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ي�ؤدي اال�ستهالك املفرط للكحول �إىل فقدان ما يقرب من عام من
متو�سط العمر املتوقع ل�سكان  52بلداً ب�سبب الأمرا�ض واحلوادث
الناجمة ع��ن ه��ذه امل�شروبات ،على م��ا �أظ�ه��ر تقرير حديث ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
و�شجعت املنظمة البلدان على "م�ضاعفة جهودها ملكافحة" هذه
ال �ظ��اه��رة ،خ�صو�صاً م��ن خ�ل�ال احل��د م��ن ال�تروي��ج للكحول لدى
الأطفال والت�شجيع على رفع الأ�سعار.
و�أف��اد التقرير ال��ذي يتناول  52بلداً من �أع�ضاء املنظمة واالحتاد
الأوروب��ي وجمموعة الع�شرين� ،أن متو�سط العمر املتوقع �سيرتاجع
بحوايل � 0,9سنة خالل ال�سنوات الثالثني املقبلة ب�سبب الأمرا�ض
والإ�صابات الناجمة عن "اال�ستهالك ال�ضار للكحول".
وتقع البلدان الثمانية الأكرث ت�أثراً بهذا املنحى يف �أوروب��ا الو�سطى
وال�شرقية� ،إذ �سيرتاجع متو�سط العمر فيها � 1,4سنة �إىل  ،1,8مع
ت�صدر ليتوانيا ورو�سيا وبولندا الت�صنيف.

جراح عظام :احلقائب ال ت�شكل خطر ًا على ظهر الطفل

ينتاب الكثري من الآباء خوف كبري من حقائب الظهر على �أطفالهم،
فاملعتقد �أنها قد ت�سبب ت�شوها �أو تقو�سا يف ظهر الطفل ،لكن جراح
عظام الأطفال الربوفي�سور روبرت رودل ي�ؤكد عك�س ذلك ،ال �سيما
�إذا كانت حقائب ظهر مريحة ،والتي ال ت�ضر �أبداً بالطفل ،بل على
العك�س من ذلك تقوي الكتلة الع�ضلية حول العمود الفقري.
وق��ال اخلبري الأمل��اين �إن الأطفال ع��ادة ما مي�شون م�سافات ق�صرية
للمدر�سة ،وهو ما ال ي�ضر �أب��داً مع وجود حقيبة على ظهر الطفل،
لكن بوزن منا�سب وطريقة ارتداء ال ت�ضر بظهر الطفل.
و�أ�ضاف الطبيب الأملاين �أن هناك بالطبع عالقة بني الإجهاد وبيئة
العمل ،فيجب االنتباه ب�شكل �أكرث ملدى راحة احلقيبة على الظهر مع
�سري الطفل مل�سافات طويلة ،كما يرى �أنه ال داع للخوف من احلقيبة
على ظهر الطفل يف امل�سافات الق�صرية ،حيث يعاين الأطفال ب�شكل
�أك�بر من م�شاكل قلة احلركة واملجهود ،ما ي ��ؤدي �إىل نق�ص الكتلة
الع�ضلية ،التي تدعم العمود الفقري يف النهاية.
و�أ�شار رودل �إىل �إن �إعادة ت�شكيل العمود الفقري ت�ستلزم ارتداء م�شد
طبي م�صمم خ�صي�صاً ،والذي ي�ضغط على الظهر � 23ساعة يف اليوم،
الأمر الذي يتنافى متاماً مع ثقل حقيبة الظهر واملدة ،التي يحملها
فيه الطفل.
وفيما يتعلق باحلقيبة املدر�سية ،ف�إن معيار مالءمتها مكن التعرف
عليه من خالل قدرة الطفل على التقاطها من الأر�ض وو�ضعها على
ظهره .و�أكد رودل �أنه طاملا �أن الطفل ال مي�شي كثريا للمدر�سة �أو ال
يريد ا�ستخدام احلقيبة يف رحالت التنزه ،فال داع للقلق.

�أ�سباب تق�صف الأظافر  ..تعريف عليها

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" �إن تق�صف الأظافر يعد من امل�شاكل
املزعجة للمر�أة ،لأن الأظافر املتق�صفة تقلل من جمال املر�أة و�أنوثتها.
و�أو�ضحت البوابة الأملانية �أن تق�صف الأظافر يرجع �إىل �أ�سباب عدة،
منها ما يتعلق بال�صحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.
و�أ�ضافت "هاوت.دي" �أن تق�صف الأظافر قد يرجع �إىل نق�ص املعادن
والفيتامينات م�ث��ل فيتامني  Aوف�ي�ت��ام�ين  Cوح�م����ض الفوليك
واحل��دي��د وال�ك��ال���س�ي��وم وال��زن��ك .ومي�ك��ن م��واج�ه��ة ذل��ك م��ن خالل
التغذية ال�صحية الغنية باخل�ضروات والفواكه الطازجة والدهون
ال�صحية والربوتينات عالية القيمة .كما قد ي�شري تق�صف الأظافر
�إىل بع�ض الأمرا�ض اجللدية مثل الفطريات والإكزميا وال�صدفية.
وتت�سبب العناية اخلاطئة �أي�ضاً يف تق�صف الأظافر مثل ا�ستخدام
املق�ص واملربد اخل�شن لق�ص وت�شذيب الأظافر .وبد ًال من ذلك ينبغي
ا�ستخدام مربد م�صنوع من ال�سرياميك.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ق��د ي��رج��ع تق�صف الأظ��اف��ر �إىل ا�ستخدام
الأظافر اال�صطناعية والتالم�س املتكرر مع املنظفات؛ حيث تت�سبب
املواد الكيماوية يف جفاف الأظافر .ويحدث ذلك �أي�ضاً يف حال غ�سل
وتعقيم اليدين ب�شكل متكرر .ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل
مالم�سة املواد الكيماوية.

التجديف ريا�ضة
مثالية يف ال�صيف
ق��ال��ت زاب �ي �ن��ا ك�ي�ن��د �إن ال�ت�ج��دي��ف يعد
ري��ا��ض��ة م�ث��ال�ي��ة خ�ل�ال ف�صل ال�صيف،
حيث �إن��ه يتمتع ب�ف��وائ��د ج� ّم��ة للج�سد
والنف�س على حد �سواء.
و�أو�ضحت املُحا�ضرة باجلامعة الأملانية
ل �ل��وق��اي��ة والإدارة ال���ص�ح�ي��ة مبدينة
��س��ارب��روك��ن �أن ال�ت�ج��دي��ف ي�ع��د تدريباً
��ش��ام� ً
لا للج�سم ،ح�ي��ث �إن ��ه يعمل على
ت ��دري ��ب الأذرع والأك � �ت� ��اف وع�ضالت
اجل ��ذع وال���س��اق�ين ،ك�م��ا �أن ��ه يعمل على
زيادة قوة التحمل وتنمية حا�سة التوازن
الع�ضلي الع�صبي.
ومن ناحية �أخرى ،يعد التجديف �سالحاً
فعا ًال ملحاربة التوتر النف�سي ،حيث �إنه
ي�ساعد على ال�شعور بالبهجة واالنتعا�ش
بف�ضل ممار�سته يف امل�سطحات املائية
كالأنهار والبحريات.
ويتعني على املبتدئني اختيار امل�سافات
امل �ن��ا� �س �ب��ة مل �� �س �ت��واه��م م ��ن ح �ي��ث القوة
ال�ع���ض�ل�ي��ة وق ��وة ال�ت�ح�م��ل ،م��ع مراعاة
ظروف و�أحوال التيار �أي�ضاً.
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� 10أ�سباب �شائعة لآالم �أ�سفل الظهر
ون�صائح حول كيفية تخفيفها

طريقة حل م�شكلة
كلمات املرور امل�سروقة

 6ن�صائح للتغلب على
خوفك من طبيب الأ�سنان
ي�شعر الكثريون بالرعب مبجرد التفكري بزيارة عيادة طبيب الأ�سنان ،وقد
يقف ذلك عائق ًا بينهم وبني �إ�صالح �أ�سنانهم .و�إذا كنت من الأ�شخا�ص
الذين يخافون من طبيب الأ�سنان ،نقدم لك جموعة الن�صائح للتغلب
على هذه املخاوف ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية:
كن يف املوعد
�سي�ؤدي الت�أخري �إىل تفاقم قلقك ،ولكن ال
داعي لأن ت�صل مبكراً �أكرث من خم�س �أو
 10دقائق ،وي�ضمن الو�صول قبل موعدك
بفرتة ق�صرية �أنك ل�ست م�ضط ًرا للجلو�س
لفرتة طويلة يف منطقة االنتظار ،مع زيادة
توترك كل دقيقة.
الو�صول م�سرتخي ًا
ال ت�ف�ع��ل �أي � �ش��يء ق �ب��ل امل��وع��د يجعلك
ت�شعر مبزيد من التوتر ،وبد ًال من ذلك،
يجب �أن حت��اول اال��س�ترخ��اء .اب��د�أ عملية
اال�سرتخاء مبك ًرا .قبل موعدك ،ميكنك
حماولة القيام بن�شاط يجعلك �سعيدًا مثل
الت�سوق ل�شراء املالب�س� ،أو ا�ستمتع بحمام
�ساخن �أو حتى احل�صول على م�ساج ،حتى
ت�صل �إىل موعدك و�أنت م�سرت ٍخ بالفعل.
�شتت نف�سك
�إذا كنت تف�ضل عدم معرفة ما يحدث ،ف�إن
ت�شغيل املو�سيقى اجل��ذاب��ة ع�بر �سماعات
الر�أ�س ميكن �أن يكون م�صدر �إلهاء كبري،
�سواء من �ضو�ضاء �أجهزة طبيب الأ�سنان
�أو العالج الذي يتم �إجرا�ؤه.
التحدث مع الطبيب
�إذا كنت ال ت�ستطيع ت�شتيت انتباهك وكنت
تف�ضل حدي ًثا م�ستم ًرا من طبيب الأ�سنان،
ف � ��أخ �ب�ره ب ��ذل ��ك .ف �ب �ع ����ض امل��ر� �ض��ى يتم
تهدئتهم من خالل القدرة على احلفاظ
ع �ل��ى درج� ��ة م ��ن ال �� �س �ي �ط��رة �أث� �ن ��اء تلقي
العالج .وميكن �أن يكون التعليق امل�ستمر
من قبل طبيب الأ��س�ن��ان ،ال��ذي ي�شرح ما
تفعله ك��ل �أداة ،وم��ا يحدث ومل ��اذا ،مفيدًا
للغاية.
الالفندر
ال ميكنك تناول م�شروب مهدئ �أو ممار�سة
اليوجا يف ع�ي��ادة الطبيب ،ول�ك��ن ميكنك
ا�ستخدام العالج بالروائح للبقاء هاد ًئا.
وميكنك ا�ستخدام حا�سة ال�شم مل�ساعدتك
على اال��س�ترخ��اء� .أح�ضر ً
بع�ضا م��ن رذاذ
الالفندر ور�شه على مع�صمك مل�ساعدتك
على الهدوء عندما ت�شعر بالتوتر و�إ�ضفاء

هذا ما يحدث جل�سمك
عندما ت�أكل الدجاج فقط
تخيل �أنك ت�أكل الدجاج يف كل وجبة كل يوم! عادة ما ي�شار �إىل ذلك بب�ساطة
با�سم "حمية الدجاج"� ،إذ يقال �إن طريقة الأكل هذه تعزز فقدان الدهون
ب�سرعة.
وتعد خطة الأك��ل ه��ذه ج��زءًا م��ن جمموعة م��ن الأنظمة الغذائية التي
ت�سمى نظام غذائي �أحادي �أو �أحادي التغذية ،والذي يركز على تناول طعام
واحد فقط لكل وجبة كل يوم.
وق��د ت���ص��درت حمية ال��دج��اج ع�ن��اوي��ن ال�صحف قبل ع��دة ��س�ن��وات عندما
قال املمثل مات دمي��ون �إن��ه ي�أكل �صدور الدجاج فقط� ،إذ خ�سر �أك�ثر من
 27كيلوغراما من وزنه من �أجل دوره يف فيلم "�شجاعة حتت النار" عام
.1996
لكن دميون اعرتف الحقا �أن هذه مل تكن الطريقة الأكرث �صحية لتناول
الطعام ،م�شريا �إىل �أنه فعل ذلك فقط من �أجل الدور الذي كان ميثله يف
الفيلم.
ويتفق اخلرباء على �أن حمية الدجاج غري �صحية .وقالت �ستاي�سي �إل بن�س،
اخت�صا�صي تغذية م�سجل يف مركز ويك�سرن الطبي بجامعة والية �أوهايو،
�إن بع�ض العبي كمال الأج���س��ام اخ�ت��اروا ه��ذا ال�ن��وع م��ن النظام الغذائي
الأحادي الذي يركز على الربوتني فقط "حتت اعتقاد خاطئ ب�أنه �سي�ساعد
يف بناء الع�ضالت واحلفاظ على اجل�سم بدون دهون".

ال�شعور بالأمان والرفاهية.
ا�صطحب �شخ�ص ًا تثق به
�إن ا� �ص �ط �ح��اب ��ش�خ����ص ت �ث��ق ب ��ه وال
ي�خ��اف م��ن �أط �ب��اء الأ��س�ن��ان ،ليجل�س
م�ع��ك �أث �ن��اء ال �ع�لاج يف ع �ي��ادة طبيب
الأ�سنان قد يجعلك ت�شعر بالراحة.
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ذل � ��ك ،مي �ك��ن لهذا
ال���ش�خ����ص ال �ت �ح��دث ن �ي��اب��ة ع �ن��ك يف
الأوق� ��ات ال�ت��ي ال ت�ستطيع
فيها ذلك ،مما يزيد من
ث�ق�ت��ك و��س�ي�ط��رت��ك على
املوقف.
كيف متنع ت�شكل البقع
البي�ضاء على �أ�سنانك؟
مي �ك ��ن �أن ت �ظ �ه��ر البقع
ال� �ب� �ي� ��� �ض ��اء ع� �ل ��ى �أ�� �س� �ن ��ان
ال�ك�ث�يري��ن ح�ت��ى ع�ن��د اتباع
روت�ين �أ�سنان م�ث��ايل .وميكن
�أن حتدث البقع البي�ضاء ب�سبب
عدة �أ�شياء مبا يف ذلك املر�ض �أو
ال �ع��دوى �أو نق�ص الفيتامينات
�أو ال�سوائل الزائدة �أو حتى �إ�صابة
الأ�سنان .ال�سبب الأكرث �شيوعًا لظهور
معجون الأ�سنان .بالن�سبة للأطفال الذين
�صحة الأ�سنان اجليدة
بالفلور،
البقع البي�ضاء هو ت�سمم الأ�سنان
مي �ك��ن مل�ع�ظ��م ال �ن��ا���س م �ن��ع ظ �ه��ور البقع تقل �أعمارهم عن ثالث �سنوات ،يجب عدم
وهي حالة جتميلية ناجمة عن التعر�ض ال�ب�ي���ض��اء ع��ن ط��ري��ق ت�ن�ظ�ي��ف �أ�سنانهم ا�ستخدام �أك�ثر من حجم حبة �أرز ،بينما
امل�ف��رط للفلورايد يف ال�سنوات الثماين بالفر�شاة مرتني يوم ًيا مبعجون �أ�سنان يجب على الأطفال الذين تبلغ �أعمارهم
الأوىل من العمر ،وهي حالة غري م�ؤذية يحتوي على الفلورايد وتنظيف الأ�سنان ث�ل�اث ��س�ن��وات وم��ا ف��وق ا��س�ت�خ��دام كمية
متيل �إىل التطور قبل �أن تخرج الأ�سنان باخليط بني �أ�سنانهم مرة واح��دة يوم ًيا .بحجم حبة البازالء.
من اللثة� .سبب �شائع �آخر للبقع البي�ضاء وم ��ن امل �ه��م ت���ش�ج�ي��ع مم��ار� �س��ات تنظيف
هو نق�ص تن�سج املينا الذي يحدث عندما الأ�سنان اجليدة منذ �سن مبكرة ل�ضمان التقليل من تناول الأطعمة ال�سكرية
ال يت�شكل مينا الأ��س�ن��ان ب�شكل �صحيح .ا�ستمرار هذا ال�سلوك حتى مرحلة البلوغ .واحلم�ضية
وي �ح��دث نق�ص تن�سج املينا �أي��ً��ض��ا �أثناء
واحدة من �أكرث الطرق فعالية ملنع البقع
البي�ضاء وغريها من م�شاكل الأ�سنان هي
الطفولة عندما ال تزال الأ�سنان يف طور مياه خالية من الفلوريد
النمو ،ولكن على عك�س الت�سمم بالفلور ،ميكنك منع ظ�ه��ور البقع البي�ضاء عند تقليل ن�سبة ال�سكر واحلمو�ضة يف الأ�سنان.
هناك خطر ح��دوث ت�سو�س للأ�سنان مع الأط � �ف� ��ال ع ��ن ط��ري��ق �إط �ع��ام �ه��م ب�شكل وت�شمل الأطعمة وامل�شروبات التي يجب
هذه احلالة.
�أ�سا�سي م��ن حليب الأط�ف��ال امل�صنوع من االنتباه �إليها ع�صائر الليمون والفواكه
م�ي��اه خالية م��ن ال�ف�ل��وراي��د ،ف�ه��ذا ميكن واحللويات ال�سكرية وامل�شروبات الغازية
كيفية منع ظهور البقع البي�ضاء على �أن ي�ساعد يف منع زي ��ادة ال�ف�ل��وراي��د على وغريها من امل�شروبات التي حتتوي على
الأ�سنان
ن�سبة عالية من ال�سكريات.
�أ�سنانهم.
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ا��س�ت�خ��دام ال�ك�م�ي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة م��ن معجون ميكن �أن ي�ساعد ��ش��رب امل��اء �أث �ن��اء تناول
الأط� �ع� �م ��ة ال �غ �ن �ي��ة ب��ال �� �س �ك��ر والأط �ع �م��ة
ميكنك تنفيذها حلماية �أ�سنانك ومنع الأ�سنان
ظهور البقع البي�ضاء ،بح�سب �صحيفة عالوة على ذلك ،ميكنك منع ظهور البقع احل�م���ض�ي��ة ع�ل��ى غ���س��ل �أ� �س �ن��ان��ك وتقليل
�إك�سربي�س الربيطانية:
البي�ضاء با�ستخدام الكمية ال�صحيحة من فر�صة التلف.

�أ��ض��اف��ت ج��وج��ل خا�صية جديدة
�إىل جوجل كروم تتيح حل م�شكلة
كلمات امل��رور اخلا�صة بامل�ستخدم
وال �ت��ي مت��ت قر�صنتها يف خطوة
واحدة .ويف حني �أن برامج ت�صفح
الإنرتنت املعتادة حتذر امل�ستخدم
ع �ن��دم��ا ي �ت��م ر� �ص��د ك �ل �م��ة امل� ��رور
اخل��ا��ص��ة ب��ه �ضمن قائمة كلمات
امل ��رور ال�ت��ي ت�ع��ر��ض��ت للقر�صنة،
ف�إن املت�صفح جوجل كروم �سيتيح
للم�ستخدم حل امل�شكلة من خالل
النقر على زر واحد.
وح���س�ب�م��ا �أع �ل �ن��ت ج��وج��ل خالل
م � � ��ؤمت� � ��ر م � � �ط� � ��وري تطبيقات
"جوجل �آي�/أو" ،ف ��إن��ه عندما
تر�صد جوجل كلمة مرور �ضعيفة
�أو ت�ع��ر��ض��ت ل�ل�ق��ر��ص�ن��ة� ،سيقوم
امل�ساعد الرقمي جوجل �أ�سي�ستنت
ب��إظ�ه��ار زر "تغيري كلمة املرور"
�أمام امل�ستخدم.
و�ستبد�أ جوجل بتوفري اخلا�صية
اجلديدة لإ�صدار ك��روم للأجهزة
الذكية التي تعمل بنظام الت�شغيل
�أندرويد يف الواليات املتحدة ،على
�أن تبد�أ توفريها تباعا يف خمتلف
�إ�� � �ص � ��دارات ك � ��روم ع �ل��ى م�ستوى
العامل.
يف الوقت نف�سه ف�إن هذه اخلا�صية
�ستعمل فقط مع موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت و"عدد �صغري"
من املواقع الأخرى يف البداية.
وي �ح �ت��اج امل �� �س �ت �خ��دم �إىل تفعيل
خا�صية "متابعة كلمة املرور" يف
�إعدادات املت�صفح كروم.

ف�ستان التن�س جنم
مو�ضة ال�صيف
ميثل ف�ستان التن�س جنم املو�ضة
يف ��ص�ي��ف  2021ل�ي�م�ن��ح امل� ��ر�أة
�إطاللة جذابة و�إح�سا�ساً بالراحة
على غرار العبات التن�س.
و�أو� �ض �ح��ت جم�ل��ة ""Instyle
�أن ف�ستان التن�س ي��أت��ي م�صنوعاً
م ��ن خ��ام��ة اجل�ي�ر� �س��ي امل�ضلعة،
وي�شتمل ع�ل��ى ي��اق��ة و��ص��ف �أزرار
�صغري و�أكمام ق�صرية ،بينما متتاز
التنورة بق�صة وا�سعة بع�ض ال�شيء
مع طيات رقيقة.
و�أ� �ض��اف��ت امل�ج�ل��ة املعنية باملو�ضة
واجلمال �أن��ه ميكن ت�أكيد الطابع
ال��ري��ا� �ض��ي ل�ف���س�ت��ان ال�ت�ن����س من
خ�لال تن�سيقه م��ع ح��ذاء ريا�ضي
وكاب ،يف حني ميكن احل�صول على
�إطاللة �أنيقة من خ�لال تن�سيقه
م��ع ح ��ذاء ذي ك�ع��ب ع��ال و�أربطة
وبليزر �أنيق.

