امارة دبي - بردبى - منطقة جممع دبي لل�شتثمار الثاين - مبنى ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار 

 chrs5507501@gmail.com  - 050000000000000 - 1521766151 : رقم 112 - رقم مكاين
اقت�شى احل��ال �شيجرى  ان  التالية  الثلث  05:00:00م ويف االي��ام  ال�شاعة   2021/11/24 املوافق  اأن��ه يف يوم االربعاء    : االإع��لن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خلل االيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة )31-12-2008 اإىل 30-12-2098( - املنطقة : جممع دبي لل�شتثمار الثاين 
: رقم االر�س 5 - ا�شم املبنى : ريتاج G - رقم الوحدة : 112 - الطابق 1 - امل�شاحة : 316.07 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2041287( 

درهم يباع العلى عطاء. ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�سراكة بني �سنايدر اإلكرتيك 
والقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شناعة  العاملية  القمة  �شراكة مع  اتفاقية  اإلكرتيك  �شنايدر  �شركة  وقعت 
والت�شنيع تهدف اإىل الرتكيز على دور التحول الرقمي والتقنيات ال�شديقة 

للبيئة يف تطوير القطاع ال�شناعي على امل�شتويني املحلي والعاملي.
لل�شناعة  العاملية  القمة  من  الرابعة  ال��دورة  يف  اإلكرتيك  �شنايدر  وت�شارك 
ال�شركات  وتعريف  وب��راجم��ه��ا  معارفها  على  ال�شوء  لت�شليط  والت�شنيع 
ال�شناعية باأف�شل االأ�شاليب لتوظيف التحول الرقمي والتقنيات ال�شديقة 

للبيئة مبا يتيح تعزيز الكفاءة واالإنتاجية واال�شتدامة.
ومن املقرر اأن ي�شارك عدد من كبار التنفيذيني يف “�شنايدر اإلكرتيك” يف 
جل�شات النقا�س التي تنظمها القمة ملناق�شة اأف�شل الطرق لتطوير العمليات 

ال�شناعية وحتقيق روؤية “م�شانع من اأجل امل�شتقبل«.
لتطوير  “ال�شل�شل اخل�شراء”،  ملبادرة  اإلكرتيك”  “�شنايدر  �شتن�شم  كما 
من  ال�شناعي  القطاع  يف  الكربونية  االنبعاثات  من  للحد  طريق  خريطة 

ت���وري���د عاملية  ���ش��ل���ش��ل  ب���ن���اء  خ����لل 
جديدة للطاقة املتجددة.

لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  وت����وف����ر 
والت�شنيع، والتي تعقد دورتها الرابعة 
يف مركز دبي للمعار�س باإك�شبو دبي يف 
الفرتة ما بني 22 اإىل 27 نوفمرب، 
م�شاركة  تتيح  ف��ري��دة  دول��ي��ة  من�شة 
املمار�شات  واأف�شل  واخلربات  املعارف 
والتحول  املعلومات،  بتبادل  املرتبطة 
الرقمي والتقنيات ال�شديقة بالبيئة، 
ودوره��ا يف تطوير القطاع ال�شناعي، 
قادة  كبار  من  جمموعة  تلتقي  حيث 
العامليني  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 
اإىل  يهدف  عاملي  ح��وار  يف  للم�شاركة 
�شياغة م�شتقبل القطاعني ال�شناعي 

�شنايدر  اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ل���وك رمي��ون��ت،  وق���ال  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي. 
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل��د  “ميكننا  ال��دول��ي��ة:  للعمليات  اإل��ك��رتي��ك 

ب���االب���ت���ع���اد ع����ن ا����ش���ت���خ���دام ال���وق���ود 
االحفوري وتعزيز ا�شتخدام الكهرباء 
..ويتوجب  النظيفة  الطاقة  وبدائل 
اأن نكون اأكرث ح��ذراً وحكمة يف  علينا 
للموارد والطاقة  ا�شتخدامنا  طريقة 
..وي�شاهم توظيف التقنيات الرقمية 
ودقة  و�شرعة  ك��ف��اءة  م��ن  متكيننا  يف 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات مم��ا ي��ع��زز جهودنا 
حلماية بيئة العامل الذي نعي�س فيه 
..وال بد لنا من تو�شيع اآفاق تفكرينا 
وت��ع��ظ��ي��م ج��ه��ودن��ا وات���خ���اذ اإج�����راءات 
للجميع  اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  فعالة 
االأمثل  اال���ش��ت��غ��لل  اأن  ���ش��ك  ..وال 
امل�شتمر  مل�شادر الطاقة مع التح�شني 
كفاءة  ورف�����ع  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات،  وامل��ن��ت��ظ��م 

وتقليل  ال�شناعية  العمليات  يف  ج��ذري  حت��ول  اإح���داث  يف  �شي�شاهم  امل���وارد، 
االنبعاثات الكربونية، وبالتايل تعزيز مرونة القطاع وخف�س التكاليف، مما 

يحقق قيمة اإ�شافية كبرية لل�شركات ال�شناعية«.
قطاع  يف  ال�شناعية  ال�شركات  اأك��رب  من  واح��دة  اإلكرتيك”  “�شنايدر  وتعد 
االأوىل لل�شتدامة قبل عدة  ا�شرتاتيجيتها  ..وقد طّورت  الطاقة واالأمتتة 
عمليات  من  اإيراداتها  من   70% ن�شبته  ما  حالًيا  ال�شركة  وحتقق  عقود. 
�شديقة للبيئة تقوم على منتجات تقلل من ا�شتهلك املوارد ..وت�شعى �شمن 
اأك�شيد الكربون مبا مقداره  انبعاثات ثاين  اأهدافها لل�شتدامة، للحد من 
اإلكرتيك”  “�شنايدر  وت�شتمد   .2025 ال��ع��ام  بحلول  ط��ن  مليون   800
خرباتها يف جمال ا�شت�شارات اال�شتدامة من م�شاريعها املتعددة التي مكنتها 
من اإدارة عملياتها ب�شكل اأكرث كفاءة واأقل اعتماًدا على املوارد. ويف �شبتمرب 
يف  الذكي  ال�شركة  م�شنع  العاملي  االقت�شادي  املنتدى  منح  ال��ع��ام،  ه��ذا  من 
ليك�شنغتون بوالية كنتاكي االأمريكية لقب “منارة اال�شتدامة” – لي�شبح 
امل�شنع واح��ًدا من ثلث من�شاآت فقط حول العامل حتمل هذا اللقب حيث 
خف�س  اإىل  امل�شنع  هذا  عمليات  يف  ال�شركة  تتبناها  التي  التكنولوجيا  اأّدت 
اأك�شيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  ���ش��ايف  وخ��ف�����س   26% بن�شبة  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��ه��لك 

الكربون بن�شبة %30، وخف�س ا�شتهلك املاء بن�شبة 20%.
ومن جانبه، قال بدر �شليم �شلطان العلماء، رئي�س اللجنة التنظيمية للقمة 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع: “متثل اال�شتدامة وتغرّي املناخ حماور اأ�شا�شية 
لن�شاطات ومبادرات القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع، ونحن ملتزمون بعقد 
�شراكات مع الهيئات واملنظمات التي تدرك اأهمية احلفاظ على البيئة ..وقد 
جنحت “�شنايدر اإلكرتيك” على مدى �شنوات عديدة يف الوفاء بالتزاماتها 
املتمثلة يف حت�شني احلياة على كوكب االأر���س وتطوير حلول رقمية تخدم 
البيانات  وم��راك��ز  التحتية  البنية  ق��ط��اع  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
..ونفخر بال�شراكة مع “�شنايدر اإلكرتيك” لدفع عجلة النمو واالبتكار يف 

القطاع ال�شناعي، فيما نوا�شل العمل لبناء م�شتقبل م�شتدام للجميع«.

اأ�سبوع احلالل يف جناح ماليزيا باإك�سبو 2020 
يناق�ش فر�ش وحتديات االقت�ساد احلالل

•• دبي -وام:

نظم اجلناح املاليزي يف “ اإك�شبو 2020 دبي “ موؤمترا ناق�س التحديات التي 
ن�شتطيع  “معا  �شعار  حتت  لها  املمكنة  واحللول  احل��لل  االقت�شاد  يواجهها 
احللل  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  وذل��ك  م�شتدامة”،  ح��لل  منظومة  نبني  اأن 
املاليزي يف اإك�شبو دبي مب�شاركة وزارة التجارة الدولية وال�شناعة مع وكالتيها 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  تنمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة   /HDC/ احل���لل  ت��ط��وي��ر  موؤ�ش�شة 
املاليزية. و تناول املوؤمتر العوامل التي توؤثر على قطاع االأعمال من خلل 
�شل�شل التوريد واخلدمات اللوج�شتية احللل ، واأكد امل�شاركون اأهمية قطاع 
اأ�شا�شي يف منو االقت�شاد احللل، كونه يلعب  اخلدمات اللوج�شتية كم�شاهم 
اأ�شبحت بدورها حمط تركيز احلكومات  التي  التوريد  دورا مهما يف �شل�شلة 
وم�شنعني  م��وردي��ن  من  الكيانات  من  العديد  ت�شم  باعتبارها  والقطاعات، 
الوطنية  اللجنة  العزيز، رئي�شة  ناديا عبد  التجزئة. وقالت  وموزعني وجتار 
اأن  املتزايدة ل�شوق احل��لل يف  تكمن االأهمية   “ “ناقل”:  لل�شحن واالإم��داد 
مبادئه بداأت تن�شحب على املنتجات غري الغذائية، مثل م�شتح�شرات التجميل 
وامل�شتح�شرات الطبية ، اإ�شافة اإىل زيادة الطلب على اأ�شلوب حياة يتوافق مع 

مبادئ احللل، مثل خدمات ال�شفر واالأزياء املحت�شمة وغريها«.

�سمن هدفها لزيادة ال�سعة الإنتاجية من النفط 

اأدنوك تعلن عن تنفيذ ا�ستثمارات �سخمة بقيمة 22 مليار درهم لتعزيز النمو يف قطاع احلفر
••  اأبوظبي-وام:

“اأدنوك”،  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  فعاليات معر�س  اأم�س خلل 
ا�شتثمارات  تنفيذ  ع��ن   ،”2021 “اأديبك  ل��ل��ب��رتول 
 6 دره��م  مليار   22 ح��وايل  اإىل  قيمتها  ت�شل  قيا�شية 
اأن�شطة  جمال  يف  النمو  لتعزيز  اأمريكي  دوالر  مليارات 
احلفر، وذلك يف اإطار م�شاعيها لزيادة �شعتها االإنتاجية 
بحلول  يومياً  برميل  5 مليني  اإىل  اخل��ام  النفط  من 
عام 2030 ومتكني دولة االإمارات من حتقيق االكتفاء 
الذاتي من الغاز. وياأتي هذا االإعلن يف اأعقاب االإدراج 
الناجح الأ�شهم �شركة “اأدنوك للحفر” يف �شوق اأبوظبي 

للأوراق املالية.
وتندرج هذه اال�شتثمارات يف اإطار عقود م�شرتيات متت 
لتنفيذ  ال��رائ��دة  ال�شركات  من  جمموعة  على  تر�شيتها 
ال�شلة،  ذات  وامل��ك��ون��ات  االآب���ار  ب��روؤو���س  خا�شة  م�شاريع 
املتعلقة  االآبار واخلدمات  واأدوات ومعدات حفر وتهيئة 
وم�شتلزمات  والتبطني  التغليف  اأنابيب  وحاملت  بها، 

التثبيت باالإ�شمنت.
احلفر  اأن�شطة  يف  كبرية  اأهمية  العقود  ه��ذه  وتكت�شب 
والتنقيب عن النفط والغاز واإجناز وتهيئة االآبار، و�شيتم 
االإجمالية  القيمة  م��ن   60% ح���وايل  ت��وج��ي��ه  اإع����ادة 
للعقود اإىل االقت�شاد املحلي عرب برنامج اأدنوك لتعزيز 
القيمة املحلية امل�شافة طيلة مدة العقود. باالإ�شافة اإىل 
للمواطنني من  ف��ر���س عمل  ت��وف��ري  املتوقع  م��ن  ذل���ك، 
املحلية  القيمة  وتدعم  بالعقود.  الفائزة  ال�شركات  قبل 
امل�شافة ب�شورة مبا�شرة اأهداف مبادئ اخلم�شني لدولة 
امل�شتدام  للنمو  خ��ارط��ة ط��ري��ق  ت��ر���ش��م  ال��ت��ي  االإم�����ارات 

للخم�شني عاماً املقبلة.
مليار   3.3 تتجاوز  بقيمة  اآب��ار  روؤو����س  ت�شنيع  و�شيتم 
حفر  وم���ع���دات  واأدوات  دوالر/  م��ل��ي��ون   900/ دره����م 
درهم  م��ل��ي��ار   2.6 م��ن  ب��اأك��رث  االآب����ار  وتهيئة وجت��ه��ي��ز 
/700 مليون دوالر/ داخ��ل دول��ة االإم���ارات، باالإ�شافة 
اإىل جميع حاملت اأنابيب التغليف والتبطني. و�شت�شهم 
بقيمة  مبا�شرة  اأجنبية  ا�شتثمارات  �شخ  يف  العقود  هذه 
679 مليون درهم /185 مليون دوالر/ يف االقت�شاد 
املحلي لتاأ�شي�س من�شاأتني لت�شنيع وجتميع روؤو�س االآبار 
وتعزيز قطاع ت�شنيع وجتميع املعدات املتعلقة باحلفر، 
ومتكني الت�شنيع املحلي ل� 20 منتجاً جديداً يف جمال 
حفر وا�شتكمال االآبار، مبا يعزز �شل�شلة االإمداد والتوريد 

يف اأن�شطة حفر اآبار النفط يف دولة االإمارات.
اأح��م��د اجل��اب��ر وزير  ب��ن  ال��دك��ت��ور �شلطان  وق��ال معايل 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول اأبو ظبي الوطنية “ 
اأدنوك “ وجمموعة �شركاتها - بهذه املنا�شبة - : “ توؤكد 

ه��ذه اال���ش��ت��ث��م��ارات ال�شخمة يف جم��ال م��ع��دات احلفر 
الهيدروكربونية  م��واردن��ا  من  القيمة  بتعزيز  التزامنا 
تزايد  ملواكبة  االإنتاجية  �شعتنا  وزي���ادة  م�شوؤول  ب�شكل 
احتياجات العامل من النفط لعقود مقبلة، خا�شًة واأننا 
من املنتجني االأقل كثافة يف م�شتويات انبعاثات الكربون 
يف العامل. وجنحت اأدنوك يف تر�شية هذه العقود باأ�شعار 
جهودنا  وي��دع��م  التكاليف  خف�س  يتيح  مم��ا  تناف�شية 
ال�شاملة لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة وزيادة الربحية 

يف جميع جوانب حمفظة اأعمالنا«.
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  “متا�شياً  واأ����ش���اف: 
اخلم�شني  يف  االإم���ارات  لدولة  الع�شرة  املبادئ  واأه���داف 
اأدنوك على دعم منو وتنويع االقت�شاد  اجلديدة، تركز 
بناء  يف  وامل�شاهمة  الب�شري  امل���ال  راأ����س  وتنمية  املحلي 
هذه  و�شت�شهم  العامل.  يف  واالأن�شط  االأف�شل  االقت�شاد 
اخلا�س  القطاع  من��و  حتفيز  يف  مبا�شر  ب�شكل  العقود 
وتعزيز الت�شنيع املحلي وتوفري فر�س عمل متخ�ش�شة 

ملواطني دولة االإمارات«.
االآبار  ب��روؤو���س  اخل��ا���س  امل�����ش��رتي��ات  عقد  قيمة  وت�شل 
درهم  م��ل��ي��ار   12 ح����وايل  اإىل  ال�����ش��ل��ة  ذات  وامل���ك���ون���ات 
/3.27 مليار دوالر/، مما يجعلها االأكرب من نوعها يف 

العامل يف هذه الفئة.

حقول  ول������وازم  خل���دم���ات  “اخلليج  ���ش��رك��ة  وح�����ش��ل��ت 
النفط”، وكلء �شركة “تكنيب اإف اإم �شي” يف االإمارات، 
النفط  ح��ق��ول  وخ��دم��ات  ل��ل��ت��وري��دات  “الغيث  �شركة  و 
االإم���ارات،  يف  هيوز”  “بيكر  �شركة  وك��لء  املحدودة”، 
اإىل  مدته  ت�شل  ال��ذي  العقد  من  مت�شاوية  ح�شة  على 

10 �شنوات.
وت�����ش��ل قيمة ع��ق��د امل�����ش��رتي��ات اخل��ا���س مب��ع��دات حفر 
 8.6 اإىل ح��وايل  االآب��ار واخل��دم��ات ذات ال�شلة  وتهيئة 
مليار درهم 2.34 مليار دوالر، مما يجعله اأي�شاً االأكرب 

يف العامل يف هذه الفئة.
ال�شرق  “�شلمربجري  �شركة  على  العقد  تر�شية  ومت��ت 
بن  “وذرفورد  و�شركة   ، �شلمربجري  اإيه”  اإ�س  االأو�شط 
“�شلمربجري”  ح�شة  تبلغ  حيث  وذرف�����ورد،  حمودة” 
حوايل 5.18 مليار درهم 1.41 مليار دوالر، يف حني 
درهم  م��ل��ي��ار   3.42 ح���وايل  “وذرفورد”  ح�شة  تبلغ 

931 مليون دوالر.
اأنابيب  امل�شرتيات اخلا�س بحاملت  وت�شل قيمة عقد 
التغليف والتبطني اإىل 1.24 مليار درهم 337 مليون 
دوالر وي�شتمر ملدة خم�س �شنوات مع خيار التمديد ملدة 
عامني. ومتت تر�شية هذا العقد على �شركة “وذرفورد 
بن حمودة “، وكلء �شركة وذرفورد يف االإمارات وال�شركة 

النفط”،  حقول  وخدمات  للهند�شة  املتحدة  “العربية 
وك���لء ���ش��رك��ة بيكر ه��ي��وز يف االإم�����ارات ، يف ح��ني متت 
�شركة  على  باالإ�شمنت  التثبيت  م�شتلزمات  تر�شية عقد 
املحدودة”،  النفط  للتوريدات وخدمات حقول  “الغيث 
االإم���ارات، و�شركة  داون��ه��ول برودكت�س يف  وك��لء �شركة 
اوز  ين  ���ش��رك��ة  وك����لء  تريدجن”،  ج����رال  ب��ك  “ب�شت 
انرجي يف االإمارات ، و�شركة “املن�شوري للخت�شا�شات 

وكلء �شركة �شلجهمر يف االإمارات. الهند�شية”، 
اأدنوك  جمموعة  عمليات  كافة  العقود  نطاق  ويغطي 
املتعلقة  امل���ع���دات  م��ن  ق��وي��ة  اإم�����داد  ب�شل�شلة  وي���زوده���ا 
وذلك  اجل��دي��دة،  االآب���ار  اآالف  حفر  تتيح  التي  باحلفر 
ل��زي��ادة �شعتها االإن��ت��اج��ي��ة م��ن ال��ن��ف��ط، م��ع احل��ف��اظ يف 
الوقت نف�شه على مكانتها الرائدة كاأحد منتجي النفط 

االأقل تكلفة.
التكاليف  العقود يف خف�س  اأن ت�شهم هذه  املتوقع  ومن 
مب��ئ��ات امل��لي��ني م��ن ال�����دوالرات. وتعمل اأدن����وك �شمن 
ا�شرتاتيجيتها املتكاملة 2030 للنمو الذكي على تعزيز 
ومتغريات  اآل��ي��ات  ملواكبة  للم�شرتيات  ا�شرتاتيجيتها 
االأ�شواق، حيث تركز على العقود طويلة االأجل مع عدد 
حمدود من املوردين الذين يوفرون ا�شتقراراً وموثوقية 

يف مواعيد الت�شليم وباأ�شعار تناف�شية.

�سند توقع �سفقة متويل مع بنك اأبوظبي االأول بقيمة 100 مليون دوالر
•• دبي-وام:

يف  عاملياً  ال��رائ��دة  ال�شركة   �� �شند  وقعت 
جمال هند�شة الطريان وحلول التاأجري 
مبادلة  ل�����ش��رك��ة  ب��ال��ك��ام��ل  وامل���م���ل���وك���ة 
ائتمانية  ت�شهيلت  �شفقة   �� لل�شتثمار 
مع  اأمريكي  دوالر  مليون   100 بقيمة 

بنك اأبوظبي االأول.
التي  اجلديدة  التمويل  �شفقة  وت�شهم 
دبي  م��ع��ر���س  ه��ام�����س  ع��ل��ى  توقيعها  مت 
نطاق  ت��و���ش��ي��ع  يف   2021 ل���ل���ط���ريان 
ب��ني �شند وبنك  ال��ت��ي جت��م��ع  ال�����ش��راك��ة 
من  عقٍد  من  اأك��رث  منذ  االأول  اأبوظبي 
الزمن، لتتجاوز بذلك قيمة االتفاقيات 
االإماراتيتني  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني  ب���ني  امل��ال��ي��ة 

حاجز 950 مليون دوالر اأمريكي.
تعزيز  اإىل  املتنوعة  التمويلت  وتهدف 
العاملية  ال�شوق  يف  �شند  اأعمال  حمفظة 

لتاأجري املحركات وقطع الغيار.
وقال تروي المبيث، الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة �شند: “ُتعد �شراكتنا الرا�شخة 
واأكرب  اأط����ول  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  م��ع 
املجموعة  ع��ق��دت��ه��ا  م�����ش��رف��ي��ة  ���ش��راك��ة 

ب�شكٍل  �شاهمت  حيث  ه���ذا،  يومنا  حتى 
اأكرث  ك��اأح��د  مكانتنا  تعزيز  يف  اأ���ش��ا���ش��يٍّ 
وم�شداقيًة  موثوقية  التمويل  �شركاء 
يف ه����ذا ال��ق��ط��اع ..ول���ط���امل���ا ع��م��ل��ن��ا من 
�شركائنا  م��ع  الوثيقة  �شراكاتنا  خ��لل 
اأف�������ش���ل احللول  ل��ت��ق��دمي  امل�����ش��رف��ي��ني 
تر�شيخ  اليوم  وي�شّرنا  لعملئنا،  املالية 
اأب��وظ��ب��ي االأول من  ب��ن��ك  ع��لق��ت��ن��ا م��ع 

خلل �شفقة الت�شهيلت اجلديدة، مما 
ي�شعنا يف موقع ممتاز لتو�شيع عرو�س 
اخلدمات  منتجاتنا وخدماتنا يف قطاع 

ال�شناعية«.
رئي�س  ال����ب����ورن����و،  م��ه��ن��د  ق�����ال  ب�������دوره 
بنك  لدى  الدولية  امل�شرفية  اخلدمات 
ب�شراكتنا  “نفتخر  االأول:  اأب���وظ���ب���ي 
منو  دعم  يف  وبدورنا  �شند  مع  امل�شتمرة 

ال�شركة وتكري�س موقع اأبوظبي كمركٍز 
ع��امل��يٍّ ل��ق��ط��اع ال��ط��ريان ..ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
تو�شيع  يف  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ت�����ش��اه��م  اأن 
علقتنا مع �شند وتعزيز ثقتنا الرا�شخة 
امل�شتقبلية  واإمكانياتها  ال�شركة  ب��ه��ذه 
ن��ظ��راً مل��ا تتمتع ب��ه م��ن مت��ي��ز ك��ب��ري يف 
قطاع الطريان ..ونقّدر علقتنا القوية 
مع �شند ومبادلة ونتطّلع لتقدمي مزيد 

من الدعم وامل�شاهمة يف منّو ال�شركتني 
يف امل�شتقبل«.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن بنك اأبوظبي االأول 
اتفاقيات  ع���ّدة   2011 ع���ام  م��ن��ذ  وق���ع 
القائمة  الربامج  لدعم  �شند  مع  مالية 
املحركات  ب��ت��وف��ري  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����دي����دة 
االحتياطية واملكونات اخلا�شة بطائرات 

العملء من خمتلف اأنحاء العامل.

