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ما  �أف�صل نوع حليب ل�صحتك؟
يعترب حليب الأبقار الأكرث �شعبية يف العديد من دول العامل، حيث 
من  ن��وع  اأف�شل  ه��و  ه��ل  ولكن  ال�شحية،  الفوائد  م��ن  الكثري  ميلك 
الإن�شان،  جل�شم  احلليب  اأن���واع  اأف�شل  وملعرفة  ل�شحتك؟  احلليب 
حتدثت �شحيفة اإك�شربي�س الربيطانية مع الدكتورة ديبورا يل من 
نباتًيا،  كنت  "اإذا  يل  وتقول  الإن��رن��ت،  على  فوك�س  دكتور  �شيدلية 
م��ن حالة طبية  تعاين  اأو  ال��اك��ت��وز،  ع��دم حتمل  م��ن  تعاين  اأو كنت 
هو  النباتي  احلليب  ف���اإن  الأل��ب��ان،  ���ش��رب حليب  ب�شبب  ���ش��وًءا  ت���زداد 
اأف�شل  هو  ال�شوفان  حليب  للعظام:  حليب  اأف�شل  الوحيد.  خيارك 
و�شحية،  قوية  عظاًما  تريد  كنت  اإذا  اختياره  ميكنك  نباتي  حليب 
ع��ل��ى كمية مماثلة  ي��ح��ت��وي  ال�����ش��وف��ان  "حليب  ال��دك��ت��ور يل  وق��ال��ت 
ال�شروري  د  فيتامني  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ق��ر،  حليب  يف  الكال�شيوم  م��ن 
ا على  لمت�شا�س الكال�شيوم يف الأمعاء، ويحتوي حليب ال�شوفان اأي�شً
لنظام  الأف�شل  اجليدة.  العظام  ب�شحة  ترتبط  التي  ب  فيتامينات 
غذائي لفقدان الوزن: اإذا كنت تتبع نظاًما غذائًيا منخف�س ال�شعرات 
ال��وزن، ف��اإن حليب اللوز هو الأق��ل يف  اإنقا�س  اأو ترغب يف  احلرارية 
حليب  اأن  يعني  وهذا  والكربوهيدرات،  والدهون  احلرارية  ال�شعرات 
الد�شم  قليل  نظاًما غذائًيا  تتبع  كنت  اإذا  لك  ره��ان  اأف�شل  اللوز هو 
ا على ن�شبة  اأو منخف�س الكربوهيدرات. ويحتوي حليب ال�شويا اأي�شً
منخف�شة من الدهون، ولكن ل تقرب من حليب جوز الهند اإذا كنت 

تتبع نظاًما غذائًيا قليل الد�شم اأو منخف�س الكربوهيدرات.

كرثة �لنوم قد تزيد خطر �لإ�صابة بال�صكتة �لدماغية
اأظهرت الدرا�شات اأن الأ�شخا�س الذين ينامون اأكرث من ثماين �شاعات 
بالأ�شخا�س  مقارنة  دماغية  ب�شكتة  لاإ�شابة  عر�شة  اأك��رث  ي��وم،  كل 
التي  الدرا�شة  �شاعات. خال  اإىل ثماين  �شت  ما بني  ينامون  الذين 
قيم  "نيورولوجي"،  الأمريكية  لاأكادميية  الطبية  املجلة  ن�شرت يف 
�شخ�س،   32000 لدى  الدماغية  بال�شكتة  الإ�شابة  خطر  العلماء 
وتبني اأن 62 �شخ�شاً منهم اأكرث عر�شة لاإ�شابة بال�شكتة الدماغية، 
يتعطل  عندما  الدماغية  ال�شكتة  حتدث  النوم.  يف  لاإفراط  نتيجة 
تلف  يت�شبب يف  يت�شاءل، مم��ا  اأو  ال��دم��اغ  م��ن  ج��زء  اإىل  ال��دم  تدفق 
اأكرث من  للدرا�شة، فاإن الأ�شخا�س الذين ينامون  اأن�شجة املخ. وفقاً 
دماغية  ب�شكتة  الإ���ش��اب��ة  خطر  لديهم  يزيد  الليلة  يف  �شاعات  ت�شع 
ثماين  م��ن  اأق��ل  ينامون  ال��ذي��ن  بالأ�شخا�س  مقارنة   23% بن�شبة 
ياأخذون  الذين  الأ�شخا�س  ف��اإن  ذل��ك،  ع��اوة على  الليلة.  �شاعات يف 
فر�س  لديهم  اليوم  منت�شف  الأق��ل يف  على  دقيقة   90 مل��دة  قيلولة 
الذين  باأولئك  ب�شكتة دماغية مقارنة  %25 لاإ�شابة  بن�شبة  اأعلى 
ينامون  الذين  الأ�شخا�س  اأما  دقيقة.   30 اأقل من  قيلولة  ياأخذون 
لفرة اأطول ولكنهم يعانون من قلة النوم معر�شون بن�شبة 82% 
اأكرث  ف��اإن  الباحثني  وبح�شب  الدماغية.  بال�شكتة  الإ���ش��اب��ة  خلطر 
النوم  الدماغية، يجدون �شعوبة يف  ال�شكتة  الناجني من  من ن�شف 
ويخلق  التعايف،  يعطل  اأن  ميكن  هذا  لإ�شابتهم.  التالية  الأ�شهر  يف 

م�شاكل كالكتئاب وي�شبب م�شاكل يف الذاكرة.

موؤ�صر�ت يف ب�صرتك على �حل�صا�صية جتاه �ملالب�س
التما�شي للن�شيج  التهاب اجللد  ا با�شم  اأي�شً ح�شا�شية املاب�س املعروفة 
ناجتة عن التام�س املبا�شر مع مادة ما وما يرتب على ذلك من تفاعل 
حت�ش�شي. وقد ي�شبح هذا النوع من احل�شا�شية اأكرث و�شوًحا يف بع�س 

احلالت خال اأ�شهر ال�شتاء عند تبديل خزانة املاب�س.
جلدية  اأمرا�س  طبيبة  اإىل  الربيطانية  اإك�شربي�س  �شحيفة  وحتدثت 
امل��وج��ودة على ج��ل��دك وال��ت��ي ق��د تتطلب  ال��ع��ام��ات التحذيرية  ح��ول 
اأن  فرييت�س  اأوفيليا  اجللدية  الأم��را���س  طبيبة  وت�شرح  طبية.  عناية 

بع�س املاب�س والأقم�شة ميكن اأن ت�شبب حكة والتهاب للب�شرة.
اأ�شهر ال�شتاء ب�شبب  اأكرث �شيوعاً يف  اأن تكون ح�شا�شية املاب�س  وميكن 
التي غالًبا ما ت�شتخدم يف  ال�شوف  وامل��واد ال�شطناعية مثل  الأقم�شة 
املاب�س ال�شتوية. وهناك �شببان خمتلفان حل�شا�شية املاب�س - رد الفعل 
املهيج وتاأخر رد الفعل املناعي. وقالت الدكتورة فرييت�س "اإن التفاعل 
مثل  ال�شطناعية  الأل��ي��اف  م��ع  �شيوًعا  اأك���رث  الن�شيج  لأل��ي��اف  املهيج 
الكتان  الألياف الطبيعية مثل  النايلون والبولي�شر والياف لدنة من 
واحلرير والقطن، بينما تاأخر رد الفعل املناعي، اأو ح�شا�شية التام�س، 

ناجت عن املواد الكيميائية التي ت�شاف اإىل الن�شيج اأثناء اإنتاجه.
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�ل�صكتة �لدماغية وربطها 
بالدهون.. در��صة تك�صف �حلقيقة

خل�شت درا�شة جديدة اإىل اأن نوع الدهون ل مقدرها هو الذي يزيد خطر 
الإ�شابة بال�شكتة الدماغية.

وقالت الدرا�شة اإن الدهون التي تاأتي من م�شادر حيوانية تزيد من خطر 
من  القادمة  بالدهون  مقارنة  اأك��رب  ب�شكل  الدماغية  بال�شكتة  الإ���ش��اب��ة 

اخل�شراوات.
بال�شكتة  الإ�شابة  بزيادة خطر  الغذائي  النظام  الدهون يف  ُربطت  ولطاملا 
دقيقا  لي�س  العتقاد  اأن  اإىل  تو�شلت  اجل��دي��دة  الدرا�شة  لكن  الدماغية، 
ال��وف��اة يف  اإىل  امل����وؤدي  ال�شبب اخل��ام�����س  ه��ي  ال��دم��اغ��ي��ة  وال�شكتة  مت��ام��ا. 
الوليات املتحدة، ويحاول خرباء التغذية منذ فرة طويلة فهم كيف يوؤدي 

النظام الغذائي دورا يف هذه امل�شكلة ال�شحية اخلطرية.
"اإذا متكن اجلميع من   : وقال الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة، فنغلي وانغ 
اللحوم احلمراء  اإجراء تغيريات ب�شيطة على وجباتهم، مثل تقليل كمية 

واملعاجلة، فاإن الآثار املرتبة على ال�شحة العامة �شتكون هائلة".
نتائج  ه��ارف��ارد،  بجامعة  العامة  ال�شحة  كلية  يف  الأ���ش��ت��اذ  وان���غ،  وع��ر���س 
درا�شته يف موؤمتر جلمعية القلب الأمريكية اأم�س الأول الثنني ومل تن�شر 

الدرا�شة بعد يف جملة علمية.
الرعاية  األف متخ�ش�س يف   117 اأكرث من  بيانات  الدرا�شة على  وتعتمد 
ال�شحية، على مدى 27 عاما، ومتحورت البيانات حول الوجبات الغذائية 

واحلالت ال�شحية لاأ�شخا�س.

عالج يحمي من 
كورونا لـ8 �أ�صهر

ا�شطناعية  م�����ش��ادة  ب��اأج�����ش��ام  ع���اج  ق��ّل��ل 
"ريجينريون" من خطر الإ�شابة  طورته 
باملئة   80 باأكرث من  اأعرا�س  بكوفيد مع 
اأعلنت  ت��ل��ق��ي��ه، ك��م��ا  ب��ع��د  اأ���ش��ه��ر   8 ح��ت��ى 

ال�شركة الأمريكية لاأدوية الثنني.
الباحث يف جامعة  م��اي��رون كوهني  وق��ال 
درا�شة  ي���ق���ود  وال������ذي  ك���ارولي���ن���ا  ن�����ورث 
ترعاها احلكومة حول العاج، اإن النتائج 
ل  الذين  لاأ�شخا�س  خ�شو�شا  "مهمة 
كوفيد19-  ���ش��د  ل��ل��ق��اح��ات  ي�شتجيبون 
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون نق�س  مب��ن فيهم 
�شخ�شا   842 الدرا�شة  و�شملت  املناعة". 
�شخ�شا  و841  وه��م��ي��ا  ع���اج���ا  ت��ل��ق��وا 
"ريجني- ت��ل��ق��وا ال��ع��اج امل���ع���روف ب��ا���ش��م 

حقناً  م��ل��غ��رام   1200 ب��ج��رع��ة  كوف" 
حتت اجللد. وخال فرة املتابعة املمتدة 
 7 هناك  كانت  اأ�شهر،   8 اإىل  �شهرين  من 
اإ�شابات بكوفيد يف جمموعة العاج و38 
يف جم��م��وع��ة ال�����دواء ال��وه��م��ي، م��ا ميثل 
انخفا�شا يف خطر الإ�شابة بالوباء بن�شبة 
تكن  مل  ذلك،  من  والأهم  باملئة.   81.6
هناك حالت ا�شتدعت دخول امل�شت�شفى يف 
اأ�شخا�س   6 اأدخل  جمموعة العاج، فيما 

لا�شت�شفاء يف جمموعة العاج الوهمي.

�ص 29

�لقيا�س �ملنتظم .. �أف�صل وقاية 
من �رتفاع �صغط �لدم

الكثري  ه��ن��اك  اإن  الأمل��ان��ي��ة  القلب  موؤ�ش�شة  ق��ال��ت 
ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ارت��ف��اع �شغط ال���دم لفرة 
رغم  مر�شية،  ب��اأع��را���س  ي�شعروا  اأن  دون  طويلة 
املوؤ�ش�شة  ون�شحت  بالفعل،  اجل�شم  اأع�شاء  ت�شرر 

بقيا�س �شغط الدم ب�شورة منتظمة.
واأو�شى الأطباء الأملان بقيا�س �شغط الدم ب�شورة 
 40 م��ن  ب��داي��ة  املخت�س  الطبيب  ل��دى  منتظمة 
العائلة  يف  مر�شي  ت��اري��خ  ه��ن��اك  ك��ان  واإذا  ع��ام��اً، 
واأكدت  ال�شن،  هذا  قبل  الروتيني  القيا�س  فيجب 
"اأف�شل  يعترب  ال���دم  �شغط  ق��ي��ا���س  اأن  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

اإجراءات الوقاية".
وحتى مع القيم املثالية 80/120 ملليمر يجب 
التحقق من �شغط الدم كل 5 اأع��وام، تقل اإىل 3  

-80/129-120 لل�شغط  ال��ع��ادي��ة  القيم  م��ع 
-130 اإىل  الرتفاع  وعند  زئبق،  ملليمر   84

85/139-89 ملليمر زئبق يجب القيا�س مرة 
واحدة يف العام على الأقل.

وت�شري القيمة الأوىل اإىل �شغط الدم النقبا�شي، 
عند �شخ الدم يف الأوعية، اأما الثانية فهي ال�شغط  
النب�شاطي، اأي ال�شغط يف الأوعية عندما ترتخي 
ع�شلة القلب. وعادة ما يتحدث الأطباء عن ارتفاع 
 90/140 اإىل  القيم  ت�شل  عندما  ال��دم  �شغط 
ملليمر زئبق، ويف هذه احلالة يجب قيا�س �شغط 
اأق���ل، قد  ال���دم بانتظام يف امل��ن��زل، وح��ت��ى م��ع قيم 
تن�شاأ خطورة الإ�شابة بالنوبات القلبية وال�شكتات 

الدماغية، ولذلك يجب ا�شت�شارة الطبيب.

- ما الدافع اجلوهري؟
خال  م��ن  ال���وزن  لفقدان  ال��داف��ع  على  معظمنا  يح�شل 
ال�شا�شات.  على  ن��راه��م  ال��ذي��ن  اجل��ذاب��ني  امل�شاهري  روؤي���ة 
عندما  اأي  اخل��ارج��ي؛  للدافع  امل�شادر  اأب���رز  ه��ذا  �شيكون 

نكون مدفوعني بعوامل خارجية خارج اأنف�شنا.
الدافع اجلوهري هو عندما يكون لدينا  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
دافع داخلي، والدافع الداخلي هو ال�شوت ال�شغري املوجود 
ال�شعي  ال���ش��ت��م��رار يف  على  يحثنا  ال���ذي  روؤو���ش��ن��ا،  داخ���ل 
للو�شول اإىل الأف�شل، بغ�س النظر عن نوع الرحلة التي 

يقوم بها الآخرون.
الدافع الداخلي هو املفتاح لفقدان الوزن؛ لأنه �شي�شجعك 
الطويل،  امل��دى  على  ال�شحية  العادات  يف  ال�شتمرار  على 
ال��داف��ع اجلوهري  ي��دف��ع��ك  ف��ق��ط ب�شكل م��وؤق��ت!  ول��ي�����س 

لتكوين اأف�شل ما لديك لنف�شك.

- كيفية تنمية الدافع الذاتي لفقدان الوزن
لفقدان  القوي  الذاتي  الدافع  الأوىل خللق هذا  اخلطوة 
ت��ك��وين ���ش��ادق��ًة م��ع نف�شك. خ��ذي بع�س  اأن  ال����وزن، ه��ي 
الوقت للتفكري يف اأ�شباب رغبتك يف اإنقا�س الوزن يف املقام 

الأول.

- هل ت�صعرين بتح�صن اأقوى.. اأكرث �صحة؟
قويل نعم؛ لبدء طهي املزيد من الوجبات يف املنزل بدًل 

الأكل  على  الركيز  اب��دئ��ي  ب��اخل��ارج.  الطعام  ت��ن��اول  م��ن 
واحلياة اليقظة.

اأن��ت ول  تاأتي منك  ال��وزن  الأ�شباب لفقدان  اأن هذه  طاملا 
الوزن.  خف�س  على  �شت�شاعدك  حتماً  فهي  غ��ريك،  اأح��د 
بالكثري من احلب  وزن��ك  اإنقا�س  رحلة  اأن متتلئ  ويجب 
والفرح؛ لأن هذه عوامل مهمة للتحفيز ال�شحي لفقدان 
ابتهجي  ج�شدياً،  نف�شك  عانقي  نف�شك،  ادع��م��ي  ال���وزن، 

لنف�شك!

-�صعي توقعات واقعية
اأن تكوين رحيمًة جتاه نف�شك.. هذا يعني و�شع توقعات 
واق��ع��ي��ة.. ع���ادات الأك���ل ومن��ط احل��ي��اة امل�شتقرة ل ميكن 
تغيريها بني ع�شية و�شحاها، ذلك غري �شحي ول ينبغي 
للتحقيق؛  قابلة  باإن�شاء توقعات غري  اإذا قمِت  ُيتوقع.  اأن 
و�شتفقدين  للف�شل  نف�شك  باإعداد  فقط  تقومني  ف�شوف 
ب��دًل من ذل��ك، ق�ّشمي  ال��وزن.  املزيد من احلافز لفقدان 
اإىل خطوات �شغرية، عو�شاً عن حماولة اللتزام  هدفك 
اإذا  7 �شباحاً،  ال�شاعة  كل �شباح يف  الريا�شية  بالتمارين 
مل تكوين معتادة على ال�شتيقاظ باكراً، حاويل اأن ت�شعي 
التي  الأوق�����ات  ويف  الأ���ش��ب��وع،  يف  اأي����ام   5-3 مل���دة  للتمرن 
كبري  جزء  للتنفيذ..  وقابلية  واقعية  اأك��رث  هذا  تريحك. 
اأن هدفنا  ه��و  ال���وزن،  لفقدان  ال��داف��ع  فقداننا  �شبب  م��ن 
�شغرية  توقعات  و�شع  ي�شاعد  املنال.  بعيد  يبدو  النهائي 

وواقعية يف جعل هذا الهدف يبدو اأقرب اإىل الواقع.

- اكتبي اأهداف فقدان الوزن اخلا�صة بك
ميكن  ال��وزن  لفقدان  دافعك  تعزز  التي  التاأكيدات  بع�س 
التي تغذي ج�شدي"،  اأت��وق فقط لاأطعمة  "اأنا  اأن تكون 
ج�شدي  "اأحب  ذهني"،  يف  اأ�شعه  �شيء  اأي  فعل  "ميكنني 

واأحرمه".
التاأكيدات  اأن  اإل  ك��ل��م��ات،  اأن��ه��ا جم���رد  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
دافعك  م��ن  ت��زي��د  اأن  ميكن  امل�شتمرة  التفكري  وعمليات 
اأثناء  اإيجابية  اإبقائك يف حالة ذهنية  ال��وزن، مع  لفقدان 
والتاأكيدات  الأه���داف  ه��ذه  تدوين  ال���وزن.  اإنقا�س  رحلة 
ال���وراء  اإىل  ت��ن��ظ��ري  اأن  م��ل��م��و���ش��اً،  �شيئاً  اأي�����ش��اً  ل��ك  يتيح 

وتذكري نف�شك عندما كنت غري ما اأنت عليه الآن.

- البقاء ملتزمة
�شغرية.  خ��ط��وة  بكل  بالحتفال  ال��ت��زام��ك  على  حافظي 
امل�شي  اأو  الب�شيطة،  الوجبة  مفاتيح  على  نف�شك  تهنئة 

الإ�شايف يف ال�شباح، اأو عدم انتزاع الثواين اأثناء احللوى.
ي�شاعد التعرف على جناحاتك خطوة بخطوة يف احلفاظ 

على ثباتك لبقية رحلتك.
يوماً   66 وي�شتغرق  يوماً،   21 ع��ادة  اأي  تكوين  ي�شتغرق 
لر�شيخها حقاً. ذّكري نف�شك باأن اأمامك طريقاً طويًا، 

وارجعي اإىل تلك النوايا الأ�شلية التي حددتها لنف�شك.

�أ�صماك �ل�صردين تدفع 
ثمن �لتغري�ت �لبيئية

اأ�شغر  ال�شردين  اأ�شماك  اأ�شبحت 
ح���ج���م���اً ب�����ش��ب��ب ت����ب����دلت ط�����راأت 
ال��غ��ذائ��ي مرتبطة  ن��ظ��ام��ه��ا  ع��ل��ى 
ب���ال���ت���غ���ريات ال���ب���ي���ئ���ي���ة، وف������ق ما 
الفرن�شي  الأب���ح���اث  معهد  ك�شف 
لدرا�شة  وف��ق��ا  ال��ب��ح��ر،  ل�شتغال 

اأجريت يف البحر املتو�شط.
رئي�شياً  عن�شراً  ال�شردين  وُيعترب 
البحرية،  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شل�شلة  يف 
اأك�����رث الأ����ش���م���اك التي  وه����و م���ن 
منذ  لكن  ال��ع��امل،  يف  �شيدها  يتم 
القرن  م��ن  الأول  العقد  منت�شف 
احل���������ادي وال����ع���������ش����ري����ن، ت���راج���ع 
وانخف�س  ك��ب��ري،  ب�شكل  حجمها 
15 اإىل  امل��ت��و���ش��ط م��ن  ال��ب��ح��ر  يف 
وفًقا  املتو�شط،  يف  �شنتيمراً   11
ل��ل��م��ع��ه��د ال�����ذي اأظ���ه���ر ب��ح��ث��ه اأن 
التغريات غري ناجمة ل عن  ه��ذه 
ال�شيد ول عن احليوانات املفر�شة 
الطبيعية ول عن فريو�س بل عن 

النظام الغذائي لهذه الأ�شماك.
واأو�شح الباحث يف معهد الأبحاث 
ال��ف��رن�����ش��ي ل���ش��ت��غ��ال ال��ب��ح��ر يف 
اأن  ف��روم��ان��ت��ان  �شيت ج���ان م���ارك 
"�شور الأقمار ال�شطناعية ُتظهر 
بو�شوح تناق�شاً يف كمية الطحالب 
يف  باملئة   15 اإىل  ي�شل  الدقيقة 
القرن  م��ن  الأول  العقد  منت�شف 
احلادي والع�شرين"، م�شرياً اأي�شاً 
اخلايا  ح��ج��م  يف  ان��خ��ف��ا���س  اإىل 
"هذه  اأن  املعهد  و���ش��رح  ال��ع��وال��ق. 
م���ن تغريات  م��ت��اأت��ي��ة  ال���ت���ح���ّولت 
يف  تتجلى  ك��ب��رية،  اإقليمية  بيئية 
ال��ت��ي يجلبها  امل��غ��ذي��ات  ان��خ��ف��ا���س 
دوران  وت���غ���ريات يف  ال������رون،  ن��ه��ر 
الغاف اجلوي واملحيطات، وزيادة 
ع��ام��ة يف درج����ة احل�����رارة مبقدار 
0.5 درجة مئوية خال 30 عاماً 

يف املتو�شط ب�شبب تغري املناخ".

�ملعطف �لفرو جنم مو�صة �ل�صتاء
املعطف  اأن   Elle جم��ل��ة  اأوردت 
الفرو ميثل جنم املو�شة الن�شائية 
ليمنح   2022-2021 �شتاء  يف 
وث���رية تبعث على  اإط��ال��ة  امل����راأة 
الدفء وتنطق بالأناقة والفخامة. 
باملو�شة  املعنية  املجلة  واأو���ش��ح��ت 
ميتاز  الفرو  املعطف  اأن  واجل��م��ال 
ة اأكرب من املقا�س  هذا املو�شم بق�شّ
على  لي�شفي   "Oversized"
املظهر مل�شة جاذبية تعك�س اجلراأة 
بع�س  تتاألق  كما  الأ�شلوب،  وتفرد 
ال�شعريات  مب���ظ���ه���ر  امل�����ودي�����ات 
اأن   Elle واأ����ش���اف���ت  ال�����ش��ع��ث��اء. 
املو�شم  ه��ذا  ي��زه��و  ال��ف��رو  املعطف 
اإىل  ال����ف����خ����م،  ب����ال����ل����ون اجل���م���ل���ي 
والأزرق  والأب��ي�����س  الأ���ش��ود  جانب 
واأ�شارت  العتيق.  وال��وردي  الداكن 
مع  يتناغم  الفرو  املعطف  اأن  اإىل 
املريحة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإط�������الت 

واإطالت العمل الأنيقة.

كيف تزيدين من 
حافزك لفقد�ن �لوزن؟

اأ�صعب جزء يف رحلة فقدان الوزن، لي�س تناول الطعام ب�صكل 
�صحيح، اأو ممار�صة التمارين الريا�صية، بل هو الدافع الفعلي 

للقيام بتلك الإجراءات التي ت�صاهم يف اإنقا�س الوزن.
وبح�صب موقع )shinesheets(، لو كان اإنقا�س الوزن اأمرًا 
 ، حتدٍّ ال��وزن  اإنقا�س  اإن  عليه.  ق��ادرًا  �صخ�س  كل  لكان  �صهاًل، 
بل اإنه حماولة �صعبة جتربك على مراقبة نف�صك وال�صغط 
اأن تواجهي فرتات ت�صعرين  اإذن من املتوقع  عليها با�صتمرار. 
اأ�صعب الأوقات  فيها بال�صاأم وعدم وجود حافز لديك. ولعل 
يف احلفاظ على دافعك والتزامك بنظامك الغذائي لإنقا�س 
الر�صمية  والأع��ي��اد  واملنا�صبات  العطالت  ف��رتة  هي  وزن��ك، 
على  بها  حتافظني  طريقة  واأف�صل  وغريها.  امليالد  واأعياد 
هي  حولك،  من  املغريات  فيها  تزيد  التي  الأوق��ات  يف  دافعك 
الأطعمة بكميات  اأن تتناويل  الرخ�صة يف  لنف�صك  اأن تعطي 
�صغرية.. اإليِك بع�س الن�صائح ال�صهلة لتعزيز حافزك لفقدان 
يف  باأنِك  وال�صعور  املظهر  اإىل  �صتعودين  ما  و�صرعان  ال��وزن، 

اأف�صل حالتك عن اأي وقت م�صى!

�لعلماء يك�صفون 
مقد�ر �لتمرين 
�لذي نحتاجه 

"لتعوي�س" يوم 
جلو�س كامل!
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�ش�ؤون حملية

منحوتة ل�صاعة رملية تعك�س مفاهيم �ل�صتد�مة باجلناح �لربيطاين يف �إك�صبو 2020 دبي

»طلبات« تنظم فعالية طهي حية يف �إك�صبو 2020 دبي ملحاربة هدر �لطعام

ديانا حد�د: �ل�صالم و�ملحبة و�لرت�بط ر�صالتي من �إك�صبو 2020 دبي للعامل

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

حممد معني الدين

عن  ال�شتار  اأن��ت��وين،  نيكول  الربيطانية،  الفنانة  اأزاح���ت 
 2020 اإك�����ش��ب��و  ال��ربي��ط��اين يف  ب��اجل��ن��اح  ال��ف��ن��ي��ة  حتفتها 
دبي، وهي عبارة عن منحوتة ل�شاعة رملية بطول مرين 
معلقة داخل �شندوق زجاجي، مييزها ا�شتخدام مواد معاد 

تدويرها يف �شنعها، حمورها البيئة وال�شتدامة. 
�شنعت  ال��ربي��ط��اين،  اجل��ن��اح  يف  املعرو�شة  الفنية  القطعة 
م���ن م�����واد ج��م��ع��ت��ه��ا ال��ف��ن��ان��ة م���ن خم��ل��ف��ات ال��ب�����ش��ر على 
ال�شواطئ، مثل �شبكات ال�شيد، وتتميز باأ�شواء من "فايرب 
اأوبتيك" متر عرب ال�شاعة الرملية التي متثل الوقت الذي 
الفنانة  ح�شب  املناخي،  التغري  اأزم��ة  ظل  يف  العامل  يعي�شه 

الربيطانية.
وق��ال��ت ن��ي��ك��ول اأن���ت���وين: "يف ع��م��ل��ي، ت��ن��ط��وي ال��ك��ث��ري من 

اأبحاثي على التحدث مع النا�س وتعلم الق�ش�س الإن�شانية، 
وهذا ما اقتادين اإىل هذه القطعة التي حتكي ق�شة اجلميع، 
ق�شة الأر�س، وكان من املهم حقاً �شرد هذه الق�شة، اليوم، 
يف هذا الوقت حتديدا، واإك�شبو 2020 دبي هو املكان املثايل 

لذلك".
امللكية  اجلمعية  ع�شو  وه��ي  اأن��ت��وين،  نيكول  حتفة  وت��ع��د 
للنحاتني يف اململكة املتحدة، واحدة من اأهم اأن�شطة اجلناح 
�شنبتكر؟"  كيف  امل�شتقبل،  "يف  فعالية  �شمن  الربيطاين 

التي ت�شتمر حتى 14 نوفمرب اجلاري، كما ياأتي هذا العمل 
وبالتزامن  خمتلف"،  ب�شكل  لاأ�شياء  "انظر  �شعار  حت��ت 
مع عقد قمة "كوب 26" املتعلقة بتغري املناخ بغا�شغو يف 
اأ�شكتلندا. واأكدت اأنتوين: "اأردت اأن اأ�شنع �شيئا يتعلق بتغري 
ال�شتدامة.  اإىل حد كبري حول  الفني يدور  والعمل  املناخ، 
عن  يتحدث  تقليدي  رم��ز  هي  الرملية  ال�شاعة  اأن  وراأي���ت 
ال�شاعة ن�شفها ميثل  امللحة لإج��راء تغيري، وهذه  احلاجة 
اأننا يف  يعني  وه��ذا  امل�شتقبل،  الآخ��ر ميثل  املا�شي ون�شفها 

للقرارات  و�شيكون  امل��رك��زي��ة،  النقطة  حيث  ه��ن��ا،  الو�شط 
اأكرب على م�شتقبل  تاأثري  اليوم  التي نتخذها  والإج���راءات 
الب�شرية وم�شتقبل الكوكب". و�شرحت الفنانة الربيطانية 
اأن الأ�شواء املوجودة يف هذه القطعة الفنية متثل من بعيد 
اأما كل  اأجمع حني يجتمع حلل م�شاألة ما،  العامل  اأ�شوات 
�شوء على حدة فهو يعك�س ما ميكن لكل فرد فعله من دون 
ال�شغرية  الأف��ع��ال  لأن  منها،  ميوؤو�س  اأفعاله  ب��اأن  ال�شعور 

جمتمعة هي التي حتدث فرقاً.

•• دبي  – الفجر 

انطاقا من ح�س امل�شوؤولية لوقف تزايد اجلوع 
يف العامل، ا�شت�شافت "طلبات" يف موقع اإك�شبو 
2020 دبي، فعالية للطبخ احلي بهدف تكاتف 
اجلهود ملحاربة وكبح جماح هدر الطعام، �شمن 
الأغذية  ل��ربن��ام��ج  الهدر"  "اأوقفوا  م���ب���ادرة 
ال��ع��امل��ي، لإل��ق��اء امل��زي��د م��ن ال�����ش��وء على تاأثري 
هدر الأغذية على تعميق اجلوع وانعدام الأمن 
الغذائي على م�شتوى العامل. وقد قادت عر�س 
الطهي ال�شيف مايا بدران  املتخ�ش�شة يف املطبخ 
ب�شي�شو  ه��ي��ف��اء  اإل��ي��ه��ا  ان�����ش��م��ت  فيما  ال��ن��ب��ات��ي، 

املوؤثرة على مواقع التوا�شل الجتماعي. 
وخال الفعالية �شجعت كاترينا غالوزي، نائبة 
جمل�س  ملنطقة  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  مدير 
"�شارك  تطبيق  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
الوجبة" من خال من�شة "طلبات" التي متكن 
زر  بنقرة  التربع لطفل جائع  امل�شتخدمني من 
واحدة.  وقالت غالوزي: "اجلوع اآخذ بالزدياد 
يف الوقت احلايل، ولدينا الآن 42 مليون �شخ�س 
على عتبات املجاعة. نحن نعمل مع احلكومات 
حلول  على  وال�شركاء  واملانحني  وامل�شتفيدين 
ت��ع��اون��ي��ة. ت��ع��د ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 
اأمرا اأ�شا�شيا لأنها ميكن اأن ت�شل اإىل اجلمهور 
اخل�شو�س،  وج��ه  على  وم��ع )طلبات(  الأو���ش��ع، 
مي��ك��ن��ن��ا زي�����ادة ح��ج��م ر���ش��ال��ت��ن��ا ح����ول مكافحة 
و�شبكة  طلبات  من�شة  با�شتخدام  الطعام  ه��در 

العماء".  وبدورها قالت �شوزان �شتوملاير، نائب 
وامل�شوؤولية  العامة  وال�شوؤون  الت�شالت  رئي�س 
املوؤ�ش�شية لدى �شركة طلبات: "لدينا دور نلعبه 
ب��خ�����ش��و���س ن�����ش��ر ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة ع���دم اإه����دار 
كبرية  اإجن����ازات  حتقيق  ميكننا  ول  الأط��ع��م��ة، 
لتو�شيل  التقنية  على  نعتمد  نحن  مب��ف��ردن��ا. 
من  التقنية  ا�شتخدام  هو  وطموحنا  الأطعمة، 
التي  املجتمعات  ال��وع��ي يف  اأج���ل اخل��ري وزي���ادة 
العاملي،  الغذاء  �شركاء لربنامج  نحن  نخدمها. 
ونحن هنا يف مطبخ امل�شتقبل يف طلبات باإك�شبو 
2020، حيث يجتمع العامل معا لا�شتفادة من 
هذه الفر�شة الرائعة والعمل على زيادة ثقافة 
النا�س بخ�شو�س مكافحة هدر الطعام، وهناك 
العديد من املجالت التي ن�شعر فيها اأننا قادرون 
على امل�شاهمة يف زيادة الوعي، وفعالية اليوم هي 
بداية رحلتنا". وت�شتعر�س طلبات، مزود خدمة 
دبي،   2020 لإك�شبو  الر�شمي  الطعام  تو�شيل 
احلدث  يف  ال��ط��ع��ام  ت��و���ش��ي��ل  جت����ارب  م�شتقبل 
م��ب��ت��ك��ر وم�شتدام  م���ن خ���ال م��ط��ب��خ  ال��ع��امل��ي، 
 15 و  ع��ام��ة جت��اري��ة   30 م��ن طابقني ي�شم 
ذاتية  تو�شيل  مركبات  و10  خمتلفا  مطبخا 
املطعم،  يف  العماء  "طلبات"  وتخدم  القيادة. 
الطلبات  تو�شيل  يتم  حيث  التو�شيل،  وع��رب 
اإىل مواقع ثابتة يف جميع اأنحاء اإك�شبو 2020 
با�شتخدام دراجات اإلكرونية اآمنة وم�شتدامة. 
ت��دي��ر ور�س  ال��ت��ي  ب����دران،  وق��ال��ت ال�شيف م��اي��ا 
هدر  ع��دم  بخ�شو�س  ال��وع��ي  ن�شر  بهدف  عمل 

الأطعمة: "ثلث الأطعمة يف العامل يتم هدرها، 
ال��ذي ينام الكثري  وه��ذه ن�شبة كبرية يف الوقت 
من النا�س جياع، وهنا تكمن �شرورة ن�شر ثقافة 
الر�شيد يف ا�شتهاك الأطعمة من خال اإعادة 
وعدم  املتبقية  الأط��ع��م��ة  م��ن  وج��ب��ات  حت�شري 
"اأقوم  واأ���ش��اف��ت:  النفايات".   مكب  يف  رميها 
اليوم بعر�س ثاث و�شفات من اأطعمة متبقية 
اإليها  امل��ذاق��ات  بع�س  اإ�شافة  مع  لذيذة،  لتبدو 
واإعادة طهيها، ومن خال هذه الطريقة نحفز 
النقود  ونوفر  الأطعمة،  رمي  عدم  على  النا�س 
الطعام  يكفي  وبذلك  للمحتاجني،  بها  ونتربع 

وللتاأكد  الب�شر".  جميع  كوكبنا  ينتجه  ال���ذي 
م���ن ���ش��اح��ي��ة م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ط���ع���ام، وحفظها 
"يجب  ب���دران:  قالت  ال��ث��اج��ة،  يف  جيد  ب�شكل 
زال��ت جيدة من  م��ا  الأط��ع��م��ة  اأن  م��ن  نتاأكد  اأن 
اأي�شا،  اإليها  والنظر  ومذاقها،  رائحتها  خ��ال 
ومن ثم ميكن اإعادة حت�شريها، ونحن نحر�س 
على اإعادة ا�شتخدامها يف اليوم الثاين اأو اليوم 
نقوم مبنحها مظهرا جديدا،  ثم  ومن  الثالث، 
مايا  واأ���ش��ادت  اأي�شا".  و�شحيا  ل��ذي��ذا،  وطعما 
لاأمم  العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  بجهود  ب���دران 
املجال،  ه��ذا  ب��دور كبري يف  يقوم  ال��ذي  املتحدة 

ن�شر  يف  امل�شاركة  جميعا  علينا  "يجب  واأك���دت: 
�شخ�س  مليون   800 هنالك  اأن  خا�شة  الوعي 
التعاون  تعزيز  علينا  وينبغي  جياعا،  ينامون 
ون�شر ثقافة الراحم مع كل املخلوقات، واأذكر 
التعاطف مع احليوان  النا�س يتحدثون عن  اأن 
اأو جتاه الكوكب، وهذا جيد لكن الأوىل اأن نركز 
ب�شكل اأكرث على تعزيز التعاون من اأجل الأنا�س 

اجلياع يف العامل". 
الطعام،  ه���در  لتقليل  ن�شائح  ب����دران  وق��دم��ت 
ي�شاعد  للوجبات  التخطيط  اأن  "اأعتقد  قائلة: 
ونحن  ماركت  ال�شوبر  اإىل  نذهب  واأن  اجلميع، 

اأنها  ننتبه  ول  الأ�شياء  �شراء  يف  ونفرط  جياع، 
موجودة يف ثاجتنا، اأو ترك بع�س املنتجات يف 
ل�شراء  وتذهب  طهي  اإىل  حتتاج  التي  ثاجتك 
الأولوية  نعطي  اأن  كما يجب  منتجات جديدة، 
للطهي ما يف ثاجتنا. ويجب علينا دائما و�شع 
�شاحيتها  ان��ت��ه��اء  على  تو�شك  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء 
ثم  وم��ن  نن�شاها  ل  حتى  ثاجاتنا  مقدمة  يف 
نرميها بعد اأن تتلف.  كما ميكن جتميد الأطعمة 
وامل�شروبات ومن ثم اإعادة حت�شريها، فاأنا اأجمد 
مع  اأ�شتخدمها  ذل��ك  وبعد  واحلليب  املك�شرات 

الع�شائر والقهوة.