النبتة الأفريقيةُ ..ي ّ
حقق
قفزة ً
ً
نوعية يف �سوريا

ال�سرخ�سي الأفريقي طريق ُه يف ال�شمال ال�سوري بعد
وجد نبات "الأزوال" ّ
�إخفاقاتٍ عديد ٍة لزراعته على يد الباحثني كبديل للأعالف التقليدية� ،إثر
توايل موا�سم ال َقحط واجلفاف و�ش ّح الأمطار على مُر ّبي املا�شية ومزارعي
ال�شمال ال���س��وري ،فارتفعت �أ�سعار اللحوم نتيجة ارت�ف��اع �أ�سعار �أعالف
احليوانات.
ً
ً
ً
ُ
َف��وج��دت النبتة الأفريقية ،التي تعدُّ مُك ّمال غذائ ّيا غن ّيا بالربوتينات
للموا�شي والطيور والأ�سماك ،طريقها حديثاً يف حمافظة احل�سكة على
يد اخلبري البيئي والطبيب البيطري "عماد عبد العزيز خلف" ،الذي كان
�أول من جنح يف زراعتها كبديل عن الأعالف التقليدية يف املنطقة والتي
ُتعترب بح�سب تقارير بيئية �صديق ًة للبيئة.
يروي الطبيب ال�شاب ل�سكاي نيوز عربية جتربته املريرة يف ا�ستزراع نبات
"الأزوال" والتي ا�ستمرت ل�شهور طويلة من الك َّد والوقت واملراقبة والبحث
يف �شبكات االنرتنت ،وحماولة �إع��ادة زراعتها م��راراً حتى جنح يف ح�صد
انتاجها .
وقال ":بعد تخرجي اجلامعي ح�صلت على منحة لإمتام درا�ستي يف م�صر
وهناك تعرفت على زمالء و�أ�صدقاء ن�صحوين خو�ض جتربتهم يف م�صر
بزراعة �أزوال وبعد عودتي اىل البالد طلبت من �أ�صدقاء م�صريني ت�أمني
ب��ذور النبتة وبالفعل �أر�سلوها يل عرب الأردن ومنها دخلت ل�سوريا عرب
مدينة درعا وا�ستلمتها قبل ثمانية �شهور".
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مب�شاركة طلبة و�أع�ضاء هيئة تدري�س ينتمون لأكرث من  80دولة

طلبة جامعة �أبوظبي يحتفون
باليوم العاملي للتنوع الثقايف

•• �أبوظبي -الفجر

مبنا�سبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف ،ينظم مكتب �أن�شطة الطلبة التابع
لق�سم �ش�ؤون الطلبة يف جامعة �أبوظبي احتفاالت افرتا�ضية متتد لأ�سبوع
كامل وت�سلط ال�ضوء على التنوع الثقايف يف اجلامعة وجمتمع الإمارات
والتعرف على الثقافات املختلفة مبا يف ذلك م�أكوالتها ال�شعبية واملو�سيقى
والتاريخ املحلي وغريها من �أوجه املزيج الثقايف لكل بلد.
وت�أتي هذه املبادرة االفرتا�ضية لتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش بني الأمم
وت�سليط ال�ضوء على التنوع الثقايف ال��ذي تتمتع به اجلامعة من خالل
طلبة و�أع�ضاء هيئة تدري�س ينتمون لأكرث من  80بلداً من خمتلف �أنحاء
العامل .وتدعو جامعة �أبوظبي طلبتها و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإدارية
وكافة �أفراد املجتمع �إىل امل�شاركة يف االحتفاالت التي ت�شهدها هذا الأ�سبوع
واغتنام الفر�صة ال�ستك�شاف التنوع الثقايف للبلدان من خالل �سل�سلة من
الفعاليات والألعاب والأن�شطة االفرتا�ضية.
ومب�شاركة �أكرث من  80بلداً مبا يف ذلك دولة الإم��ارات العربية املتحدة
وك��وري��ا وال�ه�ن��د وزمي�ب��اب��وي وك�ن��دا و�صربيا وغ�يره��ا م��ن ال�ب�ل��دان حول
العامل ،يطلق امل�شاركون العنان لإبداعاتهم يف متثيل بلدانهم من خالل
ارتداء الأزياء التقليدية وتقدمي العرو�ض املو�سيقية والعرو�ض الفلكلورية
وامل�أكوالت والأطباق املحلية املختلفة .وت�شهد الفعاليات االحتفالية عدداً
م��ن املناف�سات والأل �ع��اب وال�سحوبات وامل�سابقات كاختيار "�أف�ضل زي"
و"�أف�ضل طبق تقليدي" و"�أف�ضل ديكور" و"�أف�ضل عر�ض راق�ص" ،و�سيتم
اختيار الفائزين من خالل ت�صويت امل�شاركني بختام الفعاليات.
وت�شهد الفعالية م�شاركة زه��رة الري� ،إح��دى خريجات جامعة �أبوظبي
و�أول متزجلة �إماراتية متثل دولة الإمارات على امل�ستوى الدويل .وقدمت
زهرة �ضمن م�شاركتها كلمة �سلطت فيها ال�ضوء على التنوع الثقايف يف دولة
الإم��ارات وكيف ميثل ذل��ك فر�صة ثمينة لكافة �أف��راد املجتمع الكت�شاف
الثقافات املختلفة حول العامل والتعرف �أكرث عليها.
وقالت الدكتورة بيانكا تييت�س ،مدير �أول ملكتب �أن�شطة الطلبة يف جامعة
�أبوظبي�" :سعداء باالحتفاء بالتنوع الثقايف جلامعة �أبوظبي هذا العام
�ضمن فعاليات �أ�سبوع اجلاليات ،حيث حر�صنا على تو�سيع نطاق احتفاالتنا
لت�شمل بالإ�ضافة �إىل الطلبة �أع���ض��اء الهيئتني التدري�سية والإداري ��ة.
وي�سعدين �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ملمثلي �سفارتي م�صر وال�سودان واملركز
الثقايف الكوري يف الإمارات على م�شاركتهم يف هذا احلدث الثقايف املميز".
و�أ�ضافت" :توا�صل جامعة �أبوظبي التزامها باالحتفاء بالقيم واملعارف
الثقافية املختلفة التي حتت�ضنها �ضمن جمتمعها املتنوع ،حيث نحر�ص
على �إتاحة الفر�صة ال�ستعرا�ض الثقافات والتالحم فيما بينها يف جمتمع
الإمارات ما ميكنهم من التعرف �أكرث على الثقافات الأخرى من خمتلف
�أن�ح��اء العامل ".ووف�ق�اً لت�صنيف كيو �أ���س  2021للجامعات العربية،
ت�صدرت جامعة �أبوظبي قائمة �أف�ضل اجلامعات العربية يف م�ؤ�شر تنوع
�أع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س والطلبة ال��دول�ي�ين ،حيث احتلت امل��رك��ز الأول
متقدمة بذلك  6مراكز من حيث تنوع �أع�ضاء هيئة التدري�س الدوليني
و 7مراكز يف تعددية وتنوع الطلبة الدوليني ،واملرتبة الثامنة للطلبة
الدوليني من �أكرث من  80جن�سية خمتلفة.

�ضمن �شراكة ا�سرتاتيجية

 12م�شروعا بحثيا بني جامعة
الإمارات وجامعتني �سنغافوريتني

•• العني  -الفجر

حتر�ص جامعة الإم��ارات العربية املتحدة على تعزيز التعاون ال��دويل يف
جمال الأبحاث العلمية وال��ذي يعد من الأول��وي��ات الهامة لديها يف دعم
البحث العلمي وتعزيز خمرجاته وكفاءته ،وق��د �شهدت الفرتة املا�ضية
التو�سع الكثري يف التعاون البحثي مع كربى اجلامعات العاملية املرموقة.
وذك��ر النائب امل�شارك للبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي مراد
ب ��أن العالقات بني جامعة الإمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت � �ح� ��دة واجل� ��ام � �ع� ��ات
ال�سنغافورية �شهدت تطوراً ملحوظاً
يف ال�سنوات املا�ضية وذلك متا�شياً مع
نهج القيادة الر�شيدة بالرتكيز على
م ّد وتعزيز ج�سور التعاون .و�أ�ضاف
�أن جامعة الإمارات حتر�ص على بناء
�شراكة ا�سرتاتيجية تتيح اال�ستفادة
م ��ن امل �ق��وم��ات وال �ف��ر���ص العديدة
امل�ت��واف��رة ل��دى البلدين يف خمتلف
املجاالت.
و�أ� � �ض� ��اف ال ��دك� �ت ��ور �أح� �م ��د م � ��راد "
تتبنى جامعة الإم ��ارات العديد من
امل�ب��ادرات التي تهدف �إىل تر�سيخ �أط��ر التعاون اال�سرتاتيجي وذل��ك من
خالل دعم امل�شاريع البحثية بني البلدين و�أكد �أن عدد الأبحاث املمولة من
جامعة الإمارات بالتعاون مع اجلامعات يف �سنغافورة كاجلامعة الوطنية
ال�سنغافورية وجامعة نانيانغ التكنولوجية قد بلغ اثنا ع�شر م�شروعاً بحثياً
مبختلف املجاالت التي تخدم وتدعم التوجهات اال�سرتاتيجية الوطنية
ك��امل�ي��اه ،وال�ث�روة احليوانية ،وال�صحة وال�صناعات ال��دوائ�ي��ة ،والطاقة،
والتكنولوجيا والزراعة".
ومن الأمثلة على هذه الأبحاث بحث بعنوان "ت�صميم اجلرافني للجيل
القادم من تطبيقات تنقية وحتلية املياه" بني باحثني من كلية العلوم
بالتعاون م��ع اجلامعة الوطنية ال�سنغافورية وال�ث��اين بعنوان "تطوير
م�سار ا�صطناعي عملي ملنتج  Acteosideكمنتج ن�شط بيولوج ًيا جتار ًيا
لل�صناعات الدوائية وم�ستح�ضرات التجميل “بني كلية العلوم وبالتعاون
مع جامعة نانيانغ التكنولوجية.
و�أف��اد الدكتور �أحمد م��راد ب��أن فريق بحثي من كلية الأغ��ذي��ة والزراعة
بجامعة الإم��ارات واجلامعة الوطنية ال�سنغافورية يجري درا�سة بحثية
بعنوان "نحو تقييم املخاطر ال�صحية للعطيفة يف حلوم الدجاج يف متاجر
التجزئة يف الإمارات العربية املتحدة :املراقبة الأ�سا�سية والر�ؤية اجلينية
ملقاومة م�ضادات امليكروبات �شديدة الأهمية" .وهناك بحث �آخر بعنوان
"نظائر اللحوم النباتية اخلالية م��ن الغلوتني وال�ت��ي مت��ت �صياغتها
با�ستخدام التحلل املائي والبثق متباين اخلوا�ص" بني باحثني من كلية
الأغذية والزراعة بالتعاون مع اجلامعة الوطنية ال�سنغافورية.

رئي�س الدولة يرعى امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر 2022

نهيان مبارك :نفتخر ونعتز برعاية رئي�س الدولة للم�ؤمتر
•• �أبوظبي  -الفجر

�أ�شاد معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان،
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالب �ت �ك��ار ال ��زراع ��ي ،ب��ال��رع��اي��ة الكرمية
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ،رئ�ي����س ال��دول��ة "حفظه اهلل"،
ل�ل�م��ؤمت��ر ال ��دويل ال���س��اب��ع لنخيل التمر،
وه ��ي ال��رع��اي��ة ال �ت��ي ت�ع�بر �أ� �ص��دق تعبري
عن ت�شجيع �سموه الكبري للعلم والعلماء
وتقديره ل��دور البحث العلمي يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة بدولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ،وك ��ذا ع��ن اه�ت�م��ام ��س�م��وه بنخيل
ال�ت�م��ر واالب �ت �ك��ار ال��زراع��ي مب��ا يمُ �ث��ل من
قيمة اقت�صادية واجتماعية وتراثية هامة
ل�ه��ا م��وق�ع�ه��ا ال �ف��ري��د يف م���س�يرة التطور
ب��ال��دول��ة .كما �أن �سموه م��ن �أوائ ��ل الذين
اهتموا بزراعة النخيل و�إنتاج التمور على
م�ستوى ال��دول��ة ح�ي��ث راف ��ق ال�شيخ زايد
"رحمه اهلل" م�ؤ�س�س دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ،وب��اين نه�ضتها ال��زراع�ي��ة ،و�سار
على نهجه يف خدمة ال�شجرة املباركة.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي ملعايل ال�شيخ
نهيان م�ب��ارك �آل نهيان مبنا�سبة انعقاد
امل�ؤمتر ال�صحفي االفرتا�ضي ال��ذي دعت
�إليه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي ،ل�ل�إع�لان ع��ن تنظيم
امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر الذي
ت�ست�ضيفه العا�صمة �أبوظبي بفندق ق�صر
الإم��ارات خالل الفرتة  16 – 14مار�س
 2022ب��رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،وال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه الأمانة
العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة بدولة الإم��ارات العربية املتحدة،
وزارة التغري املناخي والبيئة ،وزارة الأمن
ال�غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي ،هيئة �أب��وظ�ب��ي للزراعة
وال �� �س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،ج��ام �ع��ة االم � ��ارات
العربية املتحدة ،منظمة الأغذية والزراعة
ل�ل�أمم املتحدة (ال �ف��او) ،املنظمة العربية
للتنمية الزراعية ،املركز ال��دويل للبحوث
ال��زراع �ي��ة يف امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة (اي� �ك ��اردا)،
امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل��درا� �س��ات امل�ن��اط��ق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) ،املركز الدويل
للزراعة امللحية (ايكبا) ،ال�شبكة الدولية
لنخيل ال�ت�م��ر ،احت��اد م�ؤ�س�سات البحوث

امل�ؤمتر تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بالتعاون مع جامعة الإمارات
الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال افريقيا
(ارينينا) وجمعية �أ�صدقاء النخلة بدولة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة .ومب�شاركة
نخبة من اخلرباء والفنيني والأكادمييني
املخت�صني ب��زراع��ة النخيل و�إن�ت��اج التمور
واالبتكار الزراعي من خمتلف دول العامل.
ح�ضر امل��ؤمت��ر ال�صحفي ك��ل م��ن الدكتور
عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة رئي�س
اللجنة املنظمة ،والدكتور غالب احل�ضرمي
م��دي��ر جامعة االم ��ارات العربية املتحدة،
رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر ،والدكتور
هالل حميد �ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س
الأم �ن��اء ،ع�ضو اللجنة العليا للم�ؤمتر،
وع� � ��دد م ��ن ر�ؤ�� � �س � ��اء وم � � � ��دراء املنظمات
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول �ي ��ة � �ش��رك��اء اجل ��ائ ��زة،
وممثلي و�سائل االعالم العربية والدولية،
حيث �أعلن �أمني عام اجلائزة عن تفا�صيل
تنظيم امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لنخيل التمر
ال��ذي نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالب�ت�ك��ار ال��زراع��ي ��ش��رف تنظيمه
برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل ن �ه �ي��ان ،رئ�ي����س دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،راع��ي اجلائزة
"حفظه اهلل" ،م�شيداً بتوجيهات �صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان،
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ،ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة ،ودعم �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال� ��وزراء ،وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،واهتمام
معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير
الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س �أمناء
اجلائزة ،رئي�س اللجنة العليا للم�ؤمتر.
و�أ� �ض��اف �أم�ي�ن ع��ام اجل��ائ��زة ب� ��أن امل�ؤمتر
ال��دويل ال�سابع لنخيل التمر ي�ه��دف �إىل
ت��وف�ير فر�صة لتحديث امل �ع��ارف العلمية
حول خمتلف جوانب �إنتاج و�إكثار وحماية
وت�سويق نخيل ال�ت�م��ر .وع��ر���ض ومقارنة
اخل� �ب� ��رات احل ��دي� �ث ��ة ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة مب�ث�ي�لات�ه��ا يف ال� ��دول
املنتجة وامل�صنعة للتمور .بالإ�ضافة اىل
دع ��م ال �ت �ع��اون ال�ف�ن��ي ال� ��دويل يف خمتلف
جم��االت �سل�سة �إنتاج التمور .و�أ�شار �أمني
عام اجلائزة �إىل �إن انعقاد �أي م�ؤمتر عاملي
ب�شكل دوري كل �أرب��ع �سنوات متتالية على
ه��ذا النحو �إمن��ا ه��و عالمة �أك�ي��دة وبارزة
على مدى الأهمية التي حتظى بها �شجرة
ن�خ�ي��ل ال�ت�م��ر ،ك�م��ا �أن ��ه دل �ي��ل وا� �ض��ح على
الإيقاع املتنا�سق واملت�سارع يف الوقت نف�سه

للبحث العلمي والتقدم التقني يف جمال
زراعة النخيل و�إنتاج التمور� ،إىل جانب �أنه
يعك�س بو�ضوح حر�ص خمتلف امل�ؤ�س�سات
واجلهات املحلية والإقليمية والدولية على
امل�شاركة يف تنظيمه ورعايته.
م ��ن ج �ه �ت��ه ف �ق��د �أ� � �ش� ��ار ال ��دك� �ت ��ور غالب
احل�ضرمي مدير جامعة االمارات العربية
املتحدة ،رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر
ب��أن امل��ؤمت��ر ال��دويل ال�سابع لنخيل التمر
يحظى كعادته مب�شاركة �إقليمية وعاملية
وا�سعة ُي�ع� ّد من��وذج�اً مم�ت��ازاً لذلك النهج
احل �م �ي��د ال � ��ذي ت �ت �ب � ّن��اه الأم� ��ان� ��ة العامة
للجائزة وجامعة الإمارات العربية املتحدة
يف تنظيم امل� ��ؤمت ��رات ال�ع�ل�م�ي��ة ،ف�ه��و �أو ًال
يتناول مو�ضوعاً يه ّم جميع الدول املنتجة
للتمور بالعامل ،فقد بَرز يف العقد الأخري
ير ب ��زراع ��ة و��ص�ن��اع��ة وجت ��ارة
اه �ت �م��ا ٌم ك �ب� ٌ
التمور ملا لها من قيمة م�ضافة يف معادلة
الأمن الغذائي على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف مدير اجلامعة �أن امل�ؤمتر الدويل
لنخيل التمر يع ُد منوذجياً بكافة املقايي�س
ملا يطرحه من بحوث ودرا�سات يف خمتلف
ج��وان��ب زراع ��ة و��ص�ن��اع��ة وجت ��ارة النخيل
وال�ت�م��ور وم��ن ث��م ف��إن��ه ي ّت�سم بال�شمولية

و ُع �م��ق ال ��ر�ؤي ��ة ح�ي��ث ي�ن�ط��وي ع�ل��ى طرح
جتارب وخربات جديدة ومتطورة من كافة
�أنحاء العامل .كذلك ف��إن امل�ؤمتر الدويل
ال�سابع لنخيل التمر من ��وذ ٌج يحتذى به
ل��دق��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م والإع � � ��داد ح �ي��ث ا�ستم ّر
التح�ضري ل��ه لأك�ثر م��ن ع��ام كما �أن��ه من
ح�ي��ث احل �ج��م م��ن �أك �ب�ر امل� ��ؤمت ��رات التي
تنظمها الأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
وجامعة الإمارات العربية املتحدة.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ف�ق��د ا�ستعر�ض الدكتور
هالل حميد �ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س
�أم � �ن ��اء اجل� ��ائ� ��زة ،ع �� �ض��و ال �ل �ج �ن��ة العليا
للم�ؤمتر ،امل��راح��ل الزمنية التي مت��ر بها
انعقاد امل�ؤمتر ،حيث مت تنظيم امل�ؤمتر يف
دورت��ه الأوىل عام  1998ودورت��ه الثانية
ع��ام  2001ودورت ��ه الثالثة ع��ام 2006
من قبل جامعة الإمارات العربية املتحدة،
يف حني نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل
ال�ت�م��ر واالب �ت �ك��ار ال ��زراع ��ي � �ش��رف تنظيم
امل ��ؤمت ��ر ب��ال �ت �ع��اون م��ع ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة اعتباراً من دورته الرابعة
 2010ودورته اخلام�سة  2014ودورته
ال�ساد�سة  2018ودورته ال�سابعة .2022
كما �أ�شار �إىل �أن �شجرة نخيل التمر كانت
وال ت��زال متثل بارتفاعها و�شموخها فخر
واع� �ت ��زاز ��ش�ع��ب دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،كما متثل رم��ز احل�ي��اة والعطاء
الوفري املتجدد.
ع �ل �م �اً ب � ��أن ب ��اب ال�تر� �ش �ي��ح ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
امل��ؤمت��ر مفتوح اع�ت�ب��اراً م��ن �أم����س ولغاية
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ت�ستمر � 3أيام يف �أر�ض املعار�ض حتت رعاية �أم الإمارات

�أبو ظبي التقني يكمل ا�ستعداداته لإطالق امل�سابقة الوطنية للمهارات االثنني املقبل
•• �أبوظبي-الفجر

�أك�م��ل مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني وامل�ه�ن��ي ،ا��س�ت�ع��دادات��ه لإطالق
ال � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة ع �� �ش��رة م ��ن امل�سابقة
الوطنية مل�ه��ارات الإم ��ارات 2021؛ يوم
االث�ن�ين ال�ق��ادم وال�ت��ي ت�ستمر فعالياتها
مل � ��دة ث�ل�اث ��ة �أي � � ��ام يف م ��رك ��ز �أب� � ��و ظبي
الوطني للمعار�ض ،حت��ت رع��اي��ة كرمية
م��ن �سمو ال�شيخة ف��اط�م��ة ب�ن��ت مبارك
رئي�سة االحت��اد الن�سائي ال�ع��ام الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة "�أم