الإمارات ورو�سيا توقعان اإعالن نوايا للنهو�ض بقطاع الطاقة والتنمية امل�ستدامة وت�سكيل فريق عمل يف جمال الهيدروجني

�سريف العلماء: ال�سراكة ت�ساهم يف بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة وفق اتفاقية باري�ش
 بافيل �سوروكني: الإعالن يج�ّسد متانة العالقات القت�سادية وال�سراكة الثنائية

تر�سية اأكرب عقود من نوعها يف العامل يف جمال معدات احلفر وتهيئة الآبار وروؤو�ض الآبار واملعدات الثانوية التابعة لها
% من قيمة العقود الإجمالية اإىل القت�ساد املحلي عرب برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�سافة اإعادة توجيه 60 

ال�ستثمارات تتما�سى مع مبادئ اخلم�سني لدولة الإمارات وت�سكل خطوة اإ�سافية نحو هدف اأدنوك لزيادة �سعتها الإنتاجية

•• اأبوظبي-وام: 

اأبرمت دولة االإمارات وجمهورية رو�شيا االحتادية، 
بني  امل�����ش��رتك  ل��ل��ت��ع��اون  نوايا”  “اإعلن  ال���ي���وم، 
البلدين يف جماالت الطاقة، ال �شيما النظيفة منها، 
ح��ي��ث اأق���ر اجل��ان��ب��ان خ��ط��ط واآل���ي���ات ع��م��ل جديدة 
العمل  تعزيز  يف  ت�شب  ا�شتباقية  �شيا�شات  لتطوير 
امل�شتقبلية  البلدين  مل�شتهدفات  ال��داع��م  امل�شرتك 
واتفاقية  امل�شتدامة،  التنمية  متطلبات  حتقيق  يف 
يف  ال���رواد  من  باعتبارهما  املناخي،  للتغري  باري�س 
جم���ال امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وم��رك��زي��ن عامليني 
ل��دع��م االق��ت�����ش��اد االأخ�����ش��ر، ك��م��ا مت االت���ف���اق على 
بهدف  الهيدروجني،  جم��ال  يف  عمل  فريق  ت�شكيل 
اإنتاج  اآف��اق  تو�شيع  اإىل  الرامية  الطموحات  تعزيز 

الطاقة النظيفة.
ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع م�����ش��رتك ب��ني البلدين 
ُعقد على هام�س موؤمتر ومعر�س اأبوظبي الدويل 
تراأ�شه �شعادة املهند�س  للبرتول “اأديبك 2021”، 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك���ي���ل  ال��ع��ل��م��اء،  ���ش��ري��ف 
بافيل  و�شعادة  والبرتول،  الطاقة  ل�شوؤون  التحتية 
الرو�شي  االحت��اد  يف  الطاقة  وزي��ر  نائب  �شوروكني 
ممثًل حلكومة بلده، بح�شور عدد من امل�شوؤولني 
وال�شركات  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وممثلي  احلكوميني 

اال�شتثمارية من البلدين.
جل�شة  العمل  ف��ري��ق  عقد  االج��ت��م��اع  هام�س  وع��ل��ى 

“التقنيات الرقمية يف جمال النفط  نقا�س بعنوان 
التبادل  ي�شمل  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف  وذل���ك  والغاز”، 
وتنظيم  وتخ�ش�شية  حكومية  عمل  وور���س  العلمي 

زيارات متبادلة للوفود.
العلقات  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��اء،  ���ش��ري��ف  ���ش��ع��ادة  واأث���ن���ى 
�شهدت  وال��ت��ي  ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  الثنائية 
املا�شية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ش��ن��وات  خ���لل  ك��ب��رياً  ت��ق��دم��ا 
ب��ف�����ش��ل دع���م ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن والثقة 
امل��ت��ب��ادل��ة واالح�����رتام وامل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة، موؤكداً 
بني  التاريخية  لل�شراكة  ام��ت��داداً  ُت��ع��د  امل��ذك��رة  اأن 
االإمارات ورو�شيا يف خمتلف املجاالت، والتي ت�شمل 
ال�شراكة الوثيقة يف قطاع الطاقة التي متثل داعماً 
اإن   : العلماء  وق��ال  الوطنية.  للقت�شادات  رئي�شاً 
نحو  التحول  بلورة  يف  ت�شاهم  ال�شراكات  هذه  مثل 
الطاقة النظيفة املتجددة، وتدعم توجه البلدين يف 
امل�شاريع واملبادرات الداعمة لتحقيق اتفاق  �شياغة 
االإمارات  دول��ة  تعترب  ال��ذي  املناخي  للتغري  باري�س 
من اأوائل الدول التي �شادقت عليه، وت�شاهم يف فتح 
الدولتني  جهود  �شمن  والتطور  للنمو  رحبة  اآف��اق 
النظيفة  على  واالع��ت��م��اد  الطاقة،  مزيج  تنويع  يف 
منها، ويف بناء املزيد من ال�شراكات وتعزيز التعاون 
العاملية  بالريادة  املرتبطة  الفر�س  من  لل�شتفادة 
املرتبطة  �شيما  ال  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  للبلدين 
االرتباط  ذات  واال�شتدامة  والتكنولوجيا  باالبتكار 

بقطاع الطاقة.

ووجه وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�شوؤون 
ال��ط��اق��ة وال���ب���رتول ال���دع���وة ل��ل�����ش��رك��ات وجمتمع 
اال�شتثمار  فر�س  ا�شتك�شاف  اإىل  الرو�شي  االأعمال 
والعمل امل�شرتك مع دولة االإمارات يف جمال الطاقة، 
ويف قطاعات النفط والغاز وال�شناعات التحويلية، 
وذلك تتويجاً للعلقات املتميزة التي تربط البلدين 
على االأ�شعدة كافة والتي من �شاأنها اأن تدعم م�شرية 
ال�شراكة وت�شجع اال�شتثمار املتبادل. من جانبه، اأكد 
�شعادة بافيل �شوروكني، اأن “اإعلن النوايا” يج�ّشد 
واحلر�س  الثنائية  االقت�شادية  ال��ع��لق��ات  متانة 
امل�شرتك على تطويرها مبا يتما�شى مع توجهاتهما، 
م�شريا اإىل اأن رو�شيا تتطلع لتعزيز التعاون الثنائي 
�شيما  ال  امل�شتويات،  كافة  على  االإم����ارات  دول��ة  م��ع 
اأن  اإىل  ون��وه  ا�شكالها،  مبختلف  بالطاقة  املرتبطة 
و�شول  ت�شهيل  نحو  متقدمة  خطوة  اللقاءات  هذه 
ال�شغرية  وال�����ش��رك��ات  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال  رواد 
ب�شكل  والغاز  النفط  قطاع  يف  املخت�شة  واملتو�شطة 

خا�س والطاقة ب�شكل عام، اإىل اأ�شواق البلدين.
لفتح  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  على  اجلانبان  وات��ف��ق 
اآفاق التعاون بني رو�شيا واالإمارات يف قطاع النفط 
والغاز يف ع�شر الطاقة اخل�شراء، وتبادل اخلربات 
تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الرقمية،  بالتقنيات  املرتبطة 
ال���رواب���ط يف جم���ال ال��ط��اق��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ودعم 
منهما،  ك��ل  يف  امل�شتدامة  التنمية  ا�شرتاتيجيات 
اال�شتثمارات  ل��زي��ادة  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  وا�شتك�شاف 

امل��ب��ا���ش��رة امل��ت��ب��ادل��ة يف ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي خلل 
امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة، وت�����ش��ج��ي��ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
امل�شتدام،  النمو  يحقق  مبا  �شوياً  للعمل  الدولتني 

ويدعم االقت�شادات الوطنية.
ووفقا الإعلن النوايا الذي مت توقيعه، �شيتم بحث 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطوير  يف  ال��ت��ع��اون  اإم��ك��ان��ي��ة 
واملمار�شات  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الرقمية  واخل��دم��ات 
املثلى يف قطاع الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجني 
امل�����ش��در املقبل اجل��دي��د وال��واع��د لطاقة  ب��اع��ت��ب��اره 
ال�شخمة  ال���دول���ي���ة  اجل����ه����ود  ب��ف�����ش��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
العتماده م�شدراً مهماً، اإ�شافة اإىل التعاون الهادف 
املرتبطة  الكربونية  االنبعاثات  اإزال��ة  اأو  تقليل  اإىل 
للبلدين  اأول��وي��ة  ميثل  ال��ذي  الهيدروجني  ب��اإن��ت��اج 

ال�شديقني.
الطرفني  التزام  اأي�شاً  النوايا”  “اإعلن  ويت�شمن 
الطاقة  ���ش��ي��ا���ش��ات  تنفيذ  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  بالتنمية 
االعتبارات  م���راع���اة  م���ع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ع��ل��وم 
مثل  املتغرية  والبيئية  واالجتماعية  االقت�شادية 
وفر�س  وال��ت��ج��ارة  اال�شتثمار  وتعزيز  امل��ن��اخ،  تغري 
الو�شول اإىل االأ�شواق يف جمال الطاقة واخلدمات 
ب��ال��ط��اق��ة، واحل���ر����س على  ال�����ش��ل��ة  وامل���ع���دات ذات 
م�شرتكة  مناهج  لتطوير  اال�شرتاتيجية  االأهمية 
الو�شول  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  ال����دويل  ال�شعيد  ع��ل��ى 
ملوارد  امل�شتدامة  التنمية  اإىل  اإ�شافة  االأ���ش��واق،  اإىل 

الطاقة.
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وزير الطاقة ال�سعودي يطلع على م�ستجدات حمطات براكة •• اأبوظبي-وام:

االأم�����ري  امل���ل���ك���ي  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  زار 
عبدالعزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
العربية  اململكة  يف  الطاقة  وزي��ر  �شعود 
براكة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة حم��ط��ات  ال�����ش��ع��ودي��ة 
منطقة  يف  ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
اأبوظبي برفقة وفد من  الظفرة باإمارة 

كبار م�شوؤويل الطاقة يف اململكة.
و���ش��ه��د ���ش��م��وه وال���وف���د امل���راف���ق التقدم 
م�شروع  اأول  يف  املتوا�شلة  واالجن����ازات 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة م��ت��ع��دد امل��ح��ط��ات يف 
العربي،  ال���ع���امل  يف  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  م��رح��ل��ة 
للبيئة  ال�شديقة  الكهرباء  يوفر  والذي 
لدولة االإمارات العربية املتحدة، وي�شهم 
الب�شمة  خ��ف�����س  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ري��ع  يف 

الكربوية لقطاع الطاقة يف الدولة.
�شهيل  معايل  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س امل���زروع���ي وزير 
الطاقة والبنية التحتية و�شعادة حممد 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  احل����م����ادي  اإب���راه���ي���م 
االإمارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  والرئي�س 
للطاقة النووية واملهند�س علي احلمادي 
للطاقة  نواة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
التابعة للموؤ�ش�شة وامل�شوؤولة عن ت�شغيل 
النا�شري  ون���ا����ش���ر  ب����راك����ة،  حم���ط���ات 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة براكة االأوىل 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ال�����ش��وؤون امل��ال��ي��ة ملحطات 

براكة، والقيادات العليا يف املوؤ�ش�شة.
الزيارة  خ��لل  ال�شعودي  الوفد  والتقى 
املتخ�ش�شة  االإم����ارات����ي����ة  ب���ال���ك���ف���اءات 
فرق  يقودون  والذين  النووية  بالطاقة 
يعملون  خمتلفة  جن�شية   50 من  عمل 
للطاقة  االإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ل����دى 

النووية وال�شركات التابعة لها.
راف����ق وزي����ر ال��ط��اق��ة ال�����ش��ع��ودي خلل 
امل�شتوى �شم معايل  وف��د رفيع  ال��زي��ادة 
مدينة  رئي�س  ال�شلطان  خالد  الدكتور 
امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة، 

الرئي�س  ال��ع��ي�����ش��ى  خ���ال���د  وال����دك����ت����ور 
النووية  ال���رق���اب���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العودان  ماهر  وال��دك��ت��ور  واالإ�شعاعية، 
والبحوث،  ال����درا�����ش����ات  ق���ط���اع  رئ��ي�����س 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ق������روان م���دي���ر عام 
مدينة  يف  ال���وط���ن���ي  االإ�����ش����راف  م��ك��ت��ب 
امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة 

وم�شوؤولون اآخرون يف اململكة.
امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ���ش��اح��ب ال�شمو  وب��ه��ذه 
امل��ل��ك��ي االأم����ري ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن �شلمان 
“تاأتي زيارتي ملحطات براكة  اآل �شعود: 
للطاقة النووية، امل�شروع الريادي لدولة 
االإمارات العربية املتحدة، يف اإطار تنامي 
الوعي باأهمية الطاقة النووية ال�شلمية 
تنويع  ب�����دور حم�����وري يف  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
لتحقيق  واالق��ت�����ش��اد  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 

التنمية امل�شتدامة«.

لدولة  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  “نتوجه  واأ�����ش����اف: 
االأمم  م��وؤمت��ر  ال�شت�شافتها  االإم�����ارات 
ع���ام   /28 /ك�������وب  ل���ل���م���ن���اخ  امل����ت����ح����دة 
تتويجاً جلهودها  ياأتي  والذي   ،2023
يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي، بينما 
يعززعقد املوؤمتر يف املنطقة من جهودنا 
م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  ال��رام��ي��ة  اجل��م��اع��ي��ة 

م�شتدام الأجيالنا القادمة«.
ومن جهته، قال معايل �شهيل بن حممد 
اأن  “ي�شرفني  امل���زروع���ي:  ف��ار���س  ف���رج 
اأرحب ب�شاحب ال�شمو امللكي االأمري عبد 
العزيز بن �شلمان اآل �شعود وزير الطاقة 
والوفد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
النووية  الطاقة  م�����ش��وؤويل  م��ن  امل��راف��ق 
يف اململكة، االأم��ر الذي من �شاأنه تعزيز 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
الطاقة  م��ب��ادرات  يخ�س  فيما  واململكة 

ال�شديقة للبيئة لت�شريع ا�شتدامة قطاع 
الطاقة وخف�س الب�شمة الكربونية«.

واأ�شاف معاليه: “يعزز التعاون الثنائي 
القطاع  هذا  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني 
املبادرات اال�شرتاتيجية اخلا�شة باحلياد 
البلدين  ك��ل  اأع��ل��ن عنها  ال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي 
على اأ�شا�س احلاجة امللحة للتحرك من 

اأجل مواجهة ظاهرة التغري املناخي«.
اإبراهيم  حممد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  ذل���ك،  اإىل 
النووي  ال��ربن��ام��ج  “حقق  احل���م���ادي: 
االإم��ارات��ي من خ��لل حمطات  ال�شلمي 
براكة والكفاءات االإماراتية املتخ�ش�شة، 
احللول  ت���ق���دمي  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت���ق���دم���اً 
ل��ظ��اه��رة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ح��ي��ث يقوم 
ب��دور حيوي يف حتقيق  الربنامج حاليا 
اأه��داف مبادرة االإم��ارات اال�شرتاتيجية 
للحياد املناخي 2050 من خلل توفري 

االنبعاثات  م��ن  وخالية  وف��رية  كهرباء 
الكربونية، واحلد من مليني االأطنان 

من االنبعاثات الكربونية«.
االإم����ارات����ي����ة  “الكفاءات  واأ�������ش������اف: 
ال���ن���ووي���ة التي  ب��ال��ط��اق��ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
يف  املتقدمة  واخل���ربات  امل��ع��ارف  متتلك 
مل�����ش��ارك��ة خرباتها  امل��ج��ال ج��اه��زة  ه���ذا 
النووية  للطاقة  اجلديدة  الربامج  مع 
االأه�������داف اخلا�شة  اأج�����ل حت��ق��ي��ق  م���ن 

باال�شتدامة«.
وت�شهم حمطات براكة من خلل ت�شريع 
لقطاع  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة  خ��ف�����س 
لظاهرة  احل���ل���ول  ت���ق���دمي  يف  ال���ط���اق���ة 
الت�شغيل  م��ع  ال�شيما  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ري 
يف  ب��راك��ة  يف  االأوىل  للمحطة  التجاري 
موؤ�ش�شة  مت�شي  بينما   ،2021 اإب��ري��ل 
نحو  ق��دم��اً  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم�����ارات 
الكهرباء يف دولة  احتياجات  ربع  توفري 
االإمارات من دون اأي انبعاثات كربونية.

وو�شلت ن�شبة االإجناز الكلية يف حمطات 
براكة االأربع اإىل اأكرث من 96 يف املائة 
املحطات  �شتنتج  الكامل  الت�شغيل  وعند 
الكهرباء  م��ن  غ��ي��غ��اوات��ط   5.6 االأرب����ع 
على  الكربونية  االنبعاثات  من  اخلالية 

مدار ال�شتني عاماً القادمة.
ومن خلل تزويد املليني من ال�شركات 
وال�شديقة  الوفرية  بالكهرباء  واالأ���ش��ر 
لللبيئة من حمطات براكة تقود موؤ�ش�شة 
اأكرب اجلهود  النووية  للطاقة  االإم��ارات 
الكربونية  الب�شمة  خلف�س  ال��رام��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ت��ع��د امل��ح��ط��ة االأوىل 
العامل  للكهرباء يف  منفرد  اأكرب م�شدر 
العربي. وبحلول العام 2025 �شت�شاهم 
االنبعاثات  خ��ف�����س  يف  ب��راك��ة  حم��ط��ات 
بن�شبة  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة  يف  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
50 يف امل��ائ��ة االأم����ر ال����ذي ي��وؤك��د على 
يف  النووية  للطاقة  الكبرية  االإمكانيات 
دون  من  االأ�شا�شي  احلمل  كهرباء  اإنتاج 

اي انبعاثات كربونية.

مدير عام اآيرينا لـ »وام«: االإمارات تقوم بجهود  رائدة 
يف العمل املناخي .. وتنظيمها الإك�سبو 2020 مبهر

•• دبي -وام:

املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ع��ام  مدير  كامريا  ال  فران�شي�شكو  اأك��د 
املناخي  العمل  رائ��دة يف جم��ال  االإم���ارات تقوم بجهود  اأن دول��ة  “اآيرينا” 
الإك�شبو  املبهر  الدولة  بتنظيم  م�شيدا   .. املناخ  تغري  لتداعيات  والت�شدي 

2020 دبي مب�شاركة نحو 192 دولة.
وقال يف مقابلة مع وكالة اأنباء االإمارات “وام” على هام�س اإك�شبو 2020 
ال�شت�شافة  اختيارها  على  االإم����ارات  دول��ة  اإىل  بالتهنئة  “ نتوجه   : دب��ي 
موؤمتر الدول االأط��راف يف االتفاقية االإطارية للأمم املتحدة ب�شاأن تغري 
املناخ »COP 28« عام 2023 ، كما نهناأ جمهورية م�شر العربية اأي�شا 
م�شريا اإىل اأنها  على اختيارها ال�شت�شافة »COP 27« العام املقبل” .. 
لدورتني  العاملي  امل��وؤمت��ر  م�شت�شيفي  حتديد  فيها  يتم  التي  االأوىل  امل��رة 
متتاليتني وهو ما يعك�س االأهمية الكبرية واملتزايدة لتعزيز العمل الدويل 

اجلماعي يف مواجهة حتديات تغري املناخ.
اال�شتعداد لتقدمي  اأمت  املتجددة على  الدولية للطاقة  الوكالة  اأن  واأ�شاف 
كافة اأ�شكال الدعم للدولة خلل حت�شرياتها ال�شت�شافة هذا احلدث العاملي 
البارز عام 2023 وكذلك اإىل جمهورية م�شر العربية خلل ا�شت�شافتها 
واأعرب عن اإعجابه باإعلن دولة االإمارات موؤخرا عن  ن�شخة عام 2022. 
مبادرتها اال�شرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050 والتي تاأتي 
تتويجاً للجهود االإماراتية الهادفة اإىل االإ�شهام باإيجابية يف ق�شية التغري 
اإىل فر�س ت�شمن  القطاع  التحديات يف هذا  والعمل على حتويل  املناخي 
م�شتقبل  ال���ق���ادم���ة  ل���لأج���ي���ال 
م�شرقاً. واأكد اأن دولة االإمارات 
ت��ق��وم ب��ج��ه��ود رائ����دة يف جمال 
اأنها  امل��ن��اخ��ي ون��ع��ت��ق��د  ال��ع��م��ل 
للو�شول  املنطقة  جهود  تقود 
كربونية  ان��ب��ع��اث��ات  �شفر  اإىل 
ت��ر���ش��ي��خ دعائم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ومزدهر  م�����ش��ت��دام  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
للأجيال املقبلة. وعن االإعلن 
بني   ”26 “كوب  يف  االأخ�����ري 
دول�������ة االإم�������������ارات وال����وك����ال����ة 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 
املن�شة  ب����اإط����لق  “اآيرينا” 
م�شاريع  ن�شر  لت�شريع  العاملية 
وح�����ل�����ول ال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 
اأ�شاد   .. ال��ن��ام��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف 
فران�شي�شكو ال كامريا باجلهود 
يف  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  يف  للم�شاهمة  الدولة  بها  تقوم  التي  البارزة 
العامل حيث تعهدت مع اإطلق هذه املن�شة بتخ�ش�س 400 مليون دوالر 
اأبوظبي للتنمية لت�شريع ن�شر حلول الطاقة املتجددة  من خلل �شندوق 
اأن  بالذكر  اجلدير  املحلية.  املجتمعات  على  اإيجابي  ب�شكل  تنعك�س  بحيث 
عن  اأعلنتا  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  والوكالة  االإم���ارات  دول��ة 
اأقيم  ال���ذي   »COP26  « م��وؤمت��ر  هام�س  على  العاملية  املن�شة  اإط���لق 
موؤخرا يف مدينة جل�شكو باململكة املتحدة. و تتوىل “اآيرينا” اإدارة املن�شة 
من مقرها الرئي�شي يف اأبوظبي م�شتفيدة من وجود مقرها الدائم يف دولة 
االإمارات للو�شول اإىل �شوق متويل العمل املناخي والبنية التحتية للبتكار 

يف جمال الطاقة املتجددة التي حتت�شنها البلد.