•• دبي - الفجر 

حداد  دي��ان��ا  امل��ت��األ��ق��ة  اللبنانية  النجمة  اأح��ي��ت 
وال��ن��ج��م امل��ح��ب��وب ح���امت ال��ع��راق��ي، ح��ف��ا فنيا 
الغنائية  الو�شات  �شمن  الأول  اأم�س  �شخما 
اإك�شبو" التي يحت�شنها  "جل�شات يف  �شل�شة  من 

م�شرح اليوبيل يف اإك�شبو 2020 دبي.
وكان الزوار على موعد مع الإيقاعات املو�شيقية 
قدمتها  ال��ت��ي  ال�شاعرية  والنغمات  اخلليجية 
يف  العراقي،  ح��امت  والنجم  ح��داد  ديانا  النجمة 
اأم�شية جديدة من اأم�شيات "جل�شات يف اإك�شبو" 
والفنون  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ي حت��ت��ف��ي  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة، 
اخلليجية املميزة، حيث قدم النجمان باقة من 
اأجمل اأعمالهما التي اأثريا بها ال�شاحة الفنية. 

ديانا حداد فنانة عربية م�شهورة، مقيمة يف دبي 
ب�شكل  ا�شمها  ملع  الإم��ارات��ي��ة،  اجلن�شية  وحتمل 
الت�شعينيات  ف��رة  يف  الفنية،  ال�شاحة  يف  كبري 
الغناء  "برن�شي�شة  ب�  فلقبت  املا�شي؛  القرن  من 
الأغ���اين  م��ن  غ��ن��ي��اً  اأر���ش��ي��ف��اً  العربي"،ومتتلك 
القوائم  ُتن�شى، والتي ت�شدرت  التي ل  الفردية 
�شمنها  ومن  الت�شعينيات،  منت�شف  الغنائية يف 
و"ما�س  ماين"،  و"ماين  و"اأّمانيه"،  "�شاكن"، 
على  را����ش���خ���ة  مب��ك��ان��ة  ح��ظ��ي��ت  ك��م��ا  ولويل". 
ال�شاحتني العربية والإقليمية؛ لإجادتها جميع 
اللهجات العربية برباعة واإتقان، كما اأدت الكثري 
واخلليجية  ال��ب��دوي��ة  باللهجات  الأغ��ن��ي��ات  م��ن 

والعراقية وامل�شرية.
موؤخراً  ت�شدرت  ح��داد  دي��ان��ا  الفنانة  اأن  يذكر 
تريند قوائم الأكرث م�شاهدة و�شيوعاً على موقع 
يوتيوب، على م�شتوى العامل العربي، عرب اأغنية 

الفيديو  بطريقة  عر�شت  التي  �شميان«  »ع�شق 
كليب، وهي من اإخراج نهلة الفهد واأحلان فايز 
م�شاهري  اأهم  من  جمموعة  ومب�شاركة  ال�شعيد 

الوطن العربي.
وع���ل���ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ت��ه��ا ق���ال���ت دي���ان���ا ح���داد 
باحلياة  ناب�س  ح��دث  هو  دب��ي،   2020 اإك�شبو 
جن�شياتهم  اختاف  على  النا�س  جميع  يخ�س 
وثقافاتهم، واأنا �شعيدة جداً وي�شرفني اأن اأكون 
جزءاً من هذا احلدث الدويل ال�شخم الذي ل 
فقط،  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يخ�س 
اإ�شافة  �شيكون  اأنه  واأرى  كله،  العامل  ي�شمل  بل 
مهمة يل على ال�شعيدين ال�شخ�شي واملهني يف 

م�شريتي الفنية.
وع��ن دول��ة الإم����ارات قالت ه��ي دول��ة غنية عن 

ال��ت��ع��ري��ف؛ ف��ه��ي ب��ل��د ال�����ش��ام وامل��ح��ب��ة والأم���ن 
ال�شعادة،  بلد  اأي�����ش��اً  ن�شميها  ون��ح��ن  والأم�����ان، 

للم�شتمع  اإي�شالها  اأود  التي  الر�شالة  وهذه هي 
من خال الأغاين التي اأقدمها، فنحن بحاجة 

اأي وق���ت م�����ش��ى، ومن  اأك����رث م��ن  ال�����ش��ام  اإىل 
كل  الإم����ارات  دول��ة  ت�شتقطب  اأن  ج��داً  اجلميل 
م��ن خ��ال هذا  ال��ع��امل  ال��ف��ئ��ات واجلن�شيات يف 
انتظرناه  الذي  والكبري  املتنوع  الدويل  احلدث 
�شي�شل  رائعة  �شنوات طويلة، وهي جتربة  منذ 
اأن هناك  العامل.  كما  اأنحاء  اإىل جميع  �شيتها 
ر���ش��ال��ة ج��م��ي��ل��ة ان��ط��ل��ق��ت م���ن اإك�����ش��ب��و 2020 
دب��ي اإىل ال��ع��امل، وه��ي ر���ش��ال��ة ال�����ش��ام واملحبة 
اأن يكون  ك��ف��ن��ان��ني ه��ي  وال���راب���ط، ور���ش��ال��ت��ن��ا 
اإىل  الر�شالة  هذه  نو�شل  واأن  م�شموعاً  �شوتنا 
كل النا�س من خال تواجدنا على م�شارح هذا 
ال��ب��دوي قالت ما  اللون  العظيم. وع��ن  احل��دث 
واأعتقد  ال��ب��دوي��ة،  الأغ��ن��ي��ة  يف  نف�شي  اأرى  زل��ت 
اأنني منفردة اإىل حد ما بهذا اللون، لأن املغنيني 

الذين يقدمون هذا اللون قليلون جداً، خا�شة 
الأ�شوات الن�شائية، ولكن هذا ل مينع اأنني اأقدم 
واللبناين،  اأخرى، مثل اخلليجي  غنائية  األواناً 
العربي،  املغرب  ولهجات  والعراقي،  وامل�شري، 

لأنني حري�شة على التنويع دائماً.
واأ����ش���اف���ت ط��م��وح��ات ال��ف��ن��ان ل ت��ت��وق��ف اأب�����داً، 
ولديه  وال�شتمرار،  العطاء  على  ق��ادر  هو  طاملا 
والأحام  الأع��م��ال  الكبري لإجن��از  ه��ذا احلافز 
الو�شط  يف  بعد  حتقيقها  م��ن  يتمكن  مل  ال��ت��ي 
ال��ف��ن��ي. ح��ال��ي��اً اأع��م��ل ع��ل��ى حت�����ش��ري جمموعة 
من الأغنيات والتجارب التي �شتكون جديدة يف 

م�شريتي الفنية. 
وعن اأغنيتها ال�شعودية اجلديدة  قالت : توقعت 
ت�شبح  اأن  م��ت��وق��ع��ة  اأك����ن  مل  ل��ك��ن��ي   ، ت��ن��ج��ح  اأن 
وبف�شل  اهلل  بف�شل  ه���ذا  ول��ك��ن  ال�����رواج،  ب��ه��ذا 
اأن  العمل، كما  الكبري لطاقم  امل�شرك  املجهود 
املعروفة  الأ���ش��م��اء  م��ن  جمموعة  ي�شم  الكليب 
املدونني  وم���ن  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  م�شتوى  ع��ل��ى 
فيها  اأغ��ن��ي  م���رة  اأول  لي�شت  وه���ذه  وامل��م��ث��ل��ني، 
قدمت  واأن  �شبق  ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ودي��ة،   باللهجة 
اأعماًل عديدة، وعلى الرغم من ابتعادي لفرة، 
بتقدمي  يطالبني  دائ��م��اً  ك��ان  اجل��م��ه��ور  اأن  اإل 

الأغاين ال�شعودية.
اأعمل  ق��ال��ت  اجل��دي��دة   م�شاريعهاالفنية  وع��ن 
ح���ال���ي���اً ع���ل���ى اإع��������داد جم���م���وع���ة م����ن الأغ������اين 
ال�شعودية مع �شعراء وملحنني كبار من اململكة، 
وهناك اأغنية كا�شيكية جميلة �شاأقدمها باإطاٍر 
املخرجة  م��ع  م�شبقاً  بت�شويرها  قمت  ج��دي��د، 
الإماراتية نهلة الفهد، بالإ�شافة اإىل جمموعة 
من الأغنيات باللهجة امل�شرية �شت�شدر قريباً. 

رجل ز�ر 192 جناحًا يف يومني ي�صجع زو�ر �إك�صبو 2020 على �مل�صاركة يف حتدي �للياقة
•• دبي– الفجر

املغربي،  زعنون"،  عندما فتح اإك�شبو 2020 دبي اأبوابه للعامل، َعِلم "اأمني 
الأجنحة  ع��دد ممكن من  اأك��رب  زي��ارة  اأراد  اأن��ه  العمر،  31 عاماً من  البالغ 
زيارة  املتمثل يف  البارز  الإجن��از  ا�شتطاع حتقيق  وقد  وقت ممكن،  اأ�شرع  يف 

جميع اأجنحة الدول البالغ عددها 192 جناحا يف غ�شون يومني فقط.
�شريا على  20 كيلومرا  اجتاز م�شافة  كان قد  الأول،  اليوم  نهاية  بحلول 
الأقدام، بعدد خطوات فاق 27 األف خطوة. ويف اليوم الثاين، م�شى م�شافة 
19.5 كيلومرا تقريبا، اأي ما جمموعه 40 كيلومرا تقريبا يف غ�شون 
48 �شاعة، واأطلق حتديا لغريه من الزوار ليحذوا حذوه. مل ي�شتدِع اإنهاء 
اأراد  اإن��ه  ق��ال  ال��ذي  الفخور،  اأبوظبي  يف  املقيم  من  كثرية  جهودا  التحدي 

متثيل العرب يف اإك�شبو 2020 دبي، ودعم ال�شحة واللياقة، وت�شجيع النا�س 
من جميع اأنحاء العامل على زيارة املوقع.

وقال اأمني زعنون: "منذ انطاق فعاليات اإك�شبو 2020 يف دبي، اأردُت، اأن 
اأمثل جميع العرب عرب دعم هذا التحدي. ويف الوقت عينه، اأريد ت�شجيع كل 
من يعاين وزنا زائدا على ممار�شة الريا�شة، وت�شجيع النا�س ب�شورة عامة 
اأري��د حتدي اجلميع، رج��ال ون�شاء يعي�شون يف   .2020 اإك�شبو  زي��ارة  على 
دولة الإمارات وجميع ال�شّياح الذين يزورون الدولة، حتى ي�شعروا باحلما�س 

لزيارة اإك�شبو 2020".
اإنه قبل زيارته خطط لهذه املغامرة بدقة. اجته من عا�شمة  وقال زعنون 
الدولة نحو موقع اإك�شبو 2020 على منت �شيارته يف ال�شباح الباكر، وبحث 
عن الأجنحة الأكرث ازدحما، وتاأكد من زيارتها قبل �شاعات الذروة لتجنب 

الأجنحة  لزيارة  اأي�شا  زعنون  وخطط  �شكل.  باأف�شل  والطوابري  الزحمة 
بح�شب مناطقها، والتي زارها واحدة تلو الأخرى.

وقال زعنون اإن خو�س هذا التحدي يف اأنحاء اإك�شبو 2020 منحه فر�شة 
تعّلم املزيد عن دول من جميع اأنحاء العامل والتعّرف اإىل ثقافات جديدة، 

وهو اأمر لطاملا اأراد حتقيقه.
ال�شيخ  ال�شمّو  اأ�شكر �شاحب  اأن  اأود  رائعة.  التجربة  "كانت  قائا:  واأ�شاف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي -رعاه اهلل- على منحنا هذه الفر�شة. اأهم ما اكت�شبُته من هذه التجربة 
ويف  جديدة.  دول  عن  اأي�شا  املزيد  تعّلمُت  ج��دد.  اأ�شخا�س  اإىل  التعّرف  هو 
املختلفة،  واكت�شافاتها  دول،  تقاليد  م�شاهدة  ا�شتطعُت   ،2020 اإك�شبو 
والتقنية التي حتظى بها كل واحدة منها. وراأيُت ما مييز كل دولة وما تتمتع 

فيه لتقدميه".
اأجنحته  م��ن  �شعبية  الأج��ن��ح��ة  اأك���رث  بع�س  ك��ان��ت  بينما  اإن���ه  زع��ن��ون  وق���ال 
بها.   دراي��ة  على  يكن  مل  دول  اأجنحة  بزيارة  اأي�شا  كثريا  ا�شتمتع  املف�شلة، 
وقال: "جناحي املف�شل هو جناح دولة الإمارات بالطبع. واأحببُت اأي�شا جناح 
اأملانيا والتقنية املعرو�شة فيه. وجناح كرواتيا مميز اأي�شا، ُتعر�س فيه �شيارة 
وبف�شل  ق��ط.  عنها  اأ�شمع  مل  التي  اجل��زر  بع�س  وتوجد  فريدة.  كهربائية 

اإك�شبو 2020، ا�شتطعُت معرفة املزيد عن هذه اجلزر ال�شغرية".
روؤيتها جلميع  دبي وجهة ل ميكن تفويت   2020 اإك�شبو  اإن  وقال زعنون 
ت�شجيع اجلميع على حماولة  وزواره���ا، ويريد  الإم���ارات  دول��ة  املقيمني يف 
اأ�شخا�س  اإىل  التعّرف  الأجنحة وخو�س حتدي  اأك��رب عدد ممكن من  روؤي��ة 

جدد، ومعرفة املزيد عن ثقافات اأخرى، واحلفاظ على اللياقة البدنية.



حامت العراقي يتاألق يف اأك�صبو

�إك�صبو 2020 دبي حدث غري م�صبوق و�إ�صافة كبرية للعامل �لعربي
•• دبي– الفجر

اأقام النجم العراقي املحبوب حامت العراقي حفًا   
املو�شيقية،  اإك�شبو  اأم�شيات جل�شات يف  �شمن  غنائياً 
 2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  م�شرح  يحت�شنها  التي 
امل��و���ش��ي��ق��ى يف  ال��ع��راق��ي بت�شجيل  ب����داأ ح���امت  دب����ي. 
م�شريته  ان��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ب���غ���داد،  يف  راأ����ش���ه  م�شقط 
اأوىل  الثمانينات، عندما ح�شلت  اأواخ��ر  الغنائية يف 
على  "خمطوبة"  ب��ع��ن��وان  �شجلها  ال��ت��ي  اأغ��ن��ي��ات��ه 
فر�شة البث الإذاعي. لقب حامت العراقي بعندليب 
العراق وملك املواويل، حيث ا�شتهر باأغاين ال�شجن 

واملواويل احلزينة.
برنامج  على  �شيفا  العراقي  ح��امت  الفنان  ح��ّل  كما 
الفنانني  ال��ع��دي��د  م���ع  وت���ع���اون  اأيدول"،  "عرب 
بينهم  وم��ن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة  يف  امل�شاهري 
املا�شي  ال�شهر  ق��دم  ال��ذي  ال�شاهر،  كاظم  القي�شر 
اأم�����ش��ي��ات خ���ال���دة يف  ح��ف��ا غ��ن��ائ��ي��ا ���ش��م��ن �شل�شلة 
اإك�شبو 2020، اإ�شافة اإىل تعاونه مع رحمة ريا�س 
ومهند حم�شن و�شذى ح�شون.  وقال حامت العراقى 
�شعيد جدا بوجودي يف حدث دويل �شخم مثل  اأن��ا 
اإىل  ع��رب��ي  ب��ل��د  م��ن  �شنغني  دب���ي.   2020 اإك�����ش��ب��و 
رائعا  بلدا  اأن  خا�شة  للفخر،  يدعو  وه��ذا  ال��ع��امل، 
مثل دولة الإمارات ينظم هذه املنا�شبة الأكرث عاملية 
2020 دبي  اإك�شبو  وتنوعا على الإط��اق. واأ�شاف 
العربي؛  للعامل  كبرية  واإ�شافة  م�شبوق  حدث غري 

ف��ه��و ف��ر���ش��ة ل��ل��ت�����ش��ارك وال���راب���ط وال���ت���ع���اون بني 
الأ�شخا�س والثقافات والدول؛ ومن خاله ميكننا 
اإي�شال �شوتنا وثقافتنا اإىل كل اأنحاء العامل. وقال 
يحتاج  الفنان  كان  الفعاليات،  قبل وجود مثل هذه 
اإىل 15 �شنة اأو حتى 20 �شنة حتى يظهر وي�شتهر 
كفنان؛ لكن اليوم، وبف�شل اكت�شاف املواهب، ميكن 
اأن يتحول الفنان خال �شهرين اأو ثاثة اإىل جنم. 
يلتزم  اأن  اأي�شا  الفنان  على  اأن  مينع  ل  ه��ذا  ولكن 

اختيارته  خال  من  النجومية  هذه  على  ويحافظ 
اختياراته  يف  دق��ي��ق��ا  ي��ك��ون  اأن  ف��ي��ج��ب  وال���ت���زام���ه؛ 
اأن  ي��ري��د  ال��ت��ي  والب�شمة  يقدمها،  ال��ت��ي  ل��اأغ��اين 

يكونها ويركها لدى جمهوره.
وعن تعاونه مع الفنانني قال لدي تعاون مع الكثري 
اأغنيات جمموعة من  الفنانني، وقمت بتلحني  من 
ال��ف��ن��ان��ني اأي�����ش��ا، وه���ي م��وه��ب��ة وج��دت��ه��ا يف نف�شي 
ب�شبب خمزوين من الأغنيات وتراثنا العراقي. ومن 

الفنانني الذين تعاونت معهم نوال الزغبي، واأمين 
كاظم  اأم��ا  الرباعي؛  و�شابر  ح�شون،  و�شذى  زبيب، 
اأغنية  الأغنيات، مثل  بع�س  ال�شاهر، فقد حلن يل 
هالعني العزيزة من كلمات كرمي العراقي. والتعاون 
جدا،  وج��م��ي��ا  غنيا  م��زي��ج��ا  ي�شكل  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ني 
ال��ذي��ن مييلون لغناء  ال��ع��رب  وه��ن��اك م��ن املطربني 
اأحيانا  العراقية، ويطلبون مني  الراثية  الأغنيات 

اأن اأحلن لهم اأغنيات عراقية وكذلك املواويل.
وع��ن راأي��ه يف واق��ع الأغنية العراقية  ق��ال الأغنية 
العراقية مت�شدرة اليوم مقارنة بالأغنيات العربية. 
مع احرامي لكل الأغ��اين العربية الأخ��رى، ولكن 
ال��ك��ث��ري م���ن التجديد  ف��ي��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة  الأغ���ن���ي���ات 
وامل���ع���اين، ���ش��واء م��ن خ���ال ال��ك��ل��م��ات اأو الأحل����ان. 
باأداء  ي��وؤدون��ه��ا  العراقية  الأغ��ن��ي��ة  مطربي  وبع�س 
اأن  اأ�شعر  ول��ذل��ك  جميلة؛  واأ���ش��وات  ومم��ي��ز  جميل 

الأغنية العراقية تتميز دائما باحلداثة.
وعن اأعماله اجلديدة بعد اإك�شبو 2020 دبي قال 
امللحن  م��ع  ج��دا  قريبا  �شي�شدر  ج��دي��د  عمل  ل��دي 
كما  وبينه؛  بيني  ثنائيا  عما  �شيكون  �شابر،  علي 
– خم�س  روتانا  مع  قريبا  �شغريا  األبوما  �شاأ�شدر 
اأغ��ن��ي��ات وم���وال اأي�����ش��ا – اإ���ش��اف��ة اإىل اأن��ن��ي �شجلت 
يعرفها  ل  التي  القدمية  العراقية  اأغنياتي  بع�س 
كليب  فيديو  ب�شكل  و���ش��ورت��ه��ا  احل���ايل،  ج��م��ه��وري 
بني  و�شنطلق  ك��ب��رية.  مو�شيقية  ف��رق��ة  م��ع  ج��دي��د 

فرات متقاربة اأغنية من هذه الأغاين.
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�ش�ؤون حملية

حفل مو�صيقى �لبوب �لكورية ي�صم 
هاياليت وبان ت�صي لينقل �ملعجبني �إىل 

�آفاق جديدة يف �إك�صبو 2020 دبي
•• دبي  – الفجر

املو�شيقى  الإمارات"  يف  الكورية  البوب  مو�شيقى  "حفل  كايت  ي�شتقطب 
الكورية ذات ال�شعبية الكبرية اإىل اإك�شبو 2020 يف 12 نوفمرب، ليندمج 

اجلمهور ويغني مع فرقة ال�شباب "هايايت" واملغنية "بان ت�شي". 
مبا�شَرين،  مو�شيقَيني  حفلني  وت�شهد  اليوبيل،  حديقة  يف  الفعالية  ُتقام 
جنوم  فيه  ويظهر  كوريا  جمهورية  من  ُيبث  بعد  عن  عر�س  اإىل  اإ�شافة 

الفرق ال�شعبية "لبوم" و"لومينو�س" و"بي تي اأو بي".
�شابقا  املعروفة  "هايايت"،  الكورية  البوب  مو�شيقى  فرقة  عر�س  َيعد 
با�شم "بي�شت"، باإ�شعاد معجبيها يف دولة الإمارات باأ�شوات الفرقة املميزة 
اأداء م�شرحي ل  ونغماتها املو�شيقية املبهجة حيث يجتمع كل هذا لتعزيز 

ُين�شى. 
اأما املغنية وموؤدية اأغاين الراب الكورية بان ت�شي فهي �شاحبة اأغنية "ابَق 
معي" الواردة �شمن املو�شيقى الت�شويرية للم�شل�شل الدرامي التلفزيوين 
الفنانة  ت�شتهر  يوتيوب.  على  اإعجاب  مليون  ح�شدت  والتي  "غارديان"، 
من  كبرية  ملجموعة  والغناء  الت�شويرية  املو�شيقى  بكتابة  جوائز  احلائزة 

امل�شل�شات التلفزيونية وتعد بتقدمي اأداء مبهر. 
ال��ك��وري يف دول��ة الإمارات  الثقايف  امل��رك��ز  ب��ني  ت��ع��اون  حفل كايت ه��و نتاج 
والوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي، و�شُيقام يف حديقة اليوبيل يوم 12 
نوفمرب يف متام ال�شاعة 17:00 بتوقيت دولة الإمارات. �شيكون احل�شور 
بالو�شول  الزوار  2020، وُين�شح  اإك�شبو  بالن�شبة حلاملي تذاكر  جمانيا 

مبكرا. 
ي��ُع��اد ب��ث احل��ف��ل الف��را���ش��ي احل�����ش��ري ل��ك��ل م��ن ف���رق "بي ت��ي اأو بي"، 
الإبداعي  للمحتوى  الكورية  الوكالة  قناة  عرب  و"لومينو�س"  و"لبوم"، 

على يوتيوب ملدة اأ�شبوعني. 
يتزامن حفل "كايت" مع احتفال اإك�شبو 2020 باليوبيل الذهبي لدولة 
الإمارات. ولإحياء هذا احلدث التاريخي، يحتفل اإك�شبو 2020 دبي من 
الثالث من نوفمرب اإىل الرابع من دي�شمرب 2021، بامل�شرية ال�شتثنائية 
الأن�شطة  من  وا�شعة  جمموعة  عرب  املنق�شية  عاما  اخلم�شني  يف  للدولة 

والفعاليات.

حفل �صهر�ت �إك�صبو �لغنائية �لقادم 
يجمع �ل�صرق و�لغرب يف مزيج فني فريد

•• دبي–الفجر

فعاليات  نوفمرب   11 ي��وم  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  اليوبيل  من�شة  ت�شهد   
اأم�شية  يف  للزوار،  املحببة  الغنائية  اإك�شبو  �شهرات  �شل�شلة  من  حفل  تا�شع 
�شاحرة جتمع فنون ال�شرق والغرب وت�شحب جمموعة من املو�شيقيني من 
اأنحاء العامل لينقلوا مو�شيقى خليج غينيا وخليج املك�شيك وغريهما اإىل 

خليجنا العربي.
�شيجلب عازف البوق وامللحن الأمريكي احلائز على عدة جوائز كري�شتيان 
�شكوت اأتوندي اأدجوا جائزة بيغ اإيزي اإىل اإك�شبو 2020 دبي، مع عر�س 
بالب�شاطة.  تتميز  التي  التقليدية،  غري  املعا�شرة  اجل��از  ملو�شيقى  �شاحر 
ويعود الف�شل اإىل اأدجوا يف تعزيز مفهوم التو�شع املتجذر يف مو�شيقى اجلاز، 
اإيقاع واأحلان واأنغام اجلاز لت�شمل  والذي ي�شعى اإىل تو�شيع نطاق تقاليد 
مو�شيقية  فنية  اأ�شرة  اإىل  اأدج��وا  وينتمي  متعددة.  وثقافات  ولغات  اأ�شكال 
عريقة؛ وقد زخرت طفولته بجولت فنية مع جده الراحل ال�شهري دونالد 

هاري�شون الأب، وهو اأحد املو�شيقيني الرواد.
15 مقطوعة من العزف املنفرد،  اأكرث من  الفنان املو�شيقي، الذي �شجل 
واملر�شح خم�س مرات جلائزة غرامي، ي�شف اللحظات املتميزة التي يفخر 
مع  كارنيغي  قاعة  يف  حفل  اإحياء  بني  "تعادل  باأنها  غريها  من  اأك��رث  بها 

فريقي املو�شيقى، والتلحني والأداء مع املطرب الراحل برن�س".
ويحمل اأدجوا وفريقه ر�شالة حتفيزية لين�شرها يف اإك�شبو 2020، قائا 

ما�شينا". من  اأف�شل  غد  �شنع  جميعا  علينا  "يجب 
ال�شرق  لثقافات  ال��ت��ق��اء  نقطة  ال��ف��ري��دة  "نون"  ف��رق��ة  مو�شيقى  ومت��ث��ل 
املو�شيقى الإلكرونية ومو�شيقى اجلاز  الأو�شط والغرب، حيث متزج بني 
الفرقة  لأع�شاء  الثقافية  اخللفيات  تنوع  من  الإل��ه��ام  وت�شتقي  وال���روك 
الثاثة. وقد ت�شكل الفريق يف دبي بقيادة موؤ�ش�شه راتي�س �شادا من الهند، 
�شتيفن  الغيتار  وع��ازف  م�شر،  من  ح�شني  حممد  العود  وع��ازف  وامللحن 

بيدفورد من �شمال اإجنلرا.
الإم��ارات، لتقدمي مقطوعة جديدة  التي ن�شاأت يف دولة  الفرقة،  وت�شتعد 
الفرقة:  اأع�����ش��اء  وي��ق��ول  الأول.  األبومها  ���ش��دور  قبل   2020 اإك�شبو  يف 
"فخورون ومتحم�شون للغاية مل�شاركة امل�شرح مع كبار املو�شيقني. وقد تفرد 
اإك�شبو 2020 باأن يكون املن�شة الوحيدة والأوىل من نوعها يف الدولة التي 
خربة  وهي  العامل،  اأنحاء  من  العاملية  املواهب  مع  التوا�شل  فر�شة  تتيح 

�شرورية لتطور اأي فنان".
"جيمبيه" م��ن غرب  ق��رع ط��ب��ول  ف��ن  ال��ب��ارع يف  ب��رامي��ا  وي���دي  و�شين�شر 
الذي  عر�شه  يف  اليوبيل  من�شة  على  غينيا  خليج  ثقافة  اأج���واء  اأفريقيا 
يدمج ب�شا�شة مو�شيقى اجلاز مع الهيب هوب والفانك. وياأتي براميا مع 
فريقه املتنوع الثقافات من خلفية مو�شيقية زاخرة بالتعاون مع الكثري من 
جيمبيه  طبول  �شت�شفي  حيث  الفلكولورية،  الطبول  وقارعي  املو�شيقيني 

على عر�شهم ح�شا اأبديا.
فرق  اإح����داث  ن��ح��اول  كيف  للعامل   2020 اإك�شبو  "ُيظهر  ب��رامي��ا  وق���ال 
اأو�شل  اأن  باملو�شيقى، ويحمل ر�شالة قوية عرب الثقافة والفولكلور، واآمل 

ر�شالة باأهمية احلفاظ على املو�شيقى وتوحيد العامل".
 22:30 ال�شاعة  11 نوفمرب من  املقامة يف  الغنائية  اإك�شبو  متتد �شهرة 
اإىل ال�شاعة 01:00 بتوقيت دولة الإمارات على من�شة اليوبيل. والدخول 

جماين حلاملي تذاكر اإك�شبو 2020 دبي. 

فنان فنزويلي يدعو �لزو�ر �إىل م�صاركته ر�صم جد�رية يف �إك�صبو 2020 دبي

جناح فيتنام يقدم عرو�صًا ب�صرية عرب �لو�قع �لفرت��صي يف �أك�صبو 2020 

•• دبي–الفجر

 جتذب كتل جريئة من الأل��وان والأمن��اط الهند�شية 
الزوار اإىل جناح فنزويا يف اإك�شبو 2020 دبي، حيث 
رافيلو  خوفينال  للفنان  الفنية  الأع��م��ال  ي�شاهدون 
امل��ع��رو���ش��ة ب��اجل��ن��اح ب�شكل ب���ارز وت��ل��ق��ي ال�����ش��وء على 

اأعماله الراقية التي تلفت الأنظار. 
رافيلو لديه جدارية كبرية يف اجلناح، بقيا�س 4 اأمتار

x  14 مرا تقريبا، وُت�شمى "وحدات الألوان 2020 
– 2021"، وُيقال اإنها م�شتوحاة من الطبيعة، حيث 
ت�شم ُكتل من اللون الأخ�شر، والربتقايل، والأ�شفر، 
والأح����م����ر، وت��ع��ك�����س اجل����زء ال��ف��ن��زوي��ل��ي م���ن غابات 
الأمازون املطرية. ولكنها اأي�شا قطعة تفاعلية، حيث 
ُيدعى الزوار اإىل تلوين جزء من اجلدارية باأنف�شهم، 

حتت اإ�شراف الفنان.
يف  بامل�شاهمة  ل��اآخ��ري��ن  ال�شماح  راف��ي��ل��و  ق���رار  وج���اء 
رافيلو:  وي��ق��ول  للجميع.  ال��ف��ن  اأن  لإظ��ه��ار  ل��وح��ت��ه 
حيث  املعار�س،  اإىل  يذهبون  ل  الأ�شخا�س  "بع�س 
باأنها لي�شت لهم، وعند ال�شماح للنا�س  اأنهم ي�شعرون 
وي�شعرون  يفهمون  فاإنهم  فنية،  قطعة  على  بالعمل 
واح��دا على  لونا  عليها  و�شعوا  لأنهم  باأنها تخ�شهم، 

الأقل".
راف��ي��ل��و ه��و واح���د م��ن متابعي ال��ف��ن احل��رك��ي، الذي 
يحتفي باحلركة، عرب اإدماج تاأثرياتها. غالبا ما ينتج 
عن ذلك اإنتاج الفنان لقطع فنية خمتلطة الو�شائط، 
مع وجود خطوط وخمططات تقدم نوعاً من اخلداع 
الب�شري، حيث تبدو الأ�شكال امل�شمولة يف حالة حركة. 
ويو�شح رافيلو: "ي�شتند التق�شيم اإىل اللون وال�شوء، 

وعمل عامل الفيزياء الربيطاين اإ�شحاق نيوتن".
1934، ودر������س يف  ك��اري��ب��ي��ت��و ع����ام  ُول����د راف��ي��ل��و يف 
مدر�شة الفنون البا�شتيكية والتطبيقية يف كاراكا�س، 
"مارتني  البا�شتيكية  الفنون  مدر�شة  اإىل  بالإ�شافة 
اأ�شتاذا  وع��م��ل  باركي�شيميتو،  يف  توفار"  اإي  ت��وف��ار 
للفنون  روخا�س"  "كري�شتوبال  م��در���ش��ة  يف  جامعيا 
فرن�شا  اإىل  ���ش��اف��ر   ،1964 ع���ام  ويف  البا�شتيكية. 