االمارات" ،مب�شاركة نخبة متميزة من
�شباب وفتيات ال��وط��ن ال��ذي��ن يتناف�سون
يف عدة تخ�ص�صات هند�سية وتكنولوجية
م�ن�ه��ا اخل ��راط ��ة ب��احل��ا� �س��وب ،وتقنيات
ال� ��� �س� �ي ��ارات ،وح� �ل ��ول ب��رجم �ي��ات تقنية
م�ع�ل��وم��ات ال �� �ش��رك��ات ،وت���ص�م�ي��م مواقع
االنرتنت ،وتقنية الت�صميم اجلرافيكي،
والر�سم الهند�سي والأوت��وك��اد ،و�صناعة
املجوهرات ،وغريها من املهارات املعتمدة
دولياً.
وق � ��ال � �س �ع��ادة ال ��دك� �ت ��ور م� �ب ��ارك �سعيد
ال���ش��ام���س��ي م��دي��ر ع ��ام م��رك��ز �أبوظبي
للتعليم وال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ن��ي وامل�ه�ن��ي �أن

ال � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة ع �� �ش��رة م ��ن امل�سابقة
الوطنية ملهارات الإم��ارات؛ ت�شكل �أهمية
ا�سرتاتيجية كبرية يف "ابوظبي التقني"
لتنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة نحو
ال �ع �م��ل امل �ت �ق��دم وف� ��ق �أح� � ��دث امل� �ب ��ادرات
وال �ب�رام� ��ج اجل ��دي ��دة ال�ل�ازم ��ة لإع � ��داد
��ش�ب��اب الإم � ��ارات مل��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د النفط،
ومتكينهم من مهارات امل�ستقبل باعتبارها
من اوليات خطة اخلم�سني عاما املقبلة؛
م�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي يواجهها
ال �ع��امل ح��ال �ي �اً وم���س�ت�ق�ب�لا ،وم�ن�ه��ا وباء
كوفيد  ،19حيث توا�صل الإمارات العمل
امل�ستقبلي املبدع يف كافة املجاالت ،وعلى

ه��ذا الأ� �س��ا���س ينظم "�أبوظبي التقني"
امل �� �س��اب �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �م �ه ��ارات ،خالل
مرحلة كوفيد 19؛ لتكون وف��ق معايري
عاملية يلتقى خالله ال�شباب للتناف�س يف
خمتلف املهارات املتخ�ص�صة ذات العالقة
الوثيقة بالتقدم ال�صناعي العاملي ،م�ؤكداً
ع�ل��ى �أن ال �ه��دف م��ن امل���س��اب�ق��ة يتخطى
ح��دود املناف�سة لي�صل اىل درج��ة متكني
�شباب الإمارات من تطوير قدراتهم على
الإب ��داع والتطوير ال�صناعي والهند�سي
والتكنولوجي ،ليكونوا جاهزين لتلبية
متطلبات اخلطط الإ�سرتاتيجية ال�سباقة
للدولة ،ور�ؤية �أبوظبي .2030

وث �م��ن � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور م� �ب ��ارك �سعيد
ال�شام�سي ال��دع��م امل ��ادي وامل�ع�ن��وي الذي
توفره القيادة الر�شيدة لتمكني"�أبوظبي
التقني" م��ن ج �ع��ل امل���س��اب�ق��ة الوطنية
مل � �ه ��ارات الإم� � � � ��ارات؛ امل � �ي ��دان احلقيقي
لإكت�شاف و�إب ��راز م�ه��ارات �شباب وفتيات
ال��دول��ة وال��و��ص��ول بها �إىل ال�ع��امل�ي��ة ،من
خالل الفوز ب�إحدى امليداليات ،وبالتايل
االن�ضمام لفريق مهارات الإم��ارات الذي
�سيمثل دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
يف ال��دورات القادمة من امل�سابقة العاملية
للمهارات ،م��ؤك��داً ثقته العالية يف كافة
امل�شاركني من �أبناء الإمارات.

زكي ن�سيبة يزور مركز البيانات اخل�ضراء يف جامعة الإمارات
•• العني -الفجر

زار م �ع��ايل زك ��ي �أن� ��ور ن���س�ي�ب��ة ،امل�ست�شار
ال�ث�ق��ايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية
املتحدة �صباح �أم�س الأول مركز البيانات
اخل�ضراء يف مقر اجلامعة مبدينة العني
 .وخالل جتواله يف املركز ،ا�ستمع معاليه
�إىل � �ش��رح ُم�ف��ّ��ص��ل م��ن الأ� �س �ت��اذة عفراء
ال�شام�سي املدير التنفيذي لقطاع تقنية
امل�ع�ل��وم��ات  ,ع��ن م��رك��ز ال�ب�ي��ان��ات ،والذي
ّ
مت ب�ن��ا�ؤه على �أ�سا�س اال�ستخدام الف ّعال
للأنظمة والطاقة ،و�أنظمة التربيد املتاح
لها ت��أث�ير �إيجابي على البيئة .وطريقة
ت�صميم م��رك��ز ال�ب�ي��ان��ات امل��وف��ر للطاقة
ملُعاجلة جميع جوانب ا�ستخدام الطاقة
امل�ضمنة يف م��رك��ز ال�ب�ي��ان��ات ،م��ن معدات
تكنولوجيا املعلومات �إىل معدات التدفئة
وال �ت �ه��وي��ة وت �ك �ي �ي��ف ال� �ه ��واء �إىل املوقع

والتكوين والبناء الفعلي للمبنى.
وث� ّم��ن معايل زك��ي ن�سيبة ح�صول املركز
على ع��د ٍد م��ن ��ش�ه��ادات املُطابقة العاملية
"الآيزو" املُتع ّلقة مبجاالت �إدارة وجودة
ال �ب �ي��ان��ات ،امل �م��ار� �س��ات ال���ص��دي�ق��ة للبيئة
و�أمن املعلومات ،مُ�شيداً باجلهود الكبرية
امل �ب ��ذول ��ة م ��ن ق �ب��ل ف��ري��ق ع �م��ل املركز،
وح��ر� �ص �ه��م و��س�ع�ي�ه��م امل ُ���س�ت�م��ر لتطبيق
�أف�ضل املُمار�سات العاملية املُتّبعة يف هذا
املجال ،الأمر الذي يُع ّزز من مكانة جامعة
الإم � ��ارات -ج��ام�ع��ة امل�ستقبل ،ويتما�شى
مع تطلعاتها ب��أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم
ال�ع��ايل ال��رائ��دة يف ال��دول��ة ،وال�ت��ي تدعم
جهود احلكومة الر�شيدة ا�ستعداداً للعام
اخلم�سني من خالل دعم التميز والإبداع
واالبتكار يف كافة املجاالت املطلوبة للثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة وم�ت�ط�ل�ب��ات الذكاء
اال�صطناعي.
وق ��د ح���ص��د م��رك��ز ال �ب �ي��ان��ات اخل�ضراء

بجامعة الإم��ارات يف �شهر مار�س 2021
��ش�ه��ادة امل ُ�ط��اب�ق��ة العاملية الآي ��زو (ISO
 )9001لتطبيقه �أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية يف جمال �أمن املعلومات .وكان قد
ح��از يف ع��ام  2014على الآي ��زو (ISO
 )27001العتماده املمار�سات ال�صديقة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ،وع� �ل ��ى � �ش �ه ��ادة الآي � � ��زو يف عام
 )1-ISO 14644( 2019للتم ّيز يف
�إدارة وجودة البيانات.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن مركز البيانات
يف اجلامعة ّ
مت ت�صميمه بالكامل ليكون
�أكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة مع احلد
الأدن��ى من ال�ضغط على البيئة .فالبنية
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل �ل �ط��اق��ة وال� �ت�ب�ري ��د تعتمد
على الأج �ه��زة املعتمدة والأك�ث�ر تطوراً.
كما �أن م��راك��ز ال�ب�ي��ان��ات احل��ال�ي��ة ،والتي
ي �ت � ّم ا��س�ت���ض��اف�ت�ه��ا يف م�ب�ن��ى ك�ل�ي��ة تقنية
امل�ع�ل��وم��ات ،حت�ت��وي ع�ل��ى تقنية التربيد
التي تعرف مب�صطلح التربيد الداخلي

“ "InRow Coolingفهي تق�ضي
ب��ا� �س �ت �خ��دام وح � � ��دات � �ش ��دي ��دة التحمل
ت��دع��ى " "HVACوال� �ت ��ي ت�ستهلك
 25%فقط من الطاقة املطلوبة مقارنة
باحللول الأخرى.
واتباعاً لنهج التكنولوجيا اخل�ضراء ،تعمل
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ع�ل��ى التقليل م��ن �أثر

�أج�ه��زة تكنولوجيا املعلومات ب�شكل �أكرب
من خالل تبني ما ي�سمى باخلادم البليد
 "”Server Bladesوذل ��ك بدوره
�سي�ساهم يف توفري م�ساحات �أكرث مقارنة
ب��الأج�ه��زة ال�سابقة وذل��ك وف�ق�اً ملتطلبات
الطاقة والتربيد يف مراكز البيانات مع
�سهولة الإدارة ومراقبة البنية التحتية.
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تعد �آالم �أ�سفل الظهر من الآالم ال�شائعة جدا حيث يعاين منها ما
ي�صل �إىل  %80من الأ�شخا�ص يف حياتهم.
وميكن �أن تكون �آالم الظهر منهكة ،وت�ؤثر على قدرة املري�ض على
العمل �أو ممار�سة الريا�ضة �أو اال�ستمتاع بالوقت مع الأ�صدقاء
والعائلة.
ومع ذلك ،ميكنك تخفيف �آالم �أ�سفل الظهر �إذا فهمت �سبب ذلك.
ويف حني �أنه من الأف�ضل ا�ست�شارة الطبيب لتحديد �سبب الأمل
ب�شكل دقيق ،و�إليك ع�شرة �أ�سباب �شائعة لأمل �أ�سفل الظهر:

Tuesday
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يعاين منها ما ي�صل �إىل  % 80من الأ�شخا�ص يف حياتهم

� 10أ�سباب �شائعة لآالم �أ�سفل الظهر ون�صائح حول كيفية تخفيفها
� .1إجهاد الع�ضالت
�إج �ه��اد الع�ضالت ه��و ال�سبب الأك�ث�ر �شيوعا لآالم �أ�سفل
الظهر .وق��د تكون ع�لام��ات �أمل ظهرك ناجتة ع��ن �إجهاد
ع�ضلي ،مب��ا يف ذل��ك الت�صلب ،وت�شنجات ال�ظ�ه��ر ،والأمل
الذي ينت�شر من �أ�سفل الظهر �إىل امل�ؤخرة ،و�صعوبة الوقوف
ب�شكل �صحيح ،والأمل لأكرث من ع�شرة �أيام.
ويحدث �إجهاد الع�ضالت ب�سبب:
 �إرهاق الع�ضالت الإفراط يف ا�ستخدام الع�ضالت ،مثل رفع الأ�شياء الثقيلة موقف �سيئ ريا�ضات تتطلباالح� � � �ت� � � �ك � � ��اك
اجل�سدي
-

املف�صل التنك�سي) م�س�ؤوال عن �آالم ظهرك �إذا كنت تعاين
االنحناء �أو االلتواء املتكرر
وميكن اعتماد و�ضع الثلج على �إ�صابات الع�ضالت والعظام من �أعرا�ض �أخرى مثل الت�صلب والتورم ونطاق حمدود من
احلادة حيث �أنه يقلل الأمل وت�شنجات الع�ضالت وااللتهابات .احلركة يف يديك �أو وركيك �أو ركبتيك.
كما ميكن �أي�ضا اعتماد العالج البدين ،والتدليك اخلفيف ،ومي� �ك ��ن �أن ت �� �س��اع��د الأدوي� � � � ��ة م �ث��ل الأ�سيتامينوفني
والإي�ب��وب��روف�ين يف �إدارة �آالم الظهر ال�ن��اجت��ة ع��ن التهاب
والتمدد وحتفيز الع�ضالت الكهربائي.
املف�صل التنك�سي .ومي�ك��ن للعالج الطبيعي وامل�ه�ن��ي على
املدى الطويل �أن يخفف �أي�ضا من ال�شعور بعدم الراحة.
 .2ال�صدمة
على عك�س الأ��س�ب��اب الأخ ��رى التي تتطور مب��رور الوقت،
ف�إن �آالم الظهر الناجتة عن ال�صدمة تكون مفاجئة .ت�شمل  .5القر�ص الغ�ضرويف
يحدث القر�ص الغ�ضرويف عندما يندفع مركز ي�شبه الهالم
ال�صدمات التي ميكن �أن ت�سبب �آالم �أ�سفل الظهر:
للقر�ص الفقري م��ن خ�لال ال�غ�لاف اخل��ارج��ي .ميكن �أن
 ال�سقوطي�سبب الأمل لي�س فقط يف �أ�سفل الظهر ،ول�ك��ن �أي�ضا يف
 حوادث ال�سياراتامل�ؤخرة �أو الفخذين �أو ال�ساقني .ت�شمل الأعرا�ض الأخرى
 تكرر الإ�صابات الريا�ضيةالتنميل يف جميع �أنحاء اجل�سم و�ضعف الع�ضالت.
 رفع �شيء ثقيل جداوميكن �أن يخفف الثلج والتمدد اخلفيف والتدليك من الأمل وميكن �أن يحدث القر�ص الغ�ضرويف ب�سبب:
الناجت عن ال�صدمة .اعتمادا على م��دى الإ�صابة ،وميكن  -انخفا�ض املرونة مع تقدمك يف العمر
 �شد ع�ضالت الظهر بدال من الرجلنيللطبيب تقدمي خيارات عالج �أكرث حتديدا.
ولتجاوز ه��ذا الأمل ،ميكن اعتماد االنحناء ب�شكل متكرر
ب�ق��در م��ا ه��و م��ري��ح ،وال�ق�ي��ام بتمارين اال��س�ت�ق��رار ،وميكن
 .3ه�شا�شة العظام
مي� �ك ��ن �أن ت � � ��ؤدي ا�ستخدام عالجات الآالم وااللتهابات ،مثل تناول م�ضادات
ال � � � � � �ع � � � � � �ظ� � � � � ��ام االلتهاب.
ال� ��� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة
واله�شة ،وهي  .6الأمل الليفي الع�ضلي
ح ��ال ��ة ت�سمى الأمل الع�ضلي الليفي ،ه��و ح��ال��ة ي�ع��اين فيها
ه�شا�شة العظام ،ال�شخ�ص من �آالم يف الع�ضالت ملدة ثالثة �أ�شهر
�إىل ك�سر الفقرات �أو على الأقل يف �أجزاء متعددة من اجل�سم .ويعتقد
انهيارها ،ما ي�ؤدي �إىل الباحثون �أن هذا ب�سبب �أجهزة ا�ست�شعار الأمل
امل�ت��زاي��دة يف ال��دم��اغ .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �آالم الظهر،
�آالم الظهر.
وي �ع �ت �م��د ال� �ع�ل�اج ع �ل��ى �شدة ميكن �أن ي�سبب �أي�ضا �أملا خفيفا يف امل�ؤخرة والكتفني
وت �ط��ور ه���ش��ا��ش��ة ال �ع �ظ��ام لديك .وال�ساقني.
وت � �� � �ش � �م� ��ل اخل � � � �ي � � � ��ارات ال � �ع�ل��اج وقد ت�ساعد �أدوي��ة الأمل التي ال ت�ستلزم و�صفة طبية
ب� ��الإ� � �س�ت��روج�ي��ن ،ال � � ��ذي ي�شيع وم �� �ض��ادات االك �ت �ئ��اب امل��و� �ص��وف��ة ،ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب مع
ا�ستخدامه عند الن�ساء الأ�صغر العالج الطبيعي واملهني ،يف تخفيف �آالم االأمل الع�ضلي
الليفي.
�سنا.
 .4ال���ت���ه���اب امل��ف�����ص��ل
التنك�سي
ال �ت �ه��اب امل�ف���ص��ل التنك�سي
ه��ي ال���ش�ك��ل الأك�ث��ر �شيوعا
الل�ت�ه��اب امل�ف��ا��ص��ل ،ويحدث
ع �ن��دم��ا ي �ب ��د�أ ال �غ �� �ض��روف يف
املفا�صل يف االنهيار ،مبا يف ذلك
الغ�ضاريف امل��وج��ودة يف العمود
الفقري ،ما قد ي�سبب �آالم الظهر.
وقد يكون الف�صال العظمي (التهاب

يحدث ت�ضيق القناة ال�شوكية عندما ي�ضيق واحد �أو �أكرث تخفيف �آالم الظهر الناجتة عن الورم النخاعي املتعدد.
م��ن امل���س��اح��ات امل��وج��ودة يف ال�ق�ن��اة ال���ش��وك�ي��ة .وي � ��ؤدي هذا
الت�ضيق �إىل تهيج �أو �ضغط النخاع ال�شوكي والأع�صاب .10 ،ت�شوه العمود الفقري
ما يت�سبب يف �آالم الظهر التي ترتاوح من خفيفة �إىل عرق متنع ت�شوهات العمود الفقري العمود الفقري من العمل
الن�سا .يحدث ت�ضيق العمود الفقري ع��ادة ب�سبب ه�شا�شة ب�شكل �صحيح وميكن �أن ت�سبب �آالم �أ�سفل الظهر .وت�شمل
�أنواع ت�شوهات العمود الفقري ما يلي:
العظام ويحدث عادة يف الرقبة �أو �أ�سفل الظهر.
وميكن اعتماد م�سكنات الأمل مثل الإيبوبروفني والعالج  -اجلنف ،عندما ينحني العمود الفقري �إىل اجلانب.
الطبيعي ،وه��ي ط��رق �شائعة لتخفيف �آالم ت�ضيق العمود  -احل ��داب ،عندما ي��دور اجل��زء العلوي م��ن الظهر ب�شكل
الفقري .قد تتطلب احلاالت الأكرث �شدة حقن ال�ستريويد .مفرط.
 االنزالق الفقاري ،عندما تتحرك الفقرات ب�شكل مفرط. .9املايلوما املتعددة �أو كما تعرف بالورم النخاعي  -القع�س ،عندما ينحني العمود الفقري ال�سفلي �أكرث من
املعتاد.
املتعدد
ال��ورم النخاعي املتعدد هو �سرطان ي�صيب خاليا ال��دم يف وي���ش�م��ل ع�ل�اج ت���ش��وه��ات العمود
العظام ،ما ي�سرع من تك�سري العظام ،وخا�صة تلك املوجودة ال �ف �ق��ري ال �ع�ل�اج الطبيعي،
يف العمود الفقري .وهذا ميكن �أن ي�سبب �آالم الظهر ب�سبب وت��دري��ب ال �ق��وام ،وارت ��داء
الك�سور .وت�شمل عالمات الورم النخاعي املتعدد �أي�ضا التعب دعامة الظهر.
وزيادة التبول وااللتهابات املتكررة.
ومي� �ك ��ن �أن ت �� �س��اع��د �أدوي � ��ة
الأمل والعالج الإ�شعاعي
واجل� ��راح� ��ة لدعم
ال � �ع � �ظ � ��ام يف

 .7التهاب الفقار الال�صق
التهاب الفقار الال�صق ه��و ا��ض�ط��راب يف املناعة الذاتية
ي�سبب التهاب الفقرات يف ظهرك ورمبا املفا�صل الأخرى.
وي�سبب �أملا �شديدا وتيب�سا يف الظهر و�أحيانا مناطق �أخرى
من اجل�سم ،مثل الوركني والأ�ضالع واليدين.
وميكن �أن تختلف حاالت التهاب الفقار الال�صق من �شخ�ص
لآخ��ر ،ولكن العالج الطبيعي والثلج واحل��رارة وم�سكنات
الأمل ومتارين املوقف قد تخفف الأمل.
 .8ت�ضيق العمود الفقري

ما هو الدافع وراء رغبتك يف تناول القهوة؟
�سواء كنت تتوق للح�صول على جرعة قوية من الكافيني �أو تف�ضل رغوة كابت�شينو باحلليب ،قد يخربك طلب القهوة املعتاد عن �صحة القلب
�أكرث مما تعتقد.
ففي �أول درا�سة عاملية �أجريت على � 390435شخ�صا ،وجد باحثو جامعة جنوب �أ�سرتاليا دليال وراثيا �سببيا على �أن �صحة القلب ،كما ينعك�س
يف �ضغط الدم ومعدل �ضربات القلب ،ت�ؤثر على ا�ستهالك القهوة.
ووج��د الفريق �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
م��ن ارت�ف��اع �ضغط ال��دم وال��ذب�ح��ة ال�صدرية
وا�ضطراب النظم القلبية ،كانوا �أكرث عر�ضة
ل���ش��رب ك�م�ي��ات �أق ��ل م��ن ال �ق �ه��وة �أو القهوة
م�ن��زوع��ة الكافيني �أو جتنب ال�ق�ه��وة متاما،
م�ق��ارن��ة ب��أول�ئ��ك ال��ذي��ن ال ي�ع��ان��ون م��ن مثل
هذه الأعرا�ض ،وهذا يعتمد على اجلينات.
وت� �ق ��ول ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ورة �إي �ل �ي �ن��ا هيبونن،
كبرية الباحثني وم��دي��رة امل��رك��ز الأ�سرتايل
لل�صحة الدقيقة يف جامعة جنوب �أ�سرتاليا
(� ،)UniSAإنها نتيجة �إيجابية تظهر �أن
جيناتنا تنظم ب�شكل فعال كمية القهوة التي
ن�شربها وحتمينا من الإفراط يف تناولها.
وت��و� �ض��ح ال�بروف �ي �� �س��ورة ه�ي�ب��ون��ن" :ي�شرب
ال� �ن ��ا� ��س ال� �ق� �ه ��وة لأ�� �س� �ب ��اب خم �ت �ل �ف��ة ،مثل
ا�صطحابها عندما ي�شعرون بالتعب� ،أو لأن
طعمها جيد� ،أو بب�ساطة لأنها جزء من روتني
حياتهم اليومية .ولكن ما ال ندركه هو �أن
النا�س ينظمون ال �شعوريا م�ستويات �آمنة من
الكافيني بناء على مدى ارتفاع �ضغط الدم
لديهم ،وهذا على الأرجح نتيجة لآلية وراثية
وقائية".
وت��اب �ع��ت" :ما يعنيه ه��ذا ه��و �أن ال�شخ�ص
ال��ذي ي�شرب الكثري م��ن القهوة ي�ك��ون على