ارتفاع اأ�سول اجلهاز امل�سريف اإىل 
3.247 تريليون درهم بنهاية �سبتمرب

•• اأبوظبي-وام:

اجمال�ي  ارتفاع  ام�س عن  املركزي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  اأعلن م�شرف 
اإىل  امل�شرفية  القبوالت  �شامل  االإم���ارات  دول��ة  يف  امل�شريف  اجلهاز  اأ�ش�ول 
3.247.1 تريليون درهم بنهاية �شهر �شبتمرب من العام اجلاري 2021 
�شهر  بنهاية  دره��م  تريليون   3.228.5 مع  مقارنة   0.6% ن�شبته  بنمو 
 0.3% بن�شبة  امل�شريف  االئتمان  وارتفع اجمايل  ذاته.  العام  اأغ�شط�س من 
اإىل   2021 اغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  يف  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.771.4 م��ن 
نتيجة  وذل��ك  �شبتمرب2021  �شهر  نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.776.5
تزايد بن�شبة %0.2 يف االئتمان املحلي وزيادة بن�شبة %0.8 يف االئتمان 
 0.5% بن�شبة  زي���ادة  اإىل  املحلي  االئ��ت��م��ان  وي��ع��زى االرت��ف��اع يف  االأج��ن��ب��ي. 
املوؤ�ش�شات  املمنوح  واالئتمان  اخلا�س  للقطاع  املمنوح  االئتمان  يف  و5.0% 
املالية غري امل�شرفية على التوايل، مقابل انخفا�س االئتمان املمنوح للقطاع 
احلكومي واالئتمان املمنوح للقطاع العام “اجلهات ذات ال�شلة باحلكومة” 
بن�شبة %0.3 و%0.9 على التوايل. كما ارتفع اإجمايل الودائع امل�شرفية 
 2021 1.928.7 تريليون درهم يف نهاية اغ�شط�س  %0.7 من  بن�شبة 
اإىل 1.942.3 تريليون درهم يف نهاية �شهر �شبتمرب2021 نتيجة زيادة 
غري  ودائ���ع  يف   3.7% بن�شبة  وزي����ادة  املقيمني  ودائ���ع  يف   0.3% بن�شبة 
و0.7%   2.9% بن�شبة  زي��ادة  ب�شبب  املقيمني  ودائ��ع  وارتفعت  املقيمني. 
و%4.7 يف ودائع القطاع احلكومي وودائع القطاع اخلا�س وودائع املوؤ�ش�شات 
املالية غري امل�شرفية على التوايل، مقابل انخفا�س بن�شبة %5.5 يف ودائع 

القطاع العام “اجلهات ذات ال�شلة باحلكومة«.
وارتفع عر�س النقد “ن1” ارتفع بن�شبة %1.1 من 661.1 مليار درهم 
�شهر  نهاية  يف  دره��م  مليار   668.5 اإىل   2021 اغ�شط�س  �شهر  نهاية  يف 
�شبتمرب2021 ..يف حني انخف�س عر�س النقد “ن2” بن�شبة %0.1 من 
1.487.8 تريليون درهم يف نهاية �شهر اغ�شط�س 2021 اإىل 1.485.9 
تريليون درهم يف نهاية �شهر �شبتمرب2021. كما ارتفع عر�س النقد “ن3” 
اغ�شط�س  �شهر  نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.780.7 م��ن   0.3% بن�شبة 
�شبتمرب2021.  �شهر  نهاية  يف  دره��م  تريليون   1.786.9 اإىل   2021
درهم  مليار   1.8 مبقدار  لزيادة  “ن1”  النقد  عر�س  يف  االرت��ف��اع  ويعزى 
5.6 مليار درهم يف الودائع  يف النقد املتداول خارج البنوك وزيادة مبقدار 
مبقدار  انخفا�س  اإىل  “ن2”  النقد  عر�س  يف  االنخفا�س  ويعود  النقدية، 
9.3 مليار درهم يف الودائع �شبة النقدية على الرغم من زيادة “ن1” فيما 
يعزى االرتفاع يف عر�س النقد “ن3” اإىل ارتفاع الودائع احلكومة مبقدار 
وارتفعت  “ن2«.  النقد  انخفا�س عر�س  الرغم من  درهم على  مليار   8.1
نهاية  درهم يف  مليار   444.7 وذلك من   1.0% بن�شبة  النقدية  القاعدة 
اغ�شط�س 2021 اإىل 449.1 مليار درهم يف نهاية �شبتمرب2021. جاء 
ذلك نتيجة الرتفاع بن�شبة %1.6 يف النقد امل�شدر وزيادة بن�شبة 12.4% 
يف ح�شاب االحتياطي وارتفاع بن�شبة %6.2 يف و�شهادات االإيداع واالذونات 
اجلارية  احل�شابات  يف   24.2% بن�شبة  انخفا�س  من  الرغم  على  النقدية 

وااليداعات لليلة واحدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى.

اأديبك 2021 يجمع وزراء الطاقة العامليني يف اأول جلنة وزارية ر�سمية ملوؤمتر االأطراف للمناخ كوب 26

خالل م�ساركتها يف معر�ض الإمارات للوظائف 2021

كلية دبي لل�سياحة ت�ستعر�ش مبادراتها وبراجمها والفر�ش التي يقدمها قطاع ال�سياحة يف دبي 

•• اأبوظبي-وام:

 2021 اأدي���ب���ك  اأم�������س يف  ع���ق���دت ���ش��ب��اح 
احلدث االأ�شخم واالأكرث تاأثرياً يف �شناعة 
ر�شمية  وزاري��ة  جلنة  اأول  العاملية  الطاقة 
موؤمتر  اختتام  منذ   26 االأط���راف  ملوؤمتر 

االأمم املتحدة للتغري املناخي يف غل�شكو.
ويجمع موؤمتر اأديبك اال�شرتاتيجي وزراء 
ال��ط��اق��ة و���ش��ن��اع ال��ق��رار يف ال��ع��امل لر�شم 
نتائج  مع  متا�شياً  الطاقة  �شناعة  ملمح 
�شيا�شة  وت�����ش��ك��ي��ل   26 االأط������راف  م��وؤمت��ر 
االأ�شهر  يف  ال�����ش��ن��اع��ة  وم�����ش��ار  احل��ك��وم��ة 

وال�شنوات القادمة.
الطاقة  ل����وزراء  امل��وق��رة  اللجنة  و�شلطت 
وال�شنغال  وال����ربت����غ����ال  ال���ب���ح���ري���ن  م����ن 
املتزايدة  االأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت��رك��ي��ا 
البلدان  دع����م  واأه���م���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ل��ل��غ��از 
كعوامل  الطاقة  النامية من خلل حتول 
نظام  خ��لل  م��ن  امل�شتقبل  ت��دع��م  حا�شمة 
املناخ  بيئي جديد للطاقة تدعمه خماوف 

واأهداف احلد من االنبعاثات الكربونية.
وقال �شعادة الدكتور حممد بن مبارك بن 
والرئي�س  املناخية  لل�شوؤون  املبعوث  دينة، 
ململكة  للبيئة  االأعلى  للمجل�س  التنفيذي 
ال��ب��ح��ري��ن: ل��ق��د ت��ع��ه��دن��ا ب��ال��و���ش��ول نحو 
�شايف انبعاثات �شفرية بحلول عام 2060، 
بخف�س  �شنقوم  باأننا  ا  اأي�شً تعهدنا  لكننا 
االنبعاثات الكربونية بن�شبة %10 يف عام 
2025 و%20 بحلول عام 2035، كما 
اأننا ملتزمون بتوفري مزيج الطاقة االأكرث 
كفاءة وباأ�شعار معقولة، فنحن بحاجة اإىل 
م�شاعدة البلدان النامية على النمو وعدم 

و�شع العقبات واملعوقات اأمام منوها.
من جهته قال معايل جواو غاالمبا، نائب 
الوزير ووزير الدولة للطاقة يف الربتغال: 
ه��ن��اك ع��لق��ة وث��ي��ق��ة ت��رب��ط ب��ني م�شادر 
الطاقة املتجددة ب�شكل عام والهيدروجني 
الظروف  االآن  خ��ل��ق��ن��ا  ول���ق���د  االأخ�������ش���ر، 
االأقوال  حتول  اأن  �شاأنها  من  التي  املثالية 
واقعة،  حقيقة  اإىل  بالهيدروجني  املتعلقة 
اإذ ي�شاهم الهيدروجني ب�شكل كبري يف حل 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر  م�شاكل  بع�س 
الهيدروجني  اإن���ت���اج  ب���دوره���ا جت��ع��ل  ال��ت��ي 
القدرة  ذات  البلدان  �شتكون  حيث  ممكنا، 
على  ق��ادرة  املتجدد  مزيجها  يف  التناف�شية 
امل��ن��اف�����ش��ة يف اإن���ت���اج ال��ه��ي��دروج��ني، ك��م��ا ان 
حا�شم  جناح  عامل  هو  امل�شتهلكني  اإ�شراك 

وفعال الأي ا�شرتاتيجية الإزالة الكربون.
وق��ال��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اآي�����ش��ات��و �شويف 
غ���لدمي���ا، وزي����رة ال���ب���رتول وال��ط��اق��ات يف 
على  ال�شنغال  يف  نح�شل  اليوم،  ال�شنغال: 
النظيفة  الطاقة  م��ن  الكهرباء  م��ن   2%
وم���ن ط��اق��ة ال���ري���اح، ول��ذل��ك ف���اإن هدفنا 
ذلك  وم���ع  الن�شبة،  ه���ذه  زي����ادة  يف  يتمثل 
ونظًرا للقيود اجلغرافية فاإننا نحتاج اإىل 
تزويد مناطقنا النائية بالكهرباء، وللقيام 
بذلك فاإننا نحتاج اإىل اإن�شاء طاقة خ�شراء 
واإن���ت���اج امل��زي��د م��ن ال��ط��اق��ات م��ث��ل: الغاز 
الطبيعي، كما يجب اأن يتم انتقال الطاقة 
بطريقة عادلة و�شفافة وبطريقة متزايدة، 
اإىل  البلدان االأفريقية  حيث حتتاج جميع 

العمل مًعا للدفاع عن هذه املبادئ.

وقال �شعادة الدكتور األبار�شلن بايراكتار، 
نائب الوزير بوزارة املوارد الطبيعية للطاقة 
برتكيا: البنية التحتية موجودة وامل�شادر 
موجودة اأي�شاً، لذا فاإن كل ما نحتاجه االآن 
هو االلتزام والرغبة ال�شيا�شية واتباع نهج 
نعتقد  حيث  ذل��ك،  لتحقيق  ومبدع  عملي 
يف  رئي�شًيا  دوًرا  يلعب  اأن  ميكن  الغاز  ب��اأن 
هذا  اإدارة  اإىل  بحاجة  ونحن  التحول  هذا 

التحول بنجاح.
االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  واأعلنت 
من  �شابق  وق��ت  يف  امل��ن��اخ��ي  التغري  ب�����ش��اأن 
هذا ال�شهر ر�شمًيا ا�شت�شافة دولة االإمارات 
العربية املتحدة للموؤمتر الثامن والع�شرين 
للأطراف كوب 28 يف عام 2023، وجاء 
تاأكيد اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن 

•• دبي-الفجر: 

ت�شارك كلية دبي لل�شياحة، يف “معر�س 
الذي   ،”2021 ل��ل��وظ��ائ��ف  االإم������ارات 
االإثنني  االأول  اأم�س  فعالياته  انطلقت 
15 نوفمرب وت�شتمر حتى 17 نوفمرب 

اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
م�شاركتها  ع�����رب  ال���ك���ل���ي���ة  وت���ت���ط���ل���ع 
 –  2 زع���ب���ي���ل  ق����اع����ة  يف  امل����ع����ر�����س  يف 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل   13-ZB2

للتوطني،  ال��داخ��ل��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وبراجمها  مببادراتها  التعريف  وكذلك 
فيها  مب��ا  ال�شوق  احتياجات  تلبي  التي 
بالتجزئة،  والبيع  وال�شيافة،  ال�شياحة، 
جانب  اإىل  الطهي،  وفنون  والفعاليات، 
على  تنظمها  التي  التدريبية  ال���دورات 
مدار العام حيث ميكن للراغبني بزيارة 
عرب  امل�����ش��ب��ق  الت�شجيل  ال��ك��ل��ي��ة  من�شة 

medyaf.ae الرابط
حا�شر،  بن  عي�شى  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

لل�شياحة:  دب����ي  ل��ك��ل��ي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الكلية يف هذا احلدث  م�شاركة  “تعك�س 
ال�شنوي املهم، التوافق بني اأهداف الكلية 
للتوطني،  ال��وط��ن��ي��ة  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حيث و�شعنا  هدفاً وا�شحاً منذ البداية 
يتمّثل يف ا�شتقطاب املواطنني واملواطنات 
للعمل يف قطاع ال�شياحة، وتوفري فر�س 
هذه  مثل  وتعد  لهم.  املنا�شبة  التدريب 
للتعريف  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ات  امل���ع���ار����س 
وا�شعة  ل�شريحة  ومبادراتنا  برباجمنا 

خمتلف  على  واإطلعهم  املواطنني  من 
املجاالت يف القطاع ال�شياحي«. 

مدير  املعيني،  مرمي  اأو�شحت  وبدورها 
يف  ال�����ش��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع  ت���وط���ني  اإدارة 
م�شاركتنا  “ترّكز  لل�شياحة:  دب��ي  كلية 
ل��ل��وظ��ائ��ف هذا  يف م��ع��ر���س االإم��������ارات 
واملبادرات  اخل��دم��ات  عر�س  على  ال��ع��ام 
لل�شياحة،  دب����ي  ك��ل��ي��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ة  ’من�شّ ب����  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
اإطلقها  مت  ال��ت��ي  اجلديدة‘  م�شياف 

تغري املناخ يف اأعقاب املوافقة باالإجماع من 
الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  دول  جمموعة  قبل 
 26 خ��لل موؤمتر االأط���راف للمناخ ك��وب 

يف غل�شكو.
وقد مت االإعلن اأي�شا يف موؤمتر االأطراف 
للمناخ كوب 26 عن اإطلق من�شة التمويل 
العاملية للإمارات العربية املتحدة والوكالة 
مليار  بقيمة  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
اإىل متويل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
1.5 ج��ي��ج��اوات م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
 ،2030 ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة ب��ح��ل��ول ع����ام 
انتقال  م�شرع  متويل  من�شة  ح�شلت  كما 
 400 بقيمة  رئي�شي  متويل  على  الطاقة 
مليون دوالر اأمريكي من �شندوق اأبوظبي 

للتنمية كاأول �شريك ا�شرتاتيجي لها.

مهمة  معلومات  تت�شمن  والتي  حديثا، 
وكذلك  دب���ي،  يف  ال�شياحة  ق��ط��اع  ح��ول 
الوظائف، اإىل جانب الربامج التدريبية 
التوطني  وف��ري��ق  الكلية  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
للراغبني بااللتحاق بها مبا فيها برامج 
التدريبية  وال���دورات  ال�شياحي،  املر�شد 
العملي،  والتدريب  وال�شتوية،  ال�شيفية 
املهارات  اكت�شاب  اإمكانية  اإىل  باالإ�شافة 

االإدارية وغريها الكثري«.
لل�شياحة  اأن كلية دبي  بالذكر  واجلدير 
م���ن مذكرات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب��ت��وق��ي��ع  ق���ام���ت 
ال��ت��ف��اه��م واالت���ف���اق���ي���ات م���ع ع����دد من 
ال�شركاء يف القطاع �شمن ا�شرتاتيجيتها 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
العمل  �شوق  يف  وظائف  ل�شغل  الوطنية 
وال�شيافة،  ال�شياحة،  ق��ط��اع��ات  �شمن 
وفنون  والفعاليات،  بالتجزئة،  والبيع 

الطهي.
ال�شياحي  القطاع  توطني  اإدارة  اأن  كما 
“م�شياف” - �شمن كلية دبي لل�شياحة 
- تاأ�ش�شت يف اأواخر عام 2016، وتهدف 
املواطنني  وت��اأه��ي��ل  وت��دري��ب  ج��ذب  اإىل 
وظائف  ����ش���م���ن  ل��ل��ع��م��ل  وامل�����واط�����ن�����ات 
ال�شياحي  بالقطاع  االأمامية  ال�شفوف 
وتخ�ش�شاته  ف���ئ���ات���ه  اخ����ت����لف  ع���ل���ى 
العرو�س  املتنوعة وذلك بهدف حت�شني 
ال�شياحية وتعزيز جتربة ال�شائح خلل 

زيارته.
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•• دبي-الفجر: 

ال����ت����ق����ى م�����ع�����ايل حم����م����د ب������ن ه������ادي 
املالية،  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  احل�شيني 
يوم اأم�س مع ماركو�س ترويخو رئي�س 
الربيك�س  ل��دول  اجلديد  التنمية  بنك 
)NBD(، وذلك على هام�س فعاليات 
معر�س اإك�شبو 2020 دبي، وبح�شور 
���ش��ع��ادة ي��ون�����س ح��اج��ي اخل����وري وكيل 

وزارة املالية. 
وخ����لل ال��ل��ق��اء، رح���ب م��ع��ايل حممد 
ماركو�س  بال�شيد  احل�شيني  ه��ادي  بن 

اأه��م��ي��ة ه���ذا اللقاء  ت��روي��خ��و، م���وؤك���داً 
اإي��ج��اب��ي لناحية تعزيز  اأث���ر  مل��ا ل��ه م��ن 
اال�شرتاتيجية  وال���ع���لق���ات  ال��ت��ع��اون 
القدرات  بني اجلانبني، خا�شة يف ظل 
العالية واخلربات الكبرية التي تتمتع 
ب��ه��ا دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�������ش���اري���ع  دع�����م  يف 
واأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة. وقال 
االإم�������ارات  دول�����ة  “حتر�س  م��ع��ال��ي��ه: 
التنمية  بنك  يف  ع�شويتها  خ��لل  م��ن 
تعزيز  على   الربيك�س  ل��دول  اجل��دي��د 
التعاون والتن�شيق مع الدول االأع�شاء 

التنموية  امل�������ش���اري���ع  دع�����م  مل���وا����ش���ل���ة 
االقت�شادات  وخ��ا���ش��ة يف  ال��ع��امل  ح��ول 
التنمية  حتقيق  يف  مل�شاعدتها  النا�شئة 

امل�شتدامة.«
وان�شمت دولة االإمارات لع�شوية بنك 
بناًء  الربيك�س  ل��دول  اجلديد  التنمية 
رقم  املوقر  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  على 
.وميثل   2021 ل�شنة  3و   /  )19(
املحافظني  جمل�س  يف  االإم����ارات  دول���ة 
من  كٍل  اجلديد،  التنمية  لبنك  التابع 
معايل حممد بن هادي احل�شيني وزير 
ب�شفته حمافظاً،  املالية  لل�شوؤون  دولة 

و���ش��ع��ادة يون�س ح��اج��ي اخل���وري وكيل 
مناوب.  حمافظ  ب�شفته  املالية  وزارة 
اأحمد  اهلل  ع��ب��د  ال�����ش��ي��د  ي�����ش��غ��ل  ك��م��ا 
العلقات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ب���ي���ديل 
ال��دول��ي��ة يف وزارة  امل��ال��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

املالية ع�شوية جمل�س االإدارة.
اإن�شاء بنك  اأن��ه مت  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
التنمية اجلديد يف يوليو 2015 من 
ب��دول الربيك�س  امل��ع��روف��ة  ال���دول  قبل 
ورو�شيا،  ال��ربازي��ل  وه��ي   )BRICS(
اأفريقيا.  وج��ن��وب  وال�����ش��ني،  وال��ه��ن��د، 
مدينة  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي  م����ق����ره  وي����ق����ع 

�شانغهاي ال�شينية مع مكتب اإقليمي يف 
جوهان�شربغ. ويهدف البنك اإىل تعبئة 
املوارد من خلل القرو�س وال�شمانات 
م�شاريع  لتمويل  االأ�شهم  يف  وامل�شاركة 
التنمية  وم�����ش��اري��ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة 
وغريها  الربيك�س  دول  يف  امل�شتدامة 
وك��ذل��ك يف  النا�شئة  االق��ت�����ش��ادات  م��ن 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، وا���ش��ت��ك��م��ال جهود 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة م��ت��ع��ددة االأط����راف 
يف  امل�شاهمة  وبالتايل  العاملية  للتنمية 
هدف  لتحقيق  اجلماعية  االل��ت��زام��ات 

النمو القوي وامل�شتدام واملتوازن.