للتعرف اإىل الفن التجريدي واحلركة الإن�شائية. 
لدى عودته اإىل فنزويا، بداأ رافيلو اإدماج املجتمعات 
يف فنه، عرب اإن�شاء اأعمال يف و�شط الطريق، حيث كان 
الأ�شخا�س  ل��دى  اجل��م��ايل  احل�����س  تنمية  اإىل  ي�شعى 
ال��ع��ادي��ني، واأط��ل��ق ع��ل��ى ذل���ك ا���ش��م "فن امل�����ش��ارك��ة يف 

ال�شارع". 
ويوجه رافيلو هذه الن�شيحة للفنانني ال�شباب: "من 

الأ�شاتذة  اأعمال  من  اإلهامكم  على  حت�شلوا  اأن  املهم 
الكبار، بو�شفكم فنانني �شبان ومبتدئني، ولكن يجب 
تكرار  اأو  ن�شخ،  بعدم  ت��ام  وع��ي  على  تكونوا  اأن  عليكم 
تكونوا  اأن  ح��اول��وا  فقط  اآخ���ر،  فنان  اأو  اأ�شتاذ  اأع��م��ال 

اأنف�شكم".

اإك�شبو 2020 هو حدث دويل مهم للفنانني، ويقول 
ال��ذي ميثل  املوقع،  "اإن احل�شور هنا يف هذا  رافيلو: 
كله،  ال��ع��امل  م��ع  للتوا�شل  جيد  اأم���ر  دول��ي��ة،  من�شة 
اإليهم،  ال��ف��ن��ان��ني، وال��ت��ع��رف  ح��ي��ث مي��ك��ن م�����ش��اه��دة 

وتذكرهم".

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

امل�شتدامة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  من����وذج  ���ش��ع��ار  حت���ت 
وامل���ت���وازن���ة اأ���ش�����س ج��ن��اح دول����ة ف��ي��ت��ن��ام يف 
اأك�شبو 2020 يف منطقة الفر�س، بجوار 
دول م��ن ���ش��رق اأ���ش��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا واأوروب�����ا، 
ف��ه��ى تقع  ال��ع��امل��ي��ة  لكنها ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة 
خليج  على  اأ�شيا  �شرقي  جنوب  اق�شى  يف 
هانوي  عا�شمتها  ال�شني،  وبحر  تونكني 
اأق�������ش���ى ����ش���رق ���ش��ب��ه ج���زي���رة الهند  ت��ق��ع 
ال�شينية وحتدها من ال�شمال ال�شني ومن 
الغرب  ويحدها من  تونكني  ال�شرق خليج 
فيتنام  تتميز  وكمبوديا،  وتاياند  لآو���س 
بالركيبة ال�شكانية حيث اأنها حتتل املركز 
�شكاناً،  ال��ع��امل  دول  اأك��رث  قائمة  يف   13
منهم  ن�شمة  م��ل��ي��ةن   86 ���ش��ك��ان��ه��ا  ف��ع��دد 
اأك���رث م��ن 60 % �شباب م��ن ال��ذي��ن تقل 
اأعمارهم عن ثاثون عاماً، وهذا يعطيها 
ال��ق��درة ع��ل��ى الإب�����داع والإب��ت��ك��ار وتطوير 

مفا�شل احلياة بها.
 2020 اك�شبو  ي�شتعر�س جناح فيتنام يف 
دب�����ي ال���ع���دي���د م����ن ال���ث���ق���اف���ات وال����ع����ادات 
بت�شميم  ي��ن��ب��ه��ر  ف���ال���زائ���ر  وال���ت���ق���ال���ي���د، 
الغاب"  "نبات  من  �شنعت  التى  اجل���دران 
متا�شق  ب�شكل  ���ش��م��م  وق���د  امل��خ��روط��ي 
ورائ��ع، وو�شع داخ��ل التجويف من��اذج من 
التاريخ  يحاكي  وكاأنه  الفيتنامي  ال��راث 
الب�شري  ال��ت��ط��ور  م���راح���ل  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
وامل��ج��ت��م��ع��ي م����ع ال���رك���ي���ز ال����دائ����م على 
املراحل  تعاقب  امل�شتمر يف  والتوع  الثقافة 
وتزينت  املختلفة،  الثقافات  بني  املتباينة 
تعر�س  ال���ك���رون���ي���ة  ب���ل���وح���ات  اجل�������دران 
مقاطع فيديو من املراحل النمو واملناطق 
ال�شياحية ومناذج من التطور احلديث، مع 
التقليدية  العنا�شر  بني  تقليدية  عرو�س 
واحلديثة م�شحوبة بعرو�س ب�شرية عرب 
ال��واق��ع الف��را���ش��ي، ورك��ز اجلناح  تقنية 
على عر�س الزي الر�شمي واملتطور لل�شعب 
التماثيل  من  من��اذج  و�شع  مع  الفيتنامي 

املوؤثرة يف موروثها الثقايف واإرثها املعريف.
مو�شيقية  اآل����ت  و���ش��ع��ت  ال����رده����ات  وب����ني 
م�شنوعة من نبات الغاب املخروطي يقوم 
بوا�شطة  عليها  واللحن  بتجربتها  ال��زوار 
الت�شفيق بالقرب من الفوهة لت�شدر نغم 
�شيك�شفون  اأي�����ش��ا  وه��ن��اك  وع����ذب،  جميل 
من  م�شنوعة  والآل���ة  اخل�شبية  بامل�شارب 
جميلني  ونغم  حلن  ت�شدر  التى  الأحجار 
يف  الزائر  يجربها  حني  املطرقة  بوا�شطة 
م�شرح  يقع  ال�شدارة  ويف  متناهية،  متعة 
حمراء  و�شتارة  م��اء  بركة  يحيطه  م�شغر 

واأثناء العر�س الذي ي�شتمر ملدة 3 دقائق 
ب��ال��ل��ون��ني الأحمر  واأن���ث���ى  لأف��ع��ت��ني ذك���ر 
املو�شيقى  اأنغام  على  يراق�شان  والأ�شفر 

يف �شكل مبهر ووجد ا�شتح�شان اجلمهور.
اأك�شبو  معر�س  يف  فيتنام  م�شاركة  وع��ن 
اأ�شار تران نهات هوانغ نائب املفو�س العام 
جلناح فيتنام يف اك�شبو 2020، باأن دولة 
والتواجد  امل�شاركة  على  حر�شت  فيتنام 
اأنها جزء من  العاملي على  يف هذا احل��دث 
ال���ع���امل ول��دي��ه��ا م���ا ت��ع��ر���ش��ه م���ن تعريف 

بالدولة ومبا لديها من مقومات يف جميع 
مناحي احلياة وان ىل فيتنام اأرث تاريخي 
ممتد يف عمق الثقافات ما يجعلها واحدة 
ال�شياحة  ال��ع��امل يف جم��ال  اأه���م دول  م��ن 
الدولية  اخلريطة  على  واأن��ه��ا  وال�شناعة 
امل�شرك مع دول عامل  التعاون  من حيث 
واع����د مع  ن��ح��و م�شتقبل  ق��دم��ا  وال�����ش��ع��ي 

جميع دول العامل.
 واأفاد تران مهات هوانغ املتحدث الر�شمي 
جلناح فيتنام باأك�شبو 2020 اأن العرو�س 
مبثابة  اجل��ن��اح  يف  ت��ق��دم  ال��ت��ى  التقليدي 
ويف  الفيتنامية  بالثقافة  مبا�شر  تعريف 
�شوء احلديث عن اهم معامل الدولة لكل 
امل��زي��د عن  ملعرفة  لي�شعون  ال��ذي��ن  ال���زوار 
دولتنا وما نقدمه من معامل �شياحية وما 
يقوم عليه الدخل القومي من ال�شناعات 
احل��ي��وي��ة ال��ت��ى ت�����ش��ارك يف ت�����ش��دي��رة من 
ال�شلة الغذائية العاملية، ف�شا عن ت�شليط 
التقليدية من خال  الفنون  على  ال�شوء 
الألت املو�شيقية التى ي�شارك اجلمهور يف 
كما  بها،  وال�شتمتاع  عليها  اللحن  جتربة 
اأن التقنية الب�شرية التى اهتم بها اجلناح 
حيث  م��ن  فيتنام  مييز  م��ا  اأه���م  لتو�شيح 

لا�شتثمار  واجل��اذب��ة  ال�شياحية  البلدان 
الدول  بني  تعاون  مذكرات  على  والتفاق 
وال�شناعات  الت�شاري�س  م��ن  لا�شتفادة 

املختلفة وتقنية املعلومات والتكنولوجيا.
واأ���ش��اف ه��وان��غ ب��اأن دول��ة الإم���ارت اأثبتت 
ل��ل��ع��امل اأن���ه���ا ق������ادرة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م حدث 
 19 كوفيدا  وعظيم يف ظل جائحة  كبري 
ت�شتعد  واأن  باأثره،  العامل  اأثرت على  التى 
ال��ذي هو حمط  املبهر  العر�س  بهذا  دب��ي 
اأك��رث من  وال��ذي ي�شم  الأن  العامل  اأنظار 

للتقارب  واح��د  �شقف  حت��ت  دول��ة   190
والعادات  ال�شياحية  بجوانبه  والتعريف 
وال��ت��ق��ال��ي��د وت���ن���وع ال��ث��ق��اف��ات ل���ه مدعاة 
للفخر والتباهي اأننا جزء من هذا العر�س 
اجلميل، واأن دول العامل �شت�شتفيد بعر�س 
نف�شها للعامل وللزوار مع توقيع اتفاقيات 
تعاون م�شرك مع العديد من الدول على 
املعلومات  والتقنية  ال�شناعات  م�شتوى 
ال�شلمي  للتعاي�س  ودع���وة  اخل���ربات  ونقل 

مع املجتمع الدويل
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العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031970 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�شيد / خليل مينها�س بابو علي موكان�داث، اجلن�شية : الهن�د 
منري   / ال�شيد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ش�ته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)ا�شتباقية  امل�شماه  بالرخ�شة  الهن�د  اجلن�شية:  موكان�دات،  اف�ورو  ب�ابو  موكان�اداث  علي 
ل�شت�شارات الدارية( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )781459( ال�شادرة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديات اخرى: ل يوجد
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031873 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / موهن مياه حمبوب عامل - اجلن�شية بنغادي�س - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )ركن الرواحل لطباعة 
رقم  جتارية  برخ�شة  بال�شارقة  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  امل�شتندات(  ت�شوير  و 

)769373(، اإىل ال�شيد / مزمل انا منغادان ابوبكر – اجلن�شية الهند.
تعديات اخرى : ليوجد. 

2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031855 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيدة/ اميان عقيل �شعدى يعي�س اجلن�شية : فل�شطني – ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ احمد خالد حممد 
احمد الطيب - اجلن�شية: ال�شودان، يف الرخ�شة امل�شماه )بقالة توت ال�شام( ال�شادرة من دائرة 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )777642(، تعديات اأخرى: ليوجد،
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031936 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�شيد/ كازول ميها ابو الها�شم، اجلن�شية : بنغادي�س،يرغب يف البيع 
 - ما  اميان  حممد  ما  مينتو   / ال�شيد  اىل  وذلك   40% البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية: بنغادي�س، ويرغب ال�شيد/ حممد رفيق حممد �شراج بيبارى، اجلن�شية : بنغادي�س، 
ال�شيد / �ش�اك فريوز �ش�اك را�ش�د،  30% وذلك اىل  البالغة  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
اجلن�شية : بنغادي�س بالرخ�شة امل�شماه )ور�شة مدينة النخيل ل�شيانة ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة 
بال�شارقه،  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )765578( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 
تعديات اخرى: ل يوجد.  وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة   )4(
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031868 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعان بالن�شر

معلوماً للجميع باأن ال�شادة : ورثة عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�شركال يرغبوا يف  • ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شهم البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد : ح�شني عبد العزيز 
عبدالعزيز  )موؤ�ش�شة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الإمارات   : اجلن�شية  ال�شركال  العزيز  عبد  حممد 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )11220(  باأمارة  تاأ�ش�شت  العامة(  للتجارة  ال�شركال 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة،  تعديات اخرى: ل يوجد
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031850 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

يف  يرغب   - العراق  اجلن�شية:   - ح�شني  �شاح  حممد  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 - نعمه  زيد  هند  ال�شيدة/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
دائرة  ال�شادرة من  امل�شتعملة(  لل�شيارات  الريان  امل�شماه )معر�س  الرخ�شة  اجلن�شية:كندا، يف 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )120053(، تعديات اأخرى : • ليوجد،
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
يف الدعوى  رقم )2021/534( جتاري م�سارف جزئي    

املدعى عليه : �شامل خلفان حممد ح�شن عبداهلل 
نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�شريف بالدعوى املقامة �شدكم من املدعي : بنك 

ابوظبي التجاري 
وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الأحد 
املن�شة  على  باحل�شور  وذلك   ، �شباحا   11.00 ال�شاعة  متام  يف   2021/11/14 املوافق 

الإلكرونية بوا�شطة برنامج مايكرو�شوفت تييمز. 
الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفيا  والإت�شال  احل�شور  منكم  نطلب  لذا 
)3888996- 04( وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�شة علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شاحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9022(

املخطر الول : حممد احمد م�شطفى امام - م�شري اجلن�شية
املخطرة الثانية : وفاء حممد احمد زكي -م�شرية اجلن�شية

�شد
املخطر اإليها : �شحر كمال تي�شري علي ن�شري

خم�شة  غ�شون  يف  القانونية  الفائدة  مع  درهم   120،504،82 مبلغ  ب�شداد  اخطار 
ايام من تاريخه وال �شي�شطر املخطرين باتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهة 
من  القانونية  الفائدة  اليه  م�شاف  ذمتها  يف  املر�شد  املبلغ  لتح�شيل  اليها  املخطر 
التي �شوف تنتج  الق�شائية  الر�شوم وامل�شروفات  تاريخ ال�شتحقاق مع حتميلها كافة 

عن ذلك ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9017(

املنذر: بنك امل�شرق �س م ع
املنذر اإليه : ر�شيد نا�شر حممود

ينذر املنذراملنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 698،136.74 درهم )فقط �شتمائة 
وثمانية وت�شعني الف ومائة و�شتة وثاثني درهم واربعة و�شبعني فل�شا لغري( للمنذر 
خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خال هذه املهلة فان املنذر 
املديونية املر�شدة  القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية  اتخاذ كافة الج��راءات  يحق له 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 393 م�شاحته 2،687.00 قدم مربع مبنطقة 
القانون  لح��ك��ام  طبقا  للمنذر  وامل��ره��ون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  الريا�شية  املدينة 
واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
االإنذار بالن�سر
)2021/9030(  

املنذر /موبى كينغ لتجارة الهواتف �س.ذ.م.م. بوكالة املحامي/ اأحمد امليدور
�شد

املنذر اليه الول :- تو داى فون ذ . م . م. 
املنذر اإليه الثاين :- حممد نعمت اإله حممدى
املو�شوع

ومبوجب هذا النذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره ١٢٤٤٧٠ 
الف درهم فقط لغري يف موعد اق�شاه 5 ايام من تاريخ العان بالن�شر وال �شي�شطر 
املنذر اىل اتخاذ الجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�شائيه مع 
اإلزامه ب�شداد الفائة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتميل املنذر اليهم كافة 

الر�شوم واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9019(

املنذر: بنك العربي املتحد �س م ع
املنذر اإليه : ديجانت دايف

مليون  )فقط  دره��م   1،947،935.40 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
وت�شعمائة و�شبعة واربعني الف وت�شعمائة وخم�شة وثاثني درهم واربعني فل�شا لغري( للمنذر 
خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خال هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املر�شدة بذمتكم مبا فيها 
البالغ م�شاحته   1 ت��اور رقم  17 مببنى كيه جيه  بالطابق رقم   1702 العقار رقم  بيع  طلب 
46-45 على قطعة الأر�س رقم 119 مبنطقة مر�شى دبي  واملواقف  2،761.91 قدم مربع 
وما  و)26(   )25( واملادتني  القانون  لحكام  طبقا  للمنذر  واملرهون  لكم  اململوك  دبي  باإمارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  دبي  بامارة  بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�شنة 2008 

املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9021(

املخطر : ه�شام عبد احلفيظ اجلودي - �شوري اجلن�شية
�شد

املخطر اإليها الويل : برامي زون �س.ذ.م.م. 
املخطر اليه الثاين : با�شل احمد حممد جودة - اردين اجلن�شية. 

ال�شتحقاق  تاريخ  9%من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   ١٢٥،٠٠٠ مبلغ  ب�شداد  اخطار 
احلا�شل يف 2020/12/5 وحتي متام ال�شداد وذلك خال خم�شة ايام من تاريخ علمهما او 
تبليغهما بفحوي وم�شمون هذا النذار، ويف حالة عدم ا�شتجابة املخطر اليهما لتنفيذ الطلبات 
الكفيلة بحفظ  القانونية  الج��راءات  كافة  باتخاذ  املخطرة  تقوم  الن��ذار ف�شوف  بهذا  ال��وارده 
تراه  عما  ف�شا  بذمتهم  يف  املر�شده  باملبالغ  املطالبة  يف  اليهما  املخطر  جتاه  حقوقها  �شائر 
منا�شبا من تعوي�شات مع الزام املخطر اليهماعن ذلك بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماه م�شمولة بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9016(

املنذر: البنك امل�شرق �س م ع
املنذر اإليه : ايرام ممتاز

درهم )فقط ثاثمائة   320،992.43 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذراملنذر  ينذر 
وع�شرين الف وت�شعمائة واثنني وت�شعني درهم وثاثة واربعني فل�شا لغري( للمنذر خال 
املنذر يحق له  املهلة فان  ال�شداد خال هذه  ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن 
بذمتكم مبا  املر�شدة  املديونية  بت�شوية  قبلكم للزامكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ 
البالغ   1 رق��م  ماتريك�س  ذا  مببنى   16 رق��م  بالطابق   1613 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها 
52 مبنطقة  P2-051 على قطعة الر���س رقم  729.69 قدم مربع واملواقف  م�شاحته 
واملادتني  القانون  لحكام  طبقا  للمنذر  وامل��ره��ون  لكم  اململوك  دب��ي  ب��اإم��ارة  الرابعة  احلبية 
2008 بامارة دبي  14 ل�شنة  )25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 

مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9018(

املنذر: م�شرف اأبوظبي ال�شامي �س م ع
املنذر اإليه : را�شمي �شيتورامان

اربعمائة  )فقط  دره��م   458،139.25 وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ينذر 
للمنذر   ) لغري  فل�شا  وع�شرين  وخم�شة  درهم  وثاثني  وت�شعة  ومائة  األف  وخم�شني  وثمانية 
خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�شداد خال هذه املهلة فان املنذر يحق 
بذمتكم مبا  املر�شدة  املديونية  بت�شوية  قبلكم للزامكم  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له 
1 البالغ م�شاحته  1 رقم  2 مببنى فورت�شناتو  221 بالطابق رقم  فيها طلب بيع العقار رقم 
808.15 قدم مربع واملواقف b-55 على قطعة الر�س رقم 1068 مبنطقة الرب�شاء جنوب 
الرابعة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و)26( 
وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8988(

املنذرة : اية ون لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م
بوكالة املحامي / نا�شر يو�شف اخلمي�س

املنذر اإليه : اميريت�س اندو للتجارة العامة ذ.م.م
لذلك ، 

ينبه املنذر على املنذراليه �شرعة �شداد قيمة الفواتري مو�شوع الإنذارباأجمايل مبلغ 
وقدره 255،358.45 درهم )مئتان وخم�شة وخم�شون الف وثاثمائة وثمانية 
وخم�شون درهم وخم�شة واربعون فل�شا( خال املدة القانونية خم�شة اأيام من تاريخ 
ت�شلمكم الإنذار وال �شوف يتخذ املنذر �شدكم كافة الإجراءات القانونية باإلزامكم 
برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 5% �شنويا  من تاريخ املطالبة وحتي متام ال�شداد 

مع حتملكم كافة الر�شومدل وامل�شاريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن بالن�سر 

حل�سور اجتماع جلنة اخلربة 
يف الدعوى رقم : 3129 ل�سنة 2021 – جتارى جزئی دبی

بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   275،910 وق��دره  ت��وؤدي مبلغ  باأن  املدعى عليه  باإلزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ  الإ�شتحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
املعجل با كفالة. املدعي : �شيفي يعقوب �شيفي اإ�شماعيل - عنوانه : الإمارات – اإمارة دبي – القرهود – ديره – مبني 
اركادا – �شقة 306 – بجوار حمطة مرو جي جيكو  - املطلوب اإعانه : تي ان اأت�س اأورينت للكهروميكانيكة ذ.م.م 
)ب�شفتها مدعى عليها(  مو�شوع الإعان : قد اأقام املدعي الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعى عليه باأن توؤدي 
12% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم  275،910 درهم والفائدة القانونية بواقع  مبلغ وقدره 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وقد �شدر فيها حكم مقام حمكمة دبي 
، بندب جلنة خربة ح�شابية و هند�شية. فقد تقرر خماطبتكم حل�شور اجتماع   17/10/2021 البتدائية بجل�شة 

جلنة اخلربة بالت�شال املرئي عرب برنامج )zoom :  تاريخ الجتماع : الأحد املوافق 14/11/2021 
وقت الجتماع : ال�شاعة 4:30 ع�شراً عرب الرابط التايل :

https://us05web.zoom.us/j/86348200731?pwd=M0F600IVd3Y0dEc0dHV4ZVICK3U5QT09
 اآملني ح�شوركم الجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ومذكرات عرب الربيد اللكروين ، ويف حالة

. عدم ح�شور اأي من الطرفني فاإن اخلربة �شتبا�شر اأعمالها وفقاً لل�شاحيات املخولة لها
عن جلنة اخلربة / اخلبري احل�شابي / عادل عبد اجلبار اآل على 

للتوا�شل : 045916664

اإجتماع خربة 

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031840 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 : اجلن�شية  خ�ان،  عظيم  ج�ول�دا  خ�ان  زاهر  حممد  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
ال�شيد / حمرم  %100 وذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  باك�شتان، يف 
التك�شية  ملقاولت  امل�شماه )احليدر  بالرخ�شة   ، باك�شتان  - اجلن�شية:  �شعيد اهلل خان  خان 
والر�شيات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )503543( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقه،  تعديات اخرى: • ل يوجد
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031682 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ال�شيد : ر�شاد امبالتوفيتيل بان�داراتيل - اجلن�شية: الهند،  باأن  ليكن معلوم�ا للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: حمم�د 
للرجال(  البداير  )�شالون  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند،   : اجلن�شية   - اوروفينجال  علي 
التنمية  ال�شادرة من دائرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )740095(  باأمارة  تاأ�ش�شت 
احكام   من   )5( فقرة   )14( امل��ادة  اخرى:وعمابن�س  تعديات  بال�شارقة،  القت�شادية 
ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رق��م  الحت���ادي  القانون 
هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031826 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�شيدة/ وفاء حمزه اجلن�شية : دومينيكا - ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد/ وليد تي�شري حيدر- اجلن�شية: �شوريا، 
يف الرخ�شة امل�شماه )ال�شاروخ خلدمات تو�شيل الطلبات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 
بال�شارقة برخ�شة رقم )730210(، تعديات اأخرى:• تغيري الن�شاط التجاري للرخ�شة من 
)خدمات تو�شيل طلبات املواد الغذائية( اإىل )خدمات تو�شيل الطلبات(، • تغيري وكيل خدمات،  
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031823 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / احمد عبداهلل �شيف �شعيد ال�شام�شي، اجلن�شية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد / حممد عرفان حممد اقبال، 
اجلن�شية: باك�شتان بالرخ�شة امل�شماه )ور�شة عرفان اخلليج لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات( 
تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )532438( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقه، تعديات اخرى : • تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031705 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�شر

الدين  �شرامبيكال حمى  �شعيب  �شوهاب  ر�شينه مول  ال�شيد:  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
- اجلن�شية: الهند، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�شيد: راييز �شاتا ماجنالنتافيدا - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا 
الربتقال( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )770890( ال�شادرة من دائرة 
التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديات اخرى: وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/8980(
املن��ذر : ايه جي ئي �شتيل

املنذر اإليه : راجي�س كومار كري�شنا - )جمهول حمل الإقامة(
بكامل قيمة  ال��وف��اء  اإليه - ب�شرورة  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر  الن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
الدين مبلغ قدره 395،189 درهماً اإماراتياً )ثاثمائة وخم�شة وت�شعون األف 
)خم�شة  خال  املرتدة.  ال�شيكات  نظري  اإماراتياً(  درهما  وثمانون  وت�شعة  ومائة 
اأيام(( من تاريخ هذا الإعان، واإل �شوف تتخذ بحقك كافة الإجراءات القانونية 
والق�شائية واإلزامك بالوفاء مببلغ الدين وبالفائدة القانونية عنه بواقع %5 
وامل�شاريف  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  ولغاية  القانونية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا 

الق�شائية ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن بالن�سر

رقم )9073/2021(
املنذر : �شوبها نيلكامال تيجوانى

املنذر اليه : برميت �شينخ بر�شومت �شينخ
اعاه  املذكورة  املنذرة  وبالنيابة عن موكلتنا  ننذركم  فاننا 
وذلك  دره��م  ال��ف  خم�شون  دره��م   50.000 مبلغ  ب�شداد 
خال 5 ايام من ا�شتامكم النذار حتى لن�شطر ا�شفني 
وتكليفكم  مواجهتكم  يف  القانونية  الج����راءات  ات��خ��اذ  اىل 

امل�شاريف والتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
مذكرة تبليغ م�ستانف �سدهم / )ن�سرا( 

الق�سية رقم 1642/ 2021 ا�ستئناف جتاري ال�سارقة - الدائرة الثالثة 
�سادر من حمكمة ا�ستئناف ال�سارقه االحتاديه

اىل امل�شتاأنف �شدهم/ 3- برا�شانا راماراو اودوبي، 4- جونا�شيل رامانا اودوبي.
بناء على الطلب امل�شتانف / �شركة رابيد ريل لل�شرق الو�شط �س.م.ح.

تعلمك املحكمه با�شتئناف احلكم ال�شادر ف���ي الدع�وى البتدائية 
رق�م SHCFICICIV2021/M0003062 جتاري جزئي ال�شارقة.

رقم  قاعة  23/11/2021 يف  ي��وم  �شباح  ال�شاعة )09:30( من  املحكمة يف مت��ام  ه��ذه  اأم��ام  يقت�شي ح�شورك  لذلك 
)360(، وذلك عرب تقنية الت�شال عن بعد عرب الرابط الذي �شريفع عرب برنامج العدالة الذكي او التوا�شل مع امني 
ال�شرحال وجود اي م�شكلة تقنية وذلك من خال المييل التايل: aalamari @moj.gov.ae وذلك لاإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
حرر يف 09/11/2021م .

حرره : ا�شرف العماري
اأمني �صر دائرة ال�صتئناف الثالثة 

حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية 
اأ�صرف العماري

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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»�يدج« ت�صتعر�س �أحدث حلولها ومنتجاتها 
�ملتطورة يف معر�س دبي للطري�ن

•• اأبوظبي -وام:

�شريك  ب�شفتها  للطريان  دبي  معر�س  يف  الثانية  للمرة  “ايدج”  ت�شارك 
الفعالية الر�شمي للتكنولوجيا الدفاعية.

ويعر�س جناح “ايدج” حمفظتها الوا�شعة من احللول واملنتجات واخلدمات 
تابعة  املتطورة يف الطريان والف�شاء والدفاع والتي تقدمها ت�شع �شركات 
و”اأمرك”،  و”�شيجنال”،  و”اأدا�شي”،  و”الطارق”،  “هالكن”،  هي  لها 

و”هورايزن«. و”جاهزية”،  و”اإي بي اآي”،  و”جال”، 
وتغطي م�شاركة “ايدج” يف الفعالية عدة جمالت ت�شمل الأنظمة امل�شتقلة، 
والذخائر املوجهة بدقة، وخدمات ال�شيانة والإ�شاح والَعمرة، وخدمات 
وتعتزم  وال�شتخبارات.  الإلكرونية  واحلرب  الطريان،  وقطاع  التدريب، 
13 منتجاً جديداً يف ال�شوق، اإ�شافة  ايدج و�شركاتها الإعان عن اإطاق 

اإىل توقيع �شراكات جديدة واتفاقيات مل�شاريع م�شركة.
ويعر�س اجلناح كًا من �شاروخ » AL TARIQ«؛ والطائرات امل�شرية من 
املوجهة  ال�شواريخ  و�شل�شلة  Shadow 50«؛  و«   »Shadow 25  « طراز 
بدقة » Thunder« و« Desert Sting«؛ و�شاروخ » Nasef«؛ وال�شاروخ 
امل�شاد لل�شفن HAS-250؛ وطائرة » Garmousha« امل�شرية؛ واأنظمة 
الذخائر املوجهة » Rash 1« و« Rash 2«؛ والطائرات امل�شرية من فئة 
اجلناح  �شيعر�س  كما   .NavControl-G املتطور  الت�شليل  ونظام   QX
�شمن  املندرجة  ال�شركات  توفرها  التي  واحللول  اخلدمات  تفاعلي  ب�شكل 
جمموعة ايدج، مبا يف ذلك اخلدمات التي تقدمها �شركة “جاهزية” التي 

اأعلنت عن اندماجها موؤخراً.
وقال �شعادة في�شل البناي، الرئي�س التنفيذي والع�شو املنتدب يف جمموعة 
“ حتت �شعار امل�شتقبل اليوم، وبعد عامني حافلني من انطاقنا  “ايدج”.. 
تقود جمموعة  للطريان،  دبي  ال�شابقة من معر�س  الن�شخة  انعقاد  قبيل 
ايدج اجلهود الرامية لتحقيق التطورات يف القطاع يف املنطقة وحول العامل. 
زيادة  خاله  من  �شهدت  والتي  للمجموعة،  املده�س  النمو  هذا  جاء  وقد 
منتجاتها باأكرث من ع�شرة اأ�شعاف خال هذه الفرة، بف�شل ال�شتثمار يف 
البتكار احلقيقي وتخ�شي�س موارد �شخمة يف تطوير القدرات ال�شيادية يف 
واأ�شاف “ منت ايدج لت�شبح  كل من املواهب والت�شنيع عايل اجلودة”.   
املتقدمة  التكنولوجيا  الآن جمموعة ذات �شمعة دولية مرموقة يف جمال 
بف�شل امتاكها ملجموعة متطورة وعالية اجلودة من احللول واخلدمات 
التي ت�شاهي اأف�شل مثياتها يف القطاع. اإن م�شاركتنا يف املعر�س ب�شفتنا 
نحو  ال�شاملة  ال��ب��اد  روؤي���ة  ت��وؤك��د  رئي�شية،  عار�شة  وجهة  ر�شمياً  �شريكاً 
الركيز على �شعار “ا�شنع يف الإمارات” واأجندة الثورة ال�شناعية الرابعة 
وو�شعها يف طليعة جهودنا اجلماعية لكي تزدهر الإمارات اقت�شادياً كمركز 
الدفاع والطريان املدين وقطاع  امل�شتقبل يف قطاعات  رائد لتقنيات  عاملي 

الطريان. ونحن فخورون مب�شاركتنا جمدداً يف معر�س دبي للطريان«.
كما توفر “ايدج” م�شاحة عار�س خارجية مب�شاحة 400 مر مربع �شيتم 
من خالها عر�س املنتجات التي �شيتم اإطاقها، اإ�شافة اإىل عر�س �شاروخ 
اجلوي  ال��دف��اع  نظام  من  كجزء  “هالكن”  طورته  ال��ذي  نايت”  “�شكاي 

“�شكاي نيك�س” من �شركة “رينميتال«.

 غرفة �أبوظبي تبحث فر�س تنمية �لتعاون 

�لتجاري و�ل�صتثماري مع �صريالنكا
•• اأبوظبي-وام: 

بحث �شعادة عبداهلل حممد املزروعي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة 
�شريانكا  جمهورية  �شفري  �شيلفا  دي  مالراج  �شعادة  لقائه  خال  اأبوظبي 
ال��ت��ج��اري وال���ش��ت��ث��م��اري والنهو�س  ال��ت��ع��اون  ال��دول��ة؛ ف��ر���س تنمية  ل��دى 
ال�شفري  اأبوظبي و�شريلنكا. جاء ذلك خال زيارة  التجارية بني  باحلركة 
ال�شريانكي ملبنى الغرفة، برفقة ال�شيد دوميث فرناندو رئي�س جمل�س اإدارة 
بور�شة كولومبو ال�شريانكية، وبح�شور �شعادة حممد هال املهريي مدير 
بالعاقات  اأبوظبي  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���ش��اد  اأبوظبي.  غرفة  ع��ام 
امل�شتويات  م��ن  العديد  على  و�شريانكا  الإم����ارات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  الوطيدة 
القت�شادية والتجارية، لفتاً اإىل اأن �شريانكا تعد �شريكاً اقت�شادياً مثالياً 
واملوارد  املنتجات  من  بالعديد  لتميزه  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الأع��م��ال  ملجتمع 
الهامة كاملواد الإن�شائية ومنتجات املطاط، ومنتجات البا�شتيك، واملنتجات 
والإمكانات  املقومات  من  ال�شتفادة  �شرورة  على  موؤكداً  وغريها،  الغذائية 
نطاف  على  وال�شتثمارية  التجارية  العاقات  اأوا���ش��ر  تعزيز  يف  امل�شركة 
اأو�شع. كما اأ�شار املزروعي اإىل املزايا ال�شتثمارية التي متتلكها اإمارة اأبوظبي 
واملناخ الت�شريعي املحفز للنمو والزدهار وانطاق الأعمال، وذلك لتباعها 
وهو  القت�شادي،  والنفتاح  املرونة  على  ترتكز  واع��دة  ا�شتثمارية  �شيا�شات 
الأمر الذي جعلها متتلك مكانة متميزة على امل�شتويني الإقليمي والعاملي، 
�شعادة  ثمن  جهته،  م��ن  امل��ب��ا���ش��رة.  الأج��ن��ب��ي��ة  لا�شتثمارات  مثلى  ووج��ه��ة 
�شعادة مالراج دي �شيلفا حر�س غرفة اأبوظبي على تعزيز التعاون التجاري 
والقت�شادي مع �شريلنكا، لفتاً اإىل اأهمية اللقاء يف تعزيز الروابط وتكثيف 
للبلدين  امل�شركة  امل�شالح  يخدم  ومبا  اأو�شع،  نطاق  على  الثنائي  التعاون 
الأعمال  جمتمع  رغ��ب��ة  ع��ن  ال�شريانكي  ال�شفري  ع��ربرَّ  كما  ال�شديقني. 
ال�شريانكي بال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية املتاحة يف اأبوظبي، داعياً 
اإىل �شرورة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بني جمتمعي الأعمال يف 
اأبوظبي و�شريانكا لاطاع على اأهم الفر�س ال�شتثمارية ال�شانحة، ومبا 

يحقق الأهداف التنموية امل�شركة.