الأرجح �أكرث حتمال للكافيني وراثيا ،مقارنة
ب�شخ�ص ي�شرب القليل ج��دا .وعلى العك�س
من ذلك ،من ال ي�شرب القهوة� ،أو �أي �شخ�ص
ي�شرب القهوة منزوعة الكافيني ،يكون �أكرث
عر�ضة للت�أثريات ال���ض��ارة للكافيني و�أكرث
عر�ضة الرتفاع �ضغط الدم".
ويف �أ� �س�ترال �ي��ا ،ي �ع��اين واح ��د م��ن ك��ل �أربعة
رجال ،وواحدة من كل خم�س ن�ساء من ارتفاع
�ضغط ال��دم ،وتعد ه��ذه احل��ال��ة عامل خطر
للعديد من احلاالت ال�صحية املزمنة مبا يف
ذلك ال�سكتة الدماغية وف�شل القلب و�أمرا�ض
الكلى املزمنة.
وب��ا��س�ت�خ��دام ب�ي��ان��ات م��ن ال�ب�ن��ك احل �ي��وي يف
اململكة املتحدة ،فح�ص الباحثون اال�ستهالك
املعتاد للقهوة لـ� 390435شخ�صا ،وقارنوا
ذل��ك م��ع امل�ستويات الأ�سا�سية ل�ضغط الدم
االن�ق�ب��ا��ض��ي واالن�ب���س��اط��ي ،وم �ع��دل �ضربات
ال �ق �ل��ب الأ� �س��ا� �س��ي .ومت حت��دي��د العالقات
ال���س�ب�ب�ي��ة ع ��ن ط��ري��ق ال �ت��وزي��ع الع�شوائي
املنديل (طريقة ال�ستخدام التباين املقا�س
يف اجلينات ذات الوظيفة املعروفة لفح�ص
ال�ت��أث�ير ال�سببي للتعر�ض القابل للتعديل
على املر�ض).
وتقول الربوفي�سورة هيبونن �إن كمية القهوة

التي ن�شربها من املرجح �أن تكون م�ؤ�شرا على
�صحة القلب لدينا.
و�أ� �ض ��اف ��ت�" :سواء ك �ن��ا ن �� �ش��رب ال �ك �ث�ير من
القهوة� ،أو القليل� ،أو نتجنب الكافيني متاما،
ف�إن هذه الدرا�سة تظهر �أن اجلينات هي التي

توجه قراراتنا حلماية �صحة القلب لدينا.
و�إذا �أخ�برك ج�سمك بعدم �شرب ه��ذا الكوب
الإ�ضايف من القهوة ،فمن املحتمل �أن يكون
هناك �سبب لذلك .ا�ستمع �إىل ج�سمك ،فهو
�أكرث ان�سجاما مع �صحتك مما قد تعتقد".
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002725مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002683مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002688مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اديكيمي جافوجو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0000455مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /عبداهلل حممد علي حامت العراب امللكي 9219470
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  85.610درهم مع الفائدة بواقع  %5من
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به  ،وبالر�سوم
وامل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه � /سريجيت بوليتار انيكاتيل �سيفاناندان 9219474 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  32.347درهم مع الفائدة بواقع %5
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به ،
وبالر�سوم وامل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  /هارديب �سينغ �سورجيت �سينغ
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/9قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  47.783درهم مع الفائدة بواقع %5
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به ،
وبالر�سوم وامل�صاريف وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  :اديكيمي جافوجو
ال�شارقة  ،التعاون  ،بناية املها � ، Bشقة رقم 302
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ست�شفى زليخة  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  368987درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002687مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002682مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002727مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002685مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /حممد ر�شيد �ساكاث فيتيل
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا قدر (ثالثة وثالثني الفا ومائتني
و�سبعة ع�شر درهما وثمانية وت�سعني فل�سا) والزامه بفائدة مقدارها (� )%5سنويا اعتبارا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل الدين املق�ضي به ،
مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ض ما عدا ذلك من
طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل املحكوم عليه � /إيهاب علي ال�سيد علي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا قدر (اربعة وع�شرين الفا
و�سبعمائة و�ستة وت�سعني درهما واربعة و�ستني فل�سا) والزامه بفائدة مقدارها (� )%5سنويا
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل الدين املق�ضي
به  ،مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  /حممد علي �سعيد خ�صوين الكتبي 9221092
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/29قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية املبلغ املدعي به والبالغ  33202درهم ثالثة وثالثني
الفا ومائتني ودرهمني ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم اتعاب حماماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام ح�سن الهامور
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  /ف�ضيلة نا�صر عبود علي العدوي 9219468
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/29قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية املبلغ املدعي به والبالغ  33970درهم ثالثة وثالثني
الفا وت�سعمائة و�سبعني درهما ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم اتعاب حماماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام ح�سن الهامور
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002684مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002726مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002729مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002724مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /عثمان بابار ح�سني 9225215 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل -:ن�ص احلكم  -قررت املحكمة  -:مبثابة احل�ضوري /بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي
لل�شركة املدعية مبلغا مقداره  43447درهم (ثالثة واربعون الفا واربعمائة و�سبعة واربعون
درهما) والزمته بفائدة قانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل
يف  2021/1/27وحتى متام ال�سداد �شريطة �أال جتاوز �أ�صل الدين املق�ضى به والزمته
بامل�صاريف والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  /حممد املرابط 9225224 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل -:ن�ص احلكم  -قررت املحكمة  -:مبثابة احل�ضوري /بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي
لل�شركة املدعية مبلغا مقداره  33869درهم (ثالثة وثالثون الفا وثمامنائة وت�سعة و�ستون
درهما) والزمته بفائدة قانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل
يف  2021/1/27وحتى متام ال�سداد �شريطة �أال جتاوز �أ�صل الدين املق�ضى به والزمته
بامل�صاريف والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  /م�شاعل فريد عبداهلل عبدالرحيم املرزوقي 9219344
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :الزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا قدره (ثالثة وثالثون الفا
ومائتني وت�سعة واربعون درهما) والزامها بفائدة مقدارها (� )%5سنويا اعتبارا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل الدين املق�ضي به  ،مع الزامه
مب�صروفات الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه � /سعيد �سلطان حميدي حمد متيم الكتبي
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/18قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا قدر (ثمانية وع�شرين الفا وثمانية
ع�شر درهما) والزامه بفائدة مقدارها (� )%5سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل الدين املق�ضي به  ،مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائتي
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0006824جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه :الفا حممد على اليو�سف ب�صفته املالك للرخ�صة التجارية (القامو�س ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
�سابقا) جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -الند  -القا�سمية املحطة خلف �شارع ال�شيخ �صقر بن خالد القا�سمي �شقه
رقم  113بناية تايجر  6هاتف رقم  - 971557280593بناء على طلب املدعية :م�صنع البيت ال�شرقي للزخرفة
واحلجر ال�صناعي توب �ستون  -قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب� - :إلزام املدعى عليها واخل�صم املدخل
بالت�ضامن ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  81,226درهم (فقط واحد وثمانون �ألف ومائتني �ستة وع�شرون درهما ال
غري) ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونيه بواقع % 12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام - .الزام املدعي
عليها واخل�صم املدخل بالت�ضامن بتعوي�ض املدعية مببلغ  5000درهم ( خم�سة �أالف درهم )� - .إلزام املدعى عليها
واخل�صم املدخل بالت�ضامن بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة 2021/5/27
�أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )2شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/5/24
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني �أمني املال

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002728مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002681مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002686مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /نرج�س بيجم نعمات ماندال 9219334 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/5قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم  -قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ  31011.58درهم �إحدى وثالثني الف واحدى ع�شر درهم وثمانية وخم�سني
فل�س  ،والفائدة الت�أخريية بقيمة  %5من تاريخ  2021/1/16وحتى متام ال�سداد وعلى
�أال يجاوز �أ�صل الدين  ،والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام الدين ح�سن م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001693مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :أحمد اقوطني حممد ابراهيم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دائرة الأمالك اخلا�صة  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 18480.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2017/ M0001482مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :عادل عبداهلل �سامل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دائرة الأمالك اخلا�صة  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 19927.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املحكوم عليه  /احمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي 9219317 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/5قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم  -قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ  31.196درهم �إحدى وثالثني الف ومائة و�ستة وت�سعني درهم  ،والفائدة
الت�أخريية بقيمة  %5من تاريخ  2021/1/16وحتى متام ال�سداد وعلى �أال يجاوز �أ�صل
الدين  ،والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ح�سام الدين ح�سن م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش بي ايه �شم�سه العامري لتدقيق احل�سابات
ال �ع �ن��وان  :مكتب  604م�ل��ك ��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان ��ض��اح��ي ب��ن مت�ي��م  -ب��ور �سعيد -
هاتف  04-2208803 :فاك�س  04-2208804 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية �إي
تي اي��ه لتجارة الأ�سمنت  -ذ م م وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2020/11/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 202/11/16
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

القا�ضي/ح�سام الدين ح�سن م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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املرجع 572 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /احمد هاين عثمان  -فل�سطني اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /مر�سلني احمد ماله  -بنغالدي�ش
اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (فطائر خريات ال�شام) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )619294ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إىل املحكوم عليه  /حممد �أكرم ر�ضا 9219363 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/5قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت (جمموعة �إت�صاالت) �ش.م.ع
بالتايل  -:ن�ص احلكم  -قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ  33554.64درهم ثالثة وثالثني الف وخم�سمائة واربعة وخم�سني درهم
واربعة و�ستني فل�س  ،والفائدة الت�أخريية بقيمة  %5من تاريخ  2021/1/16وحتى متام
ال�سداد وعلى �أال يجاوز �أ�صل الدين  ،والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املرجع 571 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /احمد حممود زين  -اجلن�سية  :فل�سطني  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /زياد حممود
زين  -اجلن�سية  :فل�سطني  -يف الرخ�صة امل�سماة (احمد زين ملقاوالت الديكور) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )515996ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 133 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /صادق بات�شا حممد غني  ،اجلن�سية  :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /براغادي�ش موروغي�سان
 ،اجلن�سية الهند  ،يف الرخ�صة (مطعم فجر النهدة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )749791ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تغيري
وكيل خدمات  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :إي تي ايه لتجارة الأ�سمنت  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  522ملك الغرير لال�ستثمار  -ديرة  -املطينة  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  641488 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1061705مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2020/11/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2020/11/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش بي ايه �شم�سه العامري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب  604ملك
�ضاحي خلفان �ضاحي ب��ن متيم  -ب��ور �سعيد  -هاتف  04-2208803 :فاك�س :
 04-2208804م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  1171/2021/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1137جتاري
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :اتوبان لتاجري ال�سيارات � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
امل�ط�ل��وب �إع�لان��ه� -1 :شركة بتلرز للتنظيف علي ال�ب�خ��ار وخ��دم��ات الغ�سيل (ذات
م�س�ؤولية حم��دودة) � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده  -جمهول حم��ل الإقامة.
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د ا�ست�أنف احلكم ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  1137/2021جتاري
جزئي .وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/6/2ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
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امل�شروع يعزز ريادة الإمارات يف جمال �إنتاج الوقود منخف�ض الكربون

•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت � �ش��رك��ة ب �ت��رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” �أم�س �أنها تعمل
على تطوير من�ش�أة عاملية امل�ستوى
لإنتاج الأمونيا “الزرقاء” �ضمن
“تعزيز” ،امل�ن�ظ��وم��ة ال�صناعية
امل �ت �ك��ام �ل��ة اجل� ��دي� ��دة يف جممع
الروي�س .ومن خالل هذه املن�ش�أة،
التي �أ�صبحت يف مرحلة الت�صميم
وال�ت��ي �ستبلغ طاقتها الإنتاجية
 1000كيلو ط��ن ��س�ن��وي�اً ،تعمل
�أدن� � ��وك ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ري��ادت �ه��ا يف
ال �� �س��وق ال�ن��ا��ش�ئ��ة للهيدروجني،
ك� �م ��ا ت ��وا� � �ص ��ل م � ��ن خ� �ل��ال ه ��ذا
امل���ش��روع امل�ساهمة يف جهود دولة
الإم � ��ارات لإن �� �ش��اء �سال�سل قيمة
حم �ل �ي��ة ودول � �ي� ��ة للهيدروجني
وامل�ساهمة يف الوقت ذاته يف عملية
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ن��وي��ع االقت�صادي
يف ال ��دول ��ة .وي �ت��م ت�صنيع مادة
الأمونيا الزرقاء من النيرتوجني
وال�ه�ي��دروج�ين “الأزرق” الناجت
م��ن ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ح �ي��ث يتم
حت��وي��ل امل � ��واد الهيدروكربونية
�إىل ه�ي��دروج�ين ث��م �إىل �أمونيا،
مع احتجاز انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون امل�صاحبة لهذه العملية.
وميكن ا�ستخدام الأمونيا كوقود
منخف�ض ال �ك��رب��ون يف جمموعة
وا�سعة م��ن العمليات ال�صناعية،
مب � ��ا يف ذل � � ��ك ال� �ن� �ق ��ل وت ��ول� �ي ��د
الكهرباء وال�صناعات مثل �إنتاج
ال���ص�ل��ب واال� �س �م �ن��ت والأ�سمدة.
وب � �ه� ��ذه امل �ن ��ا� �س �ب ��ة ق� � ��ال معايل

«�أدنوك» تعمل على تطوير م�شروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء يف الروي�س

الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي لـ”�أدنوك” وجمموعة
�شركاتها :متا�شياً مع ر�ؤية القيادة
الر�شيدة بتعزيز النمو ال�صناعي،
ي��أت��ي ه��ذا امل�شروع كخطوة مهمة
يف جم � ��ال �إن � �ت� ��اج ال �ه �ي ��دروج�ي�ن
الأزرق والأمونيا الزرقاء وتعزيز
م �ك��ان��ة دول� � ��ة الإم� � � � ��ارات كمنتج

للغاز الطبيعي منخف�ض التكلفة
والكربون� ،إ�ضافة �إىل تر�سيخ دورنا
الريادي يف جمال تقنيات التقاط
الكربون وتخزينه .وفيما يتوا�صل
التحول العاملي يف قطاع الطاقة،
نحن على قناعة �أن الهيدروجني
و�أن� ��واع ال��وق��ود احل��ام�ل��ة ل��ه ،مثل
الأم��ون �ي��ا ،ت��وف��ر �إم �ك��ان��ات واع��دة
ك �م �� �ص��ادر ل �ل �ط��اق��ة اخل��ال �ي��ة من
ال �ك��رب��ون .و�أ�� �ض ��اف :ت���ش�ير هذه

اخل �ط��وة �إىل �أن م�شاريع تعزيز،
ال� �ت ��ي ت �ق��ع ب ��ال �ق ��رب م ��ن جممع
الروي�س ال�صناعي العاملي ،ما�ضية
على قدم و�ساق .وال�شك ب�أن وجود
“تعزيز” كمحفز للنمو ال�صناعي
وال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي ي���س�ه��م يف
ت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة دول � ��ة الإم � � ��ارات
وج �ه � ًة رائ ��دة ل�لا��س�ت�ث�م��ار املحلي
وال ��دويل وت��وظ�ي��ف التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ل ��زي ��ادة من��و الت�صنيع

امل� �ت� �ق ��دم وحت �ف �ي ��ز من� ��و القطاع
ال�صناعي املحلي وزيادة م�ساهمته
االق�ت���ص��ادي��ة .وك��ان��ت �أدن� ��وك قد
وق�ع��ت يف الأ��ش�ه��ر الأخ �ي�رة عدداً
من االتفاقيات ال�ستك�شاف فر�ص
وق ��ود ال �ه �ي��دروج�ين م��ع العمالء
يف م ��راك ��ز ال �ط �ل��ب الرئي�سية،
مب��ا يف ذل ��ك ات�ف��اق�ي��ات م��ع وزارة
االق �ت �� �ص��اد وال �ت �ج��ارة وال�صناعة
ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة و�� �ش ��رك ��ة “جي �إ�� ��س

�إنرجي” ال �ك��وري��ة .وي ��أت��ي ذلك
متا�شياً مع توجيه املجل�س الأعلى
ل� �ل� �ب�ت�رول يف ن ��وف� �م�ب�ر 2020
با�ستك�شاف وم�ت��اب�ع��ة ال�ف��ر���ص يف
جم� ��ال م �� �ش��اري��ع الهيدروجني،
وا� �س �ت �خ��دام ال �ه �ي��دروج�ين كوقود
للناقالت ،مثل الأمونيا الزرقاء،
لتعزيز ريادة دولة الإمارات يف هذا
املجال .وتعد �أدن��وك حالياً منتجاً
ل�ل�ه�ي��دروج�ين والأم ��ون �ي ��ا ،وتبلغ

Tuesday

كميات الهيدروجني التي تنتجها
يف جم �م��ع ال ��روي� �� ��س ال�صناعي
�أك�ثر من � 300أل��ف طن �سنوياً.
وي�ستفيد م�شروع الأمونيا الزرقاء
من امليزات التناف�سية التي متتلكها
�أدن � � ��وك ك�م�ن�ت��ج رئ �ي �� �س��ي ومدير
الح �ت �ي��اط �ي��ات ك �ب�ي�رة م ��ن الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وك��ذل��ك م��ن ريادتها
يف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ق��اط الكربون
كمنتج ثانوي للعمليات ال�صناعية

وا��س�ت�خ��دام��ه وت�خ��زي�ن��ه ب ��د ًال من
�إطالقه يف الغالف اجلوي .وتدير
�أدن ��وك ال�ي��وم من�ش�أة “الريادة”،
وهي �أول من�ش�أة جتارية اللتقاط
وا�ستخدام وتخزين ث��اين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون .وت�ستطيع “الريادة”
التقاط � 800أل��ف طن من ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوياً م��ن �إنتاج
احل��دي��د وال�صلب املحلي يف دولة
الإم� � � ��ارات .ومت ��ت ت��ر��س�ي��ة عقود
ال�ت���ص�م�ي��م لل��أع �م��ال الهند�سية
وال �ت �� �ص��ام �ي��م الأول� � �ي � ��ة مل�شروع
الأمونيا و�ستة م�شاريع كيميائية
�إ� �ض��اف �ي��ة ��ض�م��ن “تعزيز” على
� �ش��رك��ة “وود” .وب ��ال� �ت ��وازي مع
ذلك� ،ستقوم �أدنوك ب�إجراء درا�سة
ج��دوى ح��ول توريد الهيدروجني
الأزرق للم�شروع من عملياتها يف
الروي�س .ومن املتوقع �صدور قرار
اال��س�ت�ث�م��ار ال�ن�ه��ائ��ي للم�شروع يف
ع��ام  ،2022حيث ي�ستهدف بدء
عمليات امل�شروع يف عام .2025
ومنذ �إطالق “تعزيز” يف نوفمرب
� 2020شهدت �أع �م��ال التطوير
ت�ق��دم�اً ك �بي��راً ،ح�ي��ث مت االنتهاء
بالفعل من عمليات امل�سح الربي
وال� �ب� �ح ��ري ال �� �ش��ام �ل��ة للموقع.
وت �� �س �ت �ق �ط��ب ف ��ر� ��ص اال�ستثمار
ال�ت��ي تتيحها “تعزيز” اهتماماً
ك �ب�يراً م��ن امل�ستثمرين املحليني
وال��دول �ي�ي�ن يف خم�ت�ل��ف جماالت
منظومة امل�شاريع و�سل�سلة القيمة،
وت��و��ش��ك االت�ف��اق�ي��ات م��ع الدفعة
الأوىل م� ��ن امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن على
االنتهاء.