على هام�ض فعاليات معر�ض اإك�سبو 2020 دبي

حممد بن هادي احل�سيني يلتقي رئي�ش بنك التنمية اجلديد لدول الربيك�ش
اخلطوط ال�سعودية توقع �سفقة مع بوينج 

لتعزيز اأ�سطولها بحزمة من اخلدمات
•• دبي-وام:

وقعت �شركة اخلطوط ال�شعودية �شفقة مع �شركة بوينج لتوفري حزمة من 
اخلدمات تهدف اإىل رفع الكفاءة الت�شغيلية الأ�شطولها من طرازي 787 
باالإ�شافة  الرقمية  التحليلت  من  باال�شتفادة  وذل��ك  و777  درميلير 
وذلك خلل  و777  لطائراتها من طراز  الداخلية  املق�شورة  تعديل  اإىل 

فعاليات معر�س دبي للطريان.
وق���ال ال��ك��اب��ن اإب��راه��ي��م ال��ك�����ش��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة اخلطوط 
على  تركيزها  توا�شل  ال�شعودية  اخل��ط��وط  اإن  اجل��وي  للنقل  ال�شعودية 
والتو�شع  للأ�شطول  االأمثل  واال�شتخدام  الت�شغيلية  الكفاءة  م�شتوى  رفع 
يف �شبكة املحطات. وتعد ال�شراكة اال�شرتاتيجية مع بوينج اإىل جانب هذه 
امل�شي قدما نحو حتقيق هذه  �شي�شاعدنا على  االأ�شا�شية ممكنا  اخلدمات 
الروؤية. ومبوجب ال�شفقة اجلديدة �شتعتمد اخلطوط ال�شعودية الن�شخة 
املطورة من برنامج بوينج لل�شيانة OMP والذي يقوم بتحليل البيانات 
يت�شمن  املتقدمة  ال�شيانة  لعمليات  تف�شيلية  معلومات  لتوفري  املتقدمة 
يوظف  وال��ذي  بوينج  من   AHM الطائرات  ج��ودة  الإدارة  رقمية  اأنظمة 
حت�شني  يف  للم�شاعدة  الت�شخي�س  واأدوات  التنبوؤية  ال�شيانة  حتليلت 
االأداء  حت�شني  وب��ال��ت��ايل  بال�شيانة  املتعلقة  ال���ق���رارات  وت�شهيل  اجل���ودة 
ا�شتخدام هذه  يتم  اأن  املقرر  املحددة ومن  االأوق��ات  املهام يف  وتنفيذ  العام 
اإىل جانب اال�شتعانة بخربات بوينج الهند�شية واال�شت�شارية يف  اخلدمات 
جمال ت�شنيع املعدات االأ�شلية. وقال تيد كول برت الرئي�س واملدير العام 
التنفيذي ب�شركة بوينج للخدمات العاملية : “ اإن فرقنا اال�شت�شارية تتمتع 
ب�شراكة وثيقة مع اخلطوط ال�شعودية على مر ال�شنني ولطاملا عملنا على 
ا�شتك�شاف الفر�س املمكنة خلف�س التكاليف وتعزيز كفاءة عمليات ال�شيانة 
حلولنا  خ��لل  من  اليوم  امل�شرتكة  امل�شرية  ه��ذه  مبوا�شلة  �شعداء  ونحن 
ال�شعودية من االعتماد على  املتقدمة وباملثل �شتتمكن اخلطوط  الرقمية 
خلل  من   777 طائرات  على  الداخلي  الت�شميم  يف  الهند�شية  خرباتنا 

خططهم اخلا�شة باإعادة تهيئة طائرات اأ�شطولهم«.
و�شتعمل اخلطوط ال�شعودية عن كثب مع فريق تعديل الت�شميم الداخلي 
يف  تعديل  اإىل  حتتاج  التي  اجل��وان��ب  كافة  واعتماد  بحث  بهدف  بوينج  يف 
وتوريد  واالع��ت��م��ادي��ة  الت�شميم  ذل��ك  يف  مب��ا   777 ط���راز  م��ن  طائراتها 

القطع املطلوبة الإجناز اأعمال التعديل املقررة.
بتطوير  وت��ق��وم  ال��ط��ريان  �شناعات  يف  عامليا  عاملة  �شركة  بوينج  وت��ع��د 
وت�شنيع و�شيانة الطائرات التجارية والع�شكرية واأنظمة االأمن والف�شاء 
يف اأكرث من 150 دولة حول العامل وباعتبارها اأكرب امل�شدرين يف الواليات 
املتحدة االأمريكية ت�شاهم بوينج يف تعزيز الكوادر الب�شرية الذين يعملون 
التنمية االقت�شادية  اإث��راء فر�س  العامل بهدف  لدى م��وردي بوينج حول 
التي تعمل معها ويلتزم فريق بوينج متنوع  واال�شتدامة ودعم املجتمعات 
اأجل امل�شتقبل وبقيم ال�شركة االأ�شا�شية املتمثلة يف  الثقافات باالبتكار من 

ال�شلمة واجلودة والنزاهة.

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يعني نا�سر 
عبداهلل العو�سي رئي�ًسا تنفيذًيا للمجموعة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن جمل�س اإدارة م�شرف اأبوظبي االإ�شلمي، جمموعة اخلدمات املالية 
نا�شر  االإم��ارات��ي  امل�شريف  اخلبري  تعيني  ع��ن  ام�����س،  ال��رائ��دة  االإ�شلمية 
عبداهلل العو�شي، رئي�شاً تنفيذياً للمجموعة، اعتباًرا من 9 يناير 2022 

وذلك بعد اأن �شدرت موافقة  م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي.
حيث  االإم��ارات��ي،  امل�شريف  القطاع  رواد  من  العو�شي  عبداهلل  نا�شر  ويعد 
33 ع��اًم��ا يف جم��ال اخل��دم��ات امل�شرفية  ميتلك خ��ربة متتد الأك���رث م��ن 
املواقع  م��ن  ع���دًدا  املهنية  م�شريته  خ��لل  و�شغل  االإ�شلمية.  وال�شريفة 
وين�شم  رائ���دة.  وطنية  موؤ�ش�شات  يف  القيادية  واملنا�شب  العليا  االإداري����ة 
العو�شي مل�شرف اأبوظبي االإ�شلمي قادًما من بنك دبي االإ�شلمي، حيث 
كان ي�شغل من�شب رئي�س اخلدمات امل�شرفية للأفراد منذ مار�س2018 
، �شاهم خللها  يف قيادة وتنفيذ العديد من املبادرات اال�شرتاتيجية . كما 

كان  ع�شو  جمل�س اإدارة يف العديد من املوؤ�ش�شات الوطنية الرائدة. 
وقبل ذلك، �شغل من�شب رئي�س اإدارة العلقات اال�شرتاتيجية يف بنك دبي 
تطوير  رئي�س  ومن�شب    2018 اىل   2014 ع��ام  من  وذل��ك  االإ�شلمي 

االأعمال يف “�شركة متويل” من عام 2011 اإىل 2014.    
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة جوعان عوي�شة �شهيل اخلييلي، رئي�س جمل�س 

االإ�شلمي:  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  اإدارة 
نف�شي  ع����ن  ب���االأ����ش���ال���ة  “ي�شرين 
االإدارة،  جمل�س  اأع�����ش��اء  ع��ن  ونيابة 
اأن اأعلن تعيني ال�شيد نا�شر عبداهلل 
الرئي�س  م��ن�����ش��ب  ل�����ش��غ��ل  ال��ع��و���ش��ي 
التنفيذي للمجموعة. ميتلك  نا�شر 
قيادية متميزة يف  وم��ه��ارات  خ��ربات 
وقطاع  امل�شرفية  اخل��دم��ات  جم���ال 
ال�����ش��ريف��ة االإ����ش���لم���ي���ة. وق����د جاء 
م�شوؤولية  م��ع��ن��ا  ل��ي��ت��وىل  ت��ع��ي��ي��ن��ه  
لتو�شعات  والطموحة  املقبلة  املرحلة 
االإ�شلمي  اأبوظبي  م�شرف  اأع��م��ال 
لعام  للنمو  ا�شرتاتيجيتنا  وتنفيذ 

 ».2025

•• اأبوظبي-وام:

اأن  امل��ري وزي��ر االقت�شاد  اأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق 
– وبتوجيهات قيادتها  دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
الر�شيدة – توا�شل تطوير منوذجها االقت�شادي ليكون 
اأكرث ا�شتدامة ومرونة وانفتاحاً على االأ�شواق العاملية، 
مع  وان�����ش��ج��ام��اً  للم�شتقبل  وا���ش��ح��ة  روؤي����ة  م��ن خ���لل 

مبادئ واأهداف اخلم�شني.
م�شاريع  تنفيذ  على  العمل  نوا�شل  معاليه:  واأ���ش��اف 
ومن  االإم���ارات،  دول��ة  اأطلقتها حكومة  التي  اخلم�شني 
 8 م��ع  ال�شاملة  االقت�شادية  ال�شراكات  برنامج  بينها 
التي  الطموحة  اال�شرتاتيجية  �شمن  عاملية  اأ���ش��واق 
تتبناها دولة االإمارات لبناء اقت�شاد امل�شتقبل مبقومات 
اأكرث تناف�شية ومبا يتما�شى مع اأهداف مئوية االإمارات 

.2071
اإط��لق حمادثات ثنائية  جاء ذلك خلل االإع��لن عن 
ب���ني دول����ة االإم�������ارات ودول�����ة اإ���ش��رائ��ي��ل ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
العلقات  لتعميق  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية 
مظلة  حت��ت  البلدين  ب��ني  واال�شتثمارية  االقت�شادية 
املحادثات  اأط��ل��ق  حيث  لل�شلم،  االإب��راه��ي��م��ي  االت��ف��اق 
كل من معايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�شاد، 
االإ�شرائيلية،  االقت�شاد  وزي��رة  باربيفاي  اأورن��ا  ومعايل 
بح�شور معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
دولة للتجارة اخلارجية، و�شعادة حممد اخلاجة �شفري 
دول��ة االإم���ارات ل��دى اإ�شرائيل، وذل��ك خ��لل لقاء عرب 

االت�شال املرئي ام�س.
بني  ال�شاملة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية  وت�شب 
البلدين - عند اإبرامها بعد اإمتام املحادثات بنجاح - يف 
التجاري  التبادل  وتعزيز  االقت�شادية  العلقات  تقوية 
اإىل م�شتويات اأعلى وخلق ثروة من الفر�س اال�شتثمارية 
اجلديدة ل�شركات البلدين واملنطقة والتاأ�شي�س ملرحلة 
جديدة من التعاون امل�شرتك لتحقيق ال�شلم واالزدهار 

واال�شتقرار االإقليمي.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري: “لقد مر اأكرث من 
دولة  بني  لل�شلم  االإبراهيمي  االتفاق  اإب��رام  على  ع��ام 
امل�شرتكة  الرغبة  اإ�شرائيل تعبرياً عن  االإم��ارات ودولة 
لتعزيز ال�شلم واال�شتقرار واالزدهار يف منطقة ال�شرق 
االأو����ش���ط ..وع��م��ل��ن��ا خ���لل ه���ذه ال��ف��رتة ع��ل��ى توظيف 
العلقات الدبلوما�شية اجلديدة بني البلدين لت�شب يف 
تعزيز ال�شراكة االقت�شادية وتنمية التجارة واال�شتثمار 
والتكنولوجي  العلمي  والتعاون  وال�شناعة  وال�شياحة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني ال��ث��ن��ائ��ي واالإق��ل��ي��م��ي ..وب��ال��ف��ع��ل ولد 
من  العديد  وحققت  وا�شعة،  اقت�شادية  فر�شاً  االتفاق 
�شاأنه  م��ن  ال���ذي  االأم���ر  املنطقة،  م�شتوى  على  املنافع 
يف  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  عملية  يدفع  اأن 

البلدين قدماً وعلى ال�شعيد االإقليمي«.
العلقات  يف  ت��ط��ور  م��ن  حتقق  “ما  معاليه:  واأ���ش��اف 
متنوعة  حيوية  جم��االت  �شمل  البلدين  ب��ني  الثنائية 
ت�شب يف تطوير قدرات البلدين لبناء اقت�شاد امل�شتقبل 
ويف مقدمتها  اجل���دي���د،  االق��ت�����ش��اد  وت��ع��زي��ز مم��ك��ن��ات 
وال�شياحة  اال�شطناعي  والذكاء  املتقدمة  التكنولوجيا 
والتطوير  وال��ب��ح��ث  وال��ط��اق��ة  وال��ن��ق��ل  واللوج�شتيات 
الروابط  وال��زخ��م يف  ال��ت��ن��وع  ه���ذا  وغ��ريه��ا ..ويف ظ��ل 
القائمة، وانطلقاً من اأهداف ومبادئ اخلم�شني بدولة 
االإمارات وجهود الدولة لتطوير منوذجها االقت�شادي 
العاملية،  االأ���ش��واق  على  وانفتاحاً  م��رون��ة  اأك��رث  ليكون 
اتفاقية  حمادثات  ببدء  امل�شرتكة  اخلطوة  ه��ذه  نتخذ 
قدماً  امل�����ش��ي  ب��ه��دف  ال�شاملة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ة 
التايل  امل�شتوى  اإىل  واالقت�شادية  الثنائية  بالعلقات 

من التطور واالزدهار«.
“ي�شاهم  باربيفاي:  اأورن���ا  معايل  قالت  جانبها،  وم��ن 
اإط����لق ه���ذه امل��ح��ادث��ات ال��ر���ش��م��ي��ة يف ت��ع��زي��ز التعاون 
اإىل  التو�شل  ب��ه��دف  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��لل  وال��ن��ق��ا���س 
كبري  ب�شكل  ت�شهم  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقية 

اأمام  اأي حواجز  واإزال��ة  البلدين  يف تنمية التجارة بني 
القطاعات  خمتلف  يف  التعاون  نطاق  وتو�شيع  منوها 
االتفاقية  ب���اأن  طموحها  ع��ن  م��ع��رب��ة  االقت�شادية”، 
�شت�شب حني اإجن��ازه��ا يف خدمة جمتمعي االأع��م��ال يف 
البلدين و�شتخلق فر�شاً وا�شعة يف عدد من القطاعات 
“ناأمل م��ن خلل  امل�����ش��رتك، وم��وؤك��دة:  ذات االه��ت��م��ام 
التو�شل لهذه االتفاقية اأن نعزز ا�شتفادتنا من االإمكانات 
الكبرية الكامنة يف العلقات الثنائية وروابط ال�شداقة 

بني اإ�شرائيل ودولة االإمارات العربية املتحدة«.
الزيودي  اأحمد  ث��اين بن  الدكتور  اأك��د معايل  وب���دوره، 
اأنه بينما يتعافى العامل من تداعيات جائحة “كوفيد-

اأي وقت م�شى،  اأك��رث من  اأ�شبح من املهم االآن،   ”19
حتقيق  يف  ت�����ش��اه��م  للم�شتقبل  ���ش��راك��ة  ع��لق��ات  ب��ن��اء 

التعايف االقت�شادي امل�شتدام.
التو�شل  على  العمل  نوا�شل  “اإننا  معاليه:  واأ���ش��اف 
اأ�شواق  �شاملة مع عدة  اقت�شادية  �شراكة  اتفاقيات  اإىل 
مكانة  تر�شيخ  بهدف  اإ�شرائيل  بينها  من  موؤثرة  عاملية 
دول�����ة االإم��������ارات ك��م��رك��ز ع���امل���ي ل��ل��ت��ج��ارة واخل���دم���ات 
اللوج�شتية، وتعك�س هذه املحادثات ونوايا اإبرام اتفاقية 
جانب  من  م�شرتكاً  التزاماً  �شاملة  اقت�شادية  �شراكة 
البلدين للعمل معاً وقيادة مرحلة جديدة من التنمية 

االقت�شادية واالزدهار والنمو«.

يف اإطار اأهداف اخلم�سني وحتت مظلة التفاق الإبراهيمي لل�سالم
االإمارات واإ�سرائيل تطلقان حمادثات ر�سمية 
للتو�سل اإىل اتفاقية �سراكة اقت�سادية �ساملة

توازن والياه �سات يطلقان �سركة �ستار تكنولوجيز لتطوير وت�سنيع تقنيات االت�ساالت الف�سائية
•• اأبوظبي-الفجر: 

والياه  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��وازن  اأع��ل��ن جمل�س 
)“الياه  ������س.م.ع  ال��ف�����ش��ائ��ي��ة  ل��لت�����ش��االت 
�شوق  يف  امل��درج��ة  “املجموعة”(  اأو  �شات” 
الرمز:  امل���ال���ي���ة حت���ت  ل�������لأوراق  اأب���وظ���ب���ي 
ال�����دويل:  ال��ت��ع��ري��ف  )رم�����ز   YAHSAT
الوطنية  ال�شركة   ،)AEA007501017
االأقمار  ت�شغيل  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���دة 
م�شروعهما  لتاأ�شي�س  االت��ف��اق  ال�شناعية، 
امل�شرتك املتمثل يف �شركة �شتار تكنولوجيز.  
ووق���ع االت��ف��اق��ي��ة اأم�����س ال��ث��لث��اء يف جناح 
ال����ت����وازن االق���ت�������ش���ادي  مبعر�س  جم��ل�����س 
الرميثي  علي  مطر  من  كل  للطريان  دب��ي 
التطوير  ل����وح����دة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
االقت�شادي  التوازن  االقت�شادي يف جمل�س 
وعي�شى ال�شام�شي املدير العام ل�شركة الياه 
�شات للخدمات احلكومية بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني يف كل اجلانبني.
اأحدث  بتطوير  تكنولوجيز  �شتار  و�شتقوم 
تقنيات االت�شاالت عرب االأقمار ال�شناعية، 
التي  العالية  القيمة  على  ذلك  يف  م�شتندة 
توفرها “الياه �شات للخدمات احلكومية”، 
ذراع �شركة الياه �شات املتخ�ش�شة يف احللول 
احل��ك��وم��ي��ة مم��ا ي��وف��ر ال��ف��ر���ش��ة مل��زي��د من 

التميز من حيث العملء واالأ�شواق.
وتتلخ�س مهمة �شتار تكنولوجيز على املدى 
للم�شتخدمني  ق��ي��م��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ط��وي��ل 
والتطوير  البحث  جوانب  بني  اجلمع  عرب 
واال�شتحواذ واحل�شول على براءات وحقوق 
ملكية فكربة البتكاراتها، مما ميهد الطريق 
عرب  للت�شاالت  ذات��ي��اً  مكتٍف  قطاع  لقيام 
�شتار  ال�شناعية. و�شوف تتخ�ش�س  االأقمار 
وت�شنيع  وت�شميم  هند�شة  يف  تكنولوجيز 
امل��ك��ون��ات وال��ربام��ج داخ���ل ال��دول��ة وح�شب 
متطلبات العملء، مبا يف ذلك اأجهزة املودم 
والهوائيات  ال�شناعية  ل��لأق��م��ار  امل��ت��ط��ورة 

امل�شغرة، اإ�شافة لتوفري حلول للتتبع. 
متما�شية  تكنولوجيز  ���ش��ت��ار  م��ه��ام  وت��اأت��ي 
بالكامل مع توجهات حكومة دولة االإمارات 
االقت�شادي،  ل��ل��ت��ن��وي��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الفكرية  امللكية  حقوق  لرت�شيخ  وال��ه��ادف��ة 
يف  “�شنع  ع����لم����ة  خ������لل  م����ن  ل����ل����دول����ة 
االإمارات” وحتفيز اأجيال امل�شتقبل الرتياد 

قطاعات تكنولوجيا الف�شاء.
يف  تكنولوجيز  �شتار  اإن��ت��اج  ب��اك��ورة  وتتمثل 
نظام مودم للأقمار ال�شناعية من ابتكارها 
املنتج كاإ�شافة مميزة  اخلال�س. وياأتي هذا 
بها �شركة  التي تتمتع  الكبرية  للإمكانيات 
الف�شائية  االت�شاالت  جمال  يف  �شات  الياه 
كما  االأداء،  وال��ف��ائ��ق��ة  املبتكرة  وملنتجاتها 
يوفر حلول �شاملة ومتكاملة ملختلف �شرائح 
امل�شتخدمني. ويراأ�س ال�شركة مديرها العام 
خالد العو�شي، والذي يتمتع بخربة طويلة 
وم�����ش��رية ح��اف��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ف�����ش��اء بدولة 
عدة  تقلد  حيث  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

منا�شب رفيعة يف هذا القطاع.
نائب  من�شب  ال�شابق  يف  العو�شي  وت���وىل 
الرئي�س للم�شاريع اخلا�شة يف �شركة ’الياه 
قبل  وع��م��ل  احلكومية‘،  ل��ل��خ��دم��ات  ���ش��ات 
ذلك كمدير تنفيذي ملهام الف�شاء يف وكالة 
مهام  على  اأ���ش��رف  حيث  للف�شاء  االإم����ارات 

ب�شكل  اأ�شهمت  معقدة  وا�شتك�شافية  علمية 
ملمو�س يف تطور برنامج الف�شاء االإماراتي. 
ورحب �شعادة طارق عبد الرحيم احلو�شني، 
ال�شراكة،  بهذه  لتوازن  التنفيذي  الرئي�س 
القوا�شم  من  الكثري  هناك  اإن  اإىل  م�شرياً 
امل�����ش��رتك��ة ب��ني ت����وازن وال��ي��اه ���ش��ات، اأهمها 
روح االبتكار واالإب����داع، وه��و م��ا ي��وؤك��د على 
ياأتي كنتاج للدور  امل�شروع امل�شرتك  اأن هذا 
االقت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�س  يلعبه  ال���ذي 
ا�شرتاتيجية  و���ش��راك��ات  م�شاريع  اإق��ام��ة  يف 
الدولة  توجهات  تدعم  وم�شتدامة  را�شخة 
نحو تبني اأدوات وحلول وتكنولوجيا الثورة 
ال�شناعية الرابعة وتكنولوجيا االت�شاالت. 
واأ�شاف قائًل: “نرحب ب�شدة بهذا امل�شروع 
للقطاعات  ���ش��ي��وف��ره��ا  ال���ت���ي  وب���ال���ف���ر����س 
ال�شناعية بدولة االإم��ارات العربية املتحدة 
والدور الذي �شيلعبه يف تعزيز ريادة الدولة 
يف جمال االت�شاالت عرب االأقمار ال�شناعية 

ويف دعم قطاع ال�شناعات التحويلية.«
�شتار  ل�شركة  الر�شمي  االإط��لق  اعقاب  ويف 
الها�شمي،  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  ع��رب  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز، 
الياه  �شركات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شركة خلل  ب��اإط��لق  اع��ت��زازه  �شات، عن 
ل����ل����ط����ريان. وق������ال يف هذا  دب�����ي  م���ع���ر����س 
ال�شدد: “تاأتي هذه اخلطوة تتويجاً جلهود 

كبرية من اجلانبني، كما متثل دفعة قوية 
االإم����ارات  ل��دول��ة  الت�شنيعية  للإمكانيات 
االت�شاالت  جم����ال  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الف�شائية. وياأتي هذا االإجناز الذي حققناه 
ال���ي���وم م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف جم��ل�����س ال���ت���وازن 
يف  بامل�شاهمة  اللتزامنا  مكمًل  االقت�شادي 
لعلوم  ع��امل��ي  كمركز  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز 
الكفاءات  ب��ن��اء  ويف  ال��ف�����ش��اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الف�شائية  االت�������ش���االت  ب��ق��ط��اع  ال��وط��ن��ي��ة 
وحتفيز اأجيال امل�شتقبل الرتياد هذا القطاع 
اأع���رب خالد  م��ن جانبه،  النمو«.  االآخ���ذ يف 
املدير  من�شب  بتقلد  ت�شرفه  عن  العو�شي 
العام ل�شركة �شتار تكنولوجيز، موؤكداً على 
ع���زم ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى دع���م ج��وان��ب االبتكار 
�شركات  م���ع  ال���ت���ع���اون  وت��ع��زي��ز  ال���دول���ة  يف 

التكنولوجيا العاملية.
كما اأبدى ثقته يف اأن �شركة �شتار تكنولوجيز، 
ريادة  تر�شيخ  يف  حمورياً  دوراً  تلعب  �شوف 
االت�شاالت  تكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��دول��ة 
ذلك  يف  م�شتفيدة  ال�شناعية،  االأقمار  عرب 
�شركة  حتققه  ال��ذي  الوا�شع  االنت�شار  م��ن 
الياه �شات ومن علقتها الوطيدة مبختلف 

االأجهزة احلكومية.