�صر�كة بني �لإمار�ت للطاقة �لنووية و�لقمة �لعاملية لل�صناعة لتعزيز ممار�صات �ل�صتد�مة
•• اأبوظبي - وام:

النووية  للطاقة  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن  ك��ل  اأع��ل��ن��ت 
�شراكة  عقد  عن  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  والقمة 
امل�شتدامة  ال�شناعية  التنمية  لتعزيز  اجلانبني  ب��ني 
دولة  يف  الطاقة  قطاع  يف  املتقدمة  الب��ت��ك��ارات  ودع��م 
اأهمية  ال��ذي ي��ربز  امل��ت��ح��دة، الأم���ر  الإم����ارات العربية 
الطاقة الكهربائية ال�شديقة للبيئة للت�شنيع الأخ�شر 

والنمو القت�شادي امل�شتدام.
و�شت�شارك موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية يف الدورة 
الرابعة من القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع واملقرر 
عقدها يف مركز دبي للمعار�س يف اإك�شبو دبي يف الفرة 
ال�شراكة  وت��رك��ز   .2021 نوفمرب  و27   22 ب��ني  م��ا 
القطاعات  يف  اخل�شراء  املمار�شات  تبني  ت�شجيع  على 
الطاقة  م�����ش��ادر  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��ي��م��ا  ول  ال�����ش��ن��اع��ي��ة، 
ال�شديقة للبيئة مثل الطاقة النووية، وذلك لت�شريع 
الإمارات  دولة  امل�شتدامة يف  ال�شناعية  التنمية  عملية 

وخمتلف اأنحاء العامل.
املنتدب  الع�شو  احلمادي  اإبراهيم  �شعادة حممد  وقال 
والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية.. 
“ تقوم موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي 
عملية  بقيادة  تلتزم  حيث  ال��ن��ووي��ة،  الطاقة  قطاع  يف 
النتقال نحو الطاقة ال�شديقة للبيئة يف دولة الإمارات 
وخف�س الب�شمة الكربونية للدولة وتنويع القت�شاد، 
من خال تطوير الربنامج النووي ال�شلمي الإماراتي، 
وال�شراكات  للبيئة،  ال�شديقة  الطاقة  تقنيات  وتعزيز 

املحلية والدولية واملبادرات اخلا�شة بتبادل املعرفة«.
واأ�شاف احلمادي:” ي�شرنا اأن نعقد هذه ال�شراكة مع 
القمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع من اأجل اإبراز الدور 
املحوري للطاقة الكهربائية ال�شديقة للبيئة مل�شتقبل 
وكذلك  الق��ت�����ش��ادي،  وال��ت��ح��ول  امل�����ش��ت��دام  الت�شنيع 
للبيئة يف ظل  ال�شديقة  الطاقة  �شهادات  على  الطلب 

اعتمادها  اأوراق  اإثبات  اإىل  ال�شناعية  القطاعات  �شعي 
اخل�شراء«.

موؤ�ش�شة  ت��ت��وىل   ،2009 ال��ع��ام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  وم��ن��ذ 
النووي  الربنامج  تطوير  النووية  للطاقة  الإم����ارات 
النووية  للطاقة  براكة  وحمطات  الإم��ارات��ي  ال�شلمي 
حجر  تعد  وال��ت��ي  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  الظفرة  منطقة  يف 
بداأت  براكة  حمطات  اأوىل  وكانت  للربنامج.  الأ�شا�س 
وف��رية من  لإنتاج كميات   2020 الت�شغيل يف  مرحلة 
لدعم  الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
الإمارات.  دولة  يف  واملرافق  الأعمال  وقطاعات  املنازل 
% من   25 ���ش��ت��وف��ر  الأرب�����ع  امل��ح��ط��ات  ت�شغيل  وع��ن��د 
احتياجات الدولة من الكهرباء و�شتحد من 21 مليون 
طن من النبعاثات الكربونية كل عام. وبعد الت�شغيل 
2021 اأ�شبحت املحطة الأوىل يف  اإبريل  التجاري يف 
الإمارات  دولة  للكهرباء يف  منفرد  اأكرب م�شدر  براكة 
وهو  كربونية،  انبعاثات  اأي  دون  من  العربي  وال��ع��امل 
اأكرب اجلهود اخلا�شة بخف�س  تقود  املوؤ�ش�شة  ما جعل 
ال��ب�����ش��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة ب���ني ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات يف دولة 
الإمارات وذلك لدعم جهود الدولة اخلا�شة مبواجهة 

ظاهرة التغري املناخي.
الطاقة  ل�شهادات  التنظيمية  ال�شيا�شة  اإط���اق  وم��ع 
ال��ط��اق��ة يف  دائ����رة  ق��ب��ل  م��ن  ح��دي��ث��اً  للبيئة  ال�شديقة 
اأبوظبي، ميكن للم�شتهلكني يف اأبوظبي الت�شديق على 
اأن الكهرباء امل�شتخدمة لديهم يتم اإنتاجها من م�شادر 
�شديقة للبيئة ومتجددة. واأ�شبحت اأبوظبي ت�شم اأول 
�شوق يف العامل يتم اإدراج الطاقة النووية فيه كم�شدر 
اأ�شبحت  ل��ل��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث  ال�����ش��دي��ق��ة  ل��ل��ط��اق��ة  م��ع��ت��م��د 
الكربوينة  النبعاثات  الكهربائية اخلالية من  الطاقة 
للطاقة  معتمداً  م�شدراً  براكة  حمطات  تنتجها  التي 
ال�شديقة للبيئة، و�شتكون �شرورية لقطاعات الأعمال 
ا���ش��ت��خ��دام الكهرباء  ل��ت��ق��دمي دل��ي��ل ع��ل��ى  وال�����ش��ن��اع��ة 
ال�شديقة للبيئة يف اإطار م�شاهمتهم يف خف�س الب�شمة 

الكربونية وبالتايل ال�شتفادة من اأموال ال�شتدامة.
ويف هذا ال�شياق، قال بدر �شليم �شلطان العلماء رئي�س 
اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�شناعة والت�شنيع: 
“منذ اإن�شائها، تلتزم موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 
باإنتاج طاقة كهربائية اآمنة وموثوقة و�شديقة للبيئة 
الكربونية  الب�شمة  خلف�س  وذلك  اأ�شا�شية  تعد  والتي 
امل�شتدامة  امل��م��ار���ش��ات  واإر����ش���اء  ال�شناعية  للقطاعات 
مبوؤ�ش�شة  ن��رح��ب  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا  ال��ت�����ش��ن��ي��ع.  ق��ط��اع  يف 
الرابعة  ل��ل��دورة  ك�شريك  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 
اإىل  ونتطلع  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية  القمة  من 
مزيد من التعاون امل�شرك لإطاق التقنيات املبتكرة 
ال�شاملة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  التنمية  حت��ق��ق  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
العامل.”  اأو حول  الإم��ارات  وامل�شتدامة، �شواء يف دولة 
و�شتكون عملية النتقال نحو الطاقة ال�شديقة للبيئة 
والتنمية امل�شتدامة حمور نقا�شات الدورة الرابعة من 

�شت�شلط  وال��ت��ي  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة 
ال�شوء على تطور اأ�شكال التوا�شل بني الب�شر والآلت، 
مدفوًعا بتقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة مثل الذكاء 
ال�شحابية  واحلو�شبة  الأ�شياء،  واإنرنت  ال�شطناعي، 
م�شتقبل  تطوير  يف  ودوره��ا  اخلام�س  اجليل  و�شبكات 

القطاع ال�شناعي.
املمار�شات  ملناق�شة  خ��ا���ش��ة  ج��ل�����ش��ات  ال��ق��م��ة  و�شتعقد 
من  متاماً  احلد  وط��رق  الت�شنيع،  قطاع  يف  اخل�شراء 
املتجددة،  الطاقة  وم�شتقبل  الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات 
�شت�شت�شيف  كما  اخل�����ش��راء.  ال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�شجيع 
فيها  ت�شلط  خا�شة  جل�شة  القمة  من  الرابعة  ال���دورة 
اأطلقتها  التي  ال�شناعية  ال�شراتيجية  على  ال�شوء 
ودوره��ا يف  300 مليار”،  “م�شروع  الإم��ارات موؤخًرا، 
دعم خطط الدولة لبناء اقت�شاد �شناعي متنوع خال 

العقد املقبل.

مليون درهم �أرباح �صركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني يف 9 �أ�صهر  333.7
•• اأبوظبي-وام: 

للتاأمني  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  حققت 
 18% بن�شبة  اأرب��اح��ه��ا  ���ش��ايف  ارت��ف��اع��ا يف 
خ���ال  دره�������م  م���ل���ي���ون   333.7 ل���ي���ب���ل���غ 
مقارنة   ،2021 ع��ام  م��ن  الت�شعة  الأ�شهر 
نف�شها  للفرة  دره��م  مليون   282.8 م��ع 
اإجمايل  ارت��ف��ع  ح��ني  يف   2020 ع���ام  م��ن 
 ?2.4 بن�شبة  لل�شركة  املكتتبة  الأق�����ش��اط 
خال  دره�����م  م��ل��ي��ار   3.24 اإىل  ل��ي�����ش��ل 
�شبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�شعة  الأ���ش��ه��ر 
درهم  مليار   3.17 م��ع  م��ق��ارن��ة   ،2021
وفقا   2020 ع�����ام  م����ن  ن��ف�����ش��ه��ا  ل���ل���ف���رة 
ال�شركة.  عن  ام�س  ال�شادرة  املالية  للنتائج 
املحتفظ  الأق�شاط  معدل  اإجمايل  بلغ  كما 
الأ�شهر  خ��ال   ?33.5 ال�شركة  ل��دى  بها 
 ،2021 �شبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�شعة 
مقارنة مع 32.7? للفرة نف�شها من عام 
الكتتاب  اإي����رادات  �شايف  بلغ  فيما   2020
الأ�شهر  خ�����ال  دره������م  م���ل���ي���ون   388.8
 .2021 �شبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�شعة 
وارتفع �شايف الأرباح الفنية بن�شبة 3.9% 
ليبلغ 209.8 مليون درهم خال الأ�شهر 
 ،2021 �شبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�شعة 
للفرة  دره��م  مليون   201.8 مع  مقارنة 
ارتفع  ح���ني  يف   2020 ع����ام  م���ن  ن��ف�����ش��ه��ا 
 48% بن�شبة  ال���ش��ت��ث��م��ار  اإي�����رادات  ���ش��ايف 

ليبلغ 125.8 مليون درهم خال الأ�شهر 
 ،2021 �شبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�شعة 
للفرة  دره������م  م���ل���ي���ون   85 م����ع  م���ق���ارن���ة 
وبلغت امل�شروفات  نف�شها من عام 2020. 
 181 الثالث  للربع  والعمومية  الإداري����ة 
مليون   196.9 مع  مقارنة  دره��م،  مليون 
درهم للفرة نف�شها من عام 2020 وذلك 
الكفاءة  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود  م��وا���ش��ل��ة  اإط�����ار  يف 
�شيف  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وق��ال  الت�شغيلية. 
�شركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان؛  اآل 
املنا�شبة..  بهذه  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي 
�شايف  وارت��ف��اع  الإيجابية  نتائجنا  توؤكد   “
ال��وط��ن��ي��ة للتاأمني  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأرب�����اح 
نف�شها  ال��ف��رة  م��ع  مقارنة   18% بن�شبة 
ت�شتند  التي  الركائز  قوة  املا�شي  العام  من 
الوا�شحة  وا�شراتيجيتها  ال�شركة  اإليها 
لاأن�شطة  امللحوظ  النتعا�س  اإىل  اإ�شافة 
املتنامية  حمفظتنا  و�شكلت  القت�شادية. 
الحتفاظ  على  وقدرتنا  ال�شتثمارات  من 
عوامل   ج��دد  عماء  وا�شتقطاب  بعمائنا 
اأ�شا�شية اأ�شهمت يف حتقيق هذا النمو القوي. 
القت�شادي  ال��ت��ع��ايف  م�����ش��ار  ت��وا���ش��ل  وم���ع 
العاملي خال الربع الأخري من العام، فاإننا 
من  اأع��م��ال��ن��ا  من��و  م�شرية  موا�شلة  نتوقع 
الإي���رادات«.  و�شايف  املبيعات  اإجمايل  حيث 
واأ�شاف “ ا�شتطعنا بكفاءة واقتدار موا�شلة 
ج��ن��ي ث��م��ار ال��ع��م��ل اجل���اد وال������دوؤوب، حيث 

قامت الوكالة الدولية للت�شنيف الئتماين 
املتخ�ش�شة يف قطاع التاأمني “اإيه اإم ب�شت” 
 A  - م�شتوى  عند  ال�شركة  ت�شنيف  مبنح 
للم�شدر  الئ��ت��م��اين  والت�شنيف   ،- مم��ت��از 
وبنظرة   ،»a« ب��ت��ق��ي��ي��م  الأج���������ل  ط����وي����ل 
ال�شركة  ووا���ش��ل��ت  م�����ش��ت��ق��رة.  م�شتقبلية 
اأنحاء  التجارية يف خمتلف  ال�شراكات  عقد 
ع��ل��ى مكانتها  الإم�������ارات، واحل���ف���اظ  دول����ة 
املوثوقة  التاأمني  �شركات  اأبرز  كواحدة من 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  ا���ش��ت��م��رار  ال���دول���ة. م��ع  يف 
املالية  قوتها  توظيف  يف  للتاأمني  الوطنية 
م�شار  توا�شل  ومع  املتينة  املالية  ومائتها 
ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي خ���ال الربع 
الأخ����ري م��ن ال��ع��ام، ف��اإن��ن��ا ن��ت��وق��ع موا�شلة 
اأع��م��ال��ن��ا م���ن ح��ي��ث اإجمايل  م�����ش��رية من���و 
�شتوا�شل  كما  الإي�����رادات.  و���ش��ايف  املبيعات 
�شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني ال�شتثمار 
يف التكنولوجيا واخلدمات الرقمية ملواكبة 
احلالية  التعايف  وم�����ش��ارات  ال�شوق  ظ��روف 
وتقدم ال�شيخ  ومرحلة ما بعد كوفيد-19. 
حم��م��د ب��ن ���ش��ي��ف اآل ن��ه��ي��ان ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
والتقدير  ال�شكر  بخال�س  الإدارة  جمل�س 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
بن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  اهلل”و�شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م  جم��ل�����س 

اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  و�شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة على الدعم املتوا�شل. وقال 
“ واأود التعبري عن عميق �شكري اإىل جميع 
عمائنا و�شركائنا وم�شاهمينا على دعمهم 
وث��ق��ت��ه��م، واأق�����در ت��ف��اين وال���ت���زام موظفي 
ال���ع���م���اء، ون��ت��ط��ل��ع قدماً  ال�����ش��رك��ة جت����اه 
ال�شنوية  بالذكرى  الحتفالت  مل�شاركتكم 
اخل��م�����ش��ني ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س دول����ة الإم������ارات 
اأحمد  ق��ال  جانبه،  م��ن  امل��ت��ح��دة«.  العربية 
اأبوظبي  اإدري�س، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
الوطنية للتاأمني.. “حققت �شركة اأبوظبي 
الأ�شهر  خال  قوياً  اأداًء  للتاأمني  الوطنية 
2021، واأظهرت ال�شركة  الت�شعة من عام 
وتعزيز  يف  �شاعدت  عالية  ت�شغيلية  ك��ف��اءة 
يف  اأ�شهم  ال��ذي  الأم���ر  التناف�شية  ال��ق��درات 
زيادة الأرباح وحتقيق مكا�شب قوية لركائز 
الأق�شاط  اإجمايل  مثل  الرئي�شية  الأعمال 
 “ واأ���ش��اف  ال�شتثمار«.  واإي����رادات  املكتتبة 
العام،  م��ن  ال��راب��ع  ال��رب��ع  اإىل  انتقالنا  م��ع 
���ش��ن��وا���ش��ل ال��ع��م��ل ل��ا���ش��ت��ف��ادة دائ���م���ا من 
الفر�س اجلديدة لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
الفعالة  م�شاركتنا  �شنوا�شل  كما  لعمائنا، 
ال��ب��ّن��اءة يف  املجتمعية  امل��ب��ادرات  يف خمتلف 
جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة 
موثوقة  ت��اأم��ني  ك�شركة  مكانتنا  لر�شيخ 
و�شاهمت  ال���دول���ة«.  م�شتوى  ع��ل��ى  ورائ����دة 

 3 مببلغ  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
ال�شتثمار  “�شندوق  لدعم  دره��م  مايني 
امل�شاهمات  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  الجتماعي” 
املجتمعية “معاً”، بهدف معاجلة التحديات 
الجتماعية الأكرث اإحلاحاً يف اأبوظبي. كما 
الدعم لأكرث  ال�شركة على تقدمي  حر�شت 
م��ن خم�س م��ب��ادرات منذ ب��داي��ة ال��ع��ام، اإىل 
من  نخبة  م��ع  امل�شتمرة  ���ش��راك��ات��ه��ا  ج��ان��ب 
دولة  اأنحاء  واملوؤ�ش�شات يف خمتلف  الهيئات 
الإمارات، مبا فيها موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
ال�شركة  اأطلقت  كما  للمعرفة.  مكتوم  اآل 
ورفاهية  ب�����ش��ح��ة  ي��ع��ن��ى  خ��ا���ش��اً  ب��رن��اجم��ا 
اجل�شدية  ال�������ش���ح���ة  وت���ع���زي���ز  امل���وظ���ف���ني 

والعقلية والنف�شية.

»�لطاقة و�لبنية �لتحتية« تبا�صر باإن�صاء �أول مبنى �حتادي بالطباعة ثالثية �لأبعاد
•• دبي-وام:

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  با�شرت 
بتقنيات  ح��ك��وم��ي  م��ب��ن��ى  اأول  ت��ن��ف��ي��ذ 
اإن�شاء  ت�شمن  الأب��ع��اد  ثاثية  الطباعة 
واإجن�������از م��ب��ن��ى حم��ك��م��ة ون���ي���اب���ة امل����دام 
التقنية  ب��ه��ذه  ال�����ش��ارق��ة  يف  اجل���زائ���ي���ة 
جذري  حت��ول  نقطة  تعد  التي  احلديثة 
البناء والت�شييد والتي بدورها  يف قطاع 
���ش��ت��زي��د وت����رية و���ش��رع��ة ت��ن��ف��ي��ذ املباين 
واإجنازها يف زمن قيا�شي وتقليل تكاليف 

البناء. 

وق���ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ي��و���ش��ف عبداهلل 
البنية  م�شاريع  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
التحتية الإحتادية بوزارة الطاقة والبنية 
اإطار  يف  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه  اإن  التحتية 
ال��وزارة لاإ�شتفادة  تبذلها  التي  اجلهود 
ال�شناعية  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات  اأه�����م  م���ن 
الأبعاد،  الثاثية  الطباعة  الرابعة وهي 
ما  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  م�����ش��اري��ع  تنفيذ  يف 
يدعم توجهات دول��ة الإم��ارات يف جمال 
النفايات  تقليل  خ��ال  م��ن  ال���ش��ت��دام��ة 
ب�شورة  الطباعة  تتم  حيث  الإن�����ش��ائ��ي��ة 
الهند�شية  املخططات  ح�شب  اإلكرونية 

ب�����ش��ري. واأ�شاف  م��ب��ا���ش��رة   دون ت��دخ��ل 
مفهوم  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف  ال�������وزارة  اأن 
خال  من  امل�شتدام  والتطوير  الإبتكار 
كاأ�شلوب  الذكية  التكنولوجيا  ت�شخري 
الدولة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ق��دم  ع��م��ل 
تنفيذ  جم���ال  يف  رائ����دا  م��رك��زا  وجعلها 
اأن  اإىل  م�شريا  التحتية  البنية  م�شاريع 
ا�شتخدام تقنية الطباعة ثاثية البعاد 
م��ت��ق��دم��ة والأوىل  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
م��ن ن��وع��ه��ا يف جم���ال الن�����ش��اء للمباين 
بن�شبة  البناء  تكلفة  الحتادية تقلل من 
% والنفايات الناجمة عن عمليات   50

% ما   60 ع���ن  ت��زي��د  بن�شبة  الن�����ش��اء 
الإقت�شادي  امل��ردود  على  ايجابا  ينعك�س 
ا�شتدامة  حت��ق��ي��ق  يف  وي�����ش��اه��م  ل��ل��ق��ط��اع 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل�������وارد، وي���دع���م ت��وج��ه وزارة 
ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ن��ب��ث��ق من 
توجه حكومة الإم��ارات. ولفت املهند�س 
تقنية  ا�شتخدام  اأن  اإىل  عبداهلل  يو�شف 
الطباعة ثاثية البعاد يف ان�شاء املباين 
جمال  يف  نوعية  نقلة  يعترب  احلكومية 
ا�شتخدام  اأن  ح��ي��ث  وال��ت�����ش��ي��ي��د  ال��ب��ن��اء 
ال�شدات  اإجن��از  على  يرتكز  التقنية  هذه 
اخلر�شانة  و���ش��ب  وال��ت��دع��ي��م  امل��ع��دن��ي��ة 

وبناء الطابوق. واأكد اأن الوزارة حر�شت 
املتوفرة يف  ا�شتخدام مواد اخللطة  على 
الدولة والتي تت�شف مب�شتوى عزل عال 
وفعال من خال طباعة احلوائط ب�شكل 
هند�شي مبتكر لا�شتفادة من الفراغات 
وم�شتدام  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  احل����وائ����ط  يف 
والتقليل  ح��راري��اً  املبنى  ع��زل  ي�شاهم يف 
من معدلت ا�شتهاك الطاقة بالإ�شافة 
اإىل و�شع حلول لتو�شيل اخلدمات داخل 
جميع  ت�شمل  التي  املطبوعة  احل��وائ��ط 
ومياه  ك��ه��رب��اء  م���ن  للمبنى  اخل���دم���ات 

وات�شالت وتكييف وغريها.

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4739/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١86

ب�شداد   ، الدعوى رقم ١38٠/٢٠٢٠ جتاري جزئي  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )٢63٤٥٥.9٤( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : ابناء عيد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة - الرو�شة - �شارع الزهراء - مبنى ٢٠٠٠ - �شقة ٥٤6

املطلوب اإعانه : ١- كونفور�س اآربيا للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع��ان  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )٢63٤٥٥.9٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

MOJAU_2021- 0031693 رقم املعاملة
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
 يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول : �شليمان حممد را�شد ال�شعدي - اجلن�شية : الإمارات. 
اإىل الطرف الثاين : ال�شيد ال�شيد ابراهيم البيومي - اجلن�شية : م�شر.

بال�شم التجاري )فن ال�شكال ملقاولت الملنيوم والزجاج( ن�شاط الرخ�شة )مقاولت فئة 
�شاد�شة جتهيز وتركيب البواب والنوافذ من الملنيوم والزجاج واحلديد( واملرخ�س من 

دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 770706 ال�شادرة 
بتاريخ 2019/5/28  يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعان.  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن بالن�سر 

 1605/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/١-  بدور عتيق بال مراماه العميمي  -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/هيثم �شاح جال عبداهلل حممد
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )١١٥٢٤(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال ١٥ يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اعالن بالن�سر        
 2662/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : ١- تيب توب لتجميل ال�شاحات اخلارجية والداخلية �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد ابراهيم حممد احمد بوملحه 

وميثله : فهد بن را�شد بن عي�شى بن عبداللطيف ال�شركال 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مبلغ وقدره )3٠.٠٠٠( درهم  قد 
تاريخ  من   %١٢ القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م  ال��ف  ثاثون 
النزاع رقم  بالنفاذ املعجل با كفالة �شم ملف  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 

٢٠٢١/3١٢8 نزاع مدين 
ادارة  مكتب  يف  �شباحا   ٠9:٠٠ ال�شاعة   ٢٠٢١/١١/١٥ امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الهامة على  القطاعات  الذي يعترب من 
م�شتوى الدولة والعامل«.

واأ�شاف الظاهري:” ن�شعى عرب تواجدنا 
يف معر�س اأبوظبي الدويل للبرول اإىل 
ال��ت��وا���ش��ل م���ع ���ش��ن��اع ال���ق���رار يف قطاع 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، وب��ح��ث ف��ر���س التعاون 
امل�شاريع  على  والتعرف   ، ال�شاأن  ه��ذا  يف 
واملهام التي ميكن العمل بها يف امل�شتقبل، 
الذي  التكنولوجي  التطور  م��ع  خا�شة 
ي�شهده القطاع والذي نحاول من خال 

�شركتنا مواكبته« .
واأو�شح الظاهري اأن �شركة “ يونيفر�شال 
اأف�شل  ت��ق��دمي  على  حت��ر���س  تكنيكال” 
اخل����دم����ات يف ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از و 

•• اأبوظبي-الفجر:

 “ تكنيكال  “يونيفر�شال  �شركة  اأعلنت 
القاب�شة  يونيفر�شال  ملجموعة  التابعة 
فعاليات  يف  م�شاركتها  ع��ن  الإم��ارات��ي��ة 
م���ع���ر����س وم�����وؤمت�����ر اأب����وظ����ب����ي ال�����دويل 
ال���ذي   ”2021 “ اأدي����ب����ك  ل���ل���ب���رول 
للمعار�س خال  ابوظبي  يقام يف مركز 

الفرة 15-18 نوفمرب اجلاري .
الظاهري  ���ش��ب��ي��ب  ب����ن  حم���م���د  ق�����ال  و 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة يونيفر�شال 
:” حتظى  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ال��ق��اب�����ش��ة 
اديبك  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ش��ارك��ة يف 
مع  خ��ا���ش��ة  ك���ب���رية،  ب��اأه��م��ي��ة   2021

جتاوز دولة الم��ارات وبقية دول العامل 
دولتنا  وجن�����اح   ، اجل���ائ���ح���ة  ل���ت���اأث���ريات 
من  امل��ت��ع��اف��ي��ة  ال�����دول  اأول  ت��ك��ون  ان  يف 
روؤية ومبادرات قيادتنا  اجلائحة بف�شل 
دورة  تنظيم  م��ن  مكننا  مم��ا  ال��ر���ش��ي��دة، 
العام احلايل على اأر�س الواقع، بدًل من 
العام  يف  ح��دث  كما  افرا�شيا  تنظيمها 
يعترب  الظاهري:”  واأ����ش���اف  امل��ا���ش��ي«. 
من�شة   ”2021 اأدي����ب����ك   “ م��ع��ر���س 
وال�شركات  ال���ق���رار  ���ش��ن��اع  ه��ام��ة جت��م��ع 
يف  العاملة  والعاملية  والقليمية  املحلية 
املعر�س  و�شيبحث  والغاز،  النفط  قطاع 
وا�شتعرا�س  ال�����ش��رك��ات،  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
القطاع احليوي  املتاحة يف هذا  الفر�س 

احل���ف���اظ ع��ل��ى اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة، 
م�شرياً اإىل اأن ال�شركة طوال ما يزيد عن 
45 عاماً قد �شاهمت يف تعزيز مكانتها 
دور  لعب  ، اىل جانب  التناف�شية  يف ظل 
هام يف التعاون مع �شركائها و ال�شركات 
اأعمالها  لتنفيذ  مظلتها  حتت  املن�شوية 
التقنيات  مواكبة  و  وج���ودة،  ك��ف��اءة  بكل 

املتغرية بطريقة عملية.
تعزيز  م����ن  مت��ك��ن��ن��ا  ل���ق���د  واأ�شاف:” 
والغاز ك�شركة  النفط  تواجدنا يف قطاع 
ن�شم  و  طويلة  ب��خ��ربة  ونتمتع   ، رائ���دة 
بالكفاءة،  يتمتع  متخ�ش�س  عمل  فريق 
ل��ن��ي��ل ر����ش���ا ع��م��ائ��ن��ا وك�شب  ون�����ش��ع��ى 

ثقتهم«.

تت�صمن ا�صتثمارات بقيمة 2 مليار دولر اأمريكي يف عدة جمالت ا�صتثمارية

توقيع �تفاقية تعاون ��صرت�تيجي بني جمموعة جين�صا 
�لقاب�صة �ل�صينية و�صركة رويال �صرت�تيجيك بارترنز �لإمار�تية 

» يونيفر�صال تكنيكال« الإماراتية تعزز تواجدها يف معر�س »اأديبك 2021«

حممد بن �صبيب �لظاهري: ��صتعر��س �لفر�س يف قطاع �لنفط و�لغاز و�لتعاون مع �ل�صركاء

•• دبي-الفجر:

القاب�شة  ج��ي��ن�����ش��ا  جم���م���وع���ة  وق���ع���ت 
�شراتيجيك  روي���ال  و���ش��رك��ة  ال�شينية 
اتفاقية  م���وؤخ���را  الإم���ارات���ي���ة  ب���ارت���رز 
حفل  خ��ال  وذل��ك  ا�شراتيجي،  تعاون 

كبري يف فندق ذا اإت�س يف دبي.
م�شروع  اإق���ام���ة  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
م�شرك يف جمال الأ�شول الرقمية و يف 

جمال الألعاب الرفيهية.
يف  القاب�شة  جين�شا  جمموعة  تعمل  و 
البلوكت�شني  تقنية  منها  جم��الت  ع��دة 
وغريها  والعقارات  والرفيه  والتمويل 

من املجالت الأخرى. 
تركز �شركة رويال �شراتيجيك بارترز 
على ا�شتثمار وتطوير ال�شناعات النا�شئة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
�شراتيجيك  روي���������ال  ����ش���رك���ة  ت���ع���د   
مبادرة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  م�����ش��اه��م��ا  ب���ارت���رز 
وقد  بال�شني”،  “ها  ال���ودي  ال��ت��ع��اون 
ق����دم����ت م�������ش���اه���م���ات ب��������ارزة يف جم���ال 
والتعاون  القت�شادية  التبادلت  تعزيز 
بني  الثقافية  وال��ت��ب��ادلت  ال�شتثماري 

ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ني ودول������ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة. 

علي،  اآل  حمد  الدكتور  احلفل  وح�شر 
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة روي�����ال 
الإمارات  دول��ة  يف  بارترز  �شراتيجيك 

رئي�س   ، ليو  و���ش��ع��ادة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
جمل�س اإدارة جمموعة جين�شا القاب�شة، 

ووقعا اتفاقية تعاون ا�شراتيجي.
كما ح�شر احلفل �شعادة اأبوبكر اخلوري 
اأبوظبي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س   ،

كابيتال جروب.  ويف كلمته، اأعرب �شعادة 
اأبوبكر  ل�شعادة  امتنانه  خال�س  عن  ليو 
اآل علي على  اخل���وري  وال��دك��ت��ور حمد 

ثقتهما ودعمهما القوي. 
جين�شا  جمموعة  اأن  ليو  ���ش��ع��ادة  واأف����اد 

�شراتيجيك  روي���ال  �شركة  و  القاب�شة 
ب���ارت���رز ���ش��ت��ع��م��ان م��ع��ا ، ل��ب��ن��اء اأكرب 
يف  ع��رب��ي��ة  �شينية  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ق���اع���دة 

ال�شرق الأو�شط.
ع��ن��ه جم��م��وع��ة جين�شا  ك�شفت  مل��ا  وف��ق��ا 
التعاون  لتفاقية  وا���ش��ت��ن��ادا  القاب�شة، 
ال�شراتيجي ال�شاملة التي مت التو�شل 
�شراتيجيك  روي����ال  ���ش��رك��ة  م��ع  ال��ي��ه��ا 
ب���ارت���رز ��������س.م.م، ف���اإن���ه وب��ح��ل��ول عام 
ا����ش���ت���ث���م���ارات  �����ش����خ  ����ش���ي���ت���م   2022
م��ل��ي��ار دولر   2 ب��ق��ي��م��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
اإماراتي،  دره���م  مليار   7.2“ ام��ري��ك��ي 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة يف دولة  ق��ط��اع��ات  يف ع���دة 
الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، مب���ا فيها 
ال��ت��م��وي��ل، �شبكة  ال��ب��ل��وك��ت�����ش��ني،  ت��ق��ن��ي��ة 
املجالت  العقارات،  الرفيه،  النرنت، 

الطبية وغريها من املجالت.
املجموعة  ���ش��ت��ن�����ش��ئ  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  يف 
بالتعاون مع �شناديق ا�شتثمارية اإماراتية 
���ش��ن��دوق��ا ل�����ش��ن��اع��ة ال��ب��ل��وك��ت�����ش��ني، كما 
لاأ�شول  امتثال  بور�شة  اإن�شاء  و�شيتم 
الك�شف عن  ي��ت��م  ل��ن  اأن���ه  اإل  ال��رق��م��ي��ة، 

املوعد املحدد لاإطاق بعد.

غرفة دبي حتدد فر�س �لتعاون 
و�لتجارة و�ل�صتثمار مع �إندوني�صيا

•• دبي-الفجر: 

اإطار ا�شتعداداتها لتنظيم الدورة الأوىل من املنتدى العاملي لاأعمال لدول  يف 
الآ�شيان يف 8-9 دي�شمرب 2021، الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع اإك�شبو 
اآل  2020 دبي حتت رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، اأ�شدرت 
غرفة دبي اليوم حتليًا مف�شًا حول فر�س الأعمال والتجارة وال�شتثمار بني 

دولة الإمارات واإندوني�شيا. 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  على  ال�شوء  التحليل  و�شلط 
20 �شريك  اأك���رب  ق��ائ��م��ة  ال��دول��ة �شمن  ك��ان��ت  2020، ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة يف ع���ام 
كوجهة   24 املرتبة  يف  الإم���ارات  �شنفت  كما  لإندوني�شيا،  بالن�شبة  لا�شترياد 
يف  و33   52 املرتبة  اإندوني�شيا  احتلت  نف�شه،  العام  ويف  اإندوني�شيا.  ل�شادرات 
اأن هناك  اإىل  قائمة ال�شادرات وال��واردات الإماراتية على التوايل. وي�شري ذلك 
والتجارة  امل�شرك  التعاون  لزيادة  امل�شتغلة  غري  الفر�س  من  هائلة  جمموعة 

الثنائية بني اجلانبني.
وك�شف التقرير عن 10 منتجات حمتملة ميكن للتجار الإندوني�شيني من خالها 
زيادة ال�شادرات اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة؛ على راأ�شها الفحم ولفائف 
ال�شلب امل�شطح والأحذية. وبلغت واردات الإمارات من هذه املنتجات الع�شرة يف 
اإندوني�شيا من  لكن ح�شة  اأمريكي،  دولر  مليون   125 اأك��رث من   2020 عام 
واردات الإمارات لهذه املنتجات كانت اأقل من %15، وهو ما يوؤكد وجود فر�س 
ا�شترياد  الإماراتية  لل�شركات  ميكن  كما  الإندوني�شيني.  للتجار  كبرية  ت�شدير 
اإندوني�شيا  من  الهند  وج��وز  والقهوة  والقريد�س  الأخ�شاب  ومنتجات  املاب�س 

اأفريقيا  اأ���ش��واق  اإىل  ت�شديرها  واإع����ادة 
واأوروبا وال�شرق الأو�شط.