تقام حتت �شعار «التجارة تقود م�ستقبل التحوالت االقت�صادية»

غرفة دبي تنظم الدورة ال�ساد�سة من املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال يف �أكتوبر املقبل
•• دبي-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة و�صناعة دبي �أم�س عن تنظيمها للدورة ال�ساد�سة
من املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال ،والذي يقام حتت رعاية كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” خ�لال يومي
� 14-13أكتوبر املقبل حتت �شعار “التجارة تقود م�ستقبل التحوالت
االقت�صادية»
وتكت�سب دورة ه��ذا العام من املنتدى �أهمية خا�صة حيث �أنها تقام
�ضمن فعاليات معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،ال��ذي ي�شهد م�شاركة
دولية وا�سعة من  173دولة و  24منظمة دولية ،كما ي�أتي املنتدى

ليعك�س تعايف حركة االقت�صاد العاملي بعد فرتة من التحديات وعدم
ال�ت��وازن التي رافقت حركة التجارة والأع�م��ال والناجمة عن انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد “كوفيد .»19-ويج�سد �شعار دورة هذا
العام من املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال “التجارة تقود م�ستقبل
التحوالت االقت�صادية” ،الت�صورات اجل��دي��دة للمرحلة املقبلة من
ال�شراكة مع القارة ال�سمراء مع الأخذ بعني االعتبار املتغريات التي
�أفرزتها اجلائحة ،وو�ضع الأ�س�س مل�ستقبل جديد يتيح لل�شركات ورجال
الأعمال التعرف على الفر�ص التي يوفرها ال�سوق الأفريقي لل�شركات
املحلية ،وكذلك التعريف بدبي ودول��ة الإم��ارات وميزاتها التناف�سية
التي جتعل منها بوابة دخول ال�شركات الأفريقية �إىل �أ�سواق املنطقة
والعامل .وقال �سعادة حمد بوعميم ،مدير عام غرفة جتارة و�صناعة

دب��ي�“ :إن �إق��ام��ة الن�سخة اجل��دي��دة م��ن امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي الأفريقي
للأعمال بالتزامن مع �إك�سبو  2020دبي م�ؤ�شر �إيجابي على ريادة
دبي يف قيادة مرحلة التعايف من تداعيات جائحة كورونا ،وت�أكيد على
�أن قطاعات الأعمال يف دول��ة الإم��ارات ت�سري على الطريق ال�صحيح
نحو حتقيق انطالقة متجددة تعزز من م�ساهمتها يف حتقيق التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة يف الدولة» .و�أ�ضاف �سعادته“ :نتطلع اليوم �إىل
الرتحيب ب�شركائنا من خمتلف دول القارة ال�سمراء و�إتاحة الفر�صة
�أم��ام جمتمع الأعمال املحلي يف الإم��ارة للتعرف عن كثب على �آفاق
تو�سيع ن�شاطاتهم التجارية وعالقاتهم م��ع الأ� �س��واق يف �أفريقيا،
و�إق��ام��ة عالقات �شراكة واع��دة ومثمرة ت�صب يف دع��م النمو املتبادل
لكال اجلانبني» .وتابع بوعميم قائ ًال�“ :أ�صبحت منتديات الأعمال

«دبي لل�سلع املتعددة» يفتتح «مركز كريبتو» دعما لقطاع تقنيات الت�شفري والبلوك ت�شني
•• دبي -وام:

�أع� �ل ��ن م ��رك ��ز دب� ��ي ل�ل���س�ل��ع املتعددة
امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة ال ��رائ ��دة يف العاملوال �� �س �ل �ط��ة ال �ت ��اب �ع ��ة حل �ك ��وم ��ة دب ��ي
املخت�صة بتجارة ال�سلع وامل�شاريع -عن
�إطالق “مركز كريبتو” الذي �سيوفر
منظومة �شاملة ت��دع��م من��و وازده ��ار
الأع � �م� ��ال وال �� �ش ��رك ��ات ال �ن��ا� �ش �ط��ة يف
قطاعي الت�شفري والبلوك ت�شني.
ح�ضر حفل االف�ت�ت��اح معايل الدكتور
ث��اين ب��ن �أح �م��د ال��زي��ودي وزي ��ر دولة
للتجارة اخل��ارج�ي��ة ولفيف م��ن كبار
امل�س�ؤولني و�أبرز ال�شخ�صيات والكفاءات
املعروفة يف القطاع مبن فيهم �سعادة
فهد القرقاوي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دبي لتنمية اال�ستثمار و�سعادة خلفان
بالهول الرئي�س التنفيذي يف م�ؤ�س�سة
دب��ي للم�ستقبل وب��روك بري�س رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة “بيتوكوين”
وامل�ؤ�س�س امل�شارك يف كل من “�إي �أو �إ�س
�أليان�س” و”بلوك ون” و”بلوك ت�شني
كابيتال” و”تيزر” و”ما�سرت كوين”
“التي كانت ُتعرف با�سم �أي �سي �أو”
و�سعيد ح��ارب ال��درم�ك��ي امل��دي��ر العام
لـ “كا�سرب الب�س” يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وم�ؤ�س�س

“�شي�شة للتمويل” ومرينال مانوهار
الرئي�س التنفيذي لـ “كا�سرب الب�س”
وخالد غيث الزعابي املدير التنفيذي
لعمليات الرتخي�ص والرقابة وااللتزام
يف هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�أحمد
حمزة املدير التنفيذي للمنطقة احلرة
يف مركز دبي لل�سلع املتعددة.
وم��ن املقرر �أن ي�صبح “مركز كريبتو
“ ال�ت��اب��ع مل��رك��ز دب��ي لل�سلع املتعددة
انطالقا من مق ّره يف برج املا�س ثقال

حموريا على خارطة تطوير وتطبيق
تقنيات الت�شفري والبلوك ت�شني.
و� �س�ي�رح ��ب امل ��رك ��ز ب �ك��اف��ة الأع� �م ��ال
وال�شركات مبختلف فئاتها و�أحجامها
النا�شطة يف جمال الت�شفري بداي ًة من
ال�شركات املتخ�ص�صة يف تطوير من�صّ ات
التداول املدعومة بتقنية البلوك ت�شني
وو��ص��وال �إىل امل�ؤ�س�سات املعنية بطرح
الأ�صول امل�شفرة و�إ�صدارها و�إدراجها
وتداولها.

و�سيقدم مركز كريبتو كذلك حلو ًال
ا�ست�شارية يف جم��ال الت�شفري بدعم
من “كريبتو فايل البز” وهي ال�شركة
ال��داع �م��ة مل �� �ش��روع “كريبتو فايل”
امل ��دع ��وم م��ن احل �ك��وم��ة ال�سوي�سرية
وال��ذي �شكل نقطة انطالقة ملن�صّ ات
عاملية رائ ��دة يف جم��ال الت�شفري مثل
كاردانو و�إيرثيوم.
و�سي�ضم املركز م�ساحات عمل م�شرتكة
ال�ست�ضافة كافة الأط��راف الفاعلة يف

ت�صنع �ألياف الكربون

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

قطاع الت�شفري بداي ًة من رواد الأعمال
وال �� �ش ��رك ��ات ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة
وو� �ص ��وال �إىل جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة من
ال �ب�رام ��ج احل��ا� �ض �ن��ة وامل �� �س ��رع ��ات يف
منطقة �أبراج بحريات جمريا الناب�ضة
باحليوية يف قلب �إمارة دبي.
وقال �أحمد بن �سليم الرئي�س التنفيذي
الأول وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز دبي
لل�سلع امل�ت�ع��ددة �إن تقنيات الت�شفري
والبلوك ت�شني تزخر ب�إمكانات هائلة
ق � ��ادرة ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م �� �س��ار التجارة
العاملية و�سال�سل ال�ت��وري��د واالنتقال
بها �إىل م�ستويات جديدة متاما وهذه
التقنيات تن�سجم متاما مع ر�ؤية مركز
دب��ي لل�سلع املتعددة املتمثلة يف قيادة
ت�ط��وي��ر م�ستقبل ال �ت �ج��ارة ك�م��ا �أنها
ت�شكل �أح ��د ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة التي
ح�ف��زت ج�ه��ودن��ا نحو تد�شني “مركز
كريبتو” ويتمتع امل��رك��ز بالإمكانات
املنا�سبة التي جتعله داعما لل�شركات
املتخ�ص�صة يف قطاع الت�شفري وامل�ضي
ق��دم��ا ب��ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة ن �ح��و �آف ��اق
ج��دي��دة ب�ف���ض��ل م��ا ي�ق��دم��ه م��ن بيئة
تنظيمية م �ت �ط �وّرة زاخ� ��رة باملواهب
والكوادر املتميّزة ومدعومة ب�إمكانية
ال��و� �ص��ول �إىل امل � � ��وارد الر�أ�سمالية
وفر�ص النمو املجزية.

لت�صميم وت�صنيع منتجات �أل�ي��اف الكربون لل�شركات ال��رائ��دة والعاملة
يف خمتلف املجاالت والتي ت�شمل املركبات والف�ضاء والريا�ضة والرتفيه
والزراعة والدفاع واملالحة والطب والنقل وغريها.
وق��ال مايك هاري�س الرئي�س التنفيذي ملجموعة ب��والر امل�ح��دودة“ :لقد
كنا نتطلع �إىل التو�سع يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا على
م��دار ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ووق��ع االختيار على �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
كوجهة مثالية لإن�شاء وح��دة ال�شركة ال�صناعية نظراً لفعالية التكلفة
فيها وموقعها اال�سرتاتيجي الذي يتو�سط املنطقة والتي بدورها ت�سهم يف
ت�سهيل حركة التجارة ”.و�أ�شاد هاري�س بالدعم الذي تقدمه راكز لعمالئها

ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل الرحالت
اجل��وي��ة التجارية املبا�شرة
م��ن �أوك��ران��ي��ا يونيو املقبل
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة لتنمية
ال�سياحة ع��ن توقيع اتفاقية �شراكة
ا�سرتاتيجية مع “اخلطوط اجلوية
ال��دول �ي��ة الأوكرانية”،و ت�ستقبل
الإم� ��ارة مبوجبها ال��رح�لات اجلوية
التجارية املبا�شرة من �أوكرانيا بدءاً
م ��ن  25ي��ون �ي��و  .2021و�ستبد�أ
الإم � ��ارة ا��س�ت�ق�ب��ال رح�ل�ت�ين �أ�سبوعياً
م��ن العا�صمة الأوك��ران �ي��ة ك�ي�ي��ف ،يف
��ض��وء ت��وق�ع��ات ب��زي��ادة ع��دد الرحالت
يف امل���س�ت�ق�ب��ل .وت� ��أت ��ي ه ��ذه اخلطوة
لتتيح الإمارة �آفاقاً جديدة لال�ستفادة
م��ن ه��ذه ال���س��وق ال�ع��امل�ي��ة ت��زام�ن�اً مع
التخفيف املتوا�صل للقيود املفرو�ضة
على قطاع ال�سفر .و�ستكون اخلطوط
اجلوية الأوكرانية �أول �شركة طريان
ت�سيرّ رحالتها املبا�شرة من �أوكرانيا
�إىل �إم� ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ،والأح ��دث
� �ض �م��ن ��س�ل���س�ل��ة � �ش ��راك ��ات ال �ط�ي�ران
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي �أب��رم�ت�ه��ا هيئة
ر�أ���س اخليمة لتنمية ال�سياحة بهدف
دف � ��ع ع �ج �ل��ة من ��و الإم� � � � ��ارة كوجهة
�سياحية ديناميكية ومتنوعة.

م��ن ح�ي��ث اخل��دم��ات ع��ال�ي��ة اجلودة
و�سرعة �إجراءات الت�أ�سي�س يف الإمارة
وال �ت��ي ت�ع��د امل �ك��ان الأن �� �س��ب ملزاولة
الأعمال يف بيئة ت�ساعد على الو�صول
�إىل الأ� �س��واق وامل��راك��ز اللوجي�ستية
الرئي�سية بكل �سهولة وبال�شكل الذي
يعود بالنفع على ال�شركة باالزدهار
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
ومن جهته قال رامي جلاّ د ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز “�إن ان�ضمام
�شركة بوالر مانيوفاكت�شورينج لراكز ُتعد �إ�ضافة متميزة �أخرى �إىل جمتمع
�أعمالنا الذي يحت�ضن �شركات الت�صنيع الدولية يف مناطقنا ال�صناعية”.
و�أ��ش��ار ب�أهمية وج��ود ب��والر مانيوفاكت�شورينج ومثيالتها من ال�شركات
املُ�صنعة لألياف الكربون يف راكز لت�شجيع التعاون بني ال�شركات العاملة يف
خمتلف املجاالت ولإ�ضافة التن ّوع �إىل جمتمع ال�شركات ال�صناعية الرائدة
والعامللة يف راكز.

بوالرد مانيوفاكت�شورينج تفتتح مقرها االقليمي يف ر�أ�س اخليمة

ان� � � ��� � � �ض� � � �م � � ��ت � � � � �ش� � � ��رك� � � ��ة ب� � � � � ��والر
مانيوفاكت�شورينج الرائدة يف جمال
الهند�سة املتقدمة و�صناعة �ألياف
ال�ك��رب��ون �إىل مناطق ر�أ� ��س اخليمة
االقت�صادية (راكز) م�ؤخراً ،و�ستزاول
عملياتها من من�ش�أتها يف منطقة احلمرا ال�صناعية .وتخطط ال�شركة
خللق ما يزيد عن  50فر�صة عمل للعمالة املاهرة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة
من �أجل لتلبية الإقبال الكبري على �ألياف الكربون واملنتجات املُر ّكبة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
يرجع ت�أ�سي�س �شركة بوالر مانيوفاكت�شورينج �إىل عام  2011يف مقاطعة
نورفوك باململكة املتحدة ،ومن خالل اتخاذها من �إمارة ر�أ�س اخليمة مقراً
جديداً لها يف من�ش�أة تبلغ م�ساحتها  1364مرت مربع على قطعة �أر�ض
تقدر م�ساحتها الإجمالية ب  3600مرت مربع� ،ستزاول ال�شركة �أن�شطتها

التي تنظمها غرفة دب��ي عالمة جتارية ذات مكانة عاملية مرموقة
حتظى باهتمام ومتابعة رج��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين م��ن خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،الأم��ر ال��ذي يعزز م��ن مكانة ودور غرفة دب��ي �شريكاً
رئي�سيا يف حتقيق التنمية االقت�صادية يف الإم��ارات ،وممكناً رئي�سياً
يتيح لل�شركات املحلية الو�صول �إىل خمتلف �أ�سواق العامل».
واختتم بالقول“ :نفخر ب�أن نكون �شريك الأعمال الر�سمي لإك�سبو
 2020دبي ،من خالل تنظيم املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال ،مبا
يعزز من دورنا وجهودنا الرامية لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات يف
جمال الأعمال وت�أكيد ح�ضورها املميز على م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية
يف كل ما يتعلق بجاذبيتها لال�ستثمارات ،وبنيتها التحتية املتميزة،
و�سهولة ت�أ�سي�س الأعمال ،وحتقيق الريادة يف االبتكار والتميز».

الإمارات العاملية للأملنيوم تركز على االبتكار
وتعزيز القيمة يف كافة عمليات الت�صنيع

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم� ،أم�س عن هدفها امل�ؤ�س�سي اجلديد
وهو :معاً نبتكر من الأملنيوم حياة ع�صرية متكاملة.
وي�ضع هدفها امل�ؤ�س�سي اجلديد الذي �ستعمل عليه ال�شركة خالل ال�سنوات
والعقود القادمة ،الأ�سا�س لتحقيق ر�سالتها اجلديدة التي تتمثل يف �إ�ضافة
القيمة م��ن خ�لال جميع عملياتها ب��دءاً م��ن التعدين و��ص��و ًال �إىل �إنتاج
املعدن نف�سه.
وتعد �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم �أكرب ُمنتج للأملنيوم عايل اجلودة
يف العامل ،ومتتلك م�صاهر للأملنيوم يف �أبوظبي ودب��ي ،وم�صفاة لتكرير
الألومينا يف �أبوظبي ،ومنجم للبوك�سيت ومن�ش�آت ت�صدير يف جمهورية
غينيا .وقال عبد النا�صر بن كلبان ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم رغ��م �أن هدفنا اجلديد يتلخ�ص يف ب�ضع كلمات :معاً
نبتكر من الأملنيوم حياة ع�صرية متكاملة� .إال �أن حتقيقه خالل العقود
ال�ق��ادم��ة يتطلب م�ن��ا �إج ��راء ت�غ�ي�يرات ت��دري�ج�ي��ة وخمتلفة يف عملياتنا
وطريقة م�ساهماتنا يف العامل واملجتمعات التي نعمل فيها ،و�أمور �أخرى
موحدة ت�سعى �إىل
كتغيريات على م�ستوى موظفينا .وعندها كم�ؤ�س�سة ّ
هدف واحد معني� ،سنتمكن من حت�سني �أدائنا ب�شكل �أكرب وحتقيق قيمة
�أك�بر مل�ساهمينا .و�أ�ضاف  :منتلك تاريخاً مليئاً بالنجاحات ميتد لأكرث
من  40عاماً ،ولكن ال يزال هناك الكثري مما يجب علينا القيام به � ،إننا
نهدف �إىل قيادة الطريق نحو امل�ستقبل من خالل التغلب على بع�ض �أكرب
التحديات التي تواجهها �صناعتنا ،وهو �إجناز لن يتم بني ع�شية و�ضحاها،
بل �سن�سعى له دوماً و�سنم�ضي قدماً لتحقيقه� .أتطلع يف الأ�شهر املقبلة �إىل
بحث بع�ض هذه املخططات امل�ستقبلية الطموحة والعمل عليه مع فريقنا
املك ّون من � 7000شخ�ص.
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افتتح الدورة الع�شرين ملعر�ض املطارات و�سط موجة من التفا�ؤل بعودة االنتعا�ش قريب ًا

�أحمد بن �سعيد «:اال�ستجابة الهائلة للمعر�ض ت�ؤكد
ثقة عامل الطريان القوية يف دبي وجهودها العاملية»

26

�أبوظبي الأول العقارية ت�ستكمل ربط �أكرث
من  % 90من عقاراتها بنظام “ح�صنتك»

•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستكملت �شركة �أبوظبي الأول العقارية ،مزود اخلدمات العقارية املتكاملة،
ربط �أكرث من  90%من عقاراتها بنظام “ح�صنتك” للمباين واملن�ش�آت
التجارية حلماية الأرواح واملمتلكات من الأخطار الناجمة عن احلرائق
و احل�ف��اظ على ا�ستدامة و��س�لام��ة امل�ب��اين يف ال��دول��ة مم��ا ي�ضمن �أعلى
م�ستويات احلماية يف جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويعترب نظام “ح�صنتك” من املبادرات اال�سرتاتيجية بني وزارة الداخلية
و�شركة �إجنازات لنظم البيانات ال�شركة الرائدة يف �إدارة تقنية املعلومات،
ُ�صممت املبادرة بهدف تعزيز كفاءة ا�ستجابة خدمات الطوارئ لأجهزة انذار
احلريق والطوارئ واخت�صار �أوقات اال�ستجابة لكافة احلاالت الطارئة يف
جميع �أنحاء دولة الإم��ارات العربية املتحدة ,من خالل نظام يعتمد على
�أح��دث �أنظمة التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي ،مما يقلل من الأخطار
على الأرواح واملمتلكات .يعد نظام ح�صنتك للمباين الوحيد يف الدولة
الذي يوفر هذا القدر من املعلومات عن كفاءة �أنظمة الأمن وال�سالمة يف
املباين املربوطة بالنظام على مدار ال�ساعة.
ب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال �أمي��ن ال�سبيعي م��دي��ر ع��ام �شركة ح�صنتك للمباين
واملن�ش�آت“ :تعترب ’ح�صنتك‘ من �أوىل اخلدمات االحتادية املتخ�ص�صة
باال�ستجابة للطوارئ واحلرائق على م�ستوى العامل؛ حيث مت �إعداد هذه
املبادرة حلماية الأرواح واملمتلكات� ،إىل جانب دوره��ا احليوي يف م�ساعدة
�شركات رائدة مثل �أبوظبي الأول العقارية ل�ضمان �سالمة مبانيها .ونحن
من هذا املنطلق فخورون بالتعاون مع مالكي العقارات من ال�شركات التي
تعتمد نهجاً ا�ستباقياً على هذا ال�صعيد ،والتي ت�شاطرنا الر�ؤية التي ت�ضع
العميل و�سالمته يف امل�ق��ام الأول .ولقد عملت �أبوظبي الأول العقارية
بجد وك �ف��اءة ل��رب��ط �أك�ث�ر م��ن  90%م��ن حمفظتها بنظام ’ح�صنتك‘
الأم��ر الذي �سي�ساهم يف تر�سيخ مكانتها كوجهة �آمنة ومف�ضلة لل�سكان.
و�سيوا�صل ن�ظ��ام ’ح�صنتك‘ العمل على م��دار ال�ساعة حلماية الأبنية
املت�صلة مبنظومته ،مبا ي�ضمن �سالمة ال�سكان من خالل توظيف �أحدث
احللول التقنية املبتكرة وبناء املدن الذكية امل�ستدامة لتح�سني جودة احلياة
لل�سكان والأجيال القادمة»..
من جانبه قال جا�سم الآل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الأول
العقارية“ :نحن فخورون بهذا الإجناز وبنجاحنا بربط الغالبية العظمى
من عقاراتنا بنظام ’ح�صنتك‘ ،الأمر الذي يتيح لنا امل�ضي قدماً يف تطوير
جيل جديد من حلول احلماية من احلرائق التي ت�ضمن �سالمة و�أمان
ال�سكان وكوادر الدفاع املدين على حد �سواء .ونظراً للمكانة الرائدة التي
تتمتع بها �شركة �أب��وظ�ب��ي الأول العقارية على م�ستوى دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة ،نحر�ص دائماً على تزويد العمالء ب�أف�ضل و�أرقى اخلدمات
على الإطالق ،وهو ما يتج�سد يف هذه املبادرة ال�س ّباقة التي تدعم الر�ؤية
الوطنية الهادفة �إىل جعل الإم��ارات من بني �أكرث دول العامل �أمناً و�أماناً
على الإطالق».
ويلتزم جميع مالكي امل�ب��اين يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة قانونياً
بالت�سجيل واال�شرتاك يف نظام “ح�صنتك” ،وميكن االطالع على تفا�صيل
�آلية الت�سجيل الكاملة يف ال�صفحة الرئي�سية للموقع الإلكرتوين لنظام
“ح�صنتك».www.hassantuk.moi.gov.ae :
اجلدير بالذكر �أنه قد �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  24ل�سنة ،2012
وال �ق��رار ال ��وزاري رق��م  505ل�سنة  ،2012ل�لارت�ق��اء مب�ستوى الأمن
وال�سالمة متا�شياً مع ر�ؤية الإمارات  ،2021ور�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
 2030جلعل دولة الإمارات العربية املتحدة واحدة من �أكرث البلدان �أمناً
يف العامل.