تعلن  ـــــارات  االإم ـــريان  ط
 105 لتزويد  برنامج  عن 
املمتازة بال�سياحية  طائرات 

•• دبي -وام:

اأعلنت طريان االإمارات اأم�س يف معر�س 
دبي للطريان 2021 اأنها �شتعدل 105 
اجل�شم  ذات  احل��دي��ث��ة  ط��ائ��رات��ه��ا  م���ن 
ال�شياحية  “الدرجة  مبنتج  ال��ع��ري�����س 
املمتازة” باالإ�شافة اإىل اإدخال حت�شينات 

على املق�شورات االأخرى.
التعديل  ب��رن��ام��ج  ي��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
يف  وينفذ  �شهرا   18 �شي�شتغرق  ال���ذي 
مركز االإمارات الهند�شي احلديث بدبي 

اأواخر عام 2022.
طائرة   52 جتهيز  الربنامج  ويت�شمن 
 777 ب��وي��ن��ج  ط���ائ���رة  و53   A380

مبق�شورة الدرجة ال�شياحية املمتازة.
منتج  تركيب  اأي�شا  الناقلة  تدر�س  كما 
طائراتها  على  االأع��م��ال  ل��درج��ة  جديد 
بتوزيع  م���ق���اع���د  م����ع   777 ال���ب���وي���ن���ج 
ك���لرك  ت��ي��م  ال�����ش��ري  وق�����ال   .1-2-1
رئي�س طريان االإمارات : “ اإن ا�شتثمارنا 
التحديثي  التعديل  برنامج  يف  ي�شمن 
عملئنا  متطلبات  تلبية  يف  ا�شتمرارنا 
وتقدمي اأف�شل جتارب يف االأجواء وكانت 
ال�شياحية  ل��ل��درج��ة  عملئنا  ا�شتجابة 
نحو  منذ  توفريها  ب��داأن��ا  التي  املمتازة 
توفره  م��ا  بف�شل  ل��ل��غ��اي��ة  م��ذه��ل��ة  ع���ام 
م��ن ال��ف��خ��ام��ة وال���راح���ة وم��ث��ل��م��ا فعلنا 
الدرجات  يف  املميزة  جتاربنا  خ��لل  من 
املمتازة  وال�شياحية  واالأع���م���ال  االأوىل 
فاإننا نعتزم تطوير االأخرية اإىل جتربة 
طريان مميزة ال مثيل لها يف ال�شناعة 
اأننا االآن ب�شدد درا�شة منتج جديد  كما 
ل���درج���ة االأع����م����ال و����ش���وف ن��ع��ل��ن عنه 

الحقا«.
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العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9230(

املخطر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�شية 
املخط�ر اإليها : مقا�شة لو�شاطة التمويل ملالكها/�شدام حممد الروا�شدة 

)جمهويل حمل االإقامة(
مبوجب هذا االخطار يخطر املخطر – املخطر اإليها مبوجبه - ب�شرورة الوفاء مببلغ وقدره 52،500،00 
اثنان وخم�شون األف وخم�شمائة درهم قيمة بدل االإيجار عن الدفعة الثانية والثالثة من ال�شنة االإيجارية 
باأنه يف حال عدم  اإليها  التنبيه على املخطر  2021/9/27 مع  2021/3/27 ولغاية  الفرتة من  عن 
االلتزام بتنفيذ ما ورد باالإخطار الراهن خلل مدة اأق�شاها )30( يوم من تاريخ هذا االعلن �شي�شطر 
املوؤجرة  العني  واإخلئها من  اإليها  املخطر  والق�شائية جتاه  القانونية  االإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املخطر 
املوؤجرة  العني  املرتتبة على  امل�شتحقات  كافة  التام وكذا  االإخ��لء  تاريخ  باملرت�شد يف ذمتها حتى  واإلزامها 
ل�شالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�س املادة )25( الفقرة )1( البند )اأ( من القانون رقم )26( 

ل�شنة 2007 ب�شاأن ايجار االأماكن يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
تكليف بالوفاء بالن�سر 

رقم )2021/9231(
املن���������ذر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�شية 

املنذر اليها : تريبال للأزياء - �س.ذ.م.م
)جمهولة حمل االإقامة(

مبوجب هذا االإنذار ، نطالبكم ب�شداد املبلغ املرتتب بذمتكم ل�شالح موكلنا والبالغ )80،000 
ثمانون األف درهم( وذلك بت�شليمه اإىل موكلنا �شخ�شياً اأو بت�شليمه اإلينا يف مكتبنا، وذلك خلل 
موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ هذا االإعلن، واإال �شن�شطر اآ�شفني اىل اتخاذ كافة االإجراءات 
املرت�شد  املبلغ  كامل  ب�شداد  باإلزامكم  اأداء  اأمر  واإ�شدار  ق�شائياً  ومطالبتكم  �شدكم  القانونية 
التام،  ال�شداد  وحتى  القانونية  املطالبة  تاريخ  5%من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  بذمتكم 
وكذلك املطالبة بالتعوي�س عن كافة االأ�شرار املادية واملعنوية جراء تقاع�شكم عن ال�شداد ف�شًل 

عن الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8360/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

ب�شداد   ، ا�شتئناف جتاري  الدعوى رقم 2021/918  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )500897( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : النظام اجلديد للهند�شة �س.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املمزر - ديره - �شارع االحتاد - اأبراج املمزر - بلوك A - طابق 

7 - مكتب 705 - وتعلن على وكيلها املحامي/احمد علي الزيودي
املطلوب اإعلنه : 1- عاليه مرجان ن�شيب مبارك - �شفته بالق�شية:منفذ �شده

مو�شوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )500897( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17   حماكم  دبي االبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  741/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/688 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )671995( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : فتيحة االدري�شي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - النهدة االوىل - دبي - �شارع عمان - مبنى بناية ال�شام�شي - �شقة 

�شقة 1103 - وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
املطلوب اإعلنه : 1- �شركة ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:منفذ �شده

مو�شوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )671995( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  3591/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/466 ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)157925( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف باال�شافة للفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة.

طالب التنفيذ : جاين ماري جو�شني
عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - ديرة - القرهود - بناية ال�شرايا - �شارع رقم 65 - مكتب رقم 

302 - بالقرب من مركز البداد - رقم مكاين:3259694170
املطلوب اإعلنه : 1- �شالح عي�شى علي قطيف الهناوي - �شفته بالق�شية:منفذ �شده

مو�شوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )157925( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  703/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/906 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1675820( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : يوجي �شاكاي

اآل مكتوم - مبنى امل�شعود 2 - مكتب  عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - بور�شعيد - ديره - �شارع 
702 - اعلى �شيدلية التداوي - وميثله:حممد علي �شعيد حميد اخلييلي

املطلوب اإعلنه : 1- تي اإت�س اأو اإي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:منفذ �شده
مو�شوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية العقارية بتاريخ:2021/11/8 اعلنكم ب�شداد 
املبلغ املرت�شد يف ذمتكم وقدره )1626670( درهم وفقا للئحة التنفيذ املعدلة وذلك للعلم مبا 
جاء فيه ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3193/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�شامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )2.270.953.25( درهم مليونان 
ومائتان و�شبعون الف وت�شعمائة وثلثة وخم�شون درهم وخم�شة وع�شرون فل�شا ، مع الفوائد القانونية 12% من 

تاريخ ا�شتحقاق الدين وحتى ال�شداد التام. 
املدعي:نويل ل�شيانة ال�شفن

���ش��ق��ة 302 - هاتف  ب��ل��وك ب -  ب��و���ش��ق��ر  ب��ن��اي��ة  ����ش���ارع 104 -  ال��ق��ره��ود -  ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - دي����رة - م��ن��ط��ق��ة 
simon.noelshipmaintenance@gmail.com:متحرك:05522633582 - مكاين:3287893582 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعلنه :  1- دريك اند �شكل اجنينريجن �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/10/26 يف الدعوى املذكورة اعله 
للمدعية مبلغ )مليون ومائة وثمانية  توؤدي  بان  االوىل  املدعي عليها  اوال:بالزام  ال�شفن  ل�شيانة  نويل  ل�شالح/ 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا(  وع�شرة  دره��م  وثمانني  و�شتة  ومائة  ال��ف  وخم�شني 
احلا�شل يف 2021/1/31 وحتى متام ال�شداد - ثانيا:بالزام املدعي عليها الثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ )مليون 
ومائة واثني ع�شر الف و�شبعمائة و�شبعة و�شتني درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
اال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/1/8 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة وكلفت املدعية ب�شداد فرق الر�شم ، حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4012/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر  رقم 156

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )34.587( درهم 
اربعة وثلثون الف وخم�شمائة و�شبعة وثمانون درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:لك�شمي ميتل تيك �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القوز ال�شناعية الثانية - دبي - �شارع �شارع رقم 12 - مبنى م�شتودع رقم 2-1 
ملك حكومة - بجانب كوليجان انرتنا�شيونال امريت�س - وميثله:ح�شني علي ح�شن علي البناي

املطلوب اإعلنه :  1- وليد حبيب �شما�س  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا 
والفائدة   - و�شبعة وثمانون درهم  الف وخم�شمائة  اربعة وثلثون  للمدعية مبلغ وقدره )34.587( درهم 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2021/12/14  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بالن�سر        

                       يف  الدعوى رقم:33/2021/125 ادخال واخراج وارث م�سلمني 
املنظورة يف:دائرة االعلمات والرتكات الرابعة  رقم 64

مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة باخراج املدعي عليها من ا�شهاد ح�شر ارث م�شلمني رقم 980 ل�شنة 2021 
وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  �شوؤونها  الدارة  امييليا  املح�شونة  على  و�شية  املدعية  وتعيني 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:نازيل هو�شنك نادري

مدينة   - دبي  بامارة  الكائن   - قرقا�س  �شمرية  القانونية/املحامية  وكيلتها  مكتب  املختار  عنوانه:وحملها 
دبي - بردبي - مبنى برج اأي رايز - الطابق 19 - �شقة 19E1 - وميثله:�شمرية عبداهلل علي قرقا�س

املطلوب اإعلنه :  1- اوجلا برييز هيجينا  -  �شفته : مدعي عليه
ا�شهاد  عليها من  املدعي  باخراج  دع��وى مطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��لن  مو�شوع 
ح�شر ارث م�شلمني رقم 980 ل�شنة 2021 وتعيني املدعية و�شية على املح�شونة امييليا الدارة �شوؤونها مع 
املوافق   االربعاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي  ال��زام 
2021/11/24  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى االحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن حكم بالن�سر        
1823/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- تيلين�شرتا م.د.م.�س  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : جيمي كو�شو كوديل جون كو�شو كوديل جاكوب جون
املذكورة  الدعوى  2021/6/13  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اخت�شا�شها  بعدم  جون  جاكوب  كوديل  كو�شو  جون  كوديل  كو�شو  جيمي  ل�شالح/  اع��له 
االوىل(  الكلية  )الدائرة  االبتدائية  املحكمة  اىل  بحالتها  واحالتها  الدعوى  بنظر  قيميا 
لنظرها بجل�شة 2021/6/16 وابقت الف�شل يف امل�شروفات.  حكما مبثابة احل�شوري قابل 
التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم  اليوم  لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بالن�سر        
 4144/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �شوبرماركت لكي مارت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :دبي للمرطبات �س.م.ع 
ب�شداد مبلغ وقدره  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد 
)19.195.38( درهم ت�شعة ع�شر الف ومائة وخم�شة وت�شعون درهم وثمانية وثلثون 
فل�س - ل�شالح ال�شركة املدعية مع الزامها باداء فائدة قانونية بواقع 12% �شنويا من 
التام لكامل مبلغ املديونية مع الزام املدعي عليها  تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2021/12/14 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

 اعالن بالن�سر
1915/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل االإعلن بالن�شر 

اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شفيان بن احلبيب كانون - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف / نقوال�س فريدريك ماري فورنري - وميثله:يو�شف ح�شني حممد 
 2021/2086 رقم  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم  قد   - ال�شهلوي  �شالح 
مدين جزئي ، وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2021/11/25 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6175/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �شدهما بان توؤدي للطالبة مببلغ وقدره )37130.63( درهم 
األف ومائة وثلثون درهم وثلثة و�شتون فل�شا ، والزمهما بدفع )10000( درهم على  �شبعة وثلثون 
بالوفاء احلا�شل يف 2021/4/4 وحتى  التكليف  التعوي�س وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ  �شبيل 
ال�شداد التام على املبلغ املق�شي به والزمهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بل كفالة. 
املدعي:ان�شتانت اك�شي�س لبيع وتاأجري املعدات االن�شائية ذ.م.م - عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�شعيد 

- ديره - دبي - �شارع ال�شيخ را�شد اآل مكتوم - �شقة برج بنزن�س افنيو
املطلوب اإعلنه :  1- خالد عو�س حممود عوده  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع االإعلن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/6 - بالزام 
ال��واردة تفا�شيلها بالطلب مببلغ )37،130،63  ال�شيكات  بان توؤدي للمدعية قيمة  املدعي عليها االوىل 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2021/9/16 يف  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م( 
وبالر�شوم وامل�شاريف و مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة ما زاد على ذلك من طلبات.   

رئي�ض الق�سمولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:2818/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف التجارية االوىل رقم 84

مو�شوع اال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/211 جتاري كلي ، والر�شوم 
وامل�شاريف واالتعاب. 

امل�شتاأنف:�شركة ا�شيكو اخلليجية العقارية - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
عنوانه:الكويت ومقرها املختار - االمارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ 
زايد - منطقة املركز التجاري االوىل - ن�شيمة تاور ، بنف�س البناية م�شرف ال�شارقة اال�شلمي 

- وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن 
للمقاوالت  العاملية  ا�شيكو   ، حاليا   - ����س.م.م  للمقاوالت  االوىل  العاملية   -1  : اإع��لن��ه  املطلوب 

�س.ذ.م.م - �شابقا  -  �شفته : م�شتاأنف �شده 
مو�شوع االإعلن : قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2020/211 جتاري كلي. وحددت لها 
جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2021/12/21  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:2946/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعاوي اال�شتئنافية الثامنة رقم 846

 ، جزئي  جت��اري  رق�����م:1571/2020  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  اإ�شتئناف   : اال�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 

امل�شتاأنف:احمد �شيف خليفة را�شد بن �شمحه ال�شام�شي
عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�شن املل وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية - 
امارة دبي - منطقة ديرة - �شارع بور�شعيد - �شرق - مقابل ديرة �شيتي �شنرت - بناية �شيتي اأفنيو 

مكتب 707 - رقم املتحرك:0509977559 - وميثله:ابراهيم ح�شن ابراهيم املل 
املطلوب اإعلنه :  1- ون �شتوب �شيلفر للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع االإعلن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2020/1571 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2021/11/23  ال�شاعة 09.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8398/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 573/2021 جزئي واملعدل باال�شتئناف 
رقم 936/2021 ا�شتئناف عمايل، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )241219( درهم ل�شالح العامل.

طالب التنفيذ : خان ا�شرف ابراهيم ابراهيم خان
عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - منطقة ابو �شغارة - �شارع ابو �شغارة - بناية بن او جان - 

الطابق 1 - �شقة رقم 103 - بالقرب من مطعم بيق بايت
املطلوب اإعلنه: 1- كلر ميك�س �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:منفذ �شده

مو�شوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
باال�شافة اىل مبلغ )8202(  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )241220(  به 
ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4756/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1693 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )3027409.39( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : علي حاجي عبداهلل عو�شي قرقا�س �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع ال مكتوم - مبنى بناية الن�شر - �شقة ميزانني
كوبنهاجن  �شركة  مدير  وب�شفته  ب�شخ�شه  �شوري  �شينغ  بال  ارفيندرا   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
الكهربائية  االدوات  لتجارة  كوبنهاجن  موؤ�ش�شة   -2 واحلديدية  الكهربائية  االدوات  لتجارة 

واحلديدية - �شفتهما بالق�شية:منفذ �شدهما
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���لن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )3027409.39( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/1396 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ديباك ماجنوناث نايك  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�شركة ال�شكوك الوطنية �شركة ال�شخ�س الواحد م�شاهمة خا�شة 
وميثله : اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 

واملدعي عليه  املدعية  املوقعة ما بني  التاأجري االجل  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
املوؤرخة يف 2015/11/18 لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة احلا�شرة خماطبة دائرة االرا�شي 
واالملك اللغاء ا�شم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�شوع الدعوى احلا�شرة واعادة ت�شجيل الوحدة رقم 3302 
وق��دره )1.182.662( مليون ومائة  ا�شرتداد مبلغ  املدعي عليه يف  اأحقية  بعدم  املدعية احلكم  با�شم  �شوالفا  بربج 
واثنان وثمانون الفا و�شتمائة واثنان و�شتون درهما املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند 
6.3 منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�شوع الدعوى منذ 2015/11/18 الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل 
املدعية مبلغ وقدره )650.000( درهم مقابل االنتفاع بالوحدة مو�شوع الدعوى احلا�شرة منذ تاريخ 2015/11/18 
وهو تاريخ ا�شتلمه للوحدة حتى تاريخه الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )500.000( درهم 

كتعوي�س عن فرق �شعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�شابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية.
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت  ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021/11/22  وحددت لها جل�شة يوم االثنني 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بالن�سر        

 18/2021/1422 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ماني�شا �شاجنما  - جمهول حمل االإقامة 
ال�شخ�س  �شركة  م�شاهمة خا�شة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  الوطنية  ال�شكوك  �شركة  ملالكها  كورت�س  :�شكاي  املدعي  ان  مبا 

الواحد �س.ذ.م.م
وميثله : اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية التاأجري االجل املوقعة ما بني املدعية واملدعي عليه املوؤرخة يف 
2016/9/30 لعدم التزام املدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية الواردة باالتفاقية احلا�شرة خماطبة دائرة االرا�شي واالملك 
اللغاء ا�شم املدعي عليها كمالك للوحدة مو�شوع الدعوى احلا�شرة واعادة ت�شجيل الوحدة رقم 1411 بالبلوك F مب�شروع 
اأبراج �شكاي كورت�س با�شم املدعية احلكم بعدم اأحقية املدعي عليه يف ا�شرتداد مبلغ وقدره )405.553.00( اربعمائة وخم�شة 
االف درهم وخم�شمائة وثلثة وخم�شون درهما ، املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند 6.3 منها 
وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�شوع الدعوى منذ 2016/9/30 الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
)150.000( درهم كتعوي�س عن فرق �شعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�شابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية التاأجري 
القيمة  النخفا�س  نظرا  ال�شابق  البيع  مبلغ  عن  كبري  مبلغ  �شتخ�شر  املدعية  الن  نظرا  احلا�شر  الفرتة  ومابني  االج��ل 
ال�شوقية احلالية للعقار مو�شوع الدعوى احلا�شرة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2021/11/24 ال�شاعة 10:00 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بالن�سر 
 207/2021/7090 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  عارف جا�شم �شالح علي البلو�شي
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف االأمارات االأ�شلمي - م�شاهمة عامة 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )88065( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:83/2021/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف الكلية  رقم 250
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم من االوىل اىل اخلام�س بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا له مبلغ 
وقدره )106.342.370.06( درهم مائة و�شتة مليني وثلثمائة واثنان واربعون الف وثلثمائة و�شبعون درهم و�شتة 
فل�شات - مع االرباح على ح�شابات املرابحة من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد- ثانيا:حتميل املدعي عليهم 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �شارع حممد بن زايد - مبنى املركز الرئي�شي - �شقة الدور ال�شاد�س ع�شر - دائرة 
معاجلة الديون واملخاطر - وميثله:اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك

املطلوب اإعلنهما :  1- فادي عون ابراهيم ال�شامي 2- ريجن�شي بل�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما

اخلام�س  اىل  االوىل  م��ن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع���لن  مو�شوع 
واثنان  وثلثمائة  و�شتة مليني  مائة  درهم   )106.342.370.06( وق��دره  مبلغ  له  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�شامن 
واربعون الف وثلثمائة و�شبعون درهم و�شتة فل�شات - مع االرباح على ح�شابات املرابحة من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
متام ال�شداد- ثانيا:حتميل املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم االحد  
املوافق  2021/11/21  ال�شاعة 11.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بالن�سر        

 758/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شيخة حممد علي حممد البلو�شي  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�شرف ال�شارقة اال�شلمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة مببلغ )131.905.03( درهم باال�شافة 
املبلغ  للفائدة القانونية مبقدار 12% مع الزامها مبا يقابل ن�شبة 1% �شهريا من 
امل�شتحق حتى متام ال�شداد.  وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2021/11/23 
ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2020/595 عقاري جزئي 

تفا�شيل االإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- طارق طه دروي�س  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/9/7 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/ املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)702.987.653( درهم �شبعمائة واثنني الف وت�شعمائة �شبعة وثمانون درهم والفائدة القانونية عنه 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات 
والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��لن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
لدى مقام الكاتب العدل مبحاكم دبي ،،، املوقر 