وقال �شعادة حمد مبارك بوعميم، مدير 
دول  م��ن��ط��ق��ة  “ُتعد  دب�����ي:  غ���رف���ة  ع����ام 
الآ�شيان مهمة للغاية بالن�شبة لل�شركات 
العربية  التي تتخذ من دبي والإم���ارات 
اإندوني�شيا  ُتعد  لها، حيث  املتحدة مقراً 
واحدة من اأهم الأ�شواق يف منطقة دول 
العديد  وجود  اأرقامنا  وتظهر  الآ�شيان. 
يتم  التي مل  امل�شتغلة  الفر�س غري  من 
ي�شلط  ك��م��ا  ب��ال��ك��ام��ل.  منها  ال���ش��ت��ف��ادة 
الفجوات  على  ال�����ش��وء  اأي�����ش��اً  التحليل 
املوجودة واملجالت التي ُيحتمل اأن يكون 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  م��رب��ح��ة  ع���وائ���د  ف��ي��ه��ا 

لل�شركات التي ت�شتهدف اإندوني�شيا«. 
واأ�شاف �شعادته قائًا: “التعاون امل�شرك بني اجلانبني م�شتمر واآخرها التفاقية 
ال�شيادي  ال���رثوة  و���ش��ن��دوق  وورلد”،  ب��ي  “دي  ب��ني  م��وؤخ��راً  توقيعها  مت  ال��ت��ي 
اإندوني�شيا،  يف  البحرية  امل��وان��ئ  ق��درة  تطوير  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  الإندوني�شي، 
اندوني�شيا  املقبلة.  الثاثة  العقود  م��دى  على  اللوج�شتية  عملياتها  وتعزيز 
بالن�شبة لنا �شوق مهمة، والفر�س املجزية املتاحة يف هذه ال�شوق ينبغي ال�شتفادة 
منها«.  اأما فيما يتعلق بال�شادرات، فقد حددت الدرا�شة 10 منتجات حمتملة 
ميكن ت�شديرها من الإمارات العربية املتحدة اإىل اإندوني�شيا؛ على راأ�شها الذهب 
اخلام، والأملنيوم غري امل�شغول، وبوليمرات الإيثيلني. واأ�شار التحليل اإىل اأن قيمة 
واردات اإندوني�شيا من هذه املواد خال العام 2020 و�شلت مبلغاً تقارب قيمته 
307 مليون دولر، اإل اأن ح�شة الإمارات كانت اأقل من %15، مما يوؤكد وجود 

فر�شة كبرية للتجار الإماراتيني لزيادة �شادراتهم. 
اأندوني�شيا  تعترب  الأغذية حيث  للتعاون يف جمال  التحليل وج��ود فر�س  وب��نّي 
دولة  ت�شتورد  2020، يف حني  العام  العامل يف  لاأغذية يف  اأك��رب م�شدر  �شابع 
للتعاون  املجال  يفتح  مما  الغذائية،  احتياجاتها  من   80% ح��وايل  الإم���ارات 

امل�شرك يف هذا املجال يف امل�شتقبل.

اأدنوك للتوزيع ُتعلن نتائج الربع الثالث لعام 2021

�ل�صركة ت�صجل �أرباحًا قبل خ�صم �لفائدة و�ل�صريبة و�ل�صتهالك و�لإطفاء بقيمة 737 
مليون درهم، و�صايف ربح بقيمة 529 مليون درهم خالل �لربع �لثالث من �لعام 2021

•• اأبوظبي–الفجر: 

الرائدة  للتوزيع،  اأدن���وك  �شركة  اأعلنت 
ق���ط���اع  ال�������دول�������ة يف  ع����ل����ى م���������ش����ت����وى 
واملدرجة  ال��ت��ج��زئ��ة،  وم��ت��اج��ر  ال���وق���ود 
املالية  ل���������اأوراق  ظ���ب���ي  اأب������و  ����ش���وق  يف 
 )AEA006101017( ال��رق��م  حت��ت 
اليوم   ،)ADNOCDIST:و)الرمز
الأوىل  اأ�شهر  للت�شعة  املالية  نتائجها 
اأرباحاً  �شجلت  ، حيث   2021 عام  من 

اأ�شا�شية قبل خ�شم الفائدة وال�شريبة وال�شتهاك والإطفاء 
بقيمة 2.3 مليار درهم، بينما بلغ �شايف اأرباح ال�شركة 1.7 
مليار درهم. وخال الربع الثالث، بلغت الأرباح قبل خ�شم 
مليون   737 والإط��ف��اء  وال���ش��ت��ه��اك  وال�شريبة  ال��ف��ائ��دة 

درهم، و�شايف الربح 529 مليون درهم.

املرونة يف الأداء املايل
اإجمايل كميات الوقود  �شهدت ال�شركة انتعا�شاً متوا�شًا يف 
 10.6% بن�شبة  زادت  وال��ت��ي  �شبتمرب  �شهر  خ��ال  املباعة 
على  القيود  تخفيف  عقب  وذل��ك  اأغ�شط�س،  ب�شهر  مقارنة 
�شهدتها  التي  الناجحة  التطعيم  وحملة  والتنقل  احل��رك��ة 
جميع اأنحاء دولة الإمارات، كما متت  العودة اإىل نظام العمل 
وعادت  احلكومية،  ال��دوائ��ر  يف   100% بن�شبة  احل�شوري 
املدار�س اإىل نظام التعليم ح�شورياً، ويتوقع اأن ت�شهد كميات 
الوقود املباعة زيادة متوا�شلة خال الربع الأخري من العام. 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، �شجلت ال�شركة تزايداً يف كميات الوقود 
املباعة يف حمطاتها يف اإمارة دبي، حيث ت�شّغل ال�شركة الآن 
31 حمطة خدمة يف الإمارة. وتدير اأدنوك للتوزيع 459 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  اأن��ح��اء  جميع  يف  خدمة  حمطة 

وذلك كما يف 30 �شبتمرب 2021.
ال�شركة تطبيق  التجاري يف  القطاع  اآخ��ر، وا�شل  ويف جانب 
موا�شلة  ذل���ك  يف  مب��ا  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة،  امل��ب��ي��ع��ات  ا�شراتيجية 
من خال  “اأدنوك فويجر”  زي��وت  توزيع  يف  دولياً  التو�شع 
اعتماد موزعني جدد يف الربع الثالث من عام 2021، حيث 
ارتفع حجم ال�شادرات حتى الآن اإىل �شعف م�شتوى �شادرات 
عام 2020.  كما �شهد قطاع مبيعات التجزئة غري املرتبطة 
بن�شبة  الربح  اإجمايل  ارتفع  حيث  م��ط��رداً،  حت�شناً  بالوقود 
بالفرة  مقارنة   ،2021 ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  يف   3%.
جتديد  برنامج  ذل��ك  على  و�شاعد   ،2020 ع��ام  من  نف�شها 
الرويجية  احل��م��ات  اإط���اق  ج��ان��ب  اإىل  التجزئة  متاجر 
اجلانب  ويف  اأدن��������وك«.  “مكافاآت  ب��رن��ام��ج  ع���رب  اجل���اذب���ة 

الت�شغيلي، و�شمن النقلة النوعية التي تنفذها ال�شركة، اأكدت 
اأدنوك للتوزيع التزامها بخف�س النفقات الت�شغيلية، وتعزيز 
قدرتها التناف�شية يف قطاع الوقود ومتاجر التجزئة يف دولة 
 ،2021 ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  وخ��ال  الإم����ارات. 
تقل�شت النفقات الت�شغيلية لل�شركة بن�شبة %17.8 مقارنة 
بالت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2020، وذلك على الرغم من 

تو�شعة �شبكات حمطات ال�شركة.

موا�صلة م�صرية النمو الذكي
ا�شتمرت   ،2021 ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ���ش��ه��ر  الت�شعة  وخ���ال 
التزود  خدمات  بتقدمي  بوعدها  الإي��ف��اء  يف  للتوزيع  اأدن��وك 
واملناطق  لعمائها  واحلديثة  الرقمية  والت�شوق  بالوقود 
خدمة  حمطة   14 افتتحت  حيث  تخدمها،  ال��ت��ي  املحلية 
جديدة يف دولة الإم��ارات. كما �شهد برنامج جتديد متاجر 

النتهاء  اأدن�������وك  واح�����ة 
متجراً   35 جت��دي��د  م��ن 
الدولة  اأن��ح��اء  جميع  يف 
املاأكولت  للعماء  تقدم 
ال������ط������ازج������ة وال�����ق�����ه�����وة 
باقة  ج��ان��ب  اإىل  امل��م��ت��ازة 
وا������ش�����ع�����ة م������ن خ�����ي�����ارات 
وامل�شروبات.   امل����اأك����ولت 
كما ح�شلت ال�شركة على 
ع��دم ممانعة من  ���ش��ه��ادة 
للمناف�شة  العامة  الهيئة 
ال���ع���رب���ي���ة  امل����م����ل����ك����ة  يف 
لا�شتحواذ  ال�����ش��ع��ودي��ة 
خدمة  حمطة   35 على 
ووا�شلت  ال�����ش��ع��ودي��ة.  يف 
ال�شركة تو�شعها يف اململكة 
حمطات   10 ب���ا����ش���اف���ة 
خ���دم���ة ج����دي����دة ك���م���ا يف 
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للتوزيع  اأدن���وك  وت��وؤك��د   .2021 ع��ام  حمطة خدمة خ��ال 
واملجتمعات  العماء  ت�شوق  جت��رب��ة  بتعزيز  التزامها  على 
هذا  ويف  ال�شعودية.  العربية  اململكة  اأنحاء  املحلية يف جميع 
ال�شياق، قال املهند�س بدر �شعيد اللمكي، الرئي�س التنفيذي 
ا�شتثمارية  جتربة  �شركتنا  “متثل  للتوزيع:  اأدن��وك  ل�شركة 
م��ت��م��ي��زة، وه���و م��ا ت���وؤك���ده ن��ت��ائ��ج ال���ي���وم، ون��ح��ن متفائلون 
التعايف  وب��دء  للنمو  وا�شحة  موؤ�شرات  وج��ود  مع  بامل�شتقبل 

من جائحة كوفيد-19.
و�شنوا�شل الركيز على خطط تو�شعنا حملياً ودولياً لتعزيز 
ومتاجر  ال���وق���ود  ت��وزي��ع  جم���ال  يف  رائ����دة  ك�����ش��رك��ة  مكانتنا 

التجزئة يف الإمارات، وكموزع عاملي للوقود.
كما ن�شعى للمحافظة على مكانتنا املالية الرا�شخة، و�شنوا�شل 
تقدمي املفاهيم اجلديدة املبتكرة اىل ال�شوق، مما �شي�شهم يف 

تعزيز جتربة ت�شوق العماء. ونتوقع اأن يت�شارع منو ال�شركة 
م��دف��وع��اً ب��الن��ت��ع��ا���س الق��ت�����ش��ادي وزي����ادة ع���دد ال��ع��م��اء يف 
مو�شم الإجازات، اإىل جانب افتتاح معر�س “اأك�شبو 2020” 

وا�شت�شافة الإمارات للعديد من الفعاليات الريا�شية.«

الرتكيز على العمالء
على  حفاظاً  ال�شحة  معايري  باأعلى  التزامها  جانب  واإىل 
�شامة موظفيها وعمائها ودعم جهود اجلهات املعنية للحد 
“اأدنوك للتوزيع”  انت�شار جائحة كوفيد-19، حر�شت  من 
الأمامية  اخل��ط��وط  م��وظ��ف��ي  م��ن   100% ح�����ش��ول  ع��ل��ى 
التن�شيطية  ع��ل��ى اجل��رع��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف حم��ط��ات اخل��دم��ة 
وعملت ال�شركة على تعزيز جتربة ت�شوق  للقاح كوفيد-19. 
عمائها خال عام 2021، حيث �شجل برنامج ولء العماء 
“مكافاآت اأدنوك” اأكرث من 1.2 مليون ع�شو، حيث �شاهمت 
الرويجية  احل���م���ات 
ال�شركة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
الثالث  ال����رب����ع  ط�������وال 
ال���ع���ام يف ذل����ك اإىل  م���ن 
ح���د ك��ب��ري، مب���ا يف ذلك 
واربح،  ت�شوق  �شحوبات 
���ش��ه��دت احلمات  ح��ي��ث 
ال���روي���ج���ي���ة اأك�����رث من 
م�شاركة  م���ل���ي���ون   16
ع������ل������ى م�����������دى ث�����اث�����ة 
لأع�شاء  واأت���ي���ح  اأ���ش��ه��ر. 
فر�شة  املكافاآت  برنامج 
ال�شحوبات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
م����ع ك����ل ع��م��ل��ي��ة ����ش���راء 
وفر�شة  ب��ه��ا  ي���ق���وم���ون 
جديدة  ب�شيارات  ال��ف��وز 
وهواتف  نقدية  وجوائز 
حم��م��ول��ة وغ���ريه���ا من 

اجل��وائ��ز الأخ���رى. وب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل��ك، �شهد 
الربع الثالث من العام اإطاق عدد من العرو�س 
املتاجر  يف  نظمت  التي  الرويجية  واحل��م��ات 
بهدف  اأدنوك”  “مكافاآت  ب��رن��ام��ج  خ��ال  م��ن 
تعزيز جتربة ت�شوق العماء وتقدمي باقة من 
وذوق  اهتمامات  تر�شي  التي  القّيمة  امل��ب��ادرات 
تلك  وت�شمنت  ال��ع��م��اء.  م��ن  وا���ش��ع��ة  �شريحة 
املبادرات عر�س “خ�شم 10 دراهم من كل 30 
درهماً” تنفقها يف متجر واحة اأدنوك، واإطاق 
ع��رو���س احل��زم امل��زدوج��ة ال��روي��ج��ي، مم��ا اتاح 
كبرية  بكميات  اليومية  م�شتلزماتهم  �شراء  فر�شة  للعماء 
وبقيمة جيدة، اإ�شافة اإىل حملة توعوية يف حمطات اخلدمة 

يف دبي لتعريف الحياء ال�شكنية مبواقع حمطات اخلدمة.

عائدات جمزية للم�صاهمني
ويف اأعقاب اإدراج اأدنوك للتوزيع �شمن موؤ�شر مورغان �شتانلي 
كابيتال اإنرنا�شيونال لاأ�شواق النا�شئة يف مايو 2021، مت 
يف  النا�شئة  لاأ�شواق  فوت�شي  موؤ�شر  يف  اأي�شاً  ال�شركة  اإدراج 
يف  ال�شركة  اإدراج  ي���وؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن   .2021 �شبتمرب 
للتوزيع  اأدن���وك  اأ�شهم  جاذبية  زي���ادة  اإىل  املوؤ�شرين  هذين 
بالن�شبة ملوؤ�ش�شات ال�شتثمار الدولية، مما �شي�شهم يف تنويع 

قاعدة م�شتثمري ال�شركة.
جمل�س  م��واف��ق��ة  ع��ن  للتوزيع  اأدن����وك  اأع��ل��ن��ت  �شبتمرب،  ويف 
امل�شتثمرين  على  مرحلية  اأرب���اح  ت��وزي��ع  على  ال�شركة  اإدارة 
درهم  مليار   1،285 بقيمة  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  ع��ن 
مليون   350 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ل��ل�����ش��ه��م(،  ف��ل�����س   10.285(
ويعد   .2021 اأك��ت��وب��ر  يف  دفعها  مت  حيث  اأم��ري��ك��ي،  دولر 
 2021 لعام  الكاملة  الأرب���اح  من  ل��اأرب��اح  توزيع  اأول  ه��ذا 
درهم  مليار   2،57 اإىل  قيمتها  ت�شل  اأن  املتوقع  من  والتي 
ال�شركة  �شيا�شة  م��ع  يتوافق  مب��ا  لل�شهم(،  فل�س   20.57(
 4.8% بن�شبة  ربحي  عائد  ميثل  ما  وه��و  الأرب���اح.  لتوزيع 
لعام 2021 )بناء على �شعر 4.26 درهم لل�شهم كما يف 8 
لل�شركة، فمن  املعتمدة  لل�شيا�شية  ووفقاً   .)2021 نوفمرب 
اأرب��اح عام  اأن يتم توزيع اجل��زء الثاين والأخ��ري من  املتوقع 
الإدارة  جمل�س  بتو�شيات  رهناً   ،2022 اأب��ري��ل  يف   2021

وموافقة امل�شتثمرين.
لل�شركة  القوي  املايل  الو�شع  الأرب��اح  توزيع  �شيا�شة  وتعك�س 
حتى نهاية العام 2020 والثقة يف اآفاق منوها وقدرتها على 
حتقيق تدفقات نقدية م�شتقرة. وتظل اأدنوك للتوزيع واثقة 
وحتقيق  ال�شراتيجية  بالتزاماتها  الوفاء  على  قدرتها  يف 

عائدات نقدية م�شتدامة مل�شاهميها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

دائرة  مع  بالتعاون  املالية،  ل���اأوراق  اأبوظبي  �شوق  اأعلن 
اإىل  مقرح  تقدمي  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي،  القت�شادية-  التنمية 
اأول  اإ����ش���دار  ب��خ�����ش��و���س  وال�����ش��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة 
ال�شتحواذ  لأغ��را���س  املوؤ�ش�شة  لل�شركات  تنظيمي  اإط���ار 
هذا  و�شي�شاهم  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  منطقة  يف  والن���دم���اج  
اأبوظبي  ���ش��وق  م��ن  املُ��ق��رح  امل��ت��ط��ّور،  التنظيمي  الإط����ار 
يف  اأبوظبي،  القت�شادية  التنمية  ودائ��رة  املالية  ل��اأوراق 
توفري بيئة ا�شتثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية 
اخلا�شة بقطاع �شركات ال�شتحواذ و الندماج، مما �شيوفر 
اأو�شع من  لل�شركات النا�شئة وامل�شتثمرين الدوليني اآفاقاً 
التنظيمية  الأط��ر  هذه  و�شت�شمح  الفريدة.  النمو  فر�س 
املقرحة للرعاة من خ��ارج دول��ة الإم��ارات التقدم بطلب 
�شركاتهم �شمن  اأ�شهم  اإدراج  املوافقة على  للح�شول على 
والندماج  ال�شتحواذ  لأغ��را���س  املوؤ�ش�شة  ال�شركات  فئة 
املالية. وقد عمل على تطوير  ل��اأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف 
اأب��وظ��ب��ي لاأوراق  ���ش��وق  ك��ّل م��ن  التنظيمية  ه��ذه الأط���ر 

بالتعاون مع  اأبوظبي،  التنمية القت�شادية  املالية ودائرة 
اأخ�شائيني قانونيني وا�شتثماريني من اأجل �شياغة لوائح 
ال�شتحواذ  لأغرا�س  املوؤ�ش�شة  بال�شركات  ُتعنى  تنظيمية 
الأمريكي  التنظيمي  الإط����ار  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  والن���دم���اج، 
لل�شركات املوؤ�ش�شة لأغرا�س ال�شتحواذ والندماج كمعيار 
لة.   ال�شّ ذات  ال��دول��ي��ة  التنظيمية  الأط���ر  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ق��ب��ل هيئة الأوراق  وع��ق��ب الن��ت��ه��اء م��ن م��راج��ع��ت��ه م��ن 
املالية وال�شلع، �شيخ�شع هذا الإطار التنظيمي للموافقة 
هذه  ويف  املعنية.  التنظيمية  اجلهات  قبل  من  الر�شمية 
احلمادي،  ال�����ش��رف��اء  ع��ل��ي  حم��م��د  م��ع��ايل:  ق���ال  املنا�شبة 
رئي�س دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي: “ميّثل اإ�شدار 
لأغرا�س  املوؤ�ش�شة  بال�شركات  اخلا�س  التنظيمي  الإط��ار 
منو  م�شرية  �شمن  مهمة  خطوة  والن��دم��اج  ال�شتحواذ 
املزدهرة  النا�شئة  ال�شركات  لقطاع  �شيوفر  مما  اأبوظبي، 
م�شدراً اآخر من التمويل. وتعك�س م�شاركة دائرة التنمية 
القت�شادية اأبوظبي يف �شياغة الإطار التنظيمي لل�شركات 
بدعم  التزامنا  والندماج  ال�شتحواذ  لأغرا�س  املوؤ�ش�شة 
كوجهة  مكانتها  تعزيز  وموا�شلة  الإم����ارة  اقت�شاد  من��و 

الأم����وال وال���ش��ت��ث��م��ارات. واليوم،  ل��روؤو���س  عاملية ج��اذب��ة 
حتت�شن اأبوظبي جمموعة قوية من ال�شركات الإقليمية 
اإىل م��ا ت��وف��ره من  امل��زده��رة �شريعة النمو، وُي��ع��زى ذل��ك 
ب�شعر  الأع���م���ال م��دع��وم��ة  وب��ي��ئ��ة  م��رن��ة  ل��وائ��ح تنظيمية 
نوا�شل  �شرف م�شتقر ونظام �شريبي منخف�س. و�شوف 
رفد اقت�شاد الإمارة انطاقاً من جهود البتكار وامل�شاعي 
قال  وب��دوره  الأع��م��ال«.  بيئة  املبذولة لارتقاء مب�شتوى 
�شامح القبي�شي املدير التنفيذي ملكتب ال�شوؤون التنفيذية 
�شوق  اإن�شاء  “ان  اأبوظبي:  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف 
الإمارة  ال��ت��زام  يج�ّشد  ال�شركات  من  القطاع  بهذا  معني 
بتوفري بيئة حيوية وداعمة لروؤو�س الأموال، لتكون حلقة 
اأنحاء  جميع  م��ن  وامل�����ش��دري��ن  امل�شتثمرين  ب��ني  ال��و���ش��ل 
العامل ودعمهم بكافة مقومات ال�شتقرار والنمو. وتاأتي 
هذه املبادرة متا�شياً مع جهود الإمارة الرامية اإىل ت�شريع 
وترية التنويع القت�شادي وتطوير قطاع اخلدمات املالية، 
اإىل  ال��ك��وادر وال��ع��ق��ول الامعة  اأف�شل  م��ن خ��ال ج��ذب 
ويوا�شلون  وا�شتثماراتهم  اأعمالهم  يبا�شروا  كي  اأبوظبي 
حياتهم انطاقاً من العا�شمة الإماراتية.  و�شوف حتقق 

ال�شركات املن�شودة يف دولة الإمارات وخارجها العديد من 
مع  الندماج  نظام  اعتمادها  عند  واملكت�شبات  النجاحات 
ال�شركات املوؤ�ش�شة لأغرا�س ال�شتحواذ والندماج ، بدايًة 
من التنفيذ الأ�شرع وتكاليف الت�شويق املنخف�شة و�شوًل 
اخلربات  من  وال�شتفادة  لاأ�شعار  امل�شبق  الكت�شاف  اإىل 
ال�شتحواذ  لأغرا�س  املوؤ�ش�شة  ال�شركات  لرعاة  الت�شغيلية 
والندماج«. من جانبه قال �شعيد حمد الظاهري، الرئي�س 
تاأ�شي�س  “اإن  املالية:  ل���اأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي 
لأغرا�س  املوؤ�ش�شة  ال�شركات  بقطاع  معني  تنظيمي  اإط��ار 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  م�شاعينا  �شيدعم  والن���دم���اج  ال���ش��ت��ح��واذ 
اأو�شع من  تزويد كافة الأط��راف الفاعلة يف ال�شوق باآفاق 
اإطاق  اآخرها  الأدوات والفر�س ال�شتثمارية، والتي كان 
املالية.  ل���اأوراق  اأبوظبي  �شوق  يف  املالية  امل�شتقات  �شوق 
وخال الأ�شهر املا�شية، نّفذ �شوق اأبوظبي لاأوراق املالية 
جاهزيته  مدى  لتقييم  ال�شارمة  الختيارات  من  حزمة 
ال�شتحواذ  �شركات  وا�شتعداده لعتماد منوذج  الت�شغيلية 
الازمة  الإج����راءات  اتخذ  كما  اخلا�شة،  الأغ��را���س  ذات 

لإعداد املواد التوعوية اخلا�شة بالرعاة وامل�شتثمرين.

�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يقرتح �إ�صد�ر �أول �إطار تنظيمي لل�صركات �ملوؤ�ص�صة لأغر��س �ل�صتحو�ذ و�لندماج 
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معر�س دبي للطري�ن 2021 ي�صتقطب �لعديد من �ل�صركات �لعاملية �لتي ت�صارك للمرة �لأوىل
•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن م��ع��ر���س دب���ي ل��ل��ط��ريان 2021 
من  اأك���رث  ل�شت�شافة  ا���ش��ت��ع��دادات��ه  ع��ن 
دورته  يف  ج��دي��دة  عار�شة  �شركة   137
لهذا العام، بالإ�شافة اإىل كبار ال�شركات 
املتخ�ش�شة بقطاعات الطريان والف�شاء 
والدفاع والتي �شاركت يف الن�شخ ال�شابقة 

مع املعر�س. 
من  �شركات  ان�شمام  املعر�س  و�شي�شهد 
فيها  ال���دول، مب��ا  م��ن  وا�شعة  جمموعة 
واإ�شرائيل  وال��ي��ون��ان  واأوك��ران��ي��ا  بلجيكا 
و�شوي�شرا والربازيل وجمهورية الت�شيك 
وكندا والحتاد الرو�شي واململكة املتحدة 

والوليات املتحدة الأمريكية.
من  من  كًا  اجلديدة  ال�شركات  وت�شم 
و”اأمازون  �شيفغيت”،  ب���ي  دي  “اإيه 
اإند�شريز،  وبيلويذر  �شريفي�س”،  ويب 

وج���ي���ب�������ش���ون روب���وت���ي���ك�������س، وه��������واوي، 
 ،”360 اأي  و”هوك  واإن����ت����ل���������ش����ات، 
الإ�شرائيلية،  الف�شاء  �شناعات  و�شركة 
جي،  م��اك  ال��دف��اع  وجمموعة  وليليوم، 
يف  والتجارة  ال�شناعة  ووزارة  ومابتك، 
يو  تي  “اإم  و�شركة  الت�شيك،  جمهورية 
لاأمن  “اأول”  و�شركة  اإجنينز”،  اإي��رو 
ال�����ش��ي��رباين، و���ش��رك��ة راف��اي��ي��ل لأنظمة 
جلوبال،  اأي��ه  اإ���س  واآر  املتقدمة،  ال��دف��اع 
و�شكايبورت�س،  اجل���وي،  للدفاع  واإ�س3 
ملعدات  ثومن  و�شركة  �شوخوي،  و�شركة 
حيث  فولغا-نرب،  وجمموعة  الطريان، 
���ش��ت�����ش��ت��ع��ر���س ه����ذه ال�������ش���رك���ات اأح����دث 
واحللول  واخل���دم���ات  التقنية  احل��ل��ول 
اإر�شاء  جانب  اإىل  للقطاع  توفرها  التي 

عاقات جتارية جديدة.
ك��اي- ق��ال  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 

ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  ل��ني،  ت�شي 
ال��ع��م��ل��ي��ات وامل���وؤ����ش�������س امل�������ش���ارك لدى 
من  “نهدف  اإن����د�����ش����ري����ز:  ب���ي���ل���وي���ذر 
اإىل  املعر�س  الأوىل يف  م�شاركتنا  خال 
عر�س  خ��ال  من  بابتكاراتنا  التعريف 
والتعريف  الختبارية  الأول��ي��ة  النماذج 
امل�شتقبلية،  ال�شركة وخططها  مبفاهيم 
جتريبية  ط����ريان  ل��ق��ط��ات  ج��ان��ب  اإىل 
العديد  بيلويذر  متتلك  الأوىل.  للمرة 
اأو  التطوير  قيد  ال��ه��ام��ة  ال��ربام��ج  م��ن 
املتوقع انطاقها قريباً، وي�شرنا التعاون 

مع ال�شركات الفاعلة بالقطاع«.
ومن جهته، قال �شيمون جينوت، رئي�س 
جمل�س الإدارة لدى ماك جي لل�شناعات 
“يعّد معر�س دبي للطريان  الدفاعية: 
معر�شاً رئي�شياً ملجتمع الطريان املدين 
وال��ع�����ش��ك��ري، وت��ك��ت�����ش��ب امل�����ش��ارك��ة فيه 

اأهميًة كبرية، ل �شيما بالن�شبة ل�شركات 
اأنظمة الأ�شلحة اجلوية مثل �شركة ماك 
جي. ويوفر املعر�س للم�شاركني فر�شة 
ا�شتعرا�س خرباتهم الفريدة يف ت�شنيع 
الذخائر اجلوية. ونحن �شعداء بتقدمي 
 ،DAGGER ال����ف����ري����د  م��ن��ت��ج��ن��ا 
وه���ي جم��م��وع��ة ت��وج��ي��ه ذخ����رية جوية 
كما  ب��ال��ربازي��ل،  بالكامل  تطويرها  مت 
باملنطقة  ال�����ش��رك��اء  ل���ق���اء  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
واأعمال  م�����ش��اري��ع  ف��ر���س  وا���ش��ت��ك�����ش��اف 
بالربازيل  م��اك جي  ج��دي��دة. ونحن يف 
ننظر اإىل معر�س دبي للطريان على اأنه 

اأهم معار�س الطريان يف العامل«.
الرئي�س  ل���ي���ف���اي،  ب�����واز  اأ�����ش����اف  ف��ي��م��ا 
والرئي�س التنفيذي لدى �شركة �شناعات 
�شركة  “تعّد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة:  ال��ف�����ش��اء 
�شركًة  الإ�شرائيلية  الف�شاء  �شناعات 

•• ال�سارقة-وام:

كهرباء  بهيئة  ال��ط��وارئ  مكاتب  ب���داأت 
ت��ن��ف��ي��ذ برنامج  ال�����ش��ارق��ة  وم���ي���اه وغ����از 
ال�شيانة الوقائية وحماية املحولت جهد 
11 ك.ف ولوحات التوزيع الفرعية يف 
حيث  ال�شارقة  مدينة  مناطق  خمتلف 
ولوحة  حم���ول   638 ���ش��ي��ان��ة  اأجن�����زت 
توزيع خال �شهر اأكتوبر. واأكد الدكتور 
اإدارة  مدير  ال��زرع��وين  ح�شن  املهند�س 
خدمات الكهرباء اأن الهيئة تعمل بكامل 
طاقتها لتنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
و�شائل  اأف�شل  توفري  ب�شرورة  ال�شارقة 

ل��ل��م��ح��ولت وتطوير  الأم����ن واحل��م��اي��ة 
ال�شبكات يف جميع مناطق اإمارة ال�شارقة 
ال�شبكة  يف  والثبات  الإ�شتقرار  وحتقيق 
املوا�شفات  ب��اأح��دث  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 
واإجراء  التمديدات  وم��راج��ع��ة  العاملية 
امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ي��ان��ة  اأع���م���ال 
التوزيع  ول�����وح�����ات  حم���ط���ات  جل��م��ي��ع 

واملحولت وال�شبكات.
برامج حمددة  اأعدت  الهيئة  اأن  واأو�شح 
والوقائية  ال���دوري���ة  ال�شيانة  لأع��م��ال 
التي تتم خال اأ�شهر ال�شتاء حيث تقل 
ال�شيانة  اأع��م��ال  وت��ب��داأ  الأح��م��ال  ن�شبة 
الدورية يف �شهر اأكتوبر وتنتهي يف �شهر 
كبرية  اأهمية  الهيئة  ت��ويل  حيث  اأبريل 
والوقائية  ال���دوري���ة  ال�شيانة  لأع��م��ال 

و�شمان  الأ�شلية  الغيار  قطع  وت��وف��ري 
جودتها للحفاظ على الأجهزة واملعدات 

واملحطات و�شمان كفاءتها.
وك�شف املهند�س عبدالرحمن كرم مدير 
اأعمال  اأن  ال��ك��ه��رب��اء  ط�����وارئ  م��ك��ات��ب 
التوزيع  ول���وح���ات  مل��ح��ط��ات  ال�����ش��ي��ان��ة 
الكهربائية  وامل����ح����ولت  وال���و����ش���ات 
ال�شارقة  مدينة  يف  الهيئة  نفذتها  التي 
ت��ت�����ش��م��ن جت����دي����د وت���غ���ي���ري ع������دد من 
الو�شات والكابات واإ�شتبدال عدد من 
امل��ح��ولت ب��اأخ��رى ج��دي��دة وذل��ك جتنباً 
انقطاع وتخفي�س احلالت  اأية  حلدوث 
الطارئة. واأكد اأن الهيئة تتابع عرب فرق 
التي  الع�شوائية  الإ���ش��اف��ات  التفتي�س 
ت�شر بال�شبكة الكهربائية وتبذل جهودا 

كبرية ملواجهة اأية ظروف طارئة وتعمل 
اأف�شل  واإختيار  الإمكانيات  توفري  على 
وتاأهيلها  وت��دري��ب��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 

والطريان  ال���دف���اع  جم����الت  يف  رائ�����دة 
والأمن  ال�شطناعي  والذكاء  والف�شاء 
ال�شيرباين، وتقدم جمموعة من الأنظمة 
العامل.  يف  ت����ط����وراً  الأك������رث  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
�شت�شلط  املعر�س،  يف  م�شاركتها  وخ��ال 
اأحدث  م��ن  ب��اق��ة  على  ال�����ش��وء  ال�شركة 
والتكنولوجيات  املتطورة  الدفاع  حلول 
يف جمالت الطريان الع�شكري والدفاع 
والأنظمة  ال�����ش��واري��خ  واأن��ظ��م��ة  اجل���وي 
اخلا�شة  املهام  وط��ائ��رات  القيادة  ذاتية 
ال�شيربانية.  والتكنولوجيا  وال���رادارات 
 2021 للطريان  دب��ي  معر�س  وي��وف��ر 
ال�شراتيجية  �شراكاتنا  لتعزيز  فر�شًة 
واإر�شاء عاقات جتارية طويلة املدى مع 
التعاون مع  اإىل جانب  املجاورة،  ال��دول 
املتخ�ش�شة  املحلية  ال�شركات  املزيد من 

بالدفاع«.

اأعلى  وتراعي  ال�شيانة  اأق�شام  للعمل يف 
نظم الأم��ان واجل��ودة يف العمل ملواجهة 

اأية ظروف طارئة .