-ثاين الزفني «:نحن على ثقة ب�أن �صناعة الطريان يف دبي والعامل �سوف ت�ستعيد زخمها قريبا»

علي املدفع «:املعر�ض يعزز التوا�صل بني قادة �صناعة الطريان مل�شاركة اخلطط والأفكار واالطالع على �أحدث التقنيات�إبراهيم �أهلي «:نعمل ب�شكل دائم على ترقية النظم من �أجل تعزيز �سالمة و�أمن حركة الطائرات عرب مطار دبي»ً
ً
خرباء دوليون :متتلك �صناعة املطارات �شعورا متجددا من التفا�ؤل بعد عام من ال�ضغوط والتحديات والتغيريات غري امل�سبوقة•• دبي-الفجر:

افتتح �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
هيئة دبي للطريان امل��دين ،رئي�س م�ؤ�س�سة مطارات
دب��ي ،الرئي�س الأع �ل��ى الرئي�س التنفيذي لطريان
الإم��ارات واملجموعة� ،صباح �أم�س ال��دورة الع�شرين
م��ن معر�ض امل �ط��ارات ال��ذي يعترب �أ�ضخم معر�ض
متخ�ص�ص ب�صناعة املطارات على م�ستوى العامل .
وتنطلق فعاليات املعر�ض يف الفرتة ما بني – 24
 26مايو اجل��اري يف القاعتني  8- 7يف مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض مب�شاركة اكرث من 95
عار�ضا دوليا على الرغم من االزم��ة العميقة التي
خلفها كوفيدا  19على �صناعة الطريان العاملية.
وتعك�س هذه امل�شاركة الكبرية من العار�ضني الدوليني
م��ن اك�ث�ر م��ن  50دول� ��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن القيود
الدولية املفرو�ضة على ال�سفر ،حجم ال��ره��ان على
قطاع ال�ط�يران كواحد من ارك��ان االقت�صاد العاملي
و�ضرورة م�ساهمة جميع الأطراف يف دعم االنتعا�ش
التدريجي ال��ذي ي�شهده معدل النمو بالطلب على
ال�سفر يف وقتنا الراهن نتيجة اجلهود اجلبارة التي
تبذلها اجلهات وال�سلطات املعنية.
وق ��ام ��س�م��و ال���ش�ي��خ اح �م��د ب��ن �سعيد ب�ج��ول��ة داخل
امل�ع��ر���ض تفقد خاللها اجنحة ال���ش��رك��ات العار�ضة
وت �ب��ادل اط� ��راف احل��دي��ث م��ع ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل هذه
ال�شركات حول حتديات املرحلة احلالية ومتطلبات
املرحلة املقبلة لعودة قطاع الطريان اىل �سابق عهده
قبل العام .2019
وق��ال �سموه� ”:صناعة ال�ط�يران لها ت��اري��خ وخربة
عريقة يف التعامل مع التحديات والأزمات واخلروج
منها ب�أقل اخل�سائر وبح�صيلة كبرية من التجارب
امل�ستفادة ،وكوفيد  19هو واح��د من هذه االزمات
التي تواجهها ال�صناعة يف ال��وق��ت ال��راه��ن والعامل
على و�شك اخلروج من هذه االزمة لنكون مرة �أخرى
على م�سارات التحول والتعايف».
و�أ� �ض��اف �سموه� ”:إن اال��س�ت�ج��اب��ة ال�ه��ائ�ل��ة ملعر�ض
املطارات هي م�ؤ�شر على ثقة عامل الطريان القوية
يف دب��ي وجهودها العاملية .وي�سعدين �أن �أرى جميع
الفاعلني يف ال�صناعة يعملون م ًعا لتحقيق انتعا�ش
ملحوظ و�أ��س��رع بعد معاناتهم م��ن ال��وب��اء وت�شغيل
امل� �ط ��ارات و� �ش��رك��ات ال� �ط�ي�ران ب��اع �ت �ب��اره��ا �شريان
احلياة».
و�أك��د �سموه قائال ”:كما يف املا�ضي� ،ستوا�صل دبي
يف امل�ستقبل دوره��ا الريادي يف نهو�ض ال�صناعة من
خ�ل�ال ال �ت �ع��اون يف الأزم � ��ات وال�ع�م��ل ب ��روح الفريق
والثقة بالنف�س لتحريك املعيقات والعودة للإبحار
بنجاح �ضد الرياح».
وق ��ال خ�ب�راء دول �ي��ون �أن �صناعة امل �ط��ارات متتلك
بعد عام من ال�ضغوط والتحديات والتغيريات غري

امل�سبوقة� ،شعوراً متجدداً من التفا�ؤل مع دخولها
العام  2021يف ظل ازدي��اد احلركة تدريجياً جراء
ت�أ�سي�س عدد �أك�بر من مم��رات ال�سفر بني الوجهات
ال �ه��ام��ة .ويف ح�ي�ن �أخ� ��ذت امل� �ط ��ارات ب� ��إع ��داد العدة
و�إع��ادة تهيئة نف�سها ملواجهة تدفق امل�سافرين بعد
الوباء ،فقد بد�أت يف البحث ب�شكل متزايد عن �أحدث
احل�ل��ول والتقنيات ل�ضمان �سفر �أك�ث�ر �أم��ان �اً حتى
العام  2025وما بعده .ويزور املعر�ض كبار �صانعي
ال�ق��رار يف ك�برى م�ط��ارات ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال
�إفريقيا وجنوب �آ�سيا ،بحثاً عن منتجات وخدمات
ج��دي��دة مل�ن���ش��آت�ه��م ..وي �ق��ام ع�ل��ى ه��ام����ش امل�ع��ر���ض 3
منتديات مهمة تغطي ابرز حتديات قطاع املطارات
وهي :منتدى قادة املطارات العاملية ،ومنتدى مراقبة
احل��رك��ة اجل��وي��ة وم��ؤمت��ر �أم��ن امل �ط��ارات .بالإ�ضافة
اىل م��ؤمت��ري��ن جديدين �أي���ض�اً هما م��ؤمت��ر جتربة
امل���س��اف��ري��ن يف امل �ط��ارات وم ��ؤمت��ر ال�ت�ح��ول الرقمي
للمطارات.
وكان االحتاد الدويل للنقل اجلوي (اياتا) قد توقع
حت�سناً بن�سبة  50%يف امل ��ردود ال�ع��امل��ي للم�سافر
ال�ك�ي�ل��وم�تري م��ع ت��وق��ع من��و ع ��دد امل���س��اف��ري��ن �إىل
 2.8مليار مع افتتاح احلدود بحلول منت�صف العام
� ،2021أي ب��زي��ادة م�ل�ي��ار م�سافر م�ق��ارن��ة بالعام
 .2020وقالت اياتا التي متثل � 290شركة طريان
�أو  82%من �إج�م��ايل احلركة اجلوية العاملية� ،أن
ال�ن��ا���س مل ي�ف�ق��دوا رغبتهم يف ال�سفر ،و�أن ال�سفر
عاد �إىل حالته �شبه الطبيعية يف الأماكن التي متت
فيها �إزالة احلواجز .وكان من املتوقع يف وقت �سابق
�أن تتعامل مطارات اخلليج العربي مع  450مليون
م�سافر �سنوياً مبجرد ع��ودة ال�سفر �إىل م�ستوياته
ال�سابقة يف العام .2019

امل �ط��ارات يف دب ��ي ،ت�شكل ب��داي��ة ال �ع��ودة التدريجية
الزده��ار �صناعة ال�ط�يران يف املنطقة بعد الظروف
اال�ستثنائية التي فر�ضها فريو�س كوفيدا  19وتعزز
التوا�صل بني ق��ادة ه��ذه ال�صناعة مل�شاركة اخلطط
والأفكار واالط�لاع على �أحدث التقنيات التي ت�سهم
يف حت�سني ال�ع�م�ل�ي��ات وت�ط��وي��ر الإج� � ��راءات .ودولة
االمارات تعد مركزا �إقليمياً مرموقاً يف هذا القطاع،
بف�ضل ما تتمتع به من بنية حتتية متطورة ،و�أنظمة
وتقنيات حديثة ،و�أع�ل��ى معايري الأم��ن وال�سالمة
العاملية ،مع خدمات توفر الراحة للم�سافرين».

ثاين الزفني:
ومن جانبه قال �سعادة ثاين الزفني الرئي�س رئي�س
جمموعة �شركات اماراتك ”:كانت هناك عالمات
�إيجابية قوية على االنتعا�ش يف جميع �أنحاء العامل.
ن��أم��ل �أن ي�ك��ون ع��ام  2021ع��ا ًم��ا �أف���ض��ل ل�صناعة
الطريان ب�شكل عام وامل�ط��ارات ب�شكل خا�ص .ونحن
على ثقة ب�أن �صناعة الطريان �سوف ت�ستعيد زخمها
قريبا ،خا�صة يف دب��ي التي هي دائ� ًم��ا على ا�ستعداد
للتغلب على جميع �أنواع التحديات واملبادرة اىل طرح
احللول” .وتعر�ض “�إماراتك” ام��ام زوار املعر�ض
احل�ل��ول التي و�ضعتها لإح��داث جتربة �سفر �سل�سة
ب��دون تالم�س او �أوراق لت�سهيل رح�ل��ة امل�سافرين
وجعلها �أكرث راحة و�أمنا.

�إبراهيم �أهلي :ا�ستخدام �أرقى التقنيات
وت���ش��ارك م�ؤ�س�سة دب��ي خل��دم��ات امل�لاح��ة اجل��وي��ة (
دانز) بقوة يف املعر�ض وتعليقا على هذه امل�شاركة قال
�إبراهيم �أهلي ،نائب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
خلدمات املالحة اجل��وي��ة ،امل�شغل الوحيد خلدمات
احل��رك��ة اجل��وي��ة يف م�ط��ار دب��ي ال ��دويل“ :جت�سيداً
ل��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب ��ي ،رع ��اه اهلل ،ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ج�ع��ل دبي
مطاراً للعامل ،ف�إننا نعمل على تبني وتنفيذ م�شاريع
ا�سرتاتيجية وم�ستقبلية خا�صة بقطاع الطريان
من �ش�أنها �أن تعزز ا�ستمرارية التعامل مع احلركة
اجل��وي��ة ب �ك �ف��اءة ح�ت��ى يف خ���ض��م الأوق � ��ات ال�صعبة
الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا ،وم�ؤ�س�سة دبي
خل��دم��ات امل�لاح��ة ت�ستخدم ارق��ى التقنيات لتوفري
�أف�ضل اخلدمات و�أكرثها �سالمة ل�شركات الطريان
وامل�سافرين وتعزيز �سمعة مطار دبي ك�أف�ضل مطار
يف العامل» .و�أ�ضاف �أهلي“ :نعمل على تعزيز كفاءة
العمليات ونقوم برتقية النظم من �أجل �سالمة و�أمن
ح��رك��ة ال�ط��ائ��رات ،ا��س�ت�ع��دادا ل�ع��ودة ال��زخ��م املتوقعة
حلركة الرحالت اجلوية يف الأ�شهر املقبلة ،و�سوف
ت�ستمر م�ؤ�س�سة دب��ي خل��دم��ات امل�لاح��ة اجل��وي��ة يف
ابتكار الإج ��راءات واخل��دم��ات وامل��راف��ق لتبقى العباً
مثالياً خلدمة قطاع الطريان اليوم ويف امل�ستقبل».
وقال �إبراهيم اهلي� ”:سوف مي ّكن معر�ض املطارات
املهنيني يف جمال الطريان من احل�صول على وجهات
نظر ثاقبة حول التقنيات الأكرث حداثة ملا فيه �إحداث
ت�أثري �أكرث �شمو ًال .وقطاع خدمات الطريان م�ستعد
الآن ويف امل�ستقبل للعمل ب�شكل ا�ستباقي و�شامل
ملواكبة حتديات امل�ستقبل .و�سيكون معر�ض املطارات،
بالنظر �إىل الظروف ال�سائدة يف جميع �أنحاء العامل،
املن�صة املثالية للح�صول على كل ما يتطلبه القطاع
يف امل�ستقبل».

علي املدفع :بداية العودة التدريجية
ومن جانبه �أكد �سعادة علي �سامل املدفع ،رئي�س هيئة
مطار ال�شارقة ال��دويل� ،أن ال��دورة الع�شرين ملعر�ض

القيا�سات احليوية
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال دان �ي��ال ق��ري���ش��ي ،م��دي��ر جمموعة
املعار�ض يف �شركة ري��د ال�شرق الأو��س��ط للمعار�ض،

ً
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اقت�صادية دبي ت�صدر  15475رخ�صة جديدة خالل الربع الأول من عام 2021
•• دبي-الفجر:

�أكدت اقت�صادية دبي �أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تناف�سية دبي وقدرتها
يف ا�ستقطاب ال�شركات ورجال الأعمال الراغبني يف النمو امل�ستدام وتو�سيع
�أعمالهم يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،حيث مت �إ��ص��دار 15475
رخ�صة جديدة خالل الربع الأول من  2021مقارن ًة بـ 13027رخ�صة
مت �إ�صدارها خالل الربع الأول من عام  2020ومبعدل منو قدره 19%
وذلك ح�سب تقرير حركة الأعمال ال�صادر عن قطاع الت�سجيل والرتخي�ص
التجاري باقت�صادية دبي.
و�أف��اد التقرير �أن الرخ�ص اجلديدة ال�صادرة خالل الربع الأول من عام
 2021امتازت بتنوعها على ح�سب فئة الرخ�صة جاء يف مقدمتها املهنية
( )8,935بن�سبة  ،58%تبعتها التجارية ( )6,290بن�سبة ،41%
وتوزعت باقي الن�سب على ال�سياحية وال�صناعية.
و�سلط التقرير على توزيع الرخ�ص اجلديدة ال�صادرة خالل الربع الأول من
عام  2021ح�سب املناطق الرئي�سية يف �إمارة دبي ،وكانت احل�صة الكربى
ملنطقة بر دبي ب�إجمايل  8220رخ�صة ،ومن ثم منطقة دي��رة مبجموع
 7236رخ�صة ،و�أخرياً منطقة حتا بواقع  19رخ�صة جتارية جديدة� .أما
بالن�سبة لتوزيع هذه الرخ�ص اجلديدة يف �أب��رز مناطق فرعية بدبي كان

كالآتي :الفهيدي ،برج خليفة ،اخلبي�صي ،بور �سعيد ،املركز التجاري الأول،
امل��رر ،الرب�شاء الأوىل ،نايف ،رق��ة البطني .و�أو��ض��ح التقرير �أن �إجمايل
معامالت الت�سجيل والرتخي�ص التجاري املنجزة خالل الربع الأول من
عام  2021و�صل �إىل  99887معاملة مقارن ًة بــــ  92325معاملة مت
�إجنازها خالل الربع الأول من عام  2020ومبعدل منو قدره  ،8%الأمر
الذي يعك�س اجلهود التي تبذلها اقت�صادية دبي لتقدمي خدمات ذات قيمة
م�ضافة للعمالء يف �سبيل ت�سهيل مزاولة الأعمال والأن�شطة التجارية.
و�أ�شار التقرير �أن �إجمايل معامالت التجديد و�صل �إىل  38,090معاملة
خالل الربع الأول من عام  2021مقارن ًة بــــ  36,484معاملة جتديد
متت خالل الربع الأول من عام  2020ومبعدل منو قدره  ،4%الأمر
الذي ي�ؤكد اال�ستفادة من حزمة احلوافز االقت�صادية التي �أطلقها �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،التي تتيح �إمكانية جتديد الرخ�ص التجارية ب��دون �إلزامية
جتديد عقود الإيجار.
وو��ص��ل �إج�م��ايل معامالت جتديد الرخ�ص تلقائياً م��ن خ�لال الر�سائل
الن�صية خالل الربع الأول من عام � 2021إىل  20923معاملة مقارن ًة
بــ  18061معاملة جتديد تلقائي خ�لال الربع الأول من ع��ام 2020
ومب�ع��دل من��و ي�صل �إىل  .16%وبلغت عملية حجز الأ��س�م��اء التجارية

خ�لال الربع الأول من العام اجل��اري � 17,397إج��راء ،وع��دد املوافقات
املبدئية � 13,914إجراء ،يف حني و�صل �إجمايل عدد الت�صاريح التجارية
�إىل  3,077ت�صريح.
و�أ� �ش��ارت اقت�صادية دب��ي �إىل �أه�م�ي��ة التكامل ب�ين القطاعني احلكومي
واخلا�ص مبا يقوم به القطاع اخلا�ص من دور م�ؤثر وفاعل يف دعم م�سرية
التنمية االقت�صادية ،وحتقيق الر�ؤية الطموحة لدبي على وجه اخل�صو�ص
ودولة الإمارات العربية املتحدة على وجه العموم يف �شتى املجاالت ،يف ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل .ميكن احل�صول
على خدمات الرتاخي�ص التجارية وبدء الأعمال يف الإم��ارة خالل دقائق
م�ع��دودة ،وب�أ�سلوب �سهل و�سل�س يوفر الوقت واجل�ه��د ،وذل��ك من خالل
املوحدة لت�أ�سي�س الأعمال دون مراجعة
“ا�ستثمر يف دبي” ،املن�صة الرقمية ّ
�أي مركز خدمة .وتتوفر على املن�صة خدمات املوافقة املبدئية ،حجز ا�سم
جتاري� ،إ�صدار الرخ�ص الفورية ،رخ�ص م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،رخ�ص انطالق ،رخ�صة تاجر ،بالإ�ضافة �إىل
عقود الت�أ�سي�س الإلكرتونية ،وخدمة جتديد الرخ�ص التجارية .وللبدء يف
�أي م�شروع جتاري ،ميكن زيارة املن�صة عرب الرابط � ،invest.dubai.aeأو
التوا�صل مع مركز االت�صال على الرقم .600500006

�أن املطارات �ست�شهد على امل�ستوى العاملي ا�ستثمارات
وت��رق �ي��ات ك�ب�يرة ب�ه��دف تنفيذ امل� �ب ��ادرات اجلديدة
التي �أو�صت بها اياتا وجمل�س املطارات العاملي على
�صعيد ال�صحة وال���س�لام��ة واع�ت�م��اد التكنولوجيا،
حيث ميثل معر�ض املطارات من�صة مركزية يتم فيها
عر�ض االبتكارات اجلديدة �أم��ام الالعبني يف قطاع
الطريان .و�سوف تركز التغيريات الرئي�سية املتوقع
تنفيذها يف امل �ط��ارات ع�ل��ى م��دى الأع� ��وام اخلم�سة
املقبلة على التكنولوجيا واحللول اجلديدة املرتكزة
على تكنولوجيا املعلومات ،واالع�ت�م��اد على الذكاء
اال�صطناعي والبلوك ت�شني وال�سحابة والتحكم عن
بعد وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار ،عالوة على
�أه ��داف وم �ب��ادرات خ���ض��راء ج��دي��دة ،وح�ل��ول خالية
من اللم�س موجهة للم�سافرين ،وت�سجيل الو�صول
ال��ذات��ي /ت�سليم احلقائب ،وخدمات تدعم الأجهزة
املحمولة.
وا� �ض��اف قري�شي� ”:إن امل �ط��ارات ك��ان��ت تعمل على
الدوام على ا�ستك�شاف طرق جديدة لتب�سيط جتربة
ال�سفر الكلية من خ�لال تبني تقنيات وحلول ذكية
ميكن للمرء �أن يجد منها الكثري يف معر�ض املطارات
ومنها القيا�سات احليوية».
يذكر ان القيا�سات احليوية �أ�صبحت حمور اال�ستثمار
م��ع ا�ستهداف  64%م��ن امل �ط��ارات �إط�ل�اق بوابات
املغادرة الذاتية با�ستخدام القيا�سات احليوية وتوثيق
الهوية ال�شخ�صية بحلول العام  .2023وقد �أثبتت
تقنيات ع��دم التالم�س نف�سها كعن�صر مغيرّ للعبة
كما ك�شف عن ذلك تقرير ن�شرته �شركة �سيتا يف العام
 2020ح��ول ر�ؤى تكنولوجيا املعلومات يف ميدان
النقل اجلوي ،يف حني تقوم املطارات من الآن ولغاية
العام  2023ب�إيالء �أولوية ا�ستثمار عالية لتقنيات
عدم التالم�س..
وي �ت �ف��وق م �ط��ار دب ��ي ال � ��دويل ال� ��ذي ي�ع�ت�بر املطار
الأول يف العامل للعام ال�سابع على التوايل بالن�سبة
للم�سافرين الدوليني ،على �صعيد ال�سالمة والأمن
م��ع ا�ستخدام متزايد لتقنية ع��دم التالم�س ،حيث
يوفر للم�سافرين الفر�صة ال�ستخدام �أعينهم لت�أكيد
هويتهم دون احلاجة �إىل �إب��راز �أي وثيقة .وي�ساعد
ه��ذا النظام على �ضبط انت�شار ال�ف�يرو���س التاجي،
ذل��ك �أن��ه ال يتطلب قيام امل�سافرين م��ن امل�ط��ار ب�أي
تالم�س مع �أ�شخا�ص �أخرين لأنه ي�ستخدم الطريقة
البيومرتية ،حيث يحتاج النظام من خم�س �إىل �ست
ثوان فقط لإكمال عملية امل�سح.
ويواجه م�شغلو املطارات الآن نتيجة جائحة كوفيد-
 19حت ��دي ��ات ج ��دي ��دة جل �ه��ة احل ��د م ��ن االت�صال
ال�شخ�صي وخ�ف����ض االزدح � ��ام وت�ق�ل�ي����ص الو�صول
امل�شرتك �إىل الأ�سطح الكثيفة اللم�س ،ع�لاوة على
م�ن��ع م�ب��اين امل���س��اف��ري��ن م��ن ال�ت�ح��ول �إىل �أر�ضيات
حمتملة لتكاثر الفريو�سات.
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•• دبي-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
املجل�س الأع�ل��ى للطاقة يف دب��ي االجتماع اخلام�س
وال���س�ت�ين للمجل�س وال ��ذي ع�ق��د ع��ن ب�ع��د بح�ضور
معايل �سعيد حممد الطاير نائب رئي�س املجل�س.
ح�ضر االجتماع �سعادة �أحمد بطي املحريبي الأمني
العام للمجل�س و�أع�ضاء املجل�س ٌ
كل من �سعادة داوود
ال �ه��اج��ري م��دي��ر ع ��ام ب�ل��دي��ة دب ��ي و� �س �ع��ادة عبداهلل
بن كلبان الع�ضو املنتدب ل�شركة الإم ��ارات العاملية
ل�ل�أمل�ن�ي��وم و��س�ع��ادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س
التنفيذي ملجموعة �إينوك وفريديريك �شيمني املدير
العام مل�ؤ�س�سة دب��ي للبرتول ونا�صر بو�شهاب املدير
التنفيذي لقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية
يف هيئة الطرق واملوا�صالت.
ناق�ش االجتماع عدة مو�ضوعات �أبرزها قرار املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة دب��ي رق��م  6ل�سنة  2021ب�ش�أن
تنظيم ت�ق��دمي خ��دم��ة ت�بري��د املناطق يف �إم ��ارة دبي
بهدف �إيجاد �إط��ار ت�شريعي ِّ
ينظم اجلوانب املتع ِّلقة
بتقدمي خدمة تربيد املناطق يف الإمارة لرفع كفاءة
ت�شغيل وحدات تربيد املناطق والن�شاطات التي تتعلق
بتوليد الطاقة التربيدية وتوزيعها وبيعها مبا يف
ذلك �إ�صدارالت�صاريح و�إدارة ال�شكاوى.
كما ناق�ش االجتماع مواءمة االقت�صاد الدائري مع
�إ�سرتاتيجية �إدارة الطلب على الطاقة واملياه يف دبي
و�إن�شاء جلنة االقت�صاد ال��دائ��ري يف املجل�س الأعلى