انذار عديل   رقم )2021/9245(
مقدم من : املنذرة : بومباي لتجارة قطع غيار ال�شيارات الثقيلة ذ م م

BOMBAY HEAVY AUTO SPARE PARTS TR LLC
NATIONAL GULF CONSTRUCTIONS LLC  شد / املنذر اليهما : 1- نا�شيونال جلف للإن�شاءات �س ذ م م�

العنوان( )جمهوال   -   NASSER ALI YASLAM HASSAN  - ح�شن   ي�شلم  علي  نا�شر   .2
املو�ش�وع / اإعلن اإنذار عديل بالن�شر

�شيكات   7 عدد  بتحرير  بالتوقيع  واملخول  املدير  وب�شفته  الثاين  اليه  املنذر  اثرها  على  قام   ، اليهم  واملنذر  املنذرة  بني  جتاريه  تعاملت  مبوجب  انه  حيث 
كما  وذلك  االوىل  اليها  املنذر  ح�شاب  من  املنذره  ل�شالح  درهما(  واربعون  وت�شعة  ومائة  الفا  و�شتون  وواحد  )خم�شمائة   561،149 وقدره  مبلغ  باإجمايل 

يظهر يف اجلدول ادناه :- 

مبلغ ال�سيك البنك امل�سحوب عليه ال�سيك تاريخ ال�سيكرقم ال�سيكم

100.411.00البنك العربي 10003172017/12/31

100،000البنك العربي20003162017/11/30

28،649.00م�سرف الهالل 30006912017/6/15

100.000البنك العربي40003142017/9/30

103،440.00م�سرف الهالل 50002372017/4/10

100،000البنك العربي60003152017/10/30

28،649.00م�سرف الهالل 70006922017/6/29
املنذرة  ل�شالح  اليهم  املنذر  ذمة  تر�شد يف  لل�شحب. مما  وقابل  قائم  كاف  ر�شيد  لعدم وجود  يتم �شرفها  لل�شحب مل  ال�شيكات  تقدمي هذه  وعند  اأنه  حيث 
فاإننا  . لذا  املبلغ املرت�شد يف ذمتهما  اأنهما بواقع اخلل الإمتناعهما عن �شداد  اإذ  ال�شادرة منهما  ال�شيكات  561،149 درهم وذلك عن قيمة  مبلغ وقدره 
بهذا االإنذار نخطركما ، وذلك باأن تقوما ب�شداد املبلغ امل�شتحق يف ذمتكم والبالغ 561،149 درهم ) خم�شمائة وواحد و�شتون الفا ومائة وت�شعة واربعون 
درهما ( مع الفائدة القانونية بواقع 12 % �شنوياً من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك خلل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا االإنذار، واإال فاإننا 
�شنلجاأ ملقا�شاتكم وفقاً للقانون و اإتخاذ االإجراءات اللزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي من 

ر�شوم واتعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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ت�سبب  التي  لالأمرا�ض  �سامل  م�سطلح  اخلرف 
�سعف القدرة على التذكر اأو التفكري اأو اتخاذ 
ومر�ض  األ��زه��امي��ر  مر�ض  ويعد  ال��ق��رارات. 
هنتنغتون واخلرف الوعائي من اأنواع اخلرف.
عن  الربيطاين  "اإك�سربي�ض"  موقع  ويك�سف 
الأنواع  عن  الوعائي  اخلرف  اختالف  كيفية 
الرئي�سية  والأع��را���ض  اخل��رف  من  الأخ��رى 

للمر�ض.

الفرق بني اخلرف واخلرف الوعائي
اخل��رف لي�س مر�شا حم��ددا، لذلك ال ف��رق بني اخلرف 

واخلرف الوعائي.
واخل���رف ال��وع��ائ��ي ه��و ن��وع م��ن اخل���رف يت�شبب يف نحو 

اخلرف. اأمرا�س  من   17%
للمر�س  العامة  االأع��را���س  تنجم  ال��وع��ائ��ي،  اخل��رف  ويف 
اأو  )ف��ق��دان ال���ذاك���رة و���ش��ع��وب��ة التفكري وح���ل امل�����ش��ك��لت 

اللغة(، عن تلف الدماغ.
ومن ناحية اأخرى،

غ��ري طبيعي  ت��راك��م  ع��ن  ن��اجت  األ��زه��امي��ر  داء  اأن  ُيعتقد   
للربوتينات حول خليا الدماغ، ومر�س هنتنغتون ناجم 

عن خلل يف اجلني.
ال��ت��غ��ريات ال��وع��ائ��ي��ة ال��دم��اغ��ي��ة مع  وغ��ال��ب��ا م��ا تتعاي�س 
التغريات املرتبطة باأمرا�س اخلرف االأخرى، مثل خرف 

اأج�شام ليوي ومر�س األزهامير.
التغريات  الأن  ج��دا  مت�شابهة  االأع��را���س  تكون  ما  وغالبا 
املعلومات  ت��خ��زي��ن  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال���وع���ائ���ي���ة 

وا�شتعادتها، 
لذلك قد يت�شبب اخلرف الوعائي يف فقدان الذاكرة الذي 

ي�شبه اإىل حد كبري مر�س األزهامير.
ويعتقد العديد من اخلرباء اأن كل من اخلرف الوعائي 

ومر�س األزهامير ال يتم ت�شخي�شهما ب�شكل جيد.
 Alzheimer‘s ووفقا لفريق من الباحثني يف منظمة
عن  ن��اجت  الوعائي  اخل��رف  ف��اإن   ،Organisation
انخفا�س تدفق الدم اإىل الدماغ ب�شبب االأوعية الدموية 

املري�شة.

ال��دم��اغ ب�شحة  "لكي تتمتع خ��لي��ا  ال��ب��اح��ث��ون:  واأو���ش��ح 
جيدة وتعمل ب�شكل �شحيح، حتتاج اإىل اإمدادات م�شتمرة 
املغذية. ويتم تو�شيل  وامل��واد  االأك�شجني  ال��دم جللب  من 
الدم اإىل الدماغ من خلل �شبكة من االأوعية ت�شمى نظام 
الدموية  االأوع��ي��ة  ن��ظ��ام  ت�شرر  واإذا  ال��دم��وي��ة.  االأوع��ي��ة 
تن�شد،  اأو  الدموية  االأوعية  تت�شرب  بحيث  الدماغ،  داخل 
ف��ل ميكن ل��ل��دم ال��و���ش��ول اإىل خ��لي��ا ال��دم��اغ ومت���وت يف 

النهاية".
م�شاكل  ي�شبب  اأن  ميكن  الدماغ  خليا  "موت  واأ�شافوا: 

يف الذاكرة اأو التفكري او اال�شتنتاج، وُتعرف هذه العنا�شر 
الثلثة جمتمعة ب��االإدراك. وعندما تكون هذه امل�شكلت 
املعرفية �شيئة مبا يكفي ليكون لها تاأثري كبري على احلياة 

اليومية، ُيعرف هذا باخلرف الوعائي".

اأعرا�ض اخلرف الوعائي:
املبكرة من  املراحل  �شيوعا يف  االأك��رث  املعرفية  االأع��را���س 

اخلرف الوعائي هي:
اأو  اأو اتخاذ القرارات  اأو التنظيم  - م�شاكل يف التخطيط 

حل امل�شكلت
طهي  )مثل  اخلطوات  من  �شل�شلة  اتباع  يف  ال�شعوبات   -

وجبة(
- �شرعة اأبطاأ يف التفكري

ف���رتات ق�شرية من  ذل��ك  ال��رتك��ي��ز، مب��ا يف  - م�شاكل يف 
االرتباك املفاجئ

وق���د ي��واج��ه ال�����ش��خ�����س يف امل���راح���ل امل��ب��ك��رة م��ن اخلرف 
الوعائي اأي�شا �شعوبات يف:

ال��ذاك��رة: م�شاكل تذكر االأح���داث االأخ��رية )خفيفة يف   -
كثري من االأحيان(

- اللغة: على �شبيل املثال، قد ي�شبح الكلم اأقل طلقة
يف  االأ�شياء  اإدراك  م�شاكل  املكانية:  الب�شرية  امل��ه��ارات   -

ثلثة اأبعاد
ال�شائع  امل��ع��رف��ي��ة، م��ن  اإىل ه���ذه االأع���را����س  وب��االإ���ش��اف��ة 
ال��وع��ائ��ي املبكر م��ن تغريات  ب��اخل��رف  امل�����ش��اب  ي��ع��اين  اأن 
ووفقا  القلق،  اأو  االك��ت��ئ��اب  اأو  ال��لم��ب��االة  مثل  م��زاج��ي��ة، 
فاإن   ،  Alzheimer‘s Organisation ملنظمة 

االكتئاب �شائع.

امل�شابني  الأن  ج��زئ��ي��ا  "هذا  امل��ن��ظ��م��ة:  م��وق��ع  وي��و���ش��ح 
باخلرف الوعائي قد يكونون على دراية بال�شعوبات التي 
باخلرف  امل�شاب  ال�شخ�س  ي�شبح  وق��د  احل��ال��ة.  ت�شببها 
عر�شة  يكونون  وق��د  ع��ام.  ب�شكل  عاطفية  اأك��رث  الوعائي 
ب�شكل  �شعيدة  اأو  حزينة  وتكون  �شريعة  مزاجية  لتقلبات 

غري عادي".
�شرعة ومنط  لكن  التفاقم،  اإىل  الوعائي  اخل��رف  ومييل 

هذا االنخفا�س يختلفان من �شخ�س الآخر.
وت�شري املنظمة اإىل اأن اخلرف املرتبط بال�شكتة الدماغية 

"متدرجة"، مع فرتات طويلة  بطريقة  يتطور  ما  غالبا 
عندما تكون االأعرا�س م�شتقرة والفرتات التي ت�شوء فيها 

االأعرا�س ب�شرعة.
يتعر�س  اأن  املرجح  من  ال��وق��ت،  "مبرور  امل��وق��ع:  وي�شرح 
ال�����ش��خ�����س امل�����ش��اب ب��اخل��رف ال��وع��ائ��ي اإىل االرت���ب���اك اأو 
التفكري  امل�����ش��اك��ل يف  م���ن  وامل���زي���د  ال�����ش��دي��د،  االرت����ب����اك 
والتوا�شل، و"فقدان الذاكرة، على �شبيل املثال للأحداث 
اأن  اأي�شا. ومن املرجح  اأو االأ�شماء االأخرية، �شيزداد �شوءا 
يحتاج ال�شخ�س اإىل مزيد من الدعم يف االأن�شطة اليومية 

مثل الطهي اأو التنظيف".
ومع تقدم اخلرف الوعائي، يطور العديد من االأ�شخا�س 
اأو خ����ارج����ة عن  ت���ب���دو غ����ري ع����ادي����ة  اأي�������ش���ا ���ش��ل��وك��ي��ات 

ال�شخ�شية.
واأو�شح اخلرباء: "االأكرث �شيوعا ت�شمل التهيج، واالإثارة، 
وال�شلوك العدواين، ومنط النوم امل�شطرب. وقد يت�شرف 
واأحيانا  اجتماعيا.  اأي�شا بطرق غري ملئمة  ما  �شخ�س 
غري  باأ�شياء  ب�شدة  ال��وع��ائ��ي  ب��اخل��رف  امل�شاب  ي��وؤم��ن  م��ا 

�شحيحة )االأوهام( اأو، 
اأ�شياء غري م��وج��ودة بالفعل  ي��رى  يف كثري من االأح��ي��ان، 

)الهلو�شة(. 
حتديا  وت�شكل  مزعجة  ال�شلوكيات  هذه  تكون  اأن  وميكن 
جلميع املعنيني. ويف املراحل املتاأخرة من اخلرف الوعائي، 
قد ي�شبح ال�شخ�س اأقل وعيا مبا يحدث من حوله. وقد 
اأو تناول الطعام دون م�شاعدة،  امل�شي  يواجه �شعوبات يف 
�شيحتاج  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف  م��ت��زاي��د.  ب�شكل  �شعيفا  وي�شبح 

املري�س اإىل امل�شاعدة يف جميع اأن�شطته اليومية".

مـــا الفـــرق بني اخلـــرف واخلـــرف الوعـــائي؟

"كوفيد19-"  ج��ائ��ح��ة  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
ويركزون  طبيعتها،  اخل���رباء  ي��در���س 
على كيفية الوقاية منها. وقد حددت 
الفيتامينات  ال��درا���ش��ات،  من  العديد 
وال��ع��ن��ا���ش��ر امل��ع��دن��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ي��د يف 

مكافحة املر�س.
�شكال�شكي،  اأن��ات��ويل  الدكتور  وي�شري 
اأن اخلرباء  اإىل  يف حديث تلفزيوين، 
����ش���دة م�شار  ب���ني  ع���لق���ة  اك��ت�����ش��ف��وا 

العنا�شر  ب��ع�����س  وحم���ت���وى  امل���ر����س 
ذل���ك حددوا  اإىل  وا���ش��ت��ن��ادا  ال����دم.  يف 
ملكافحة  اأ����ش���ا����ش���ي���ة  ع��ن��ا���ش��ر  ث���لث���ة 
امل�شتجد،  ال��ت��اج��ي  ال��ف��ريو���س  ع���دوى 
الزنك  وعن�شري   D فيتامني  وه��ي 

وال�شيلينيوم.
اأن م�شتوى  االأطباء  "اكت�شف  ويقول، 
امل��ت��وف��ني كان  دم  ال��ع��ن��ا���ش��ر يف  ه����ذه 

منخف�شا".

اأن����ه عند  ن��ع��ل��م،  اأن  ي��ج��ب  وي�����ش��ي��ف، 
م�شتوى  ينخف�س  باملر�س،  االإ�شابة 
من  ل��ذل��ك  اجل�����ش��م،  يف  الفيتامينات 
م�شار  �شدة  لتخفيف  اأو  الوقاية  اأج��ل 
تعوي�س  ال���������ش����روري  م����ن  امل����ر�����س، 
نق�شها يف اجل�شم. فاإذا بداأ ال�شخ�س 
االأول  ال��ي��وم  يف   D فيتامني  ب��ت��ن��اول 
م�شتواه  وك���ان  ب��امل��ر���س،  اإ�شابته  م��ن 
يعطي  لن  فاإنه  منخف�شا يف اجل�شم، 

للزنك  ���ش��ري��ع��ا.وب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ف��ع��وال 
امت�شا�شها،  اأجل  فمن  وال�شيلينيوم، 
والبنكريا�س  ال��ك��ب��د  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
انخفا�س  ي����ك����ون  وق������د  ����ش���ل���ي���م���ني. 
باإ�شابة  م��رت��ب��ط��ا  ال���زن���ك  م�����ش��ت��وى 
اجل�شم  يجرب   ، ما  مبر�س  ال�شخ�س 
بن�شاط. كما يف حالة  ا�شتهلكه  على 
حالة  ويف  ال�شكري  مبر�س  االإ���ش��اب��ة 
لذلك  ال���دم.  �شغط  م�شتوى  ارت��ف��اع 
ميكن تعوي�س نق�س الزنك يف اجل�شم 
ال��ب��ق��ر وب��ي�����س الدجاج  ب��ت��ن��اول ك��ب��د 
وال�شوفان. ال�شوداء  والثوم واحلنطة 
العنا�شر  "هذه  اخل����ب����ري،  وي����ق����ول 
ت�شاعد  اأ�شا�شية  الثلثة، هي مكونات 
الوقاية،  امل��راح��ل:  جميع  يف  اجل�شم 

العلج واإعادة التاأهيل".
 B6 و   C ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات  وي�������ش���ي���ف، 
وال�����ك�����روم  وال���ك���ال�������ش���ي���وم   B12 و 
ا يف  اأي�شً واملغني�شيوم واحلديد مهمة 
امل�شتجد.  التاجي  الفريو�س  مكافحة 
كان  اإذا  اإال  ت��ن��اول��ه��ا  ي��ن��ب��غ��ي  ال  ل��ك��ن 
هذه  منخف�شا.  اجل�شم  يف  م�شتوها 
الفيتامينات والعنا�شر املعدنية مهمة 
فيتامني  ي��ح�����ش��ن  ل��ل��وق��اي��ة.ف��م��ث��ل 
من  ويقلل  ال�شحية  احل��ال��ة   В12
خطر ال��ع��دوى. كما اأن���ه ���ش��روري يف 
علج متلزمة ما بعد "كوفيد19-" 
وخ���لل ف���رتة اإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل. واأما 
بع�س  يقلل  تناوله  ف��اإن   С فيتامني 

ال�شيء من اأيام املر�س.

ي��ق��ول خ����رباء ال��ت��غ��ذي��ة، اإن ال��ب��ي�����س امل�����ش��ل��وق من 
ال���ل���ذي���ذة وال�����ش��ائ��ع��ة ج����دا يف خمتلف  ال���وج���ب���ات 
ال��ع��امل، وه��و حم��ب��وب م��ن جميع الطبقات  اأن��ح��اء 

االجتماعية ويف خمتلف االأعمار.
انت�شارا،  اأكرثها  البي�س،  ل�شلق  ط��رق  ع��دة  وهناك 
وكذلك  ب�شدة،  امل�شلوق  البي�س  احل�شول  طريقة 

طريق  ال�شلق ال�شريع وخفيف.
البي�س  و���ش��ع  يجب  ج��ي��د،  �شلق  على  وللح�شول   
النار،  ال��وع��اء على  ث��م يو�شع  ب���ارد،  يف وع���اء مب��اء 

دقائق.ويجب   10 ملدة  الغليان  بعد  كذلك  وي��رتك 
االنتباه اإىل اأنه اإذا ترك البي�س ليغلي لفرتة اأطول، 
اأمر  وه��ذا  رم��ادي��ة،  بلون  البي�س  �شفار  ف�شيتغطى 
�شكل من  ب��اأي  الطعم  يوؤثر على  طبيعي متاما وال 
�شيكون من  اإن���ه  ت��ق��ول  اأن  االأ���ش��ك��ال.ك��ذل��ك مي��ك��ن 
من  جدا  الطازج  البي�س  وتنظيف  تق�شري  ال�شعب 

الق�شرة، بعد الغليان.
وخفيف"  �شريع  �شلق  البي�شة  على  للح�شول  اأم��ا 
على  للح�شول  اأي   ،"Soft boiled eggs

تخرث  م��ع  ���ش��ائ��ل  ���ش��ف��اره��ا  يبقى  م�شلوقة  بي�شة 
البيا�س، فيجب و�شع البي�س يف ماء بارد، مع عدم 
�شكب كمية كبرية من املاء يف الوعاء )بحيث يغطي 
البي�س مبقدار 1 �شم فقط(، ومبجرد غليان املاء، 
يجب رف��ع ال��وع��اء ع��ن ال��ن��ار وو���ش��ع البي�س حتت 
تيار من املاء البارد، ومن ثم و�شعه على الطبق. ال 
اإذا كنت تريد  ال�شاخن،  امل��اء  البي�س يف  يجوز ترك 
احل�شول على �شلق خفيف، الأن املاء ال�شاخن �شيكمل 

عمله ويجعل ال�شلق �شديدا.