�ل�صكوك �لوطنية تعزز 
��صتثمار�تها يف قطاع �لتعليم

•• دبي-وام: 

الوطنية”  “ال�شكوك  ���ش��رك��ة  ع����ززت 
وال�شتثمار  الدخ���ار  جم��ال  يف  العاملة 
يف دول���ة الإم�����ارات ح�����ش��وره��ا يف قطاع 
يف  ا�شتثماراتها  حجم  ب��زي��ادة  التعليم 
اأكرب  م��ن  ت��ع��د  ال��ت��ي  “تعليم”  ���ش��رك��ة 
الإمارات  دول��ة  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
درهم  مليون   750 مدفوع  مال  براأ�س 
بح�شة  فيها  امل�شاهمني  اأك���رب  لت�شبح 
 .19.6% م��ن  ارت��ف��اع��ا   23% ت��ب��ل��غ 
امل����زروع����ي رئي�س  واأع������رب ع��ل��ي را����ش���د 
ال�شكوك  مل��ج��م��وع��ة  الإ���ش��ت��ث��م��ار  جل��ن��ة 
“تعليم”  اإدارة  الوطنية وع�شو جمل�س 

“ال�شكوك  م�شاهمة  لزيادة  حما�شته  عن 
الوطنية” التي متكنت من احل�شول على ثقة العماء من خال تقدمي اأف�شل 
الربامج الإدخارية والإ�شتثمارية مقارنة مبتو�شط الأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق يف 
�شركة تعني باأحد اأهم القطاعات يف تعزيز الإبتكار واإ�شتدامة املعرفة على غرار 
�شركة “تعليم” التي تعترب لعبا اأ�شا�شيا يف جمال التعليم املبتكريف الدولة مع 
اأن هذا  اإىل  9 م��دار���س خمتلفة. واأ���ش��ار  اأك��رث من  9،800 طالب يف  اأك��رث من 
يندرج  بل  فح�شب  الوطنية”  ل�”ال�شكوك  ثابتة  عائدات  يحقق  لن  ال�شتثمار 
اأي�شا يف اإطار امل�شوؤولية الجتماعية التي تلتزم بها ال�شركة خلدمة جمتمع دولة 
الإمارات. ولفت املزروعي اإىل اأن اخلطوة التي اأقدمت عليها ال�شركة تلتزم باملبادئ 
الأ�شا�شية التي و�شعتها منذ تاأ�شي�شها واملتمثلة يف الإ�شتثمار احلكيم الذي يعزز 
قوة الإقت�شاد املحلي ويحافظ على راأ�س املال مع احلر�س على حتقيق عائدات 
بهذه  اللتزام  داأب��ت على  ال�شركة  باأن  وذكر  املخاطرة.  باأقل قدر من  م�شتدامة 
املبادئ منذ تاأ�شي�شها وهو ما يربر جناحها يف حتقيق النتائج املبهرة التي ت�شجلها 
�شنويا ون�شب الر�شا التي ت�شجلها عند عمائها وامل�شتثمرين لديها بغ�س النظر 
عن الظروف التي حتيط القت�شاد العاملي مدلا على ذلك بالنتائج اجليدة التي 
واأ�شاف  العاملية.  القت�شادات  التي �شربت  اأزمة كورونا  ال�شركة خال  حققتها 
يف  امل�شاهمني  اأك��رب  من  ال�شركة  لت�شبح  احل�ش�س  يف  الزيادة  هذه  اأن  املزروعي 
“تعليم” يف خ�شم اأزمة �شحية عاملية توؤكد على اإمياننا الرا�شخ باإ�شتدامة هذا 

القطاع التعليمي وجدواه يف املديني املنظور والطويل.

•• اأبوظبي-وام: 

اأ����ش���در م�����ش��رف الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة املركزي 
الت�شويات  ال��ت��اب��ع لبنك  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  م��ن  و���ش��رك��اوؤه 
ه��وجن كوجن  النقد يف  و�شلطة  ك��وجن  ه��وجن  الدولية يف 
التابع  الرقمية  العمات  اأبحاث  ومعهد  تاياند  وبنك 
ل��ب��ن��ك ال�����ش��ع��ب ال�����ش��ي��ن��ي، ن�����ش��رة ر���ش��م��ي��ة ح���ول م�شروع 
املركزية  للبنوك  املتعددة  الرقمية  للعمات  “اجل�شر” 

./mBridge/
العمات  من�شة  “بناء  ع��ن��وان  حت��ت  الن�شرة  وت�شّلط   
الرقمية املتعددة للبنوك املركزية للمدفوعات الدولية” 
 »mBridge« ال�شوء على التقدم الذي حققه م�شروع
وال�����ذي ي��ه��دف اإىل ت�����ش��ري��ع امل���دف���وع���ات ع���رب احل����دود 
امل�شاركة  البنوك  بني  ال��دويل  التجاري  التبادل  ومتويل 
با�شتخدام العمات الرقمية للبنوك املركزية. كما حدد 
امل�����ش��روع جمموعة م��ن الخ��ت��ب��ارات للتحقق من  ف��ري��ق 
م�شتمدة  واقعية  مالية  معامات  على  بناًء  النظام  اأداء 

 ،»mBridge« من معلومات مالية حقيقية يف من�شة
الذي  للم�شروع  التجريبي  النظام  اختبار  تطبيق  ليبداأ 
مت تطويره موؤخراً. بالإ�شافة اإىل ذلك، مّت و�شع خارطة 
الطريق للم�شروع لعام 2022، بالعتماد على اأ�شاليب 
وقادرة  للتطبيق  قابلة  خدمات  لتطوير  و�شريعة  مرنة 
على دعم معامات التمويل التجاري الدويل والعمليات 

املالية الأخرى.
امل�شاركة يف  الأرب���ع  ال��دول  22 من  ال���  امل�شاركون  وح��دد 
للبنوك  املتعددة  الرقمية  للعمات  “اجل�شر”  م�شروع 
من�شة  ق���درة  لتقييم  جتريبياً  اخ��ت��ب��اراً   15 امل��رك��زي��ة، 
عرب  املدفوعات  تعزيز  على  التجريبية   »mBridge«
احلدود على اأر�س الواقع. وتغطي الختبارات املعامات 
عرب 11 قطاعاً /ت�شل قيمتها اإىل مليار درهم اإماراتي/ 
ليتم اختبارها على من�شة امل�شروع التجريبية. و�شاركت 
خم�شة بنوك م��وج��ودة يف دول��ة الإم���ارات يف بع�س هذه 
الأول وبنك  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وه���ي   ،15 ال����  الخ��ت��ب��ارات 
اإت�س  الإم��ارات دبي الوطني وبنك دبي الإ�شامي وبنك 

الأولوية  اإعطاء  ومت  ت�شارترد.  �شتاندرد  وبنك  �شي  بي 
ملعامات متويل التبادل التجاري الدويل يف الختبارات 
التجريبية، وذلك نظراً لرتفاع حجم التبادل التجاري 

بني الدول الأربع والبالغة 731 مليار دولر اأمريكي.
�شامل  حممد  خ��ال��د  م��ع��ايل  ق��ال  ال��ن�����ش��رة،  على  وتعليقاً 
العربية  الإم����ارات  م�شرف  حم��اف��ظ  التميمي  بالعمى 
للعمات  “اجل�شر”  م�����ش��روع  “يعد  امل��رك��زي:  امل��ت��ح��دة 
الرقمية املتعددة للبنوك املركزية تطوراً بارزاً يف جمال 
امل�شرف  يف  ونوؤكد  املركزية،  للبنوك  الرقمية  العمات 
امل�شروع  وتطوير  ا�شتك�شاف  مبوا�شلة  التزامنا  املركزي 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��رك م���ع ب��ن��ك ال��ت�����ش��وي��ات ال��دول��ي��ة وباقي 
توفري  اإىل  وذلك مع تطلعنا  امل�شاركة،  املركزية  البنوك 
حيث  م��ن  وفعالية  اأم��ان��اً  واأك���رث  واأ���ش��رع  اأف�شل  و�شائل 
التكلفة للتحويات املالية الدولية. وحتدد هذه الن�شرة 
خارطة الطريق الطموحة التي و�شعها امل�شرف املركزي 
 »mBridge« ملن�شة  املركزية  البنوك  من  و�شركاوؤه 
التنمية  التجريبية، والتي يدعمها نهٌج يهدف لتحقيق 

با�شتمرار. اأود اأن اأ�شكر البنوك الإماراتية امل�شاركة على 
م�شاهمتها وم�شاركتها يف الختبارات التجريبية، والتي 
اإح��رازه لتحقيق  ال��ذي مت  الكبري  التقدم  يف  �شبباً  كانت 
اأهداف امل�شروع«. لقد عمل امل�شرف املركزي مع �شركائه 
م���ن ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة م��ن��ذ ���ش��ه��ر ف���رباي���ر 2021 يف 
خدمات  توفري  بهدف  وذل��ك   ،»mBridge« م�شروع 
للم�شروع ذو �شلٍة با�شتخدام العمات  “اإثبات مفهوم” 
الرقمية للبنوك املركزية يف املدفوعات عرب احلدود، عن 
املعروفة  املوزعة،  ال�شجات  تقنية  على  العتماد  طريق 
اإن�شاء  اإىل  امل�شروع  ويهدف  ت�شني.  البلوك  با�شم  اأي�شاً 
تكون  املركزية  للبنوك  الرقمية  للعمات  حتتية  بنية 
مبا  احلالية،  الدفع  عقبات  لتقليل  وابتكاراً  كفاءًة  اأكرث 
وانخفا�س  ال�شفافية  وع��دم  املرتفعة  التكاليف  ذل��ك  يف 
واأجرى  الت�شغيلية.  التعقيدات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ك��ف��اءة 
م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي يف وقٍت �شابٍق 
جتربًة مماثلًة لعملة رقمية للبنوك املركزية مع البنك 

املركزي ال�شعودي، حتت م�شمى “م�شروع عابر«.

�مل�صرف �ملركزي و�صركاوؤه ي�صدر�ن ن�صرة ر�صمية حول م�صروع »�جل�صر« للعمالت �لرقمية �ملتعددة للبنوك �ملركزية

كهرباء �ل�صارقة تنجز �صيانة 638 حمطة توزيع فرعية خالل �أكتوبر 

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن حكم بالن�سر        
18/2021/445 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما/ ١- عبدالوهاب خالد عبدالعزيز ابراهيم املن�شور ابوحيمد ٢- حممد نا�شر 

فهد نا�شر الفرحان  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موؤ�ش�شة عقار

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/6/6  يف الدعوى املذكورة اعاه بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )٧8٢6٢( ثمانية و�شبعني الف ومائتني واثنني و�شتني 
درهم ، ف�شا عن فائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ ٢٠١6/٤/١٧ وحتى متام ال�شداد والزمتهما 
بالزام  طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  امل�شروفات 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )٧8٢6٢( ثمانية و�شبعني الف ومائتني واثنني و�شتني 
درهم ف�شا عن فائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ:٢٠١6/٤/١٧ وحتى متام ال�شداد والزمتهما 
ذلك من طلبات.  حكما  ورف�شت ماعدا  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�شمائة  امل�شروفات 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031649 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  يرغب  م�شر  اجلن�شية   ، �شافوح  علي  حممد  ال�شيد:احمد  بان  اجلميع  لدى  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:حممد ار�شاد الدين حممد غياث الدين ، 
اجلن�شية بنغادي�س يف الرخ�شة )ور�شة ال�شد العايل ل�شيانة ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 
تغيري  اخرى  تعديات   - القت�شادية  التنميه  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:779196  رخ�شة  مبوجب 
ال�شيارات(  ل�شيانة  املر�شاد  )ور�شة  اىل  ال�شيارات(  ل�شيانة  العايل  ال�شد  )ور�شة  التجاري من  ال�شم 
العام  العام للمركبات - كراجات( اىل )ال�شيانة وال�شاح  - تغيري ن�شاط من )ال�شيانة وال�شاح 

للمركبات - كراجات( تبديل وا�شاح الطارات تبديل زيوت املركبات - تغيري وكيل خدمات.
�شان  2013 يف  ل�شنة   رقم )4(  الحتادي  القانون  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمابن�س 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
MOJAU_2021- 0031892 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
كانداتيل  نالم  كومار  برافني  برافينكومار  ال�شيدة:او�شا  بان  اجلميع  لدى  معلوما  ليكن 
100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�شتها  البيع  الهند ترغب يف  ، اجلن�شية 
والتي  لل�شيدات(  اناقتي  )�شالون  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   ، �شاجهان  ال�شيدة:�شهانه 
التنميه  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:736921  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت 

القت�شادية - تعديات اخرى:تنازل �شاحب رخ�شة لخر - تغيري وكيل خدمات.
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:1570/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الوىل رقم 9٠

والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق�����م:98٤/٢٠٢١  ال��دع��وى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:٠٥٠6٧6٧6١6 - بريد الكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3٢٤٤٥9٤8٢6 - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعانه :  ١- غرام احمد ظاهر عاونه  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:98٤/٢٠٢١ عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  ٢٠٢١/١١/١6  ال�شاعة ١٠.٠٠ �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6750/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤
املنفذ �شدهما  بالزام  كلي  رقم ٢٠٢١/٢٥ جتاري  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

ب�شداد مبلغ وقدره )٤٢3٢٠( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
عن  وكيا  وب�شفته  نف�شه  عن  عامة  م�شاهمة  �شركة   - ال�شامي  الم��ارات  م�شرف   : التنفيذ  طالب 

م�شرف الطاقة الول �س.م.ب - مقفلة
����ش���ارع الب������راج - م��ب��ن��ى ٠١٤ - ال��ط��اب��ق ١٤ -  ال���ت���ج���اري -  ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب����ي - م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 

مكاين:٢٥63٧86٠9١
دبي  جممع  تطوير  �شركة   -٢ ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  الوطنية  ال��ف��ج��رية  �شركة   -١  : اإع��ان��ه��م��ا  امل��ط��ل��وب 

لا�شتثمار ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما
مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤٢3٢٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
عري�سة  علی  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0008270 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : النهدة ملقاولت ال�شباغ 
بنجادي�شي/  ، علي  ا�شكر  مياه  املدعي/في�شل  بان  نعلمكم 

اجلن�شية 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة نامر بالزام املدعي 

عليها بان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر اخلا�س به. 
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/3م 

املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - طائر الهدهد للمقاوالت الفنيه ذ.م.م
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003723/ 

اإىل املحكوم عليه :طائر الهدهد للمقاولت الفنيه ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:حممد كبري ال�شام حممد للو 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 10092 درهم .
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك  تاريخ  يوما من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - اوال خان ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ
جزئي عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003510/ 

اإىل املحكوم عليه :اوال خان ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ 
ال�شيخ  اأبناء  ملك   d بلوك   11 حمل  ال�شتقال  �شارع  الريموك  العنوان:ال�شارقة 

عبداهلل بن حممد ال ثاين 0505322736
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:جهانغري عامل عبداللطيف ، اجلن�شية بنجادي�شي 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 7120 .
اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك  تاريخ  يوما من 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
انذار عديل تكليف بالوفاء بالن�سر

رقم االإعالن )2021/8917(
املنذرة : �شركة تران�س فريت ذ.م.م 

املنذر اإليها : ذا بيور بيوتي لتجارة م�شتح�شرات التجميل �س.م.م - بالوكالة عن املنذرة نديل مبا يلي:
ال�شركة املنذرة، مبلغ وقدره 93/ 100،164 درهم.  مل�شلحة  بذمتكم  تر�شد  جتاري،  تعامل  مبوجب   -1

املنذرة و بتاريخ 20/01/2021 اأر�شلت عرب وكيلها لك�م اإخطارا قانونياً ، مت مطالبتكم مبوجبه ب�شداد مبلغ  اأن  مبا  و   -2
املديونية املر�شد بذمتكم ، طبقاً لك�شف احل�شاب ال�شادر من النظام املحا�شبي لل�شركة املنذرة.

T/142 القانوين ال�شالف ذكره ،وذلك مبوجب ر�شالتكم رقم مرجع الإخطار  على  بالرد  قمتم  قد  اأنكم  حيث  و   -3
املر�شلة عرب الربيد الإلكروين و املوؤرخة يف 27/01/2021 ، اأقررمت فيها بر�شد املديونية �شالفة الذكر اأعاه بذمتكم، و 

تعهدمت ب�شدادها على اأق�شاط �شهرية بواقع :
�شهر مار�س 2021 يف  درهم   20،000 ب-   2021 فرباير  �شهر  يف  درهم  ا- 25،000 

ث- 30،164/93 درهم يف �شهر مايو 2021 ت - 25،000 درهم يف �شهر اأبريل 2021 
4- وحيث اأنكم و من تاريخه مل ت�شددوا �شوى الق�شط الأول فقط ، من اأ�شل املديونية التي اأقررمت بها ، و تخلفتم حتى تاريخه 

عن �شداد الأق�شاط الاحقة ، وبالتايل يكون املبلغ املر�شد بذمتكم
 75،164.93 = 25،000 - 100،164.93 : 

قد قامت مبطالبتكم ب�شداد املبلغ املر�شد بذمتكم مرارا وتكرارا ولكن من دون جدوى. املنذرة  ان  وحيث   -  5
فى القانون

اإليها متخلفة عن  املنذر  تزال  ول  الأداء  وحالة  �شريط  على  وم�شتحقة وغري معلقة  م�شتندياً  بالكتابة  ثابتة  املديونية  اأن  مبا 
ال�شداد. ومبا اأن املنذرة قد وجهة عدة اإخطارات للمنذر اإليها بقيت دون جواب ودون اأي فعل اإيجابي جلهة ال�شداد. 

وحيث انه وعمًا باأحكام املادة 62 وما بعدها من قرار جمل�س الوزراء رقم )57( ل�شنة 2018 واملعدل مبوجب قرار جمل�س 
الوزراء رقم )33( ل�شنة 2020 يف �شاأن الائحة التنظيمية للقانون الحتادي رقم )11( ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون الإجراءات 
درهماً  و�شتون  واأربعة  ومائة  األفا  و�شبعون  )خم�شة  درهماً   75،164.93 البالغة،  املديونية  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  املدنية، 
حتت  الإخ��ط��ار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  اأي��ام  خم�شة  خ��ال  املقدار  واملعينة  الأداء  واحلالة  خطياً  والثابتة  فل�شاً(  وت�شعون  وثاثة 
طائلة الرجوع اىل الق�شاء للح�شول على اأمر اأداء لإلزام كم بال�شداد، م�شافاً اإليه الفوائد القانونية بواقع 12% من تواريخ 

ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد، مع الر�شوم و امل�شاريف واتعاب املحاماة و العطل و ال�شرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7697/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢9

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠١9/١٧6٧ جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )39٧١٥١86( درهم �شاما للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : جرمن تك مي�شنريى �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - دبي - عود ميثا - بردبي - مبنى مركز �شلطان لاعمال - �شقة ٢-٢٠١ 

لم�شي بازا
املطلوب اإعانه : ١- يورب كرين للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها/عمار حممود جابر - �شفته : منفذ 

�شده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��ان  مو�شوع 
وقدره )39٧٥١86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
جزئي  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0004521 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شلطان جا�شم علي مبارك املرزوقي - اماراتي اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع 

قد اقام الدعوى املذكورة اعاه واملحكومة بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٢٠ قررت املحكمة 
)مائة  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  احل�شوري  مبثابة 
و�شتون الف وخم�شمائة و�شتة درهم وت�شعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 
١١% �شنويا من تاريخ ٢٠٢١/٤/3٠ وحتى متام ال�شداد وعلى ال جتاوز الفائدة 
على اأ�شل الدين املق�شي به والزمت املدعي عليه بالر�شوم وبامل�شروفات ومبلغ 
ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما 

قابا لا�شتئناف خال املدة القانونية ١٥ يوما. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧م 
املحكمة االبتدائية املدنية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006503 يف  الدعوى رقم

املدعي عليها:ال�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ.م.م
اإىل املدعي عليه : حممد امتياز غام يا�شني 

الهاتف  رقم   - ال�شعلة  مدر�شة  بجوار   -  ١3 ال�شناعية  املنطقة   - ال�شارقة  الإقامة:امارة  حمل  جمهول 
متحرك:٠٥٠٥936٧6٧

اعان املدعي عليهما ن�شرا باللغة العربية والجنليزية.
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )١١٧.8٥٢.٥٠( درهم مقابل  بان  بالت�شامم والت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  احلكم 
بالزام  احلكم  التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠٢١/3/٢٥ يف  �شيك  اخر  ا�شتحقاق  تاريخ  من  عنه  والفائدة  ال�شيكات  قيمة 
املدعي عليها الثانية بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٢١3.٠٠٤.٤١( درهم ثاثمائة وثاثون الف وثمامنائة �شتة 
وخم�شون درهم وواحد وت�شعون فل�س - والفائدة بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق اخر فاتورة يف:٢٠٢١/١/9 وحتى 

متام ال�شداد مع حتميل املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة  ال�شارقة الحتادية  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�شور بجل�شة ٢٠٢١/١١/١٧  لذلك 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ١٠( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية 
م�ستعجل   AJCFICIIN2021 /0003891 يف  الدعوى رقم

اىل:موؤ�ش�شة بال لغ�شيل بال ال�شيارات
رقم   - هاتف:٠٥٠363٠936   - ال�شيارات  لغ�شيل  بال  موؤ�ش�شة   - املنامة   - القامة:عجمان  حمل  جمهول 

مكاين:٢98٤٥9٥3٧٤
ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  العامة  واملقاولت  للنقليات  فليت  برامي  املدعي/�شركة  بان  نعلمكم 
�شابقا(  )بينونة  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  �شارع   ، البطني   ، اأبوظبي  القامة  العنوان:حمل   -
 -  9٠6-C مكتب   ،  )9( الطابق   ، ال�شامي  اأبوظبي  م�شرف  بناية  ذات   - كابيتال  انرنا�شيونال  بناية   -

 info@prime-lawfirm.com:هاتف:٠٢٤٤6١٧٧٧ - فاك�س:٠٢٤٤6٤٧٧٧ - هاتف متحرك:٠٥٤99٤٤٧٤١ - امييل
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة ب����:ت�شليم �شيارات

لذا يتوجب عليكم احل�شور امام الدائرة دائرة الدعاوي امل�شتعجلة والتظلمات حمكمة عجمان الحتادية 
عدم  حالة  ويف  وم�شتندات  دفاع  من  مالديكم  لتقدمي  ال�شاعة:٠٠:٠9  املوافق:٢٠٢١/١١/١٥  يوم  �شباح 

ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اإعالن حم�سر حجز بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - مال للمقاوالت املعدنية ذ.م.م نظر اال�سالم حممد كالو مال
 AJCEXCICOM2020 اإخطار مبح�سر حجز يف الق�سية رقم 0000076/ 

جتاري كلي
اإىل املحكوم عليه :ما للمقاولت املعدنية ذ.م.م ، نظر ال�شام حممد كالو ما 

رقم  الر�س  على  امل�شيد  العقار  عبارة عن  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
0722 مدينة عجمان حي املويهات 2 - رقم �شند امللكية 105360722 وفاء للمبلغ الطالب 

به وقدره )954.881( درهم يف امللف اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإنت مكلف بح�شور جل�شة 
يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:5346/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )١١39٥8٧٥3( درهم وبال�شافة للفائدة 
التفاقية بواقع ٥% من تاريخ ال�شتحقاق يف يناير من عام ٢٠١٤ وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف. 

املدعي:هات�شين�شن تليكوم �س.م.ح
ع��ن��وان��ه:دول��ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة - ام����ارة دب���ي - دي���ره - ���ش��ارع ب��ن��ي ي��ا���س - ب���رج امل�����ش��رف - الطابق 
ال���ه���ات���ف:٠٥٥٧9٠9٧8٥ - رق��م م����ك����اين:3٠٠٥٤9٥١9٢ - الربيد  ب��ج��وار بلدية دب��ي -  ١٤ - مكتب رق��م ١٤٠٧ - 

shaban.hegazy:اللكروين
املطلوب اإعانهما:  ١- عبدالرحيم جعفر عمر حممد ٢- األفا بزن�س �شنرز �س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما

مو�شوع الإعان :طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/8/٢٢ -  اول:انفاذ 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ثانيا:الزام   - الطرفني  بني  املربم  التجاري  العقد 
)١١3.9٥8.٧٥3( درهم مائة وثاثة ع�شر مليون وت�شعمائة وثمانية وخم�شون الفا و�شبعمائة وثاثة وخم�شون 
التام  ال�شداد  وحتى   ٢٠١6/٢/٢9 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %٥ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   - دره��م 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال ١٥ يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:6365/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3
مو�شوع الدعوى : ا�شدار امر اداء بالزام املطلوب امر �شدهما الوىل والثاين بالت�شامن ان يوؤديا اىل طالبة 
المر كامل قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغا قدره )٢3٧.٠٤٠.٠٠( مائتني و�شبعة وثاثون الف واربعون درهما - 
والفائدة التاخريية عنه بواقع ٥% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية ولغاية ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:اأيه جي ئي �شتيل

عنوانه:امارة دبي - �شارع اخليل الول - املنطقة احلرة جلبل علي - املنطقة اجلنوبية - بالقرب من �شركة ميور 
للتجارة - رقم مكاين:٠8١6٠6٢9١3 - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل
املطلوب اإعانه:  ١- مودلر كون�شبت�س �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع الإعان :طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٤ -  الزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره )٢3٧.٠٤٠.٠٠( مائتني و�شبعة وثاثون الف واربعون درهما 
، والفائدة التاخريية بواقع ٥% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية قيد الدعوى 3٢/9/٢٠٢١ وحتى متام ال�شداد 
مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 

١٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �سمايل لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثلها 

ال�سيد/برا�سات اإيرانينتی ميثال
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002383/ 

اإىل املحكوم عليه :�شمايل لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثلها ال�شيد/برا�شات اإيرانينتى ميثال - العنوان:عجمان 
الرا�شدية 1 - �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - حو�س رقم 6 - بلوك رقم 6 - مبنى ال�شيخ عبداهلل - حمل رقم 

067406783  - رقم:0551328074  هاتف   -  6
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:�شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 67290.0 .
اإعانك /  اأعاه خال )15( يوما من تاريخ  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإنت مكلف بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - اماة 
املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:468/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم ٢٠٢

مو�شوع ال�شتئناف : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم - اول:بقبول ال�شتئناف �شكا - ثانيا:ويف املو�شوع بتعديل 
احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا ١- بالزام امل�شتانف �شده بان يوؤدي للم�شرف امل�شتاأنف مبلغ ا�شايف وقدره )9٥/١.٠36.36٧( 
درهم مليون و�شتة وثاثون الفا وثاثمائة و�شبعة و�شتون درهما وخم�شة وت�شعون فل�شا - والرباح التاأخريية بواقع 9% من 
تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد ٢- بالزام امل�شتاأنف �شده ب�شداد كافة املبالغ املر�شدة يف ذمته مقابل ر�شوم 
اخلدمات امل�شتحقة للمطور الرئي�شي واحتاد املاك باملجمع ال�شكني الكائن به الوحدة مو�شوع الدعوى 3- بالزام امل�شتاأنف 
دي�شمرب  من  اعبتارا  �شنويا  دره��م   )3٠١.٥٠٠( بواقع  الدعوى  مو�شوع  بالوحدة  انتفاع  بدل  مقابل  من  ي�شتجد  مبا  �شده 
٢٠١9 وحتى الخاء التام - ثالثا:وبتاأييد احلكم فيما عدا ذلك مع الزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
امل�شتاأنف:م�شرف دبي �س.م.ع - واخرون

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدنية دبي الطبية - مبنى رقم ١6 الطابق الثالث - هاتف رقم ٠٤٢٢٢٧٠٠8- هاتف متحرك 
رقم:٠٥٥٧٠١6٥٥٢ - مكاين:3١3٥٢9١83٥ - فاك�س رقم:٠٤٢٢٢٧٠٠٢ - وميثله:نوف يو�شف ح�شن علي ها�شم احلمادي 

املطلوب اإعانه :  ١- مريزا جرار علي  -  �شفته: م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:3٥9/٢٠٢٠ عقاري جزئي بتاريخ:٢٠٢١/٤/٥ ومت تعجيل 
ال�شتئناف من الوقف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٥  ال�شاعة ١٠.٠٠ �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:728/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم ٢٤9
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )36٧.٧٥9/3٥( درهم 
ثاثمائة و�شبعة �شتون الف و�شبعمائة وت�شعة وخم�شون درهما وخم�شة وثاثون فل�شا - والفائدة القانونية 

بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رق��م:٠٤38٧٤٢٢٥ - 
maliklaw@emirates.net.ae:موبايل رقم:٠٥٥٧٠١6٥٥٢ - رقم مكاين:3١١3٧83٧9٤ - امييل

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
املطلوب اإعانه :  ١- جابر ح�شن ا�شماعيل علي اهلي  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )36٧.٧٥9/3٥( درهم ثاثمائة و�شبعة �شتون الف و�شبعمائة وت�شعة وخم�شون درهما وخم�شة 
وثاثون فل�شا - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  ٢٠٢١/١١/١6  ال�شاعة ٠8.3٠ 
�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 بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 

اإعالن م�ستاأنف �سده بالن�سر
حمكمة ال�سارقة االحتادية - حمكمة اال�ستئناف املدنية

اإعالن باحل�سور يف الق�سية رقم SHCAPCICIVS2020/0001384 ا�ستئناف مدين
اإىل امل�شتاأنف �شده: حازم جمدي عبد ال�شميع يو�شف - جمهول حمل الإقامة

حيث اإن امل�شتاأنف را�شد عبد اهلل ح�شن عبود احلفيتي قد اأقام �شدكم ال�شتئناف 
ال�شتئنافية  املدنية  ال��دائ��رة  اأم��ام  احل�شور  عليكم  يتوجب  ل��ذا  اأع��اه  املذكور 

الثالثة - القاعة رقم 36٠ - حمكمة  ا�شتئناف ال�شارقة الحتادية  
ال�شاعة 9:3٠ �شباحا  املوافق ١١/٢٠٢٠/٢3  وقد حتدد لها جل�شة يوم الثاثاء 

لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات
ويف حال عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر 

الإجراءات القانونية يف غيابكم يف الق�شية امل�شار اإليها اأعاه
حمكمة ا�ستئناف ال�سارقة االحتادية  املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

250 / 2021 / 142 بيع عقار مرهون
تفا�شيل الإعان بالن�شر

اإىل املنفذ �شده / ١_ �شوري�س كومار �شاندر ا�شيكهار ان بياى - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/ بنك الحتاد الوطنى ) �شابقا (-بنك ابوظبى التجارى ) حاليا (

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن )�شقة �شكنة - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم 
الر�س : 8٢ - رقم البلدية : ٢٥9-68٢ - رقم املبنى : ١ - ا�شم املبنى : اأوملبيك بارك ٤ - رقم العقار : 3٠٤ - رقم 
الطابق : 3 - امل�شاحة : ١3١.٧٢ مر مربع ( كما نعلنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )     8٤٠،٧38  ( درهم 
خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاه واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة 
وفقا لن�س املادة ٢9٥ من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة 

ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز . بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ٢٠٢١/١١/٠8. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
92584 ( والكائنة ب�مدينه دبي  اإل تي دي    ، )رخ�شة رقم :  اإل اك�س هوا�شي�س  �شركة/ .   
الإمارات  دول��ة   ، دب��ي   500138 الربيد  ، �شندوق  الول  الطابق    3 رق��م  البناية  لانرنت  
امل��ذك��ورة يف  ال�شركة  ه��ذه  ، ترغب  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  واملرخ�شة   ، املتحدة   العربية 
اإل  اإل اك�س هوا�شي�س  اإدارة �شركة/  اإتخاذه بوا�شطة جمل�س  اإعان قرارها للكافة والذي مت 
اإغاق  ب�شاأن   ..2021/10/27 بتاريخ  عقد  الذي  اإجتماعه  يف  الرئي�شية(   )ال�شركة  دي  تي 

وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا الإع��ان عن طريق الربيد امل�شجل اأو 

الإت�شال ب� :
ال�شّيد/  ووك تاي جاجن

اإ�شم ال�شركة:  اإل اك�س هوا�شي�س اإل تي دي 
 �شندوق الربيد 500138 دبي ،  دولة الإمارات العربية املتحدة 

هاتف رقم : 0097145531452
kahna@lxhausys.com :الربيد الإلكروين

 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�سعار  غلق فرع �سركة اجنبية

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/20279
املنذر :  م�شرف اأبوظبي الإ�شامي �س م ع 

املنذر اإليها : م�شعده عبدالقادر عمر بالعبيد .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )١١٢،٥٤٤.6٤( درهم نتيجة الإخال 
اأ�شبوع من  ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
  _     MERCEDES C٤١٧6٧ / خ�شو�شي / ١٤ / اأبوظبي   ( من نوع ) ٢٠٠
�شالون ( موديل )٢٠١6 ( _ لون )WHITE ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/20295
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليه : اروين اجنا�شيو �شان جوان .
نتيجة  دره��م   )١١،9٢8.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 3٤٢96 / خ�شو�شي / A / الفجرية   ( من نوع ) رينو دا�شر     
_  ا�شتي�شن ( موديل )٢٠١3 ( _ لون )رمادي ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/20293
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 
املنذر اإليه : انيل فاردراج بهات .

نتيجة  دره��م   )98،8٥١.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) ٥93٠٤ / خ�شو�شي / S / دب��ي   ( من نوع ) اودي ايه ٤     _  
�شالون ( موديل )٢٠١٧ ( _ لون )اأزرق ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/20280
املنذر :  م�شرف اأبوظبي الإ�شامي �س م ع 

املنذر اإليها : عبيد حممد عبداهلل حممد اخلوري .
نتيجة  دره��م   )١١٢،98٤.8( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 9٠68٢ / خ�شو�شي / ١٥ / اأبوظبي   ( من نوع ) باترول      _  
اأ�شتي�شن ( موديل )٢٠١9 ( _ لون )اأ�شود ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/20296
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليه : �شردار عبدالقدو�س نياز .
نتيجة  دره��م   )١٢٢،٠3١.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) ١١٤٥3 / خ�شو�شي / J / دب��ي   ( من نوع ) تويوتا لند كروزر     
_  اأ�شتي�شن ( موديل )٢٠١3 ( _ لون )اأبي�س لوؤلوؤي ( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/20292
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليها : تان اينغ وان .
نتيجة  دره��م   )٥٥،9٢8.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
  _     XC6دبي   ( من نوع ) فولفو ٠ / E / ال�شيارة رقم ) 3٠٢38 / خ�شو�شي
)اأبي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل  ( موديل )٢٠١٤ ( _ لون  ا�شتي�شن 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/20297
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك. 