�أحمد بن �سعيد يرت�أ�س اجتماع الأعلى للطاقة يف دبي

للطاقة يف دبي ومت �أي�ضا ا�ستعرا�ض بيانات الوفورات
ال�ستهالك الكهرباء واملياه يف �إمارة دبي لعام 2020
و�سبل تعزيز ا�سرتاتيجية �إدارة الطلب على الطاقة
ل�ت�م�ك�ين االق �ت �� �ص��اد ال ��دائ ��ري يف دب ��ي ال ��س�ي�م��ا يف

ق�ط��اع��ات الكهرباء وامل �ي��اه ووق ��ود النقل والنفايات
ومتا�شيا مع ال�سيا�سة الوطنية لالقت�صاد الدائري
التي مت الإعالن عنها م�ؤخراً.
وق� ��ال م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم �م��د ال �ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي �إن االجتماع ا�ستعر�ض
ت�ف��ا��ص�ي��ل خ�ط��ة ال�ع�م��ل لتنفيذ االط� ��ار الت�شريعي
والقوانني املتعلقة با�صدار وتنظيم خدمات التربيد
امل��رك��زي  /District Cooling/لتح�سني الأداء
الت�شغيلي وت��وف�ير الأ��س�ع��ار الأف���ض��ل ملتعاملي هذه
اخلدمات حيث �سيتم خالل اال�شهر القادمة تطبيق
��س�ي��ا��س��ات وق��وان�ي�ن ت �ه��دف اىل زي� ��ادة رق �ع��ة تربيد
امل �ن��اط��ق يف االم � ��ارة م��ن خ�ل�ال اف �� �ض��ل املمار�سات
والتقنيات..كما ناق�ش �سري التنفيذ يف ا�سرتاتيجيات
الطاقة النظيفة وادارة الطلب اللتني تهدفان �إىل
تخفي�ض الطلب على الكهرباء واملياه بن�سبة 30%
بحلول ع��ام  2030و�أي�ضا زي��ادة القدرة االنتاجية
يف الطاقة النظيفة �إىل  75%بحلول عام 2050
وذلك حتقيقاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة وجهودنا
ال�ساعية �إىل الو�صول لغاية اجناز ر�ؤية دبي للتحول
اىل االقت�صاد الأخ�ضر» .ومن جهته قال �سعادة �أحمد
بطي املحريبي الأمني العام للمجل�س الأعلى للطاقة
�إن املجل�س الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة
لقطاع الكهرباء واملياه قاما خالل اال�شهر ال�سابقة
بدرا�سة الإط ��ار التنظيمي املنا�سب ل�سوق التربيد
املركزي يف دبي مب�شاركة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املعنية
بتقدمي ه��ذه اخل��دم��ة للو�صول لأف�ضل املمار�سات
التي تزيد من كفاءة التربيد املركزي وجتعله اخليار
الأف�ضل للمتعاملني مع تقدمي الأ�سعار التناف�سية
للم�ستهلكني والأخ ��ذ بعني االعتبار تطوير البنية
التحتية لإمارة دبي».

انطالق الن�سخة االفرتا�ضية من معر�ض �سوق ال�سفر العربي 2021

خالل الربوتوكوالت املفرو�ضة ف�إن هذا
وح��ده ل��ن ي�ك��ون كافياً كما ق��ال ال�سري
ت �ي��م �أن الأم � ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ك�ي�ف�ي��ة التي
�ستكون عليها الأ�شهر ال�ستة املقبلة .و�إذا
قمنا بالعمل ب�شكل �صحيح م��ن خالل
التوزيع العادل للقاح و�أنظمة االختبار
املب�سطة وجعلها �أق��ل تكلفة فكل هذا
�سي�ساهم يف حتقيق النظرية التي تقول
�إنه بحلول نهاية العام �سنعود يف جمال
الأعمال التجارية �إىل حد ما.
و انتقل ال�سري تيم للحديث بعد ذلك
ع��ن ال�سفر بغر�ض الأع �م��ال حيث قال
ان ال���س�ف��ر ��س�ي�ع��ود ب�غ��ر���ض ال�ع�م��ل �إىل
ح ��د ك �ب�ير ل �ك��ن ال �ق �ط��اع��ات �ستتغري،
و�سيتعني على �شركات الطريان التكيف
م��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة امل �ت �غ�يرة للطلب..الفتاً
�إن القائمة االنتقائية املتاحة يف درجة
رجال الأعمال والتي ت�ضمن للم�سافرين
انتقاء واختيار املنتجات بنقاط خمتلفة
تتنا�سب مع الأ�سعار تعترب فكرة ذكية.
وعندما �س�أل عن التوقعات على املدى
ال�ط��وي��ل يف جم��ال ��س��وق ال�سفر �أجاب
ال �� �س�ير ت �ي��م ب�ت�ع�ل�ي��ق م �ل��يء بالتحدي
والإي �ج ��اب �ي ��ة ح �ي��ث ق � ��ال“ :مع م ��رور

ال��وق��ت ��س�ي�خ�ت�ف��ي ك��ل ذل ��ك “فريو�س
كورونا” و�سيكون من املا�ضي».
و� �ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج ف �ع��ال �ي��ات املعر�ض
االف �ت��را� � �ض � ��ي �أج � � � ��رى وي � �ل� ��ي وال� �� ��ش
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام الحت � ��اد ال �ن �ق��ل اجل ��وي
ال��دويل “�إياتا” جل�سة ح��وار مع جون
�سرتيكالند �أي�ضاً و�سلط ال�ضوء على
ال�ق���ض��اي��ا ذات الأول ��وي ��ة �ضمن �أجندة
ويلي وال����ش وحت��دث ع��ن الكيفية التي
يحتاج �إليها احتاد النقل اجلوي الدويل
من �أجل رفع م�ستوى امل�شاركات وات�ساق
التوجهات لل�سماح ل�شركات الطريان
ب�ب��دء عملية ال�ت�ع��ايف .كما ع��ادت اليوم
�أي�ضاً قمة ال�سياحة يف اململكة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ب�ن���س�خ�ت�ه��ا االف�ت�را� �ض �ي��ة ،
وي�سلط هذا احلدث ال�ضوء ب�شكل �أو�سع
على م�ستقبل امل�شهد الفندقي يف اململكة
العربية ال�سعودية .ومع ازدياد التفا�ؤل
بتوقعات تعايف ال�سياحة الطويلة الأمد
�أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م���ض��ى ال�ت�ق��ى عدد
م��ن ال �ق��ادة يف ال���ش��رك��ات ال �ك �ب�يرة ذات
الثقل يف �صناعة الفنادق ومن �ضمنهم
مارك ويلي�س الرئي�س التنفيذي ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ملجموعة �أكور

وح �� �س��ان الأح � ��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
للت�شغيل الفندقي يف “دور لل�ضيافة”
وكري�ستوفر لوند مدير فنادق منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا لدى
� �ش��رك��ة ك��ول�ي�رز �إن�ترن��ا� �ش �ي��ون��ال حيث
ن��اق �� �ش��وا الإم� �ك ��ان ��ات ال �ه��ائ �ل��ة ملفاهيم
ال�ضيافة اجلديدة واملبتكرة التي تواكب
الطلب وال�ت�غ�ير ال�سريع يف الرتكيبة
الدميوغرافية للم�سافرين.
و�ضمن الفعاليات الأخرى التي ي�شهدها
احل ��دث االف�ترا� �ض��ي للمعر�ض خالل
ه��ذا الأ� �س �ب��وع �ستبحث ق�م��ة ال�صناعة
ال �ف �ن��دق �ي��ة ت��وج �ه��ات ال �� �ض �ي��اف��ة مثل:
العافية وال�صحة واال�ستدامة.
و�ست�شمل ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم ال�ث��ال��ث من
احل � ��دث االف�ت�را�� �ض ��ي ل �ل �م �ع��ر���ض يوم
الأرب � �ع� ��اء  26م��اي��و م �ن��اق �� �ش��ات هامة
حول :ال�سياحة الثقافية من �أجل النمو
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ال�سفر
وال�سياحة بالإ�ضافة �إىل م�ؤمتر رابطة
� �س �ف��ر الأع � �م ��ال ال �ع��امل �ي��ة حت ��ت عنوان
“م�ستعدون لل�سفر الآمن».
ك�م��ا تنعقد ق�م��ة اال��س�ت�ث�م��ار ال�سياحي
التي ينظمها امل�ؤمتر ال��دويل لل�سياحة
واال�ستثمار بال�شراكة مع معر�ض �سوق
ال�سفر العربي افرتا�ضياً يف  27مايو
اجلاري.

•• دبي-وام:

م�شغلي امل �ط��ارات ع�ل��ى م�ستوى ال�شرق
جناحا
الأو� �س��ط و�سي�ست�ضيف امل�ع��ر���ض
ً
فرن�س ًيا يتمحور ح��ول حتديث املطارات
وم �� �ش��اري��ع ال �ب �ن��اء اجل��دي��دة  .ومتا�شياً
م��ع ال �ت��زام فرن�سا ب��ات�خ��اذ �إج� ��راءات من
�أجل عامل م�ستدام واال�ستجابة للق�ضايا
االجتماعية واملناخية �ستقدم ال�شركات
ال �ع��ار� �ض��ة ح�ل��ول�ه��ا للتقليل م��ن الآث ��ار
البيئية وكيفية التعامل مع العديد من
التحديات احلالية وامل�ستقبلية.
و�أعرب فريدريك �سابو املدير العام لوكالة
بيزن�س فران�س ال�شرق الأو�سط عن تفا�ؤله
ب��امل �� �ش��ارك��ة يف احل� ��دث ح �ي��ث ت �ق��وم 10

من كربيات ال�شركات الفرن�سية بتمثيل
اخل�ب�رة الفرن�سية يف معر�ض املطارات
..2021معترباً �أن ه��ذا احل��دث الذي
ي�ستمر مل��دة ثالثة �أي��ام �سيكون منا�سبة
مل�شاركة معارفهم وتطوير �شراكات قيمة
وت�ق��دمي تقنيات مبتكرة وبالتايل جلب
�أكرث مرافق الطريان تقدمًا �إىل املنطقة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه قبل اجلائحة كان
حجم مبيعات قطاع امل�ط��ارات الفرن�سي
ميثل  63.5مليار ي��ورو على م�ستوى
العامل بينما كان القطاع يف فرن�سا يت�ألف
م��ن �� 530ش��رك��ة ت��وظ��ف م��ا ي�ق��رب من
� 100ألف �شخ�ص.

•• دبي-وام:

ان �ط �ل �ق��ت �أم � ��� ��س ف �ع ��ال �ي ��ات الن�سخة
االفرتا�ضية م��ن معر�ض �سوق ال�سفر
العربي �-2021أ�ضخم ح��دث لل�سفر
وال�سياحة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
 -2021وذل ��ك ب�ع��د اخ�ت�ت��ام الن�سخة
احلية من املعر�ض التي �أقيمت الأ�سبوع
املا�ضي يف مركز دبي التجاري العاملي.
وحتت ال�شعار نف�سه “بزوغ فجر جديد
ل�ل���س�ف��ر وال�سياحة” ان �ط �ل��ق احل ��دث
االف�ترا� �ض��ي ال ��ذي ي�ستمر ع�ل��ى مدار
ثالثة �أي��ام وال��ذي يقام للمتخ�ص�صني
يف ه��ذا القطاع ال��ذي��ن مل يتمكنوا من
ح�ضور �شخ�صياً يف الن�سخة احلية من
م �ع��ر���ض � �س��وق ال���س�ف��ر ال �ع��رب��ي وذلك
ب �ح �� �ض��ور ال �� �س�ير ت �ي��م ك �ل��ارك رئي�س
ط�ي�ران الإم� � ��ارات ال ��ذي ق ��دم تطلعات
�أكيدة حول تعايف �صناعة الطريان.
وخ�ل�ال حم��ادث��ة اف�ترا��ض�ي��ة م��ع جون
�سرتيكالند م�ست�شار الطريان امل�ستقل
الذي �أج��رى مقابلة ح�صرية من لندن
ق��دم ال�سري تيم ر�أي ��ه يف ال�ب��داي��ة حول
اجل��دول الزمني لتعايف قطاع الطريان
حيث قال �إن الو�ضع املثايل يتلخ�ص يف
�أن يتمكن ب��رن��ام��ج ال�ل�ق��اح م��ن التغلب
على الفريو�س بحلول خريف هذا العام

لنحظى بذلك بالراحة وليعود الطلب
ب�ع��د ذل ��ك مب �ع��دل م ��ذه ��ل..م ��ؤك ��داً ان
��ش��رك��ات ال �ط�ي�ران منخف�ضة التكلفة
��س�ت���س�ت�ف�ي��د م��ن ال���س�ف��ر داخ� ��ل �أوروب � ��ا
وال �� �س��وق امل�ح�ل�ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة وال�سوق
املحلية ال�صينية كما �أن رحالت ال�سفر
الدولية �ستعود �أي�ضاً ب�أعداد كبرية.
و�أع �ت�بر �أن امل�شكلة يف ه��ذا ال�سيناريو
��س�ت�ك��ون ذات ��ش�ق�ين  ،وتتج�سد بقدرة
� �ش��رك��ات ال �ط�ي�ران ع�ل��ى ت�ل�ب�ي��ة الطلب
عند العودة وبال�شروط التي �ستفر�ض
للدخول �إىل الدول املختلفة.
و فيما يتعلق بالنقطة الأخ�يرة �أو�ضح
ال���س�ير ت�ي��م �أن ��ه رغ��م وج ��ود ق��در كبري
م��ن ال�ط�ل��ب امل�ك�ب��وت ف�ق��د ت�ك��ون هناك
مثبطات �أخرى �أي�ضاً  ،قد ي�شعر بع�ض
ال��رك��اب بالتوتر والقلق ب�ش�أن �سالالت
خمتلفة م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ك�م��ا هو
ال��و� �ض��ع يف ال �ه �ن��د ح �ي��ث �أف � ��اد ال�سري
تيم �أن��ه يحدث ت��أث�يراً م�ضاعفاً �ضمن
االقت�صاد العاملي.
ورغ��م �أن ��ش��رك��ات ال �ط�يران واملطارات
عملت بجد “لتعقيم” �إدارتها من �أجل
حماية امل�سافرين وتخفيف املخاطر من

فرن�سا ت�سجل عودتها �إىل معر�ض املطارات مب�شاركة � 10شركات
�أعلنت بيزن�س فران�س الوكالة الوطنية
لدعم تنمية االقت�صاد الفرن�سي دولياً
ع ��ن م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف م �ع��ر���ض امل� �ط ��ارات
 2021ال��ذي �أنطلقت فعالياته �أم�س
يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي حيث
تقوم الوكالة بتجميع وفد من ال�شركات
الفرن�سية لالن�ضمام �إىل جتربة التعامل
ال �� �ش �خ �� �ص��ي واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن جل�سات
التوا�صل وج� ًه��ا ل��وج��ه م��ع خمت�صني يف
امل �ط��ارات م��ن ال���ش��رق الأو� �س��ط بالنظر
ل� �ك ��ون امل� �ع ��ر� ��ض ف ��ر� �ص ��ة ه ��ام ��ة للقاء

�شراكة بني �أمريكية ال�شارقة و برتوفاك لتعزيز كفاءة الطاقة ال�شم�سية
•• ال�شارقة -وام:

دخلت اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
و�شركة “برتوفاك” يف �شراكة لتوحيد
جهود تعزيز كفاءة املزارع ال�شم�سية .
وقامت كل من اجلامعة الأمريكية يف
ال�شارقة و�شركة “برتوفاك” بتطوير
ج�ه��از يعمل بتقنية ان�ترن��ت الأ�شياء
ميكنه تقييم نظافة الأل��واح ال�شم�سية
الفردية عن ُبعد ،وال��ذي يعد �ضرورياً
ب��ال �ن �� �س �ب��ة مل���ش�غ�ل��ي حم �ط ��ات الطاقة
ال�شم�سية خلف�ض التكاليف وتعزيز
انتاج الطاقة ومتكني عمليات ال�صيانة
الوقائية.
ووج � � ��د ال� �ب ��اح� �ث ��ون ال� �ع ��ام� �ل ��ون على
امل �� �ش��روع �أن ت��راك��م امل� ��واد امل �ل��وث��ة ملدة
� �ش �ه��ري��ن مي �ك��ن �أن ي�ق�ل��ل م ��ن توليد
الأل��واح ال�شم�سية للطاقة بن�سبة 40
 ،%خا�صة و�أن الغبار يعد م��ن �أكرب
التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه عمليات �إنتاج

طاقة �شم�سية ميكن االعتماد عليها ويف
ظل الكلفة العالية والعملية املزعجة
بالن�سبة لأم��ن �شبكات توليد الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ،ي��وف��ر ا� �س �ت �خ��دام �أجهزة
تعمل بتقنية �إنرتنت الأ�شياء ت�ستطيع
حتديد الأل ��واح ال�شم�سية التي حتتاج
�إىل تنظيف ،فر�صة للم�شغلني لتح�سني
توليد الطاقة دون التكاليف التقليدية
املرتبطة ب�صيانة الألواح.
ويقي�س اجلهاز �أداء الأل��واح ال�شم�سية
با�ستمرار م�ستخدماً تقنية مفتوحة
امل�صدر ،و�أجهزة حتكم دقيقة و�أجهزة
ا�ست�شعار ذكية ويتلقى م�شغلو املزرعة
ال�شم�سية معلومات حول حالة الألواح
م ��ن خ �ل��ال � �ش �ب �ك��ة ال� �س �ل �ك �ي��ة وخ � ��ادم
�سحابي ،مما ي�سمح لهم بر�ؤية البيانات
والت�صرف بنا ًء عليها يف الوقت الفعلي
ك �م��ا ي���س�ت�ط�ي��ع اجل � �ه� ��از ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
الإبالغ عن حاجة الألواح �إىل تنظيف،
اكت�شاف الأع�ط��ال والتنب�ؤ مبخرجات

ال �ط��اق��ة ك �م��ا مي �ك �ن��ه ق �ي��ا���س درج� ��ات
احل��رارة والرطوبة والإ�شعاع ال�شم�سي
وه��و خم�ص�ص لال�ستخدام يف مرافق
الطاقة ال�شم�سية وا�سعة النطاق .
ويعمل مركز �أبحاث الطاقة املتجددة يف
كلية الهند�سة يف اجلامعة الأمريكية يف
ال�شارقة حالياً على العديد من امل�شاريع
التي تركز على الطاقة املتجددة ،والذي
مت �إن�شا�ؤه بف�ضل منحة كر�سي �أ�ستاذية
�أب � �ح� ��اث “برتوفاك” يف اجلامعة
الأم�يرك �ي��ة يف ال���ش��ارق��ة وي���ض��م مركز
الأبحاث �أع�ضا ًء من الهيئة التدري�سية
وم�ساعدي بحوث وطلبة بكالوريو�س
ودرا�سات عليا.
وق��ال ال��دك�ت��ور را��ش��د ال� ��ذوادي� ،أ�ستاذ
ال �ه �ن��د� �س��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة يف اجلامعة
الأم�ي��رك � �ي� ��ة يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة وكر�سي
�أ�ستاذية �أب�ح��اث “برتوفاك” للطاقة
املتجددة�“ :إن الدعم ال�سخي ل�شركة
“برتوفاك” من خالل كر�سي �أ�ستاذية

الأبحاث يف الطاقة املتجددة يجعل من
املكا�سب الناجتة عن خمرجات الطاقة
ال�شم�سية �أم ��راً ممكناً م�شريا اىل �أن
دول� ��ة االم� � ��ارات مت �ت��از ب��وج��ود �أ�شعة
�شم�س ال تنقطع ،والذي يجعلها مكاناً
مثالياً ملواقع الطاقة ال�شم�سية.