كيف ن�ستعد ملواجهة موجة 
جديدة من "كوفيد 19"؟

خرباء تغذية يك�سفون الطرق 
ال�سحيحة ل�سلق البي�ش
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متا�شيا  االتفاقية  توقيع  وي��اأت��ي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
ب��دع��م م��ع��ه��د ال���ع���امل ال��ع��رب��ي يف 
العاملية  للجهود  حتفيزا  باري�س، 
العربية  ال��ل��غ��ة  لن�شر  امل�����ش��رتك��ة 

وتعزيز مكانتها العاملية.
وق����ال ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
اأبوظبي  م���رك���ز  رئ���ي�������س  مت���ي���م، 
“ ي��ع��م��ل مركز  ال��ع��رب��ي��ة :  ل��ل��غ��ة 
اأب����وظ����ب����ي ل���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة عرب 
اأهدافه االإ�شرتاتيجية على تنفيذ 
توجهات القيادة الر�شيدة، الرامية 
ال��ت��ع��اون وتعزيز  اأط���ر  و���ش��ع  اإىل 
يف  للم�شاهمة  امل�����ش��رتك؛  ال��ع��م��ل 
والنهو�س  العربية  اللغة  تطوير 
بها يف جميع املجاالت، مبا ير�شخ 
رئي�شة  كركيزة  العاملية  مكانتها 
ل���ل���ت���وا����ش���ل احل���������ش����اري ال����رثي 
العاملية  وال��ث��ق��اف��ات  ال��ل��غ��ات  م���ع 
االأخرى، ونفتخر اليوم بال�شراكة 
مكانة  ذات  ثقافية  موؤ�ش�شة  م��ع 
/معهد  م��ث��ل  م���رم���وق���ة،  ع��امل��ي��ة 
الذي  باري�س،  العربي/ يف  العامل 

لتكري�س  لنا  مثاليا  �شريكا  يعد 
وال����ع����م����ل على  ه�������ذه اجل������ه������ود، 
ال��ت��ع��اون املثمرة  اأوا����ش���ر  ت��وط��ي��د 
وال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
على  العربية  اللغة  ن�شر  م�شرية 
روؤيتنا  وحتقيق  العاملي،  امل�شتوى 
اإىل  العربية  باللغة  ال��و���ش��ول  يف 
الثقافية  باملجاالت  ريادية  مكانة 
انطلقا  والتعليمية،  واالإبداعية 

من اأبوظبي«.
�شعادة جاك النغ،  قال  من جهته 

رئ��ي�����س معهد ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف 
ال�شراكة  بهذه  نفخر   “ باري�س: 
العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  مع 
العمل  م�����ن  ���ش��ت��م��ك��ن��ن��ا  وال�����ت�����ي 
ان��ت�����ش��ار اللغة  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ش��رتك 
ال���ع���رب���ي���ة وال���ت���ع���ري���ف ب���ه���ا على 
نطاق وا�شع؛ يف فرن�شا واالإمارات 
العربية املتحدة والعامل، ب�شفتها 
والتوا�شل  للمعرفة  ع��امل��ي��ة  ل��غ��ة 
�شي�شهم  كما  واالإب����داع.  والثقافة 
ال���ت���ع���اون ال���وث���ي���ق م���ع امل���رك���ز يف 

العامل  معهد  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ 
ال��ع��رب��ي وم��ب��ادرات��ه ال��ه��ادف��ة اإىل 
�شيما  وال  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  دع���م 
ال�����ش��ه��ادة ال��دول��ي��ة الإت��ق��ان اللغة 
عام  املعهد  اأ�ش�شها  التي  العربية 

.»2018
ال�شراكة  ات��ف��اق��ي��ة  خ����لل  وم����ن 
اأب��وظ��ب��ي للغة  ���ش��ي��ت��ع��اون م��رك��ز 
ال��ع��امل العربي  ال��ع��رب��ي��ة وم��ع��ه��د 
االأهداف  من  جمموعة  لتحقيق 
اإ�شرتاتيجية وخطط  تخدم  التي 

 “ دع��م  �شت�شمل  حيث  اجلانبني، 
اللغة  يف  الدولية  الكفاءة  �شهادة 
“�شمة”،  ���ش��ه��ادة  اأو   “ ال��ع��رب��ي��ة 
 ،2018 يف  املعهد  اأطلقها  ال��ت��ي 
املوؤ�ش�شات  قبل  م��ن  بها  امل��ع��رتف 
ومتنح  ال����دول����ي����ة،  االأك����ادمي����ي����ة 
للأفراد واملوؤ�ش�شات بعد اخل�شوع 
الختبار علمي لتقييم كفاءاتهم يف 

الفهم والتعبري باللغة العربية.
اأبوظبي  مركز  اتفاقية  اإط��ار  ويف 
العامل  معهد  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة  للغة 

ال����ع����رب����ي، ���ش��ي��ت��م ال����ت����ع����اون مع 
تقع  التي  الفرن�شية”  “الرابطة 
حتت اإدارتها مراكز تقدمي اختبار 
دولة االإمارات، بهدف  “�شمة” يف 
والتن�شيق  ل��لخ��ت��ب��ار،  ال���رتوي���ج 
املراكز لتقدمي تقارير  مع جميع 
االختبار  يف  امل�شجلني  ع���دد  ع��ن 
�شنويا وم�شتوى كفاءتهم، وتبادل 
االأداء  م��وؤ���ش��رات  ح��ول  املعلومات 

الرئي�شة.
كما �شيعمل اجلانبان على تنظيم 

مع  بالتزامن  م�شرتكة  فعاليات 
للغة  الداعمة  العاملية  املنا�شبات 
العربية، مثل “اليوم العاملي للغة 
العربية”، الذي ي�شادف يوم 18 
و�شت�شمل  ع���ام.  ك��ل  م��ن  دي�شمرب 
ال��ت��ع��اون ب��ني الطرفني  جم���االت 
م�شاألة تعميم اخلربات يف جمال 
اأو�شع،  نطاق  على  العربية  اللغة 
للم�شاركة  املتبادلة  الدعوات  عرب 
يف املوؤمترات واملطبوعات وتنظيم 
باالإ�شافة  الثقافية.  الفعاليات 

اإىل و�شع فعاليات وكتب ومناهج 
اأهدافهما.  يحقق  مبا  م�شرتكة، 
على  اجلانبني  ات��ف��اق  ع��ن  ف�شل 
التقارير  الإ�����ش����دار  ع��م��ل  خ��ط��ة 
حالة  ع���ن  املتخ�ش�شة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال����ع����رب����ي����ة يف جم������االت  ال����ل����غ����ة 
فرن�شا  م���ن  ك���ل  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 

واأوروبا.
العامل  معهد  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
على  قائمة  موؤ�ش�شة  ه��و  العربي 
عام  واأن�شئت  الفرن�شي،  القانون 
دولة   18 اتفقت  حيث   ،1980
عربية - من بينهم االإمارات - مع 
فرن�شا على اإقامته ليكون موؤ�ش�شة 
العامل  اإىل تطوير معرفة  تهدف 
ال���ع���رب���ي وب���ع���ث ح���رك���ة اأب���ح���اث 
معمقة حول لغته وقيمه الثقافية 
وال���روح���ي���ة. وي�����ش��ع��ى امل���رك���ز اإىل 
بني  وال��ت��ع��اون  امل��ب��ادالت  ت�شجيع 
خا�شة  ال��ع��رب��ي،  وال��ع��امل  فرن�شا 
والتقنيات،  ال��ع��ل��وم  م��ي��ادي��ن  يف 
م�شاهمة بذلك يف تنمية العلقات 

بني العامل العربي واأوروبا.

•• ال�سارقة-وام:

فعاليات  االأول  اأم�����س  بال�شارقة  الثقافة  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  ال��ع��رب��ي  لل�شعر  االأق�����ش��ر  م��ه��رج��ان 
�شاعرا   40 مب�شاركة  االأق�����ش��ر  مبدينة  الثقافة  بق�شر 
ي�شاركون   27 منهم  م�شرية  حم��اف��ظ��ة   18 مي��ث��ل��ون 

للمرة االأوىل.
الكربى  االحتفاالت  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  االإفتتاح  ح�شر 
حممد  بن  عبداهلل  �شعادة   .. االأق�شر  يف  الثقافة  بق�شر 
ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة يف ال�����ش��ارق��ة وحممد 
عبدالقادر نائب امل�شت�شار م�شطفى األهم حمافظ االأق�شر 
الثقايف  ال�شعيد  ج��ن��وب  اإق��ل��ي��م  رئي�س  اإدري�����س  حممد  و 
الثقافية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  الق�شري  اإبراهيم  وحممد 
يف  ال�شعر  بيت  مدير  الربيكي  وحممد  الثقافة  دائ��رة  يف 

ال�شارقة وح�شني القباحي مدير بيت ال�شعر يف االأق�شر.
و ثمن ح�شني القباحي - يف كلمته خلل احلفل - مبادرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
باإن�شاء بيوت ال�شعر  ال�شارقة  ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
برنامج  اأن  اإىل  ..م�شريا  لل�شعر  القيمة  اإع��ادة  يف  واأثرها 

الن�شخة ال�شاد�شة من املهرجان ميتد 4 اأيام .
و اأو�شح اأن املهرجان �شيحتفي هذا العام بال�شاعر حممد 
حمجوب عزوز رئي�س جامعة االأق�شر باعتباره ال�شخ�شية 
املحتفى بها نظرا لدعمه الأنظمة بيت ال�شعر يف االأق�شر 
اأُ�شدرت من قبل دائرة  26 عنوانا للمبدعني  اأنتج  الذي 
اأن�����ش��ط��ة يف 17 حمافظة  ال��ث��ق��اف��ة ب��ال�����ش��ارق��ة ك��م��ا ن��ظ��م 

م�شرية .
العوي�س - يف  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  �شعادة  ق��ال  م��ن جانبه 

عن  يعرب  امل�شرتكة  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  اإن   - كلمته 
ع��م��ق ال��ع��لق��ات االأخ���وي���ة ال��ت��ي جت��م��ع دول����ة االإم������ارات 
قيادة  ظل  يف  العربية  م�شر  وجمهورية  املتحدة  العربية 
تعمل على تعزيز التعاون امل�شرتك .. موؤكدا حر�س بيت 
ال�شعر خلل االأعوام املا�شية على تفعيل ال�شاحة االأدبية 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  به  الذي تقوم  الدور  يف م�شر مكّمًل 
و�شوال اإىل اكت�شاف العديد من املواهب ال�شعرية ال�شابة 
التي تب�ّشر مب�شتقبل �شعري واعد كما �شاهم بيت ال�شعر 
يف تكرمي القامات االأدبية امل�شرية من خلل ا�شت�شافتهم 
لتقدمي جتاربهم االأدبية لتتكامل منظومة العمل الثقايف 
للبيت با�شتقطابه اأطياف ال�شعر وتنوعاته لتعّزز امل�شرية 
العربية  ال�شاحة  رف��د  يف  ت�شتمر  التي  م�شر  يف  الثقافية 

باالأدباء وال�شعراء.
من جهته قال حممد اإدري�س رئي�س اإقليم جنوب ال�شعيد 
له  ك��ان  االأق�شر  مبحافظة  ال�شعر  بيت  اإن�شاء  اإن  الثقايف 
ب�شكل عام  الثقافية يف م�شر  اإث��راء احلركة  اأث��ر كبري يف 
م��ن خلل  االإب����داع  ودف���ع عجلة  خ��ا���س  ب�شكل  و جنوبها 
تلك الفعاليات الكبرية والكثرية التي يطلقها بيت ال�شعر 
باالأق�شر وها نحن ذا ن�شهد واحدة من اأروع فعالياته وهو 

. العربي«  لل�شعر  االأق�شر  “مهرجان 
و قدم حممد اإدري�س �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم 
واالأدب��ي��ة يف  الثقافية  اإث��راء احلركة  يف  ال�شارقة جلهوده 
م�شر عامة و�شعيد م�شر على وجه اخل�شو�س .. مثمنا 
واإقليم  باالأق�شر  ال�شعر  بيت  بني  واملثمر  الدائم  التعاون 
جنوب ال�شعيد الثقايف بفروعه االأربعة الذي اأ�شاف كثرياً 
للحياة الثقافية يف جنوب م�شر .. موؤكدا تطلعهم الدائم 
اإىل �شخ دماء جديدة يف �شرايني االإبداع يف �شعيد م�شر 

عن طريق اإقامة العديد من هذه املهرجانات واالأم�شيات 
ال�شعرية.

و �شهد احل�شور الر�شمي و �شيوف املهرجان بالتزامن مع 
افتتاح فعاليات املهرجان افتتاح جناح اإ�شدارات و جملت 
ل�شعراء  ديوانا   20 بال�شارقة والذي ي�شم  الثقافة  دائرة 

م�شر من ال�شباب .

وتتوا�شل فعاليات املهرجان اليوم وتبداأ بافتتاح الن�شخة 
الظل”  “خيوط  الت�شكيلية  الفنون  معر�س  من  الثانية 
باالأق�شر  الفنون اجلميلة  25 من فناين كلية  مب�شاركة 
اأم�شية  تعقد  امل�شائية  ال��ف��رتة  يف  و  �شعرية  ق���راءات  يليه 

�شعرية مب�شاركة عدد من ال�شعراء امل�شريني .
اجلل�شة  تنظم  امل��ه��رج��ان  م��ن  غ��د  ي��وم  فعاليات  ت�شمل  و 

ال��ن��ق��دي��ة ب��ع��ن��وان /حت����والت ال��ق�����ش��ي��دة ال��ع��رب��ي��ة/ تليها 
بعد  تعقد  فيما   .. �شعرية  اأم�شية  تعقبها  �شعرية  ق��راءات 
البادية”  “�شعراء  بعنوان  �شعرية  اأ�شبوحة  اخلمي�س  غد 
تليها اأم�شية �شعرية تعقد يف امل�شرح املك�شوف مبكتبة م�شر 
املهرجان  ذل��ك  بعد  ليختتم  الكبا�س  طريق  على  العامة 

بتكرمي امل�شاركني يف احلدث .

••  ال�سارقة-وام:

اأعلنت جلنة ال�شارقة الحتفاالت الدولة باليوم 
اأم�����ش��ي��ة غنائية  ت��ن��ظ��ي��م  اخل��م�����ش��ني  ال���وط���ن���ي 
االأول من  خ���ورف���ك���ان يف  م�����دّرج  ع��ل��ى  وط��ن��ي��ة 
وفايز  بلقي�س  النجمان  يحييها  املقبل  دي�شمرب 
ال�شعيد ويخ�ش�س ريعها ملوؤ�ش�شة القلب الكبري 
االأطفال  مب�شاعدة  املعنية  اخل��ريي��ة  املوؤ�ش�شة 
�شتى  يف  وعائلتهم  واملحتاجني  وامل�شت�شعفني 

بقاع العامل.
تهدف االأم�شية اإىل التعبري عن م�شاعر الفخر 
النوعية  االإجن��ازات  مب�شرية خم�شني عاماً من 
وال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي مت��ت يف ظ��ل ق��ي��ام االإحت����اد 
وتعزيز روح الهوية الوطنية واالإنتماء ملوا�شلة 
العمل بهمة عالية ووالء كبري ال�شتكمال م�شرية 
التنمية والتطور واحلفاظ على املكانة الريادية 
لدولة االإمارات العربية املتحدة وحتقيق روؤيتها 
وتطلعاتها ملتابعة م�شرية النمو و�شواًل الإجناز 

امل�شروع احل�شاري للخم�شني �شنة املقبلة.
جلنة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�شم  خ��ال��د  �شعادة  وق���ال 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة الح��ت��ف��االت ال��ي��وم ال��وط��ن��ي : 
ي�شعدنا اأن يجتمع اأبناء الوطن واملقيمون على 
فما  الوطنية  الغنائية  االأم�شية  ه��ذه  يف  اأر�شه 
نطمح  وم��ا  فخر  بكل  للحتفاء  يدعونا  حتقق 
واحدة  وطنية  ب��روح  والبناء  للعمل  يدعونا  له 

وعالية.
ت��اأت��ي خ��ط��وة تخ�شي�س ريع  امل��دف��ع :  واأ���ش��اف 

للدور  ت��ع��زي��زاً  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  ملوؤ�ش�شة  احل��ف��ل 
حول  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي  الكبري 
ال���ع���امل وم���ا ت��ب��ذل��ه م���ن ج��ه��ود خ��ريي��ة ت�شعى 
ومد  املحتاجة  والعائلت  االأط��ف��ال  اإ�شعاد  اإىل 
يد العون اإىل كل طفل حم��روم ن��اأت به ظروف 
احلياة القا�شية والكوارث الطبيعية اأو احلروب 
وال�شراعات عن حقه يف احلياة الكرمية والتعلم 

وامل�شاهمة يف بناء جمتمعه وتنميته.
القلب  موؤ�ش�شة  مدير  احل��م��ادي  م��رمي  وق��ال��ت 
ولكل  االإم����ارات����ي  للمجتمع  ن���ب���ارك   : ال��ك��ب��ري 
مقيم على اأر�س دولة االإمارات العربية املتحدة 
مبنا�شبة اليوم الوطني اخلم�شني الذي يج�شد 
منذ  الدولة  عليها  �شارت  التي  ال�شامية  القيم 
االإن�شاين  العمل  راأ���ش��ه��ا  على  وي��اأت��ي  تاأ�شي�شها 
واملجتمعات  ال�����ش��ع��وب  ج��ان��ب  اإىل  وال����وق����وف 
و�شراعات  اأزم��ات  من  تعاين  التي  اأو  املحتاجة 
ريع  تخ�شي�س  خ��لل  م��ن  جلياً  ذل��ك  ويظهر 
احلفل بهذه املنا�شبة العزيزة ل�شالح “موؤ�ش�شة 
القلب الكبري” التي ت�شعى لدعم واإ�شناد الفئات 
اأنحاء العامل. وعربت  االأك��رث احتياجاً يف �شتى 
احلمادي عن اعتزازها بالتعاون وال�شراكة بني 
دعم  يف  االإم��ارات��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة 
االأع���م���ال االإن�����ش��ان��ي��ة وال��ت��ي ت���ربز م��ن خللها 
والتعاون  الدولة  املجتمعي يف  التلحم  ملمح 
دعم  يف  ت�شب  التي  ال�شامية  الغايات  لتحقيق 
االإن�شان والنهو�س باملجتمعات الفقرية، موؤكدة 
اأن التاريخ اأثبت مراراً اأن العلقات التي تنبني 
حول اأهداف نبيلة هي االأقوى واالأكرث ر�شوخاً 

وا�شتدامة.
�شراء  احل���ف���ل  ل��ل��راغ��ب��ني يف ح�����ش��ور  ومي���ك���ن 

التذاكر من خلل موقع
.platinumlist.net 

اأبوظبي للغة العربية يوقع اتفاقية �سراكة مع معهد العامل العربي يف باري�ش

انطالق مهرجان االأق�سر لل�سعر العربي

جلنة ال�سارقة الحتفاالت اليوم الوطني تنظم اأم�سية غنائية على مدرج خورفكان 

••  اأبوظبي - وام:

الثقافة  لدائرة  التابع  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  وقع 
العامل  “معهد  مع  �سراكة  اتفاقية  اأبوظبي،   - وال�سياحة 
العربي” يف باري�ض، اإحدى املنظمات العاملية العريقة التي 
بالثقافات  وربطها  العربية  الثقافة  لدعم  جهودها  تكر�ض 
اللغة  مكانة  تعزيز  نحو  �سعيا  وذل��ك  الأخ��رى  الإن�سانية 
العربية لغة عاملية يف جمالت املعرفة والتوا�سل والثقافة 

والإبداع، وبهدف ن�سرها على اأو�سع نطاق بني لغات العامل.
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البلد الذي اأعي�ض فيه ي�سبح بلدي ووطني

جيهان خما�ش: اأف�سل �سعود ال�سّلم درجة وراء درجة

"جدران" للمخرج  الرعب  فيلم  ت�شوير  نيقوال معو�س  النجم  بداأ 
ال��ذي حققه بفيلم )ماكو( يف دور  النجاح  حممد بركة، وذل��ك بعد 
مليون جنيه  ال�15  اإي��رادات��ه  وال��ذي جت��اوزت  ال�شينمائية،  العر�س 

م�شري يف اأوىل م�شاركاته بال�شينما امل�شرية.
�شعيد،  فرا�س  بدير،  اأحمد  درة،  النجمة  الفيلم  بطولة  وي�شاركه يف 

هند عبداحلليم، وهو من تاأليف اأحمد الدهان وهيثم 
الدهان، ومن اإنتاج يا�شر �شلح.

ويعر�س لنيقوال معو�س حالًيا م�شل�شل )على 
احللوة وامل��رة( على قناة MBC 4، وذلك 
ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه امل�����ش��ل�����ش��ل على 
"تريند"  وت�����ش��دره   ،vip ���ش��اه��د  من�شة 
امل��ن�����ش��ة اأك���رث م��ن م���رة يف م�شر وال���دول 

العربية.
فيلم  اإط����������لق  "معو�س"  وي���ن���ت���ظ���ر 
 Three Thousand Years"
يتعاون  ال������ذي   ،"of Longing
ف��ي��ه م��ع امل��خ��رج ال��ع��امل��ي احل��ا���ش��ل على 
اإدري�س  والنجوم  ميلر  ج��ورج  االأو�شكار 

اإلبا وتيلدا �شوينتون، ويعترب نيقوال 
هو املمثل العربي الوحيد امل�شارك 

عر�شه  املقرر  وم��ن  الفيلم،  يف 
بداية العام القادم.

ونيقوال معو�س ممثل ومقدم برامج وخمرج لبناين، خريج اجلامعة 
اللبنانية ق�شم الهند�شة، �شارك يف العديد من االأعمال التليفزيونية 
وامل�شرحية وال�شينمائية، وخا�س جتربة التقدمي من خلل الربنامج 
"باالأرقام" على  "روتانا كافيه" على قناة روتانا، وبرنامج  ال�شبابي 

�شا�شة MTV اللبنانية.
 �����ش����ارك يف اإخ����������راج ع������دد م����ن ال����ربام����ج 
ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة، م��ث��ل ب���رن���ام���ج "جنم 
وبرنامج  دب�����ي،  ق���ن���اة  ع��ل��ى  اخلليج" 
فتافيت،  قناة  على  املطبخ"  "حورية 
من  م�شر  يف  الفنية  م�شريته  وب���داأ 
النجم  خلل م�شل�شل )ونو�س( مع 
الكبري يحيى الفخراين وحقق من 
كبريا،  جماهرييا  جن��اح��ا  خ��لل��ه 
ثم �شارك يف م�شل�شل )�شابع جار( 
وحقق فيه انت�شارا كبريا، خا�شة 
رغم  جماهرييا  جن��ح  العمل  اأن 
رم�شان،  �شباق  خ��ارج  عر�س  اأن��ه 
عبدالعزيز  دالل  بطولة  م��ن  وك���ان 
ال�شباب  الفنانني  وعدد من  و�شريين، 
ورحمة  عبدالرحمن  �شارة  راأ�شهم  على 

ح�شن. 

قالت الفنانة مايان ال�شيد فى ت�شريحات خا�شة ، اإنها مل تكن تق�شد 
كتبته موؤخرا على �شفحتها اخلا�شة  ب�"البو�شت" الذي  اإث��ارة اجلدل 

مبوقع التغريدات "تويرت".
واأ�شافت اأنها ا�شطرت اإىل كتابة هذا املن�شور بعد التعليقات ال�شخيفة 
التوا�شل  م��واق��ع  على  املختلفة  �شفحتها  متابعي  م��ن  و�شلتها  التى 
من  غ�شبها  ب�شبب  عفوية  بكل  البو�شت  هذا  كتبت  واأنها  االجتماعي، 

بع�س التعليقات.
بع�س  على  اأم�����س  ردت  ق��د  ال�شيد  م��اي��ان  ال�شابة  الفنانة  وك��ان��ت 

املثرية  �شورها  ب�شبب  موؤخًرا،  لها  تعر�شت  التي  االنتقادات 
ال��ر���ش��م��ي مبوقع  م��ن خ���لل ح�شابها  ل��ل��ج��دل، وذل���ك 

تويرت للتغريدات.
اأنزل  اأرف��ع ذراع��ي  "اأنا ح��رة،  وكتبت مايان قائلة: 
ذراع�����ي.. اأن����ا ح����رة. اأن����ا م��ال��ي�����س دع����وة بعقدكوا 
وم���ال���ي�������س دع������وة ب��رتي��ق��ت��ك��وا وم���ال���ي�������س دع����وة 
ب�"باطي" ربنا ي�شفي.. كان  بتفكريكوا اجلن�شي 

الزم اأرد".
و�شاركت  االأدوار  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��دم��ت  م��اي��ان 

فنية  اأعمال  يف  النجوم  كثري من  بالعمل مع 
بوالية  اأوج��و���ش��ت��ا  مب��دي��ن��ة  ول���دت  خمتلفة، 

اجلامعة  يف  ودر���ش��ت  االأمريكية،  جورجيا 
االأمريكية بالقاهرة وتخ�ش�شت يف جمال 

التمثيل وامل�شرح.
كما قدمت مايان ع��دًدا من االأعمال 

رم�شان  �شاركت يف مو�شم  م��وؤخ��ًرا، حيث  فيها  ب��رزت  التي  ال��درام��ي��ة، 
نيوتن"،  "لعبة  م�شل�شل  يف  زك��ي  منى  �شقيقة  دور  وج�شدت  امل��ا���ش��ي، 
كما �شاركت فى م�شل�شل "هجمة مرتدة"، بدور �شقيقة اأحمد عز، كما 
اخلياط،  وبا�شل  ي�شرا،  النجوم  اأهلية" مع  "حرب  م�شل�شل  �شاركت يف 

وغريهم.
يف عامل الدراما التليفزيونية بداأت مايان التمثيل، �شاركت يف امل�شل�شل 
الدرامي كاأنه اإمبارح، حيث مت الت�شوير يف اإحدى الفيلت 
التي  امل�شاهد  ق��دم��ت  اأك��ت��وب��ر،   6 مبنطقة 
وحممد  �شامل،  وف��اء  بالفنانة  جمعتها 
يو�شف،  ران���ي���ا  وال��ف��ن��ان��ة  ���ش��ل��ي��م��ان 
واأح���م���د وف��ي��ق، واأح���م���د خليل، 
واإ�شراف  تاأليف  م��ن  العمل 
ناعوم،  م����رمي  ال��ك��ات��ب��ة 
وم������ن اإخ�����������راج ح���امت 

علي.