املنذر اإليه : �شيلفاكومار بيت�شاي بياي .
نتيجة  دره��م   )١8،٤6٥.٠٠( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 33٠٧6 / خ�شو�شي / ١٤ / اأبوظبي   ( من نوع ) تويوتا راف ٤ _  
اأ�شتي�شن ( موديل )٢٠١٢ ( _ لون )اأبي�س لوؤلوؤي ( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
اعالن انذار بالن�سر
رقم )2021/9078(

املن����ذر/ جمدي عبد املجيد اأحمد عبد املجيد 
املنذر اليه : بطي را�شد حممد عبد اهلل ال�شويدي )جمهول العنوان(

األف و�شبعمائة  األف درهم )ثاثة واأربعون   43.750 اإليه ب�شداد مبلغ  املنذر  املنذر ينذر  فاإن 
ي�شتجد من  18/3/2021 وكل ما  تاريخ  املر�شدة من  القيمة اليجارية  وخم�شون درهم( 
قيمة ايجارية ور�شوم م�شتحقة وذلك خال )�شهر واحد( ثاثون يوماً من تاريخ ا�شتام هذا 
كافة  واتخاذ  املخت�شة  ال�شلطات  اإىل  اللجوء  اإىل  اأ�شفني  �شن�شطر  واإل  به.  الع��ان  اأو  الن��ذار 
املياه والكهرباء  ا�شتهاك  �شداد ر�شوم  املوؤجرة مع  العني  القانونية �شدكم لإخ��اء  الج��راءات 
تاريخ  حتى  ايجارية  قيمة  م��ن  ي�شتجد  م��ا  وك��ل  اأخ���رى  ر���ش��وم  واأي  امل�شافة  القيمة  و�شريبة 
الخاء الفعلي وت�شليم العني املوؤجرة اإىل املنذر وفقاً للحالة امل�شتلمة عليها. مع حتملكم لكافة 

امل�شروفات والر�شوم والأتعاب والفوائد املرتبة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0019742
املخط�ر : عامر علي اإبراهيم علي القرقاوي - المارات اجلن�شية  - ميثله ال�شيد / عمرو �شوكت غريب – م�شر اجلن�شية – يحمل هوية رقم )784199059575466( 

هاتف رقم : )0555005000(  - ال�شفوح   - جمريا   - دبي   : العن�وان    )2020/1/131331( رقم  وكالة  – مبوجب 
 : 4 - هاتف رقم  ب��رامي ميدكيل �شنر - حمل رقم  – مقابل  افنيو  بناية رمي  النهدة -   - ال�شارقة   : العن�وان   - الهند اجلن�شية   - بادمانابان  ارافيندهان   : اإليه  املخطر 

 )0564764745(
مو�شوع الإخطار : اخطار دفع،

التجاري ابوظبي  بنك   / على  امل�شحوب  و  الوق�ائ�ع : ال�شيك: 52 مببلغ -/27500 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2019/12/15 
ابوظبي التجاري بنك   / على  امل�شحوب  و   2021/01/30 بتاريخ  امل�شتحق  و  درهم  ال�شيك: 82 مببلغ -/8000 

التجاري ابوظبي  بنك   / على  امل�شحوب  و  ال�شيك: 91 مببلغ -/15800 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2021/04/30 
ابوظبي التجاري بنك   / على  امل�شحوب  و   2020/03/15 بتاريخ  امل�شتحق  و  درهم  ال�شيك: 53 مببلغ -/27500 

التجاري ابوظبي  بنك  على  امل�شحوب  و  ال�شيك: 86 مببلغ - /15800 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2020/10/30 
و ال�شيك : 96 مببلغ -/35000 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2020/11/30 و امل�شحوب على / بنك اأبوظبي التجاري

ال�شيك: 84 مببلغ -/8000 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2021/05/30 و امل�شحوب على / بنك ابوظبي التجاري 
على / بنك ابوظبي التجاري  امل�شحوب  و   2021/03/30 بتاريخ  امل�شتحق  و  درهم   8000/- مببلغ  ال�شيك: 83 

ال�شيك: 90 مببلغ -/15800 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2021/02/28 و امل�شحوب على / بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك: 79 مببلغ -/8000 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2020/11/30 و امل�شحوب على / بنك ابوظبي التجاري التجاري

ال�شيك: 85 مببلغ -/15800 درهم و امل�شتحق بتاريخ 2020/12/30 و امل�شحوب علي /  بنك ابوظبي التجاري
املبلغ اجلماىل لل�شيكات : )185200( درهم - املبلغ امل�شدد )0( درهم - املتبقي : )185200( درهم ، 
قدره )185،200( من املخطر مبوجب ال�شيكات املذكورة اأعاه  و  مبلغ  تتدين  املخطراليه  اأن  • حيث 

اأن املخطر اليه يرف�س دفع املبلغ امل�شتحق علية  • وحيث 
يعلن املخطر املخطر اليه ب�شرورة دفع املبلغ وال �شوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية �شده  • وعليه 

الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�شميا، �شعادة  من  املخطر  يلتم�س  • وعليه 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0027454
اإخطار عديل للوفاء مببلغ 55,713 درهم 

املخط�رة : الت�شميم الامع ملقاولت تركيب وحدات التكييف وال�شحية ذ م م وميثلها ال�شيدة/ مديحه احمد �شعيد �شومل 
784196473758769، ب�شفتها �شريكة ومديرة يف الرخ�شة املذكورة  – �شورية اجلن�شية وحتمل بطاقة هوية رقم 
اأعاه واملرخ�شة برقم )612148( �شادرة دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة العنوان : ال�شارقة – مويلح  - هاتف رقم 

)0551467912( )0585692021( :
املخطر اإليها : �شركة رانيه لان�شاءات العامة ذ م م )فرع دبي( وميثلها / ر�شيد مروان ر�شيد الطربي - اردين اجلن�شية 

 العنوان :دبي - �شارع اخلليج التجاري - مكتب رقم 401 – طابق 4  هاتف رقم : )042628993( )0501529612( 
مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره )55،713( درهم

- حيث ان املخطرة يطالب املخطر اليها ب�شداد املبالغ امل�شتحق دفعه مبلغ جمملها وقدره )55،713( درهم للمخطرة 
اليهم مقابل اأعمال بناء املخطر ح�شب الطلبات التي مت ار�شالها من قبل املخطر اليها 

- حيث اإن املخطرة طالبة املخطر اإليها عدة مرات بدفع قيمة املبالغ عرب الربيد الالكروين ولكن دون جدوى، 
- وحيث اإن املخطر اإليها ل ترغب يف دفع املبالغ امل�شتحق دفعه املخطر دون مربر قانوين 

- وحيث اإن املخطرة يطالب املخطر اإليها بدفع املبالغ كاما وذلك خال موعد اق�شاه 5 ايام من تاريخ ا�شتام الخطار 
وال �شوف تقوم املخطرة باتخاذ الجراءات القانونية �شده

- وعليه تلتم�س املخطرة من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13388 بتاريخ 2021/11/10 
 اإخطار عديل بالغاء الوكالة 
برقم املحرر 2021/0028218

املخطر : �شلمان حممد نور كرميي - اإيراين اجلن�شية، و يحمل بطاقة هوية رقم )784198092972433(
العنوان : ال�شارقة - ال�شناعية الثامنة - هاتف رقم : )0507473170(

املخطر اإليه الأول : عمران حممد نور كرميي - اإيراين اجلن�شية 
العنوان : ال�شارقة - �شارع النهدة – ال�شناعية الثامنة - هاتف رقم : )0505998365(

املخطر اإليه الثاين : عبدالكرمي حممد نور كرميي – اإيراين اجلن�شية 
العنوان : ال�شارقة - �شارع النهدة – ال�شناعية الثامنة - هاتف رقم : )0506311324(

املخطر اإليه الثالث : ح�شان حممد عدنان كركوتلي - �شوري اجلن�شية 
العنوان : ال�شارقة - �شارع اخلان - هاتف رقم : )0507068200(

املو�شوع : عزل من جميع الوكالت
نخطركم مبوجبه باأننا قد الغينا جميع الوكالت العامة اأو اخلا�شة املمنوحة من قبلنا لكم بدولة الإمارات العربية املتحدة 
و عما لن�س املادة : )955( من قانون املعامات املدنية رقم:)5( ل�شنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�شنة 
: )1987( وعليه فاإن جميع ال�شلطات وال�شاحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون لغية ول يجوز التعامل بهذه الوكالت 
من تاريخ ت�شلمك العان،  لذلك ، نرجو اإعامكم باأننا قد قمنا باإلغاء جميع الوكالت العامة واخلا�شة بدولة الإمارات 
عليها قد  املرتبة  والواجبات واحلقوق  وال�شلطات  ال�شاحيات  واأن جميع  اأع��اه  الكتاب  تاريخ هذا  املتحدة من  العربية 

فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ ا�شتامكم هذا الإخطار يعترب لغيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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كبرية  ج��دي��دة  درا����ص���ة  ح����ددت 
اأج���ري���ت ع��ل��ى الأ���ص��خ��ا���س غري 
امل��دخ��ن��ني م��ط��ل��ق��ا، ث��الث��ة اأن���واع 
الرئة  �صرطان  من  فريدة  فرعية 
حمفز  وجود  دون  تن�صاأ  اأنها  يبدو 
بيئي وا�صح - مثل الدخان اأو تلوث 

الهواء.

وت�شرح عاملة الأوبئة ماريا ترييزا لندي، من املعهد الوطني 
اأنواعا  هناك  اأن  هو  ن��راه  "ما  املتحدة:  بالوليات  لل�شحة 
فرعية خمتلفة من �شرطان الرئة لدى املدخنني الذين مل 
يدخنوا اأبدا، والتي لها خ�شائ�س جزيئية متميزة وعمليات 
تطورية. ويف امل�شتقبل قد نكون قادرين على احل�شول على 

عاجات خمتلفة على اأ�شا�س هذه الأنواع الفرعية".
الورم  اأن�����ش��ج��ة  ج��ي��ن��وم��ات  ب�شل�شلة  ال��ع��ل��م��اء  ق���ام  وع��ن��دم��ا 
اإ�شابتهم  ُت�شّخ�س  مل  مدخنا   232 من  املاأخوذة  املجمدة، 
بعيد  )اإىل حد  ال�شغرية  ذي اخلايا غري  الرئة  ب�شرطان 
ل�شرطان  الرئي�شيني  ال��ن��وع��ني  م��ن  �شيوعا  الأك���رث  ال��ن��وع 
مل  التي  الطفرية  الإ���ش��ارات  من  العديد  لحظوا  ال��رئ��ة(، 

تكن ظاهرة باأن�شجة الرئة الطبيعية.
عما  طفيفا  اخ��ت��اف��ا  اجلينية  ال��ت��غ��ي��ريات  ه���ذه  وتختلف 
يحدث عندما يت�شبب دخان التبغ يف الإ�شابة بال�شرطان، ما 
ي�شري اإىل وجود �شكل بديل من تلف الرئة قد يكون ال�شبب، 
وهو اأمر قد يحدث يف ج�شم ال�شخ�س، مثل اإ�شاح خلل يف 

احلم�س النووي اأو الإجهاد التاأك�شدي.
اأب����دا وتعر�شوا  62 ال��ذي��ن مل ي��دخ��ن��وا  اأول��ئ��ك ال����  وح��ت��ى 
املدخنني  لغري  مماثلة  اإ�شارات  اأظهروا  ال�شلبي،  للتدخني 
مطلقا، يف اأن�شجة الورم لديهم. وي�شري هذا اإىل اأن مر�شهم 
ناجت عن تغريات ج�شدية داخلية ولي�س �شغوطا بيئية، على 

الرغم من اأن حجم العينة يف هذه احلالة �شغري ن�شبيا.
اأك��رب مع  عينة  اإىل حجم  بحاجة  "نحن  وتعرف لن��دي: 

ت��اأث��ري تدخني  ل��درا���ش��ة  ال��ت��ع��ر���س  م��ع��ل��وم��ات مف�شلة ع��ن 
ل��دى غري  ال��رئ��ة  ���ش��رط��ان  ت��ط��ور  على  املبا�شر  غ��ري  التبغ 

املدخنني".
وك���ان معظم امل��ر���ش��ى يف ه��ذه ال��درا���ش��ة م��ن اأ���ش��ل اأوروب���ي 
اأي�شا، ما يعني اأن الأبحاث امل�شتقبلية �شتحتاج اإىل حت�شني 

تنوع امل�شاركني فيها.
اأنواع فرعية جديدة  ومع ذلك، فقد حدد الباحثون ثاثة 
النوع  على  واأط��ل��ق��وا  جمموعتهم.  يف  ال��رئ��ة  ���ش��رط��ان  م��ن 
م�شطلح  )م��ن  بيانو  ا�شم  �شيوعا،  والأك��رث  الأول  الفرعي 
املو�شيقى الإيطايل ل� "ناعم وهادئ"(، لأنه ُيظهر اأقل عدد 
من  الفرعي  ال��ن��وع  ه��ذا  ويرتبط  اجلينية.  ال��ط��ف��رات  م��ن 
تكوين  يف  ت�شاعد  والتي  ال�شلفية،  باخلايا  الرئة  �شرطان 
اأنه  اأن��ه ينمو ببطء، ما يعني  الرئة. كما  خايا جديدة يف 

ميكن اكت�شافه ملدة ت�شل اإىل ع�شر �شنوات مقدما.
وينمو  ب�شهولة،  الثاين  الفرعي  النوع  اكت�شاف  ميكن  ول 
لأن   mezzo-forte ا�شم  عليه  واأطلق  كبرية.  ب�شرعة 
طفراته اجلينية تكون "اأعلى" واأقوى قليا. ويبدو اأن هذا 
النوع من �شرطان الرئة مرتبط بطفرات يف جني م�شتقبل 

.EGFR عامل النمو املعروف با�شم
وُيطلق على النوع الفرعي الأخري من �شرطان الرئة لغري 
املدخنني ا�شم "فورتي"، وهو "الأعلى �شوتا" يف املجموعة. 
وُيظهر طفرة ُتعرف با�شم م�شاعفة اجلينوم الكامل، والتي 

ُتاحظ اأي�شا يف �شرطانات الرئة بني املدخنني.

اآث��اره اجلينية ل تتطابق بقوة مع مدخني  ومع ذلك، فاإن 
ال��ت��ب��غ، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي��ك��ون امل��ر���ش��ى ت��ع��ر���ش��وا للتدخني 

ال�شلبي.
ت��ط��ور هذه  ف��ه��م كيفية  ب��داي��ة  "نحن يف  وت��ق��ول لن����دي: 
الأورام. ُيظهر هذا التحليل اأن هناك عدم جتان�س، اأو تنوع، 

يف �شرطانات الرئة لدى من مل يدخنوا اأبدا".
الطبيعية  ال��رئ��ة  ���ش��رط��ان��ات  ظ��ه��ور  كيفية  م��ع��رف��ة  وت��ع��د 
اأمر  وكيف تختلف عن ال�شرطانات التي ي�شببها التدخني، 
وبالفعل،  �شحيح.  ب�شكل  عاجها  اأردن���ا  اإذا  الأهمية  بالغ 
يخترب العلماء العاجات التي ت�شتهدف الطفرات يف جني 
فعاليتها  تثبت  اأن  ميكن  الأي��ام،  من  يوم  ويف   ،EGFR
mezzo- لأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ن��وع ال��ف��رع��ي

طبيعي. ب�شكل  يحدث  الذي  الرئة،  ل�شرطان   forte
ومن ناحية اأخرى، من املحتمل اأن يكون عاج نوع "بيانو" 
اجلينية  الطفرات  اأن  يبدو  حيث  قليا،  اأ�شعب  الفرعي 
اأكرث  بالعقاقري  ا�شتهدافها  يجعل  ما  متعددة،  دواف��ع  لها 
�شعوبة.ومع ذلك، لحظ الباحثون اأنه اإذا متكنا من العثور 
للرئتني،  ال�شلفية  اخلايا  اإىل  الإ���ش��ارات  يعطل  دواء  على 

فيمكن اأن ي�شاعد يف وقف منو اأورام "بيانو".
وياأمل املعدون اأن ت�شتمر حتقيقاتهم يف اإلهام اأبحاث الأدوية 
ل�شرطان الرئة يف امل�شتقبل، خا�شة بالن�شبة لأولئك الذين 
جملة  يف  الدرا�شة  حياتهم.وُن�شرت  يف  �شيجارة  يدّخنوا  مل 

.Nature Genetics

علماء �لور�ثة �قرتبو� من م�صادر 
�صرطان �لرئة لدى غري �ملدخنني 

�لإطالق"! "على 

ويعتمد ذلك على حتليل تلوي عرب ت�شع درا�شات 
�شابقة، �شملت ما جمموعه 44370 �شخ�شا يف 
اأرب��ع��ة ب��ل��دان خمتلفة ك��ان��وا ي��رت��دون �شكا من 

اأ�شكال اأجهزة تتبع اللياقة البدنية.
اأولئك  ب���ني  ال���وف���اة  اأن خ��ط��ر  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ووج����د 

ارتفع  ا�شتقرارا  اأك��رث  حياة  منط  لديهم  الذين 
ال��ذي يق�شونه يف ممار�شة  الوقت  انخفا�س  مع 

ن�شاط بدين متو�شط اإىل �شديد.
للطب  الربيطانية  املجلة  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وك��ت��ب 
"لدى   :2020 ع��ام  يف   )BJSM( الريا�شي 

-30 الأفراد الن�شطني الذين يقومون بحوايل 
اإىل  املعتدل  ال��ب��دين  الن�شاط  م��ن  دقيقة   40
القوي، فاإن الرتباط بني وقت اجللو�س الطويل 
اأولئك  عن  كبري  ب�شكل  يختلف  ل  امل��وت  وخطر 

الذين يق�شون اأوقاتا قليلة يف اجللو�س". 
الأن�شطة  ببع�س  ال��ق��ي��ام  ف���اإن  اأخ����رى،  وب��ع��ب��ارة 
الدراجات  رك���وب  مثل   - معقول  ب�شكل  املكثفة 
من  يقلل  اأن  ميكن   - والب�شتنة  ال�شريع  وامل�شي 
اإذا  احل��ال  كان عليه  ما  اإىل  املبكرة  الوفاة  خطر 
مل تفعل كل ذلك جال�شا، لدرجة اأنه ميكن روؤية 
من  اآلف  ل��ع��دة  املجمعة  البيانات  يف  الرت��ب��اط 

الأ�شخا�س.
ويف حني اأن التحليات التلوية مثل هذه تتطلب 
دائما بع�س الربط املف�شل للنقاط عرب درا�شات 
واجل���داول  خمتلفني،  متطوعني  م��ع  منف�شلة 
الزمنية والظروف، فاإن فائدة هذا البحث املعني 
هو اأنه اعتمد على بيانات مو�شوعية ن�شبيا من 
الأجهزة القابلة لارتداء - ولي�س البيانات التي 

اأبلغ عنها ذاتيا من قبل امل�شاركني.

املبادئ  اإ����ش���دار  ج��ان��ب  اإىل  ال���درا����ش���ة  وُن�����ش��رت 
العاملية  ال�����ش��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
وال�شلوك  ال���ب���دين  ال��ن�����ش��اط  ب�����ش��اأن   ،2020
40 عاملا عرب �شت قارات.  امل�شتقر، التي و�شعها 
اإ�شدارا   BJSM اأ�شدرت   ،2020 ويف نوفمرب 
خ��ا���ش��ا لإج�������راء ال���درا����ش���ة اجل����دي����دة وامل���ب���ادئ 
الن�شاط  يف  الباحث  احلديثة.وقال  التوجيهية 
اإميانويل �شتاماتاكي�س،  البدين و�شحة ال�شكان، 
تاأتي  الإر�����ش����ادات  "هذه  ���ش��ي��دين:  ج��ام��ع��ة  م���ن 
لأن��ن��ا يف منت�شف  ن��ظ��را  ج���دا،  منا�شب  وق���ت  يف 
الأ�شخا�س  حب�س  اإىل  اأدى  م��ا  ع��امل��ي��ة،  ج��ائ��ح��ة 
زيادة  على  و�شجع  طويلة  ل��ف��رات  منازلهم  يف 
الذي  �شتاماتاكي�س،  ويقول  اخلامل".  ال�شلوك 
املحرر  ول��ك��ن��ه  ال��ت��ل��وي  التحليل  يف  ي�����ش��ارك  مل 
النا�س  باإمكان  ي��زال  "ما   :BJSM ل���  امل�شارك 
لعدم  ال�شارة  الآث���ار  وتعوي�س  �شحتهم  حماية 
الن�شاط البدين. وكما توؤكد هذه الإر�شادات، فاإن 
كل ن�شاط بدين مهم واأي قدر منه اأف�شل من ل 
�شيء".ويتما�شى البحث القائم على اأجهزة تتبع 

اللياقة البدنية على نطاق وا�شع مع اإر�شادات 
والتي  اجل���دي���دة،  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة  منظمة 
الن�شاط  من  دقيقة   300-150 ب�  تو�شي 
الن�شاط  م��ن  دقيقة   150-75 اأو  املعتدل 

اأ�شبوع  ك��ل  ال��ق��وي  مل�����واج�����ه�����ة ال��ب��دين 
ال�شلوك امل�شتقر.

�شتاماتاكي�س:  وق��ال 
"على الرغم من اأن 

املبادئ التوجيهية 
تعك�س  اجل��دي��دة 
العلوم  اأف�������ش���ل 

امل��ت��اح��ة، م��ا تزال 
ه���������ن���������اك ب����ع���������س 

الثغرات يف معرفتنا. وما 
املثال،  �شبيل  وا�شحني، على  زلنا غري 

ما هو بال�شبط معيار "اجللو�س املفرط". 
���ش��ري��ع اخلطى،  ب��ح��ث  ال���واق���ع ه���ذا جم���ال  ويف 
ب�شع  اإج��اب��ات يف غ�شون  على  اأن نح�شل  وناأمل 

�شنوات".

�لعلماء يك�صفون مقد�ر �لتمرين �لذي نحتاجه 
كامل! جلو�س  "لتعوي�س" يوم 

نحن نعلم اأن ق�صاء �صاعة بعد �صاعة يف اجللو�س لي�س جيدا بالن�صبة لنا، ولكن ما مقدار التمرين املطلوب ملواجهة التاأثري ال�صحي 
ال�صلبي ليوم واحد من اجللو�س الطويل؟.

تقرتح درا�صة اأجريت عام 2020 اأن ما ي�صل اإىل 40 دقيقة من "الن�صاط البدين املعتدل اإىل القوي" كل يوم هو املقدار ال�صحيح 
ملوازنة 10 �صاعات من اجللو�س بال حراك - على الرغم من اأن اأي قدر من التمارين اأو حتى جمرد الوقوف ي�صاعد اإىل حد ما.
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امل����ر رئي�س  م���ع���ايل حم��م��د  اف��ت��ت��ح 
جمل�س اأمناء مكتبة حممد بن را�شد 
الإم����ارات  مل��ه��رج��ان  الثالثة  ال����دورة 
الثقافة  ن���دوة  يف  للمل�شق  ال���دويل 
والعلوم بح�شور بال البدور رئي�س 
عبيد  وع��ل��ي  ال���ن���دوة  اإدارة  جمل�س 
الهاملي نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
الإداري  امل��دي��ر  القا�شم  ���ش��اح  ود. 
والفنانة  ح���ارب  �شعيد  ود.  ل��ل��ن��دوة 
د. جناة مكي ود. حممد يو�شف ود. 
كرمية ال�شوملي ود. عرفات النعيم 
والفنانني  الأكادمييني  من  ونخبة 

واملهتمني.
ومهرجان الإمارات الدويل للمل�شق 
اإطار اإبداعي اأطلقته الندوة لتعزيز 
دولة  يف  والبتكار  الت�شميم  مكانة 
وال�شرق  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ولتعزيز  اإفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ب��ادل الإب���داع���ي مع 
ثقافة  وتعميم  الأخ����رى،  الثقافات 
وتنظيم  والب�����ت�����ك�����ار،  ال��ت�����ش��م��ي��م 
مهرجانات  مع  بالتعاون  الفعاليات 
دولية،  اإبداعية وثقافية  وموؤ�ش�شات 
والإبداعي  الثقايف  للم�شهد  اإث����راًء 
وللتعريف  وامل��ن��ط��ق��ة،  الإم�����ارات  يف 
باملنجز الثقايف والإبداعي الإماراتي 
ودولياً،  واإقليمياً  حملياً  وال��ع��رب��ي 
الب�شري  ال��ت��ع��ب��ري  و���ش��ائ��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
اجلرافيكي  ال��ت�����ش��م��ي��م  ومم���ار����ش���ة 

والتفكري الإبداعي.
املهرجان  يتبني  الثالثة  دورت��ه  ويف 
 2020 دب������ي  اأك�������ش���ب���و  م����و�����ش����وع 
“توا�شل العقول، و�شنع امل�شتقبل(، 
وي�شارك فيه 192 م�شمماً من 52 

تعك�س  ومل�شقات  بت�شاميم  دول���ة، 
الحتفاء الب�شري باأك�شبو 2020.

واأ������ش�����اد م���ع���ايل حم���م���د امل�����ر بتلك 
تتميز  ال���ت���ي  ال���ف���ن���ي���ة  ال���ت���ظ���اه���رة 
بريادتها يف الحتفاء بحقل اإبداعي 
التوا�شل  اأ�شكال  من  جمايل  و�شكل 
الب�شري لتبادل املعلومات والأفكار، 
فنية مكثفة  لغة  املل�شق  اأن  باعتبار 
من حيث املعنى وامل�شمون وجمالية 
الفكرة والقدرة على الرويج، واأثنى 
على تنوع امل�شاركات وجتدد الأفكار.

اإعجابه  ع���ن  ال����ب����دور  ب����ال  وع����رب 
بالأعمال امل�شاركة وخا�شة ال�شبابية 
م�شتقبلي  اأف�����ق  ت��ف��ت��ح  ال���ت���ي  م��ن��ه��ا 
الإماراتية  وامل���واه���ب  ل���اإب���داع���ات 
زاخر  مب�شتقبل  وتب�شر  وال��ع��رب��ي��ة 
الت�شكيلي  وال��ف��ن  الت�شميم  ل��ف��ن 

عامة.
ه�شام  الإم���ارات���ي  بالفنان  واح��ت��ف��ى 
للمهرجان  ���ش��رف��ي��اً  �شيفاً  امل��ظ��ل��وم 
دور  ل��ه  اإم���ارات���ي  م�شمم  اأول  وه���و 
وتاأ�شي�س  املبادرات  اإطاق  ريادي يف 
منذ  ال�شارقة  يف  الثقافية  الكيانات 
اأوائل الت�شعينيات من القرن املا�شي 

للفنون  ال�����ش��ارق��ة  م��ت��ح��ف  وم��ن��ه��ا 
الإمارات  ال�شارقة وجمعية  وبينايل 

للفنون الت�شكيلية.
ول��ه�����ش��ام امل��ظ��ل��وم جت���ارب م��ب��ك��رة يف 
للخط  ك���ان  اجل��راف��ي��ك��ي  الت�شميم 
ال����ع����رب����ي وال����ع����م����ارة الإ����ش���ام���ي���ة 
والأمن������اط ال��ه��ن��د���ش��ي��ة اأك����رب الأث���ر 
الأعمال  من  كثري  ول��ه  تبلورها،  يف 
الثقافية  امل����وؤ�����ش���������ش����ات  مل���خ���ت���ل���ف 
الجتماعية  واحلمات  والريا�شية 
التي تعك�س املامح الإبداعية املبكرة 
املفاهيمية  وا�شتك�شافاته  ملوهبته، 
للقيم  للت�شميم، وتوظيفه  والفنية 

والرموز الوطنية يف اأعماله.
ووجه ه�شام املظلوم ال�شكر والمتنان 
مل���ع���ايل حم��م��د امل����ر و����ش���ع���ادة بال 
والقائمني  الثقافة  ون���دوة  ال��ب��دور 
على املهرجان لتلك البادرة اجلليلة 
للمهرجان  ���ش��رف  �شيف  لخ��ت��ي��اره 
الفني  احل����راك  اإىل  اأع�����اده  وال����ذي 

والرغبة يف الإنتاجية والبتكار.
مهرجان  اأن  اإىل  امل��ظ��ل��وم  واأ�����ش����ار 
امل���ل�������ش���ق مي����ث����ل اأح���������د امل����ع����ار�����س 

ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ال�����ن�����ادرة ال���ت���ي كان 
اإل��ي��ه��ا ف��ن��اين الإم�����ارات منذ  يطمح 
يعك�س  ف���امل���ه���رج���ان  ال���ث���م���ان���ي���ن���ات، 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة م��ن خ���ال هذه 
اأول  ويعترب  والت�شاميم  البتكارات 
املل�شق  ف��ن  يف  متخ�ش�س  معر�س 
على م�شتوى اخلليج العربي، والذي 
يتيح املجال لاحتكاك مع التجارب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى احل���راك 
وت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل ال���ف���ن���ي يف دول����ة 

الإمارات واملنطقة.
واأ�����ش����اد حم��م��د ال���غ���امن م��دي��ر عام 
�شابقا  الت�������ش���الت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
امل�شاركة  والأع��م��ال  املهرجان  بتميز 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال���دول،  م��ن خمتلف 
هناك توافق يف الأفكار مع اجلميع 
وا���ش��ت��ط��اع ك��ل ف��ن��ان اإي�����ش��ال فكرته 
ب��ح��رف��ي��ة واإب�������داع، وخ��ا���ش��ة اإح���دى 
امل�شارك  فيها  ع��رب  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ات 
ت�شكيات  ب���وا����ش���ط���ة  ف���ك���رت���ه  ع����ن 
اإبداعية من النمل والتي تكون كلمة 
ا�شتخدام  يعك�س  ك��م��ا  )امل�����ش��ت��ق��ب��ل( 
ال��ن��م��ل ال��ت��وا���ش��ل وال���ن���ظ���ام وجهد 

والداأب وبناء امل�شتقبل.
ال�شوداين  واخل��ط��اط  الفنان  وع��رب 
للجنة  �شكره  ع��ن  ح�شن  ال�شر  ت��اج 
ال��ث��ال��ث��ة ملهرجان  ل���ل���دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
املل�شق  ل���ف���ن  ال�������دويل  الإم�����������ارات 
ول���ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم يف دبي 
جناحهما يف قيام الدورة الثالثة من 
والذي  ال��ه��ام  ال���دويل  املعر�س  ه��ذا 
الت�شميم  ف���ن  اأه���م���ي���ة  م���ن  ي��ف��ع��ل 
املعا�شر يف الإم��ارات وال��ذي �شرفت 
وقد  ال��ث��اث��ة.  دورات���ه  يف  بامل�شاركة 
حتتفي  “مل�شق”  بت�شميم  �شراك 
لدولة  اخل��م�����ش��ني  ب��ال��ع��ي��د  ف��ك��رت��ه 
وبفعالية  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
لثيمة  ا���ش��ت��ج��اب��ة   2020 اإك�����ش��ب��و 
خمت�شرها  والتي  الن�شية  امل�شاركة 

هو “التوا�شل«.
الهند�شية  النجمة  الفنان  ا�شتخدم 

اإ�شامية  زخ��رف��ي��ة  وح����دة  ب��ك��ون��ه��ا 
وم�شتطيات  مب��ث��ل��ث��ات  وح��ددت��ه��ا 
ال�شبع  الإم�����ارات  اإىل  اإ���ش��ارة  �شبعة 
تظلنا...”،  و�شبع  �شبع  “تدثرنا 
بتاأثريات  الب�شرية  ال�شورة  وعالج 
تدرجات  م�����ش��ت��خ��دم��ا  ج��راف��ي��ك��ي��ة 
اللون واإ�شعاعاته دللة على ح�شور 
وحيوية الحتفال وجملتها باخلط 
باخلط  ت���وا����ش���ل  ك��ل��م��ة  ال����ع����رب����ي، 

الديواين كعامة مائية.
واأ����ش���ار ال�����ش��ر اإىل اأن����ه م���ن دواع���ي 
اجلرافيك  ف���ن  ي��ج��د  اأن  ال�������ش���رور 
هذا  “املل�شق”  منظومة  يف  ممثًا 
الكبري  وه����ذا احل�����ش��ور  الح���ت���ف���اء 
الت�شميم  ب��ف��ن��ون  امل�����ش��ت��غ��ل��ني  م���ن 
الطاب  وم��ن  وال��رق��م��ي  الطباعي 
الأ�شل  ال��ذي هو يف  وم��ن اجلمهور 
مي���ث���ل اجل���م���ه���ور امل�������ش���ت���ه���دف من 

الر�شالة-املحتوى للمل�شق كو�شيط 
الكبري من  للعدد  وبالنظر  ات�شال. 
الفنانني العامليني امل�شاركني، تتعدد 
املعر�س  الفنية وبهذا ي�شكل  روؤاه��م 
كربى  فنية  وفعالية  مهمة  ن��اف��ذة 
ت�شاف لاإجنازات يف دولة الإمارات 

املباركة.
وذك������رت د. ن����دى ع���ب���داهلل اإح����دى 
الت�شميم  كلي  يف  واأ�شتاذ  امل�شاركات 
م�شاركتها  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ب��ج��ام��ع��ة 
وفكرته  امل�شتقبل  بعنوان  ببو�شر 
زياد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  مقولة  م��ن 
له  ل��ي�����س  م��ا���ش��ي  ل���ه  ل��ي�����س  “من 
حا�شر ول م�شتقبل” فكانت التيمة 
الأ�شا�شية لعملها )املا�شي واحلا�شر 
وامل�شتقبل(، و�شكلتهم ب�شكل توا�شلي 
واأك����دت  ك��ل منهما الآخ�����ر،  وي��ك��م��ل 
اإبداعية  �شبكة  ي�شكل  املهرجان  اأن 

واملبدعني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ع  للتوا�شل 
اأن��ح��اء ال��ع��امل��ي، وميثل  م��ن خمتلف 
اإب���داع���ي���ة مهمة  امل���ه���رج���ان م��ن�����ش��ة 

ومطلوبة للجميع.
واأكدت الفنانة الت�شكيلية الإماراتية 
ف���اط���م���ة احل����م����ادي م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
دوراته  يف  ال��دويل  املل�شق  مهرجان 
طفرة  ميثل  املهرجان  واأن  الثاثة، 
والذي  املل�شق  ف��ن  اإب����راز  يف  مهمة 
يعترب فن تعبريي ب�شيط عن فكرة 
م���ط���روح���ة، وت���ي���م���ة امل���ع���ر����س هذا 
ال��ع��ام ع��ن ت��وا���ش��ل ال��ع��ق��ول جماراة 
م���ع اأح�������داث اك�����ش��ب��و دب����ي 2020 
اأهميته  امل��ه��رج��ان  يك�شب  م��ا  وه���ذا 
وخ�شو�شيته، وعملها م�شتوحى من 
كلمة  لت�شكيل  احل��روف��ي��ة  لوحاتها 
توا�شل للدللة على عدم النقطاع 

ويحتويها لوجو اأك�شبو.

•• ال�سارقة : اأ�سامة عبد املق�سود 

خر�شتوفيد�س  نهلة  ال��ك��ات��ب��ة  وق��ع��ت 
كتابها الأول يف ركن التوقيع مبعر�س 
بح�شور  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
“اأوراق  ك��ت��اب��ه��ا  اأه����دت  ال�����زوار، وق���د 
القطع  م��ن  القلب” ال��ك��ت��اب  ت��داع��ب 
ن�شرها  مت  مقالت  وي�شم  املتو�شطة 
يف �شفحة اأراء الكتاب بجريدة الفجر 
وخارج  داخ���ل  ال�شحف  م��ن  وال��ك��ث��ري 
دولة الإم��ارات، واأعربت عن �شعادتها 
تكون  اأن  تتطلع  واأن��ه��ا  التوقيع  بهذا 
م�شاركة يف العام القادم بديوان �شعر، 
كما وقعت ال�شاعرة هبة الفقي ديوان 
ال�شعر بعنوان “ قاب�شة على ال�شوء” 
ال�شاعرات  م��ن  ال��ف��ق��ي  ه��ب��ة  وت��ع��ت��رب 
مبفردات  يكتبون  الذين  املعا�شرين 
ف�شحى وقد �شاركت من قبل يف �شاعر 
اأح����د املراكز  امل��ل��ي��ون وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى 
ع��رف عن  وق��د  امل�شابقة،  املتقدمة يف 
وطنها  بق�شايا  اأهتماماتها  ال�شاعرة 
ال��ع��رب��ي والأ���ش��ع��ار ال��ت��ى ت��ب��ني مدى 
بالأحداث  واأهتمامه  ال�شاعر  ثقافة 
هبة  وتتمتع  والجتماعية،  الدينية 
الفقي باأ�شلوب �شل�شل وكلمات معربة 

رقيقة يف جممل اأعمالها.