بعد جناح )ماكو(.. نيقوال معو�ش 
يبداأ ت�سوير فيلم )جدران( 

مايان ال�سيد: مل اأق�سد اإثارة 
اجلدل وما كتبته كان بعفوية

لك  ُك��ت��ب  ال���دور  وك���اأن  )ح��ك��اي��ت��ي(،  اأع��م��ال��ك  اآخ���ر  يف  )ل��ول��وة(  ب���دور  ���ْزِت  ���يَّ • مَتَ
خ�شي�شاً. فهل تعتربينه اأف�شل اأدوارك؟

معها.  �شيتعاطفون  والنا�س  املقبلة،  احللقات  يف  اأكرث  �شتربز  )لولوة(  �شخ�شية   -
الدوِر  َر  َتَطوُّ انتِظروا  اأق��ول  امل�شل�شل،  �شرف يف  ت�شاركني ك�شيف  ملاذا  ي�شاألني  وملَن 
يف احللقات املقبلة، اإذ �شتح�شل اأ�شياء مت�ّشني �شخ�شياً. وما ح�شل مع )لولوة( يف 

امل�شل�شل، ح�شل معي اأنا اأي�شاً يف احلياة.
لن اأ�شتبق االأحداث، ومع الوقت �شيكت�شف املُ�شاهد ملاذا اخرتُت هذه ال�شخ�شية.

َدَفَعِك  ال��ذي  ه��و  ال�شخ�شية  حياتك  م��ع  امل�شل�شل  يف  االأح���داث  َتطاُبق  وه��ل   •
لقبول الدور؟

- بل اإن هذا االأمر ح�شل خلل الت�شوير، وهي كانت �شدفة غريبة جداً.
والدتك؟ لوفاة  علقة  ال�شدفة  لهذه  • وهل 

- لن اأقول �شيئاً.
كل  احلب  )كل   ،)3 )اأ�شحاب  )با�شا(،  )لو(،  بينها  من  عدة،  اأعمال  يف  • �شاركِت 

الغرام( و�شواها، فهل ترين اأنك نلِت ما ت�شتحقينه كفنانة؟
لون �شعود ال�شّلم درجة وراء درجة، واأوؤمن باأن َمن  - اأنا من االأ�شخا�س الذين يف�شّ
اأم��ا َمن يقفز قفزات  اإليه.  اإىل ما ي�شعى  يتعب وي�شرب وي��رتوى، ال بد واأن ي�شل 
�شريعة، فيبقى مكانه اأو يرتاجع. اأعي�س يف لبنان منذ العام 2006 وبداأُت اأح�شد 

حالياً نتيجة ما زرعُته.
اليوم؟ حتى  فيها  وم�شتمّر  البطولة  باأدوار  بداأ  البع�س  • ولكن 

اأنني  رزق��ه. مع  ينال  اإن�شان  وكل  اأحياناً،  ي�شاعد  األ��ف عافية(. احلظ  - )يعطيهم 
ا�شمي  ُيطرح  ولكن عندما  لهجته وخمتِلطة مبجتمعه،  واأحت��دث  لبنان  اأعي�س يف 
يف �شركات االإنتاج يقال )املغربية! لي�س اللبنانيي من �شو بي�شكوا(. احلمد هلل اأنني 
واحدة  يعتربونني  الذين  الزملء  الكثري من  ول��دّي  تكوين �شداقات  متّكنُت من 

منهم.
)املغربية(؟ عنك  يقال  اأن  يزعجك  • وهل 

- بل اأفتخر بذلك. يف بلٍد يقال هذا م�شيحي وذاك م�شلم، لن يتوقف االأمر على 
القول �شوري وم�شري ومغربي. اأعي�س يف لبنان وابني لبناين.

امل�شرتكة  االأعمال  هي  وقليلة  لبنانية  التمثيلية  جتاربك  غالبية  اأن  اللفت   •
التي �شاركِت فيها؟

م�شل�شل  اأم���ا  م�����ش��رتك.  عمل  وه��و  )ل���و(،  م�شل�شل  يف  ك��ان  يل  متثيلي  دور  اأول   -
)البا�شا(، فهو عمل لبناين �شارك فيه الفنان القدير ر�شيد ع�شاف. وبالن�شبة اإىل 

باقي امل�شل�شلت التي �شاركُت فيها، فكلها لبنانية.
ما  اأن  اأم  م�شرتكة  اأعمال  يف  امل�شاركة  عليك  تعر�س  مل  اأن��ه  يعني  هذا  وهل   •

ُعر�س عليك منها مل يعجبك؟
اعتذرُت عنها الأنني  �شركات مهمة، ولكنني  العرو�س من  الكثري من  تلقيُت  بل   -

كنت ملتزمة باأعمال اأخرى.
عندما اأرتبط بعمل، ال ميكن اأن اأتراجع حتى لو مل اأكن قد با�شرُت بت�شويره، عدا 

عن اأن هناك اأدواراً مل تعجبني.
املُْنِتجة له، واأنا  اإيّل، تركيبة العمل هي التي تخدم املمثل ولي�س ال�شركة  بالن�شبة 
�شورت )حكايتي( مع �شركة )مروى غروب(، وهي �شركة جيدة تنتج اأعمااًل لبنانية 

و�شامدة رغم كل الظروف. كما تعاونُت مع �شركة )فينيك�س( التي التزال م�شتمرة 
اأي�شا يف اإنتاج الدراما اللبنانية. اإذا تخلينا جميعاً عن الدراما اللبنانية، فاإننا بذلك 

ندفنها باأيدينا.
اللبنانيني؟ املمثلني  من  اأكرث  وطنية  اأنك  • يبدو 

اأعي�س فيه ي�شبح بلدي  ال��ذي  املغرب، والبلد  ول��دُت يف  اأن  الوطنية منذ  - تعّلمُت 
ووطني.

ولكنهم  اللبنانية  الدراما  على  حر�شهم  يعلنون  اللبنانيني  املمثلني  اأن  • اللفت 
ي�شاركون يف الدراما امل�شرتكة؟

- مع احرتامي لكل املمثلني اللبنانيني، فهم ال ي�شاركون بالدراما اللبنانية الأنهم 
ال يقبلون بظروفها ويرف�شون الت�شحية، واأنا اأزعل الأن الوطنية غري موجودة على 

اأر�س الواقع، بل على )تويرت( فقط.
لبنان بلد جميل وي�شتحق الت�شحية، واأنا متاأكدة اأن َمن يقولون اإنهم ال يغادرون 
تتاح  عندما  طائرة  اأول  يف  ويغادرونه  ذل��ك  يفعلون  فاإنهم  وطنيون،  الأنهم  لبنان 

الفر�شة اأمامهم.
ولكنهم  االأر����س،  حتت  من  لبنانيني  ممثلني  عن  تبحث  اللبنانية  االإن��ت��اج  �شركات 
يرف�شون ب�شبب الظروف التي نعمل فيها، وقّلة هم املمثلون الذين يقبلون امل�شاركة 
اللبنانية،  ال�شركات  توا�شع  ويحرتمون  الفن  يحبون  وه��وؤالء  اللبنانية،  بالدراما 

بعيداً عن الغرور واال�شتعلء.
امل�شرتك؟ والعمل  اللبناين  العمل  بني  االأجور  يف  تفاوت  هناك  • ولكن 

- وهل من ميثلون يف الدراما امل�شرتكة ميلكون املليني!
منهم؟ • البع�س 

- )اهلل يزيدهم(. ال �شيء مينع املمثل الذي يك�شب املليني من اأن ي�شحي قليًل 
واأن ي�شارك مب�شل�شل لبناين، خ�شو�شاً اإذا كان جنم �شف اأول ومعروف عربياً الأنه 

بذلك ي�شاهم يف ت�شويق امل�شل�شل اللبناين يف االأ�شواق العربية.
االأول َمن �شي�شاركني  �شوؤاله  ُيعر�س عليه دور يف عمل حملي، يكون  ولكن عندما 

البطولة، ويعرت�س على االأ�شماء الأنها ال تعجبه.
واأنا اأ�شاأله )اأنَت مني، ومني كنت يف بدايتك! اأنت كنَت �شخ�شاً مغموراً اأتيحت لك 

فر�شة معينة، فلماذا ال تفعل ال�شيء نف�شه مع االأ�شماء اجلديدة؟(.
يف م�شل�شل )حكايتي(، هناك ممثلون يلعبون اأدواراً اأ�شا�شية ومهمة مع اأنها االأوىل 
يف م�شريتهم، وبينهم ريتا كميد يف دور )�شارة( والتي جتيد التمثيل اإىل حد كبري.

حداد؟ مروان  مع  انطلقوا  النجوم  غالبية  االأ�شا�س  • يف 
- لكنهم ين�شون ب�شرعة ملَن يعود الف�شل ويتكربون على َمن وقف وراء جناحهم. 
مروان حداد له دور كبري يف اإطلق فنانني اأ�شبحوا اليوم جنوماً المعني يف الدراما 

العربية، وهو م�شتمر يف اإطلق االأ�شماء اجلديدة.
العربية  الدراما  يف  امل�شاركة  اأمل  على  اللبنانية  الدراما  يف  ي�شارك  َمن  • وهناك 

الحقاً؟
- وهذا لي�س خطاأ. عندما ُيعر�س علّي عمل م�شرتك واأجد اأنه ي�شيف اإىل جتربتي، 
فلن اأرف�شه، واالأمر نف�شه ينطبق على عر�س من �شركة اإنتاج لبنانية للم�شاركة يف 

م�شل�شل حملي.
ال اأتكرّب وال اأن�شى االأ�شخا�س الذين مدوا يل يد امل�شاعدة.

لفتت الفنانة املغربية جيهان خما�ض الأنظار اإليها من خالل 

)حكايتي(،  م�سل�سل  يف  جت�سدها  التي  )لولوة(  �سخ�سية 

الذي تقدم فيه دور الراق�سة التي عاك�ستها الظروف، ولكن 

لها عند اإعالن توبتها. املجتمع يرف�ض تقبُّ

الدراما  وع��ن  )حكايتي(  يف  دوره���ا  ع��ن  حتدثت  �سما�ض 

اللبنانية يف هذا احلوار:
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اأف�سل االأطعمة 
واالأ�ساليب لت�سريع 

عملية التمثيل الغذائي
ميكن حتديد بطء عملية التمثيل الغذائي من اأعرا�س مثل عدم ا�شتقرار 

ال�شهية، فقدان الوزن املفاجئ اأو زيادته، تغري مظهر اجللد وال�شعر.
وت�شري الدكتورة لورا فيليبوفا، خبرية التغذية الرو�شية، يف حديث لوكالة 
اأ�شباب تباطوؤ عملية التمثيل الغذائي  اأن  نوفو�شتي الرو�شية للأنباء، اإىل 
ميكن اأن تكون عدم توازن التغذية ونق�س الفيتامينات واالألياف الغذائية 
وا�شطراب  اخلامل  احلياة  والتدخني ومنط  الكحولية  امل�شروبات  وتناول 

التوازن املائي يف اجل�شم.
التقدم  مع  اجل�شم  يف  الغذائي  التمثيل  عمليات  جميع  "تتباطاأ  وت��ق��ول، 
التي ت�شاعد على ت�شريع عملية  املواد  اإىل  بالعمر، وهذه بديهية. وتن�شب 
وهذه  الطبيعية،  التوابل  امل��اء،  الربوتينية،  االأطعمة  الغذائي:  التمثيل 
هذه  ولت�شريع  املثالية.  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  لعملية  واح���دة  لبنة  جميعها 
العملية يجب االنتباه اإىل نظام التغذية، مكونات ونوعية االأطعمة، ونظام 
�شرب املاء والنوم واال�شتيقاظ وقوة الع�شلت. ومن املهم جدا تناول وجبة 

الفطور".
واخل�شروات  ال��ف��واك��ه  على  ال��غ��ذائ��ي  النظام  يحتوي  اأن  يجب  وت�شيف، 
ال��ك��ام��ل��ة وال��ل��ح��وم واالأ����ش���م���اك، وب��امل��ق��اب��ل ي��ج��ب تقليل تناول  واحل���ب���وب 
لتح�شني عملية  لي�س فقط  وهذا �شروري  الدهنية.  واالأطعمة  احللويات 

التمثيل الغذائي، بل ولر�شاقة اجل�شم اأي�شا.
وت�شري اخلبرية، اإىل اأن اللحوم اخلالية من الدهون، حتتوي على االألياف 
الغذائية والربوتينات والدهون، وهي �شرورية للح�شول على الطاقة ومنو 
 ، اأوميغا3-  الدهنية  االأحما�س  على  فتحتوي  االأ�شماك  واأم��ا  الع�شلت. 
التي ت�شاعد على تخفي�س م�شتوى هرمون اللبتني، ما ي�شاهم يف ت�شريع 

عملية التمثيل الغذائي.
واأما اخل�شروات، مثل ال�شبانخ واخل�س واخليار والفجل واجلزر، فتحتوي 
اأنها  اإىل  باالإ�شافة  ال�شرورية ل�شحة اجل�شم،  والفيتامينات  باملعادن  على 
حتتوي على ن�شبة عالية من املاء الذي يلعب دورا مهما يف عملية التبادل 

الغذائي.
وت�شيف، وميكن تناول حفنة من املك�شرات و�شرب ال�شاي االأخ�شر كم�شروب 

مهدئ يح�شن عمل اجلهاز الع�شبي ويكبح ال�شهية.
ووفقا لها، اتباع مثل هذا النظام الغذائي وتقليل تناول االأطعمة الدهنية 
وممار�شة الريا�شة و�شرب كمية كافية من املاء، �شيوؤدي اإىل ت�شارع عملية 

التمثيل الغذائي خلل فرتة ق�شرية ، وبالتايل فقدان الوزن الزائد.

؟  ال�سمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني واحد

؟ الآن  املتداولة  النقود  اأقدم  • ما 
- اجلنيه االإ�شرتليني

الطيور؟ لدى  ال�سم  حا�سة  توجد  • اأين 
-  ال وجود لها

؟  الأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9اأ�شهر 

؟ البوذية  من�سئ  هو  • من 
- �شدهارتا 

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�شمى با�شم )فاأر بك�شا�س( يقتل الزواحف ال�شامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�شليبيون القد�س هي 88 �شنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �شلة املهملت �شنوياً من الفرن�شيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�شتطيع اأن ي�شمع دقات ال�شاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�شى العنا�شر على وجه االأر�س هو االأملا�س.

-هل تعلم اأن النملة ت�شتطيع اأن حتمل 50 �شعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم االإن�شان ت�شاوي حجم م�شمار.

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�شاء يتفوقن على الرجال يف حا�شة ال�شم.
-هل تعلم اأن اأ�شخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�شرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�شاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�شاروا اإىل تفتيت احل�شى يف املثانة هم االأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثلثة : البوم و اخلفا�س و اخللد.
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فوائد اخليار 
ف������وائ������د اخل����ي����ار 
ع���������دي���������دة ح���ي���ث 
يعترب اخليار نوعا 
اخل�شروات  م���ن 
للجميع  امل��ح��ب��ب��ة 
مي�������ك�������ن  وال 
عنه  اال����ش���ت���غ���ن���اء 
حيث اأنه البد من 
اأغلب  يف  وج�����وده 
ال�شلطات  اأن�������واع 

واملخللت.
يتميز اخليار باأنه �شهل اله�شم حلو املذاق رطب يربد اجل�شم وينع�شه يقلل 

ال�شعور بالعط�س، غالبا ما يتواجد دائما على مائدة االإفطار والع�شاء.
يحتوي على األياف ومعادن وحديد وكال�شيوم وفيتامينات وبوتا�شيوم وكل 

هذا مهم و�شروي ل�شحة االإن�شان.
واالإم�شاك  اجلفاف  من  اجل�شم  يقي   . املعدة  حمو�شة  تعديل  على  يعمل 
ويزيل  االأع�شاب  يهدئ  االأل��ي��اف.  على  الحتوائه  اله�شم  عملية  .يح�شن 
التوتر . يحتوي على ن�شبة عالية من املاء فيعترب مدر قوي للبول . يقي 
ال�شعور  يعطي   .c بفيتامني  الأن���ه غني  واالأن��ف��ل��ون��زا  وال��ر���ش��ح  ال���ربد  م��ن 
الحتوائه  للب�شرة  مفيد  والدايت.  الريجيم  الإ�شحاب  مفيد  فهو  بال�شبع 
التجاعيد.  ظ��ه��ور  وت��اأخ��ري  تقليل  على  يعمل   . االأك�����ش��دة  م�����ش��ادات  على 
ي�شتخدم  ال�شيف.  اأي��ام  بالعط�س خا�شة يف  ال�شعور  ويقلل  يرطب اجل�شم 
ق�شر  ال�شباب.  حب  علج  يف  ي�شتخدم   . الدهنية  للب�شرة  امل�شكات  عمل  يف 
اخليار له دور فعال يف مقاومة مر�س ال�شرطان .يقلل من اإلتهاب املفا�شل 

والنقر�س.

كان علي يدعي املعرفة بكل �شيء، فلو راأى فتاة جميلة مت�شي يف الطريق يدعي انه يعرفها ولو ملح �شيارة انيقة 
قريبا  او  له  زال �شديقا  ما  انه  فيقول  فنان حديث  ا�شتهر  اذا  اما  ا�شدقائه..  انها الحد  يدعي  بجوار عمله 
لعائلته .. هو دائما هكذا يحب ان يلفت النظر اليه ويدعي امتلك ما لي�س له والكذب يف كل �شغرية وكبرية.

دخل ذات يوم اإىل النادي بعد غياب طويل فوجد نفرا من ا�شحابه وقد جتمعوا يتحدثون عن حادثة �شيارة 
ت�شببت يف هدم جزء من �شور النادي وقتيل وعربة قد انقلبت فالقى عليهم التحية وهو مقطب اجلبني ف�شاأله 

احدهم اين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�شرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �شديد وانا يف حالة غ�شب منكم مل يكلف احدكم نف�شه بان 
ي�شاأل عني او يعزيني .. فا�شتعجب اجلميع و�شكتوا .. لكنه اكمل حديثه وكاأنه يخاف ان ين�شى منه �شيئا وقال: 
داخلها مطحونا  امل�شكني  ب�شيارته وقلبتها وه�شمتها ومات  �شنيعة ا�شطدمت  �شيارة  ابن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �شندوي�س.. امل�شكني كان يف عز �شبابه وعلى و�شك امتام زواجه .. كنا ن�شتعد لعر�شه..
 فتاأ�شف جميع من �شمع بذلك وقال احد اال�شدقاء: كيف لنا ان نعرف كل ذلك ونحن مل نرك اال االن؟ فقال 
علي: لقد كانت احلادثة هنا منذ ايام وقد ت�شبب احلادث يف هدم جزء من �شور النادي راأيته االن وتذكرت ابن 

عمي فحزنت جدا.
اإىل بع�شهم ثم انطلقوا يف �شحكات ه�شتريية �شديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ اجلميع ينظرون 
و�شطهم ال يعلم ملاذا ي�شحكون.. لكن احدهم قال �شاخرا: ال داعي لل�شحك يا جماعة فكل واحد ادرى بعائلته! 
و�شج اجلميع من ال�شحك مرة اخ��رى. فنهرهم وق��ال: انتم ت�شحكون وانا يف ح��زن.. فاخرتق احل�شد احد 
الواقفني ليقول احلادثة كانت بني �شيارة نقل كبرية ا�شطدمت بعربة كان يجرها حمار �شرد بها من �شاحبه 
ابن عمك  النادي... وبذلك يكون احلمار هو  النقل حائط  ال�شيارة  فانقلبت )الكارو( ومات احلمار وه�شمت 

الذي مات يف عز �شبابه قبل ان يتزوج!!.

اأماندا �سيفريد حت�سر ع�ساء خرييًا يف يوم اللطف العاملي يف متحف الفن احلديث مبدينة نيويورك.  ا ف ب

بتناول  االإف��راط  اأن  ميا�شنيكوف،  األك�شندر  الدكتور  اأعلن 
امل�شروبات الكحولية والتدخني يقتلن البنكريا�س.

وي�شري ميا�شنيكوف يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن االإفراط 
البنكريا�س  اللتهاب  الرئي�س  ال�شبب  هو  الكحول  بتناول 

احلاد.
ويقول، "عندما ميوت جزء من البنكريا�س، تعطل جميع 
اأجهزة  ق�����ش��ور  ب�شبب  امل��ر���ش��ى  اأع�����ش��اء اجل�����ش��م، ومي���وت 
اإنه  القلب والرئتني.  الكلى ويتباطاأ عمل  عديدة، تتوقف 

اأمر خميف فعل".
ويوؤكد ميا�شنيكوف على اأن تناول 200 غرام من الكحول 

التهاب  ي�شبب  اأن  ميكن  االأ���ش��ب��وع،  يف  اأي���ام  خم�شة  امل��رك��ز 
البنكريا�س املزمن.

"ومن االأ�شباب االأخرى - التدخني. الذي ي�شبب  ويقول، 
التهابا مزمنا، ويزيد من تاأثري الكحول. لذلك فاإن الذين 
هم  الوقت  نف�س  يف  ويدخنون  بانتظام  الكحول  يتعاطون 
للجرعة  وفقا  البنكريا�س  بالتهاب  للإ�شابة  عر�شة  اأكرث 
امل�شببات  قائمة  اإىل  الطبيب،  وي�شيف  يتناولونها".  التي 
امل������رارة، العدوى  ك��ي�����س  ال��ب��ن��ك��ري��ا���س - ح�����ش��ى  الل��ت��ه��اب 
الفريو�شية، واال�شتعداد الوراثي وارتفاع م�شتوى الدهون 

الثلثية وبع�س اأنواع االأدوية.

طبيب يك�سف عادات تقتل البنكريا�ش