“ زواج  بعنوان  رواي��ة  وتزامن توقيع 
يف  علو�س  نارميان  قا�شر” للروائية 
وكانت  اجل��دي��دة،  الكتب  توقيع  رك��ن 
الت��ي كتنب  الكاتبات  علو�س من بني 
اجلمهور  ع��ل��ى  وط��رح��ت��ه��ا  ال����رواي����ة 
عليها  احل�شول  على  ال���زوار  وت��واف��د 

نف�شها  ال��ك��ات��ب��ة  ب���اإه���داء  م�����ش��ح��وب��ة 
بامل�شاركة  �شعادتها  ع��ن  اأع��رب��ت  التى 
الدويل  للكتاب  ال�شارقة  معر�س  يف 
الباحثة  ووقعت  الربعني،  ن�شخته  يف 
غ��ن��اء م�����ش��ع��د حم��م��د ر���ش��ال��ة بحثية 
الأمن  جمل�س  اخت�شا�س   “ بعنوان 

وقد اأعربت عن �شعادتها بامل�شاركة يف 
ركن التوقيع واإهداء كتابها للجمهور 
بالثناء على جهدها  الذي قام بدوره 
امل���ب���ذول يف ال��درا���ش��ة وت��ق��دمي كتاب 
ال��ع��رب��ي��ة مبفهوم  امل��ك��ت��ب��ة  ���ش��ي��رثي 
وتاأثريه  ودوره  الأم��ن  جمل�س  ثقافة 

يف املجتمع الدويل.
ووق��ع��ت ال��دك��ت��ورة وف���اء حممد عزت 
ال�����ش��ري��ف ك��ت��اب ب��ع��ن��وان “ ل���و كانو 
التى  الكتب  �شل�شلة  �شمن  يعلمون” 
التوقيع  رك��ن  يف  يومياً  توقيعها  يتم 
وح��ر���س ال����زوار ع��ل��ى اق��ت��ن��اء الكتاب 

امل��ل��ف��ت للنظر  خ��ا���ش��ة م���ن ع��ن��وان��ه 
وامل���وح���ي ب���اأن���ه ���ش��ي��ت��ح��دث ع���ن القم 
وفاء  الدكتورة  اأهتمت  وقد  واملبادئ، 
واأعربت عن  للجمهور  كتابها  باهداء 
ال���زوار  وح��ر���س  بالتنظيم  �شعادتها 
على التقاط ال�شور التذكارية معها، 

جهاد  حممد  الدكتور  ال�شتاذ  ووق��ع 
كتابهما  املعلم  اأحمد  نبال  والدكتور 
وقد  الأت�شال”  م���ه���ارات   “ ب��ع��ن��وان 
الكتاب  اقتناء  على  اجلمهور  تهافت 
ي���واك���ب الع�شر  ب���اأن���ه  غ��ي��م��ان��ا م��ن��ه��م 
وجود  ور�شالة معرفية مهمة يف ظل 

بال�شبكة  والت�شال  ال�شو�شيال ميديا 
الدولية، وقد اعرب عن امتنانه بهذا 
ينم  ال���ذي  الكبري  واجل��ه��د  التنظيم 
على احرافية اللجنة املنظمة ورقي 
على  وحر�شهم  التعامل  يف  اجلمهور 

القراءة. 

مهرجان �لإمار�ت �لدويل للمل�صق يف دورته �لثالثة يتاألق يف ندوة �لثقافة و�لعلوم

•• ال�سارقة-الفجر:

�شرف  �شيف  باإ�شبانيا  الح��ت��ف��اء  فعاليات  اإط���ار  يف 
ال������دورة الأرب����ع����ني م���ن م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال����دويل 
للكتاب، اأطلقت رابطة الدوري الإ�شباين لكرة القدم 
)لليغا( الن�شخة العربية من “قامو�س م�شطلحات 
للمعر�س،  الإ�شباين  اجلناح  يف  وذل��ك  القدم”،  كرة 

وبح�شور جمهور من حمبي كرة القدم الإ�شبانية. 
فيها  �شارك  حوارية  جل�شة  الإ�شباين  اجلناح  وعقد 
ك��ل م��ن م��اي��ت ف��ي��ن��ت��ور، امل���دي���رة الإداري������ة لرابطة 
ال�����دوري الإ���ش��ب��اين ل��ك��رة ال���ق���دم، ودان���ي���ال باريغا، 
العربية  الإم������ارات  الإ���ش��ب��اين يف  ال�����دوري  م��ن��دوب 
تلفزيونية  برامج  مقدم  م�شتوي،  وزك��ري��ا  املتحدة، 

بقناة ال�شارقة. 

تعزيز ج�صور الرتابط
ويف حديثها، اأكدت مايت فينتور اأنها تعتز بح�شورها 
يف هذا احلدث الثقايف العاملي الكبري �شمن فعاليات 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، ويف اإطار الحتفال 
اإىل  م�����ش��ريًة  امل��ع��ر���س،  على  ���ش��رف  �شيف  باإ�شبانيا 
اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات يف ال��ت�����ش��وي��ق ل��ك��رة القدم 

الإ�شبانية، والدوري الإ�شباين على وجه التحديد. 

واأ�شارت مايت اإىل اأهمية القامو�س يف تعزيز ج�شور 
القدم  كرة  وع�شاق  الإ�شباين  ال��دوري  بني  الرابط 
الإ���ش��ب��ان��ي��ة م���ن اجل��م��اه��ري ال��ع��رب��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
بالثقافة  العربية  املنطقة  معرفة  تعزيز  يف  اإ�شهامه 
الإ�شبانية، خا�شة اأن القامو�س مب�شط ولي�س معقد، 
ويحتوي على م�شطلحات كرة القدم فقط، وهو ما 
على  التعرف  يف  يرغب  �شاب  اأي  متناول  يف  يجعله 
امل�شطلحات اخلا�شة بكرة القدم، ل�شيما واأنه ي�شرح 
العربية  باللغة  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  الكلمات  لفظ  طريقة 
اأي�شاً، وهذا ي�شهل الأمر على فهم تلك امل�شطلحات 

ب�شكل ي�شري و�شهل.  

اإنتاج اأدبي ريا�صي
الإنتاج  “يعد ه��ذا  ب��اري��غ��ا:  دان��ي��ال  ق��ال  م��ن جانبه، 
لرابطة  بالن�شبة  الأهمية  الريا�شي يف غاية  الأدب��ي 
اإ�شبانيا ويف  ال��ق��دم خ���ارج  ل��ك��رة  ال����دوري الإ���ش��ب��اين 
يف  ي�شهم  لأن���ه  وذل���ك  بالتحديد،  العربية  املنطقة 
الت�شويق اأكرث لرابطة الدوري الإ�شباين يف املنطقة 
الدوري  بني  جتمع  التي  الروابط  وتعزيز  العربية، 

الإ�شباين وع�شاق كرة القدم يف العامل العربي«. 
اإطاق  ل��غ��وي يف  ت��وج��ه  “يوجد  دان���ي���ال:  واأ����ش���اف 
الإ�شبانية  اللغة  حتبيب  حماولة  يف  القامو�س،  هذا 

للجماهري العربية، من خال هذا القامو�س، الذي 
الإ�شبانية  من  القدم،  ك��رة  م�شطلحات  كل  يرجم 

اإىل العربية، وبالعك�س«. 

الإعالمي الريا�صي
وعن اأهمية القامو�س، اأكد زكريا م�شتوي اأن قامو�س 
مهماً  كتاباً  يعد  الإ�شبانية  القدم  ك��رة  م�شطلحات 
املجال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وال�����ش��ح��ف��ي��ني  ل��اإع��ام��ي��ني 
ال��ري��ا���ش��ي، لأن���ه ي�شاعدهم يف ع��امل الح����راف يف 
وامل�شطلحات  اللغات  تعلم  اأن  مو�شحاً  القدم،  ك��رة 
لأي  بالن�شبة  ج���داً  مهم  ال��ق��دم  ك��رة  يف  امل�شتخدمة 
دولة  يف  املحلية  الفرق  اأن  خا�شة  ريا�شي،  �شحفي 
الإم�����ارات ت��ع��د ج��اذب��ة ل��اع��ب��ني امل��ت��ح��دث��ني باللغة 
الإ�شبانية، وهذا ي�شاعد على فهم تلك اللغة العاملية 
تعلم  يف  ي�شهم  القامو�س  اأن  زكريا  واأ�شاف  املهمة.  
من  �شهرتها  اأخ����ذت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل�شطلحات 
�شيما  ول  القدم،  ك��رة  لعبة  بها  تتمتع  التي  العاملية 
الإ�شبانية من  الكرة  التميز الذي حتظى به  يف ظل 
باللغة  املتحدثة  ال��دول  التي متار�شها  والكرة  جهة، 
الإ�شبانية عموماً، والقامو�س ي�شاعد كل من يع�شق 
كرة القدم الإ�شبانية باأ�شلوب �شهل، على فهم املعلقني 
الريا�شيني يف خمتلف القنوات الريا�شية الأجنبية.

�ل�صارقة �لدويل للكتاب ي�صهد �إطالق �لن�صخة �لعربية من قامو�س م�صطلحات كرة �لقدم

جمهور �ل�صارقة �لدويل للكتاب يحر�س على �قتناء �لكتب من موؤلفيها   
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اأمتنى اأن تتاح اأمامي الفر�صة لتقدمي املزيد من الأعمال املهمة

�صتيفاين عطا�هلل: �أعرف كيف �أوظف طاقتي يف �ملكان �ل�صحيح

دراميني  عملني  و  ي�����ش��ور  ج��دي��د  م�شل�شل  ب��ني  م��ا 
جيان  ال�شابة  امل�شرية  الفنانة  تعي�س  يعر�شان، 

عاء )انتعا�شة فنية(.
"الفرح  فريق  مع  بالعمل  )�شعيدة  جيان:  وقالت 
اأي��ام قليلة، يتم  ب��داأ قبل  ال��ذي  فرحنا" والت�شوير، 
اإعجاب  العمل  ينال  اأن  اأمت��ن��ى  و  جميلة،  اأج���واء  يف 
ك�شيفة  اأ���ش��ارك  اإن��ن��ي  رغ��م  عر�شه،  عند  اجلمهور 

�شرف(.
من  ك��ل  فرحنا(  )ال��ف��رح  درام���ا  بطولة  يف  وي�شارك 
اأو�����س، �شامي م��غ��اوري، وي���زو، م��رين��ا جميل،  اأو����س 
واأوت����اك����ا، اإمي�����ان ال�����ش��ي��د، و ج��ي��ان ع���اء )�شيف 
وتاأليف  مغربي،  ع���ادل  اإن��ت��اج  م��ن  والعمل  ���ش��رف(. 
اأحمد  وح����وار  و���ش��ي��ن��اري��و  حم���رم،  م�شطفى  ح�شن 

حمارب، واإخراج معتز التوين.
�شعيدة  اإنها  ال�شابة،  النجمة  قالت  ثانية،  جهة  من 
بردود الأفعال جتاه حكاية )حتة من القمر(، �شمن 
م�شل�شل )زي القمر(، و قالت اإن انفعالها مع الدور 

والق�شة، جعلها توافق على امل�شاركة.
وت�شارك الفنانة جيان عاء حالًيا يف حكاية )حتة 

من القمر(، �شمن حكايات م�شل�شل )زي القمر(.
وحكاية )حته من القمر(، الذي يعر�س حاليا، عرب 
كبريا  اإق��ب��ال  يجد  امل�شرية،  �شي(  ب��ي  )�شي  �شا�شة 
م��ن ج��م��ه��ور امل�����ش��اه��دي��ن، وه���و م��ن ب��ط��ول��ة: لقاء 

اخلمي�شي، حممد العمرو�شي، ملياء كرم، 
حم��م��د ن��ا���ش��ر، ع��اي��دة ري���ا����س، وجيان 

عاء. والعمل من اإنتاج مها �شليم، وتاأليف 
مرينا الفقي، واإخ��راج حممد عبد الرحمن 

حماقي.
)اأنتظر  ع��اء:  ق��ال��ت، جيان  و 

م�شل�شل  ح���ول  الأف���ع���ال  ردود 
اجلزء  يف  ال���ف���رح(  )الآن�������ش���ة 
ال���راب���ع، وال����ذي ب���داأ عر�شه 
اجل�������اري،  ال�����ش����ب����وع  اأول 
قبول  ي���ج���د  اأن  م��ت��ن��م��ي��ة 
ك������ب������ريا ل���������دى ج���م���ه���ور 

امل�شاهدين(.
ب���ط���ول���ة  يف  وي�������������ش������ارك 
كل   ،)4 ف�����رح  )الآن���������ش����ة 
اليزيد،  اأب����و  اأ���ش��م��اء  م��ن 
جيان  ي���و����ش���ف،  ران����ي����ا 
ع��اء، تامر ف��رج، حممد 

عبد  ع������ارف������ة  ك������ي������اين، 
ال��ر���ش��ول، واأح��م��د جمدي(، 

وك��ت��ب ال�����ش��ي��ن��اري��و واحل����وار 
مدحت،  وعمرو  ع��زت  حممود 

والعمل من اإخراج وائل فرج.

�أحمد جمدي: �أمتنى تقدمي عمل لالأطفال 
و�لكوميديا �أ�صعب �أنو�ع �لتمثيل

قال الفنان اأحمد جمدي اإنه يتمنى تقدمي عمل فني لاأطفال، خا�شة اأن تقدمي هذه الأعمال �شعب ويتطلب 
جمهوًدا كبرًيا؛ لأنها تخاطب �شريحة كبرية من الفئات العمرية. 

اأ�شاف جمدي، اأنه يرغب يف تقدمي اللون الكوميدي من خال عمل فني، خا�شة اأنه اأ�شعب األوان التمثيل، لفًتا 
اإىل اأن جناح الآن�شة فرح على مدار 4 موا�شم يعد جناًحا كبرًيا لكل فرد عمل بهذا امل�شل�شل، قائًا اإنه يتمنى اأن 

ي�شتمر امل�شل�شل لأجزاء عدة. 
الأحد   ،"MBC 4" وق��ن��اة  الرقمية  �شاهد  من�شة  وب���داأت 
امل�شل�شل  الرابع من  اأوىل حلقات اجلزء  املا�شي، يف عر�س 
الدرامى ال�شهري "الآن�شة فرح"، وذلك بعد انتهاء املخرج 

تامر فرج، من مونتاج حلقات امل�شل�شل بالكامل.
على   فرح"،  "الآن�شة  م��ن  ال���راب���ع  اجل���زء  وي��ع��ر���س 
م�شاًء  التا�شعة  ال�شاعة  "MBC 4"، يف متام  قناة 

بتوقيت ال�شعودية، والثامنة م�شاًء بتوقيت م�شر.
امل�شاهد  ت�شوير  م��ن  ال��راب��ع  اجل��زء  اأب��ط��ال  وانتهى 
املا�شي، وذلك  امل�شل�شل نهاية �شبتمرب  الأخ��رية من 
باأحد مراكز الت�شوق الكربى، فيما اأطلقت من�شة 
الر�شمي  الإع������ان  م����وؤخ����ًرا،  "�شاهد" 
فرح"،  "الآن�شة  من  الرابع  للجزء 
بعد عر�س 3 موا�شم ناجحة 

."vip" على من�شة

جيالن عالء ت�صور )�لفرح فرحنا(.. 
وتتابع )حتة من �لقمر( و)�لآن�صة فرح(

)القائمة  م�شل�شل  ت�شوير  اأج��واء  عن  تتحدثني  كيف   •
ال�شوداء(؟

اأننا  خ�شو�شاً  وجميلة،  خمتلفة  كانت  الت�شوير  اأج���واء   -
امل�شل�شل  اإنتاج  بلداننا.  اأج��واء  عن  بعيداً  اأوروب���ا  يف  �شّوْرنا 

كويتي، ومعنا فريق عمل من كل اجلن�شيات.
امل�شل�شل، لأن البطولت  اإىل  اأ�شاف  كان هناك تبادل ثقايف 

كويتية ولبنانية و�شورية مب�شاركة املمثل طال مارديني.
كل ممثل وكل فرد يف طاقم العمل، ينتمي اإىل خلفية معينة، 
وهذا الأمر انعك�س اإيجاباً على العمل، عدا عن اأن كل فريق 
كثرياً،  عمله  يحب  د�شتي  ح�شني  املُ��ْخ��ِرج  خ�شو�شاً  العمل، 

وهو �شخ�س دائم البت�شامة ويعمل بحما�شة.
اأكرث من  كانت  ال�شوداء(  )القائمة  اأج��واء ت�شوير م�شل�شل 
التي �شّورُتها يف  رائعة، وهي الأجمل من بني كل الأعمال 

حياتي.
م�شل�شل  يف  فهد  عابد  مع  العمل  جتربة  تقّيمني  كيف   •

)350 غرام(؟
اأول عمل م�شرك من بطولتي و�شّم  - هو كان 

جم��م��وع��ة م���ن امل��م��ث��ل��ني ال�������ش���وري���ني، على 
فرحُت  ال��ذي  فهد،  عابد  املمثل  راأ�شهم 

كان  وه��و  معه  العمل  بتجربة  كثرياً 
بامل�شاركة  قبويل  اأ�شباب  اأه��ّم  اأح��د 

يف هذا امل�شل�شل الذي عّرفني على 
ه���ذا امل��م��ث��ل ال��ق��دي��ر ال���ذي كنت 
األتقيه  اأن  قبل  بتمثيله  معجبة 

�شخ�شياً.
وع����ن����دم����ا ت����ع����ّرف����ُت ع���ل���ي���ه يف 
من  مت��ّك��ن��ُت  الت�شوير،  م��وق��ع 

اأدوار  ع��ل��ى  ع���ربه  احل�����ش��ول 
اأخرى جديدة.

اأُعجب  اأن����ه  ج���ي���داً  اأع�����رف 
التمثيلي،  ب��اأدائ��ي  ك��ث��رياً 

بي  ات�شلوا  عندما  لأن��ه 
اأخرى  اأدوار  اأج���ل  م��ن 

اأخربوين  �شورية،  يف 
معجب  ف���ه���د  اأن 

واأنني  ب���اأدائ���ي 

املمثلة املُنا�ِشبة لتقدمي لتلك الأدوار.
امل�شوار،  اأنك يف بداية  الفنية مع  • ما �شر جناح م�شريتك 
الأعمال؟  م��ن  ب��اأ���س  ل  ع���دداً  ي�شم  ر�شيدك  اأن  خ�شو�شاً 
�شخ�شي  اج��ت��ه��اد  نتيجة  اأن���ه  اأم  ذل���ك  يف  دور  للحظ  وه���ل 

وحر�س منك على اختيار الأدوار اجليدة؟
- م�شريتي الفنية لي�شت طويلة، ولكنني بداأت بالعمل منذ 

اأن كنت اأدر�س يف اجلامعة.
اأحب العمل كثرياً، حتى اإنه ل توجد يف حياتي اأيام عطلة، 
والتح�شري  للم�شتقبل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  اأم�����ش��ي��ه��ا  لأن���ن���ي 
مل�شاريعي املقبلة، �شواء من خال قراءة ن�شو�س جديدة اأو 

كتابة اأفكار لأغنية اأو )�شكريبت( جديد.
وحتى  اجلامعة  من  جي  تخرُّ قبل  الإيقاع  هذا  وفق  اأعي�س 

اليوم.
باأن َمن يعمل ب�شكل م�شتمر ويفكر بعمله  واأنا على اقتناٍع 
اإىل احلياة  اإي��ج��اب��ي��ة وينظر  ومي��ل��ك ط��اق��ة  دائ��م��اً 

بتفاوؤل، ل يذهب تعبه �شدى.
الأ�شخا�س،  ه������وؤلء  م���ن  واأن������ا 
واأعرف كيف اأوظف طاقتي 
ال�������ش���ح���ي���ح،  امل������ك������ان  يف 
حر�شي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأدوار  اخ����ت����ي����ار  ع���ل���ى 
والتعامل  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
م������ع املُ������ْن������ِت������ج اجل���ي���د 
الذي  القدير  واملُْخِرج 
ويدعمني  ي�شاعدين 
كممثلة ب�)الكا�شت(

املائم.
ه�����ن�����اك ع����وام����ل 
جمتمعة  ع���������دة 
تقف  ال����ت����ي  ه�����ي 
ويف  جناحي،  وراء 
عملي  م��ق��ّدم��ه��ا 
الدوؤوب من دون 

كلل اأو تعب.
عندما  وح����ت����ى 
اأت�������ع�������ب، ف����اإن����ن����ي 
اأ�شتخدم هذا 
ال������ت������ع������ب 
اأقف  ك��ي 
جم���دداً 

واأكمل.
على  اأك���ون  التي  الأدوار  اختيار  ُح�شن  اأي�شاً  وه��ن��اك 
اإىل  �شحيحة،  بطريقة  ���ش��اأق��دم��ه��ا  اأن��ن��ي  م��ن  ي��ق��ني 
حر�شاً  وذل��ك  املت�شابهة  الأدوار  عن  ابتعادي  جانب 
بدءاً  كممثلة،  يّف  ج��دي��دة  ط��اق��ات  اإب����راز  على  مني 
و)بالقلب(  ب�����)ث����واين(  م������روراً  ج������وري(،  ب�������)ورد 
الكويتي  امل�شل�شل  اإىل  و���ش��وًل  ق��ل��ب(،  و)ح����ادث 
اجلديد )القائمة ال�شوداء(، و)ال�شنونو( و)350 
غ���رام( مل�شلحة ق��ن��اة اأب���و ظ��ب��ي، وه��ي اأع��م��ال مل 

األعب دوراً ي�شبه الآخر فيها.
ر�شا  كممثلة  اأك�����ش��ب  جت��ع��ل��ن��ي  ال��ن��اح��ي��ة  وه����ذه 

املُ�شاِهد، لأنها توؤكد قدرتي على التنوع.
والطريق  امل�������ش���وار،  ب���داي���ة  يف  اأزال  ل  ل��ك��ن��ن��ي 

ط��وي��ل اأم���ام���ي واأمت���ن���ى اأن اأجن����ح دائ���م���اً يف 
اتخاذ القرارات ال�شحيحة ويف توظيف 

املكان  يف  واإ��������ش�������راري  م���وه���ب���ت���ي 
اأمامي  ت���ت���اح  واأن  ال�����ش��ح��ي��ح، 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ت��ق��دمي امل��زي��د من 

الأعمال املهمة.
ق  ُي�َشورَّ عمًا  ننتظر  ومتى   •
ل���ه ع��ل��ى ا���ش��م��ك ك��م��ا يح�شل 
ع����ن����دم����ا ي�����ق�����ال م�����ث�����ًا ه����ذا 

م�شل�شل لنادين جنيم؟
اأمامي،  ت�����زال  ل  احل���ي���اة   -
والطريق طويل، ول م�شكلة 
اإذا تاأخرُت بالو�شول  عندي 

اإىل هذه املرحلة.
اأق��وم بخطواتي  اأن  بل يهّمني 

اأكون  واأن  ون��ظ��ي��ف،  ث��اب��ت  ب�شكل 
اأُْق��ِدم عليه،  واثقة من كل م�شروع 

واأن اأعمل بطريقة تريحني ج�شدياً 
ونف�شياً.

ف�����خ�����ورة ب���ك���ل م�����ا ق����ّدم����ُت����ه حتى 
اأح��رق خطواٍت  اأن  اأري��د  اليوم، ول 
وم���راح���ل، ب���ل )ك���ل ���ش��يء بوقته 
اأن يقال يوماً هذا  حلو(، واأمتنى 

م�شل�شل �شتيفاين عطااهلل.
ل���ل���ف���رة  م���������ش����اري����ع����ك  م������ا   •

املقبلة؟
- ه��ن��اك اأك���رث م��ن ع��م��ل، بينها 
ف���ي���ل���م ق���رب����ش���ي ان���ت���ه���ي���ُت من 
واآَخر  ريتا حايك،  ت�شويره مع 
له،  التح�شري  يجري  لبنان  يف 
جديد  م�شل�شل  اإىل  بالإ�شافة 

من 8 حلقات.

انتهت املمثلة اللبنانية �صتيفاين عطااهلل من ت�صوير امل�صل�صل 
الكويتي )القائمة ال�صوداء( للمخرج ح�صني د�صتي، معتربة 
التي  الأع��م��ال  كل  بني  الأجمل  كانت  ت�صويره  اأج��واء  اأن 

�صاركت فيها خالل م�صريتها الفنية.
عطااهلل حتدثت عن هذا العمل، وعن م�صاريعها وجمموعة 

من املوا�صيع الفنية يف احلوار الآتي:
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عالمة منبهة يف �مل�صي قد تك�صف 
عن �لإ�صابة ب�صرطان �لرئة �لقاتل

يتم  التي  ال�شرطانات  اأن���واع  اأخ��ط��ر  ب��ني  م��ن  ب��اأن��ه  ال��رئ��ة  �شرطان  ي�شنف 
ت�شخي�شها، لأنه عادة ما يكون من ال�شعب اكت�شافه حتى ينت�شر اإىل اأجزاء 

اأخرى من اجل�شم.
الإ���ش��اب��ة بهذا  اأن��ه��م معر�شون خلطر  ال��ن��ا���س  الكثري م��ن  ي��ع��رف  وق��د ل 
املبكرة.  مراحلها  يف  ومتباعدة  قليلة  الأع��را���س  لأن  اخلطري،  ال�شرطان 
اأي  املري�س  اأن ياحظ  يكون متقدما ج��دا قبل  ما  ع��ادة  اأن��ه  يعني  وه��ذا 

عامات وا�شحة.
وت�شمل اأعرا�س �شرطان الرئة يف الغالب �شعال �شديدا واأملا يف ال�شدر وحتى 

�شداعا.
ولكن ماحظة عامة منبهة يف طريقة امل�شي قد تكون اأي�شا نذيرا بخطر 

الإ�شابة ب�شرطان الرئة.
للموقع  وفقا  توازنهم،  على  احلفاظ  يف  �شعوبة  املر�شى  بع�س  يجد  وقد 

.WebMD الطبي
وه����ذه ال��ع��ام��ة ن��اجت��ة ع��ن ن���وع م��ن ���ش��رط��ان ال��رئ��ة ي��وؤث��ر ع��ل��ى اجلهاز 

الع�شبي.
تفقد  قد  ال�شبب  ولهذا  الع�شات،  حركة  عن  م�شوؤول  الع�شبي  واجلهاز 

توازنك ب�شهولة اأو ت�شعر بعدم ال�شتقرار.
واأ�شاف املوقع ال�شحي اأن م�شاكل التوازن ميكن اأن تكون م�شحوبة بدوخة 

غري مربرة.
واأو�شح WebMD: "يف مراحله املبكرة، ل تظهر اأعرا�س �شرطان الرئة 
التي ميكن اأن تراها اأو ت�شعر بها. قد تخرب �شرطانات الرئة ذات اخلايا 
ال�شغرية جهاز املناعة مبهاجمة اجلهاز الع�شبي، ما قد يوؤثر بدوره على 
كيفية عمل الع�شات. وقد يكون من ال�شعب الوقوف عندما تكون جال�شا، 

اأو قد ت�شعر بعدم ال�شتقرار".
وك�شف املوقع ال�شحي: "ميكن اأن ت�شاب بالدوار من فقر الدم اأو من ن�شخة 
احتياطية يف الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبري الذي ينقل الدم من 

راأ�شك اإىل قلبك، اإذا كان مزدحما بورم يف الرئة اليمنى العلوية".
ولكن ملجرد اأنك تعاين من م�شاكل يف التوازن، فهذا ل يعني بال�شرورة اأنك 

م�شاب ب�شرطان الرئة.
وميكن اأن يكون �شببها بب�شاطة دوار احلركة اأو ال�شداع الن�شفي اأو اإ�شابة 

يف الراأ�س.
واإذا فقدت توازنك فجاأة، فمن املرجح اأن تكون عامة على تلف الأع�شاب 

يف ال�شاقني، اأو م�شاكل يف الروؤية.
ولذلك، �شيكون من ال�شروري ا�شت�شارة الطبيب اإذا كنت قلقا ب�شاأن م�شاكل 

توازنك.
اأي�شا  ي�شبب  قد  ولكنه  �شيوعا،  الرئة  �شرطان  اأع��را���س  اأك��رث  هو  ال�شعال 

�شيقا يف التنف�س واأملا يف ال�شدر وتغريات طفيفة يف ال�شوت.

ُيعترب العود من الآلت املو�صيقية الوترية.. فكم يبلغ عدد اأوتاره؟
اأوتاٍر.  5

� من هو موؤلف م�صرحية ُعطيل؟
ويليام �شك�شبري.

- ما النهر الذي �صمي بنهر العوا�صم؟ وملاذا �صمي بذلك؟
نهر العوا�شم هو نهر الدانوب. و�شمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�شم 

اأوروبية وهي "فيينا ، بوداب�شت ، بلغراد"
� ما هو املعنى املق�صود بال�صعر ال�صعبي؟

ال�شعر ال�شعبي هو ال�شعر املكتوب باللغة العامية لكل بلد.
عمري  اأنت  اأغنية  بتاأليف  قام  الذي  ال�صاعر  هو  من   �

لكوكب ال�صرق اأم كلثوم ؟
ال�شاعر اأحمد �شفيق كامل.

ال�شاخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اإليه هذه الرائحة لدى ت�شفيته وتخزينه  ، ولكن ت�شاف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 

من اأجل عامل الأمان واحلماية لانتباه اإليه
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
اجلرافيت  من  م�شنوع  الر�شا�س  قلم  اأن  تعلم  • هل 

حوايل  و�شعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�شاعتني يف �شوء النهار

ال�شيكولتة. عرفت  التي  الدول  اأوىل  هي  املك�شيك،  اأن  تعلم  • هل 
�شنني. من  عليه  مر  مهما  النف�شي،  الأمل  ن�شيان  من  يتمكن  ل  الإن�شان  اأن  تعلم  • هل 

مرة.  36 نف�شها  تغ�شل  الكلى  يجعل  الغازية  املياه  من  واحد  كوب  اأن  تعلم  • هل 
الأوىل. العاملية  احلرب  يف  بريطاين  جندي  هو  اليد،  �شاعة  ا�شتخدم  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

العايل. التعليم  لإر�شاء  منوذج  اأول  كانت  مب�شر،  الأول  فوؤاد  امللك  جامعة  اأن  تعلم  • هل 
.).( نقطة  لتغطية  هيدروجني  ذرة   2000000 اإىل  حتتاج  اأنك  تعلم  • هل 

1900م. �شنة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإحدى  اأ�شبحت  هاواي  اأن  تعلم  • هل 

جحا احلكيم
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القرنبيط
لل�شرطان:  ق���ات���ل    1
ي�����ح�����ت�����وي ال���ق���رن���ب���ي���ط 
ع������������������ل������������������ى م���������������������������ادة 
 sulforaphane
الكربيت  م����رك����ب  وه������و 
يقتل  اأن�������ه  ث���ب���ت  ال�������ذي 
اخل���������اي���������ا اجل�����ذع�����ي�����ة 
وبالتايل  ال�����ش��رط��ان��ي��ة، 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ب��اط��وؤ منو 

الورم.
2 -  يعزز �شحة القلب: 

من  وغ��ريه��ا  القرنبيط  يف  امل��وج��ودة    sulforaphane م���ادة  تعترب 
اخل�شراوات من املواد التي تعمل على حت�شني �شغط الدم وتعزيز �شحة 

الكلى.
اجل�شم،  يف  اللتهاب  تقليل  على  القرنبيط  يعمل  اللتهابات:  يقلل    -  3

وهي حالة مرتبطة بال�شرطان واأمرا�س اأخرى.
4 -  يعزز �شحة الدماغ: القرنبيط هو م�شدر جيد من مادة )الكولني(، 
على  ي�شاعد  اأن��ه  اإذ  ال��دم��اغ،  منو  يف  بدورهما  واملعروفني  )ب(  وفيتامني 

تن�شيط وظيفة الإدراك، وحت�شني التعلم والذاكرة.
القرنبيط يعزز قدرة اجل�شم  ال�شموم من اجل�شم:  اإزالة  5 -  يعمل على 
التي  الأك�شدة  م�شادات  على  ويحتوي  متعددة،  بطرق  ال�شموم  اإزال��ة  على 

تعرف با�شم )اجلاكو�شينولت( وتعمل على اإزالة ال�شموم من اجل�شم.

قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�شيا فا�شا وجادا اي�شا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�شاعده وان 
جتعل �شيته يلف ويدور يف الباد يف من �شرقها لغربها.. وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�شانني و�شاحبة 
العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امراأتني، لذلك تخرج منذ ال�شباح الباكر اإىل نبع املاء بنف�شها لتح�شره مع 
�شديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. واي�شا يف جمال الن�شاء ت�شمع وحتكي، اما عن �شطح بيتها فحدث ول حرج 
فان عيناها تاأتيان بالبعيد واأذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ، كما ان لها رقبة مثل الفنار يدور يف 

كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
وراأ�شه لتح�شيها ثم يحدثها ثم  اآذان��ه  لها  كانت حتكي جلحا كل �شغرية وكبرية وهو يحفظ وي�شم.. مينح 
يخرج ليجل�س يف املجل�س يف امل�شجد م�شبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�شة �شريعة 
عندما جاء احلاج ا�شماعيل لي�شلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا اأرى احدهم يف البيت ينتظرك ا�شرع 
فاأنت على �شفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�شبيح، فخرج احلاج ا�شماعيل ليقول للنا�س �شبحان اهلل بالفعل ان 
هناك من ينتظرين ونحن على �شفر، ثم جاء له رجا يدعى علي ف�شلم عليه وجل�س.. نظر اليه جحا ثم قال 
اآه-اآه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �شيئا ل حق لك فيه، فقام علي و�شرخ ح�شنا ل تغ�شب يا مولنا 
جحا �شاأعيد الديك اإىل �شاحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �شاأعيده اأق�شم اأن اأعيده لكن ل تغ�شب مني 

يا مولي جحا. 
مند ذلك اليوم مولنا جحا ل يكف عن الكام والكت�شافات والتنبوؤات والف�شل يف ذلك يرجع لوكالة النباء 
اآذناها على البواب وتر�شل عيونها يف كل مكان ول ت�شرفهما قبل ان  اخلا�شة به وهي اأم ل�شانني التي ت�شع 

يعودا بالخبار.

ا للم�صل�صل التلفزيوين "لعبة احلبار" يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز املمثلة جونغ  هويون  حت�صر حدًثا خا�صً

اجل�شم،  فعل  ردود  من  ل�شل�شلة  نتيجة  العط�س،  يعترب 
التي ت�شمح على الفور بلفظ الهواء من الأنف والفم.

النا�س  ت�شجيع  يتم  كبري،  ب�شكل  الوباء  انت�شار  وب�شبب 
عن  المتناع  ولكن  العط�س.  عند  اأفواههم  تغطية  على 

العط�س قد يكون له تاأثري عميق على الأنف واحللق.
توؤكد جلنة من اخلرباء من م�شت�شفيات جامعة لي�شر 
عن  المتناع  مطلقا  يجوز  ل  اأنه   ،"NHS Trust"
الأنف  فتحتي  ب�شد  العط�س  وق��ف  حم��اول��ة  اأو  العط�س 
ق��د يت�شبب بعواقب ج��دي��ة، م��ن بينها  وال��ف��م، لأن ذل��ك 
جتمع الهواء يف ال�شدر بني كلتا الرئتني، وتلف الأوعية 

الدموية يف العني اأو الأنف اأو طبلة الأذن.
وت���دل ال��درا���ش��ات ع��ل��ى اأن���ه م��ع زي����ادة ال�����ش��غ��ط يف ممر 
الأنف، قد يت�شبب العط�س يف انقبا�س الأوعية الدموية 
اأو  ال��ع��ني  اح��م��رار يف  ذل��ك على �شكل  ومت��زق��ه��ا، ويظهر 

الأنف.
وقامت جمموعة من اخلرباء بو�شف حالة رجل اجلدار 
اخللفي حللقه عند حماولته كتم العط�س. وذكر الرجل 
اأنه عندما حدث ذلك، �شعر  34 عاما  البالغ من العمر 
ال�شعب  م��ن  ب��ات  ذل��ك  وبعد  رقبته.  يف  انفجار  ب�شدى 

عليه الكام اأو البلع وعانى من اأمل �شديد.

ن�صيحة من طبيب: �عط�س ول حتب�س 
نف�صك فالعاقبة وخيمة!