وي���ض��م ال�ف��ري��ق م�ت�ع��دد التخ�ص�صات
ال��ذي يعمل على ه��ذا اجلهاز الدكتور
ال��ذوادي ،والدكتور عمران ذو القرنني
من ق�سم علوم وهند�سة الكومبيوتر،
و�سل�سبيل ��ش��اب���س��وغ� ،أ� �س �ت��اذ خمترب،
ومهند تكروري ،م�ساعد باحث.
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الإمارات ترت�أ�س اجتماع اللجنة الإقليمية
لل�شرق الأو�سط مبنظمة ال�سياحة العاملية

•• �أبوظبي -وام:

ترت�أ�س دولة الإمارات العربية املتحدة االجتماع ال�سابع والأربعني ل ّلجنة
الإقليمية لل�شرق الأو��س��ط مبنظمة ال�سياحة العامل ّية ال��ذي ت�ست�ضيفه
مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية يومي  26و 27من مايو
اجلاري .وميثل الدولة خالل االجتماع وفد ر�سمي رفيع امل�ستوى برئا�سة
معايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
وي�شهد االجتماع م�شاركة زوراب بولوليكا�شفيلي الأم�ي�ن ال�ع��ام ملنظمة
ال�سياحة العاملية ،ووزراء ال�سياحة بدول منطقة ال�شرق الأو�سط ،بالإ�ضافة
�إىل ممثلني عن الدول الأع�ضاء يف اللجنة .
و�أك��د معايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي �أهمية
اجتماع اللجنة يف دعم م�سرية التنمية ال�سياحية امل�ستدامة يف كافة دول
املنطقة ،حيث ميثل من�صة تعاون رائدة تهدف �إىل و�ضع خطط �سياحية
م�شرتكة لتعزيز فر�ص منو قطاع ال�سياحة خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�ضاف معاليه �أن االجتماع يت�ضمن �أجندة حافلة بالفعاليات من �ش�أنها
امل�ساهمة يف انتعا�ش قطاع ال�سياحة بدول املنطقة �آمال يف اخلروج بتو�صيات
مهمة لت�سريع مرحلة التعايف وا�ستعادة احلركة ال�سياحية �إىل م�ستويات ما
قبل الأزمة الناجتة عن جائحة كوفيد .»19
وت�شارك دول��ة الإم��ارات على هام�ش االجتماع يف افتتاح املكتب الإقليمي
لل�شرق الأو�سط مبنظمة ال�سياحة العاملية بالريا�ض ،وفعاليات “م�ؤمتر
انعا�ش ال�سياحة بدول املنطقة».

 4.8مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي واالم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  4.8مليار دره��م حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  231مبايعة بقيمة
 638.12مليون دره��م منها  28مبايعة للأرا�ضي بقيمة 244.75
مليون دره��م و 203مبايعات لل�شقق والفلل بقيمة  393.36مليون
درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  51مليون درهم يف منطقة
حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  42مليون دره��م يف
منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة  23مليون دره��م يف منطقة
الثنية الرابعة .وت�صدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق
من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  12مبايعة بقيمة  146مليون درهم
وتلتها منطقة ند ال�شبا الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  11مليون
دره��م وثالثة يف احلبية الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  7ماليني
درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23
مليون درهم مبنطقة الثنية الرابعة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة
 20مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا و�أخرياً مبايعة بقيمة  14مليون
دره��م يف منطقة مر�سى دب��ي .وت�صدرت منطقة مر�سى دب��ي املناطق من
حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  33مبايعة بقيمة  93مليون
درهم وتلتها منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  16مبايعة
بقيمة  17مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�سة بت�سجيلها  15مبايعة
بقيمة  14مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  611.3مليون درهم منها  17رهن �أرا�ض
بقيمة  43.04مليون دره��م و 51ره��ن فلل و�شقق بقيمة 568.26
مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة جمريا الثانية بقيمة  400مليون درهم
و�أخرى يف منطقة منخول بقيمة  80مليون درهم.
�أم��ا الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  26هبة بقيمة  3.62مليار دره��م كان
�أهمها مبنطقة الرقة بقيمة  876مليون درهم و�أخرى يف منطقة م�شرف
بقيمة  682مليون درهم.

�أرا�ضي دبي % 51 :زيادة يف الت�صرفات
العقارية خالل الربع الأول بقيمة  92مليار درهم

•• دبي -وام:

حافظ القطاع العقاري يف �إمارة دبي على وترية منو مت�صاعدة منذ بداية
العام اجلاري الأمر الذي ي�ؤكد املرونة واجلاذبية التي يتمتع بها القطاع.
و�أظهرت �أرقام وبيانات �صادرة عن دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي -متانة
القطاع وقدرته على التك ّيف مع خمتلف الظروف وامل�ستجدات �إذ بلغ عدد
الت�صرفات العقارية التي مت ت�سجيلها يف �إمارة دبي منذ مطلع عام 2021
ولغاية نهاية �شهر ابريل املا�ضي  25,445ت�صرفا عقاريا بقيمة �إجمالية
و�صلت �إىل  92مليار درهم لتحقق بذلك زيادة بن�سبة  51باملائة من حيث
عدد الت�صرفات و  72باملائة من حيث قيمتها ،مقارنة بنف�س الفرتة من
عام .2020
وك�شفت الن�شرة عن موا�صلة القطاع العقاري يف الإمارة ا�ستقطاب املزيد
م��ن امل�ستثمرين العقاريني وذل��ك بف�ضل م��ا يتمتع ب��ه القطاع م��ن بنية
حتتية قوية وفر�ص ا�ستثمارية جذابة حيث بلغ عدد امل�ستثمرين اجلدد
منذ مطلع العام حتى نهاية �إبريل املا�ضي  8749م�ستثمرا جديدا ميثلون
ما ن�سبته  65باملائة من �إجمايل عدد امل�ستثمرين العقاريني امل�سجلني يف
تلك الفرتة وذلك بنمو و�صل �إىل  54باملائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام
 .2020وبلغ �إجمايل قيمة اال�ستثمارات العقارية خالل الفرتة املذكورة
نحو  36مليار درهم حمققة بذلك زيادة قدرها  44باملائة مقارنة بنف�س
الفرتة من عام  2020الأمر الذي ي�ؤكد ا�ستمرارية تدفق اال�ستثمارات
العقارية منذ بداية العام بوترية عالية ويعزز كذلك من ثقة امل�ستثمرين
املحليني والعامليني على حد �سواء.
وبلغ عدد العقود امل�سجلة منذ مطلع عام  2021ولغاية نهاية �شهر �إبريل
املا�ضي  187,949عقدا حيث ا�ستحوذت عقود الإي�ج��ار اجل��دي��دة على
 58باملائة منها..يف حني مثلت العقود املجددة ن�سبة بلغت  42باملائة من
�إجمايل العقود امل�سجلة خالل الفرتة امل�شار �إليها.
ً
ومن املنتظر �أن ت�شهد الفرتة املقبلة منوا متزايدا وانتعا�شا �أكرب للقطاع
العقاري وذلك يف �أعقاب �سماح اللجنة العليا لإدارة الأزم��ات والكوارث يف
دب��ي بتقدمي طلبات الت�صريح الإل �ك�تروين لفعاليات الأع�م��ال مبختلف
�أنواعها �إىل جانب اقرتاب انطالق فعاليات” �إك�سبو دبي  ”2020والتي
�ست�ستقطب بدورها ال�سياح والز ّوار من خمتلف �أنحاء العامل .
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وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0006997مدين (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCEXCICOM2019/M0000907جتاري كلي

اعالن بالن�شر

�إىل  :املحكوم عليه  /بيلدتيك للمقاوالت  -ذ م م 9183629 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/3/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد ظفر نواز للخدمات الفنية � -ش ذ م م  -بالتايل :
ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري - :
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  177.345درهم وبالر�سوم
وامل�صاريف.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

اىل املدعي عليه  -1 :حممود حممد ابراهيم
-2ورثة �سلطان عبداهلل حممد ووكيلهم عبداهلل �سلطان عبداهلل -
نعلمكم بان املدعي احمد �سليمان ادري�س عو�ض
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله واعالنك بالبيع يف املزاد العلني
حرر بتاريخ 2021/5/23
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4585
املنذر � :شركة �سرايا للعقارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر اليه� -1 :شركة الرمال للبالط والرخام ذ.م.م وميثلها امل��دراء /علي داود
علي الزمط  ،و /منري جميل داود الزمط.

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4593

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
 2021/1023مدين جزئي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

املرجع 570 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /منري جعفر احمد  -اجلن�سية بنغالدي�ش ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة عن  %50يف الرخ�صة امل�سماة
(ن�سرين ا�سلم لتنظيف املباين) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
رخ�صة جتارية رقم ( )770025وذلك اىل ال�سيدة /اميمه اليمالحى  -اجلن�سية
املغرب  ،تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

اعالن بالن�شر
املرجع 569 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /مروان منادى ال�سطم � -سوريا اجلن�سية يرغب بالتنازل
وبيع كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة اىل ال�سيد /رينكو �شارما �سنتو�س �شارما  -بنغالدي�ش
اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة (املريح لت�صليح كهرباء
ال�سيارات) مبوجب الرخ�صة رقم ( - )543522تعديالت اخرى  :حيث مت تنازل مالك الرخ�صة
الخر وان�سحاب وكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2021/3460جتاري كلي
حمكمة ال�شارقة الإبتدائية

املنذرة  :املخبز الفرن�سي �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  :كريت كافية �ش.ذ.م.م ( -جمهول حمل الإقامة)
ال�شركة املنـذرة تنـذركم ب�ضـرورة املبـادرة الـى �سـداد  397,512.51درهم (ثالثة مائة و �سبعة و ت�سـعون
فا�صـل خم�سـة واحـد �إثنـان درهمـا و واحـد و خم�سـون فل�سـاً) مبوجـب تعامـل تـجـاري بيـنكم و بـني املنـذرة،
كانـت الأخيـرة قـد قـامـت بعمليـات توريـد لكميـات مـن الب�ضـائع واملـواد الغذائيـة بنـاء علـى طـلـبـكـم وتـم
�إ�سـتالم تلـك الب�ضـائـع مـن قـبلكم ل�صـالح وذلـك خـالل املـدة القانونيـة �سـنـدا لن�ص امل��ادة  2/25مـن
القـانون رق��م  27ل�سنة  2007امل�شـار �إليـه �سـلفا ب��وج��وب ��س��داد مبلغ مديونية املرت�صد وذل��ك خالل
�سبعة �أيام من تاريخ الن�شر لهذا الأن��ذار .ويف حال �إخاللكم بعدم ال�سداد خالل املهلة املذكورة �آنفا ،ف�إننا
�سوف نكون م�ضطرين �إىل �إتخاذ ومبا�شرة كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة وحت�صيل
املبالغ املرت�صدة والغري م�سددة من قبلكم ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر قيد دع��وى ق�ضائية
ومبا�شرة كافة الإجراءات القانونية للمطالبة ب�سداد قيمة املرت�صد يف ذمتكم واحلجز على كافة ممتلكاتكم
و�أر�صدتكم املالية لدي البنوك العاملة يف الدولة مع الزامكم بتحمل كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية
و�أتعاب املحاماة القانونية بواقع  % 12من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام الوفاء.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ما�سرت وا�ست لتجميع الزيوت � -ش ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :جلف انفايرمننت اند وي�ست  -م م ح
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 2825340
درهم للمدعية وذلك ردا لغري امل�ستحق وتعوي�ضا ملا جنته املدعي عليها من مكا�سب ومنافع ،
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/6/2ال�ساعة � 9.30صباحا يف حماكم دبي
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا ام��ام الدائرة الثامنة مبكتب �إدارة الدعوى
على الرقم  0565460830عرب تطبيق بوتيم وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

هاتف متحرك0551750005 :
الربيد الإلكرتوينhussain@mashoora.ae :

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4604

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4603

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()4465/2021

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4587

)Warnee: AL REMAL TILES & MARBLE CO. (L.L.C

ف��إن املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد القيمة االيجارية املت�أخرة وامل�ستحقة
للمنذر وق��دره��ا  90,562.5دره��م (ت�سعون ال�ف��ا وخم�سمائة واث �ن��ان و�ستون
الف درهم وخم�سون فل�سا) يف موعد غايته ثالثون يوما من تاريخ اخطاره بهذا
االن��ذار و�إال �سي�ضطر املنذر من �إتخاذ كافة االج��راءات القانونية قبله مع �إلزامه
بالتعوي�ضات والت�ضمينات وكافة امل�صاريف التي يتكبدها املنذر مع حفظ كافة
احلقوق القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املعلن اليهم - 1 :انوفا ریفینینج �آند تريدينج (م .م.ح)
 - 2انوفا ريفاينيج هولدينجز ليمتد
انتم مدعوون حل�ضور اجتماع اخلربة الق�ضائية الفنية يف الدعوى رقم  2021-3460جتاري كلي ال�شارقة،
املقامة من غازبرومبنك (�سوي�سرا) ليمتد وذلك �أمام خبري الدائرة ال�سيد /ح�سني خليل ال�شم�سي ،يوم
الإثنني املوافق  31/05/2021يف ال�ساعة  1:00الواحدة ظهرا ،وذلك يف مقر مكتب اخلبري ،وعنوانه:
�إمارة ال�شارقة  -مدينة ال�شارقة  -كورني�ش بحرية خالد  -بعد فندق كورني�ش ال�شارقة (هلتون �سابقا)  -فرع
بنك امل�شرق (�سابقا)  -برج �سعيد الغفلي ( - )Bاملدخل اخللفي  -الطابق الأول مكتب رقم ( )102ح�سني
ال�شم�سي حما�سبون قانونيون .هاتف ، 065582999 – 0551750005
الربيد الإلكرتوينhussain@mashoora.ae :

خبري الدائرة التجارية امل�صرفية
ح�سني خليل ال�شم�سي

املنـذرة  :الغرير للطباعة والن�شر � -ش.ذ.م.م
املنذر �إليهم -1 :برومو كور للهدايا �ش.ذ.م.م  - 2عبد الر�ؤوف عبد الرحيم مو�سى احمد -
م�صري اجلن�سية  -3 ،فادي البرت ن�صر  -فنزويلي اجلن�سية ( -جمهولني حمل الإقامة)
مبوجب ه��ذا الإن ��ذار تنذر امل�ن��ذرة  -املنذر �إليهم وتكلفهم ب ��أن ت�سددوا لها مبلغ وقدره
( )141،569,56مائة وواح��د وارب�ع��ون ال��ف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون دره��م و�ستة
وخم�سون فل�س ((خ�لال خم�سة �أي��ام)) من تاريخ هذا الإع�لان  ،و�إال �سوف تلجئ املنذرة
�إىل الق�ضاء التخاذ كافة الإج ��راءات القانونية الالزمة بحقكم مبا فيها ا�ست�صدار امر
�أداء والزامكم ب�سداد كامل قيمة الدين  ،وبالت�ضامن بقيمة ال�شيك املرجتع  ،وبالفائدة
القانونية الت�أخريية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام ،
وبكافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

املنـذرة � :إيه جي ئي �ستيل
املنذر �إليه  :حممد يو�سف عي�سى � -أردين اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإن��ذار تنذر املنذرة  -املنذر اليه وتكلفه مبوجبه ب�سداد مبلغ 131,722.50
درهما �إماراتياً (مائة وواحد وثالثون �ألفاً و�سبعمائة واثنان وع�شرون درهما �إماراتياً وخم�سون
فل�سا) للمنذرة ،يف موعد �أق�صاه خم�سة (� )5أيام من تاريخ هذا الإعالن  ،خالفاً لذلك� ،ستتقدم
املنذرة �إىل الق�ضاء التخاذ جميع الإج��راءات القانونية الالزمة �ضدكم و�إلزامكم بدفع املبلغ
املتقدم ذكره بالكامل (مبا يف ذلك فائدة الت�أخري القانوين بن�سبة � %12سنوياً ابتداء من تاريخ
املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة) ،بالإ�ضافة �إىل التعوي�ض املنا�سب عن ال�ضرر املعنوي
واملادي الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد املبلغ نف�سه يف تاريخ اال�ستحقاق وكذلك دفع
الر�سوم والنفقات الق�ضائية (مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة).
الكاتب العدل

رقم املحرر 47185/1/2021
املنذر � :أميك�س (ال�شرق الأو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات ( �آمريكان اك�سرب�س �سابقا)
املنذر �إليه  :عامر حمبوب حمبوب ایالهي -باك�ستاين اجلن�سية
� -1سحب املنذر �إليه من ح�سابه امل�صريف لدى بنك ابوظبي التجاري �شيك ل�صالح املنذرة ال�شيك
رقم ( )000006البالغة قيمته يف  37,000درهم (�سبعة وثالثون �ألف دره��م) امل�ستحق الدفع
.2015/6/25
� -2إرتد ال�شيك �سالف الذكر عند تقدميه للبنك لل�صرف دون الوفاء مبقابله ب�سبب عدم كفاية
الر�صيد.
عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإن��ذار لتكليف املنذر �إليه بالوفاء بقيمة ال�شيك �سالف الذكر البالغة
 37,000دره��م (�سبعة و ث�لاث��ون �أل��ف دره��م) خ�لال خم�سة �أي��ام عمل م��ن ت��اري��خ ت�سلمه لهذا
الإن��ذار حتت طائلة �إتخاذ الإج��راءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية
وامل�صاريف.

املنذرة  :العناقيد ل�صيانة املباين م�ؤ�س�سة فردية ملالكها� /سعيد م�صبح ربيع
م�صبح العليلي
املنذر �إليه� -1 :سعد �صالح �سعد الدين عوي�ضه  -فل�سطيني اجلن�سية
تدعو امل�ن��ذرة امل�ن��ذر �إليـه �إل�ـ��ى وج�ـ��وب ��س��داد املبلغ املرت�صد بذمتهما البالغ
قدره 51480درهم مع الفائدة القانونية امل�ستحقة بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق حتى تاريخ ال�سداد التام ،ويف حالة امتناعه ف�إن املنذرة �ست�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونيـة التـي ت�ضمن حقوقهـا مـع حتميل املنذر
�إليـه منـذ الآن كامـل امل�س�ؤولية و�أية م�صاريف قد ترتتب عن هذه الإجراءات
القانونية.
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العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4517

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4518

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4513

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4519

املنذره  :اليا�س للنقل الربي  -ذ م م
املنذر �إليها  :ال�شرارة ملقاوالت البناء � -ش ذ م م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  36,949.83درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

املنذره  :اليا�س للنقل الربي  -ذ م م
املنذر �إليها  :الطائر ال�صديف للأعمال الكهروميكانيكية (�ش.ذ.م.م)
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  7,219.70درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

املنذره  :اليا�س لت�أجري احلافالت ذ م م
املنذر �إليها  :حمده �سيف املهريي للخدمات الفنية � -ش ذ م م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وق��دره  12,952درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

املنذره  :اليا�س لت�أجري احلافالت ذ م م
املنذر �إليها  :الطائر ال�صديف للأعمال الكهروميكانيكية (�ش.ذ.م.م)
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  28,884.54درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4554/2021

مقدم من املنذر  :مدر�سة الإحتاد اخلا�صة (فرع)  -بوكالة املحامني /د� .أحمد �سعيد بن هزمي ،وخالد
حممد �سعيد بوج�سيم من بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوة
�ضد /املنذر �إليـه  :غرام �أحمد عالونة � -أردين اجلن�سية
هاتف رقم/ mggh66@yahoo.com ٠٥٠٥٥٤٤٤٧٣ - ٠٥٠٥٧٦٨٧٨٠ /الربيد الإلكرتوين
m.aasfour66@gmail.com
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدرة  27,085درهم وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم
�سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية يف
مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4516

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4514

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
�إعالن الن�شر
رقم ()2021/4515

املنذره  :اروما لتجارة املواد الغذائية  -ذ م م
املنذر �إليها  :ما�سرت داينمك�س خلدمات �شبكات تقنية املعلومات  -ذ م م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  154,000درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

املنذره  :اروما لتجارة املواد الغذائية  -ذ م م
املنذر �إليها  :كي جو خلدمات �إدارة امل�شاريع  -ذ م م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  154,000درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم

املنذره  :اليا�س للنقل الربي  -ذ م م
املنذر �إليها  :جراغ للمقاوالت � -ش ذ م م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:
ب�سرعة �سـداد مبلـغ وقدره  75,698.76درهـم املرت�صـد فـي ذمـتكم وذلـك خـالل
خم�سـة �أيـام مـن تـاريخ ن�شـر هـذا الإنذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة �إلـى اتخـاذ كافـة
االجـراءات القانونيـة الالزمة ومنهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم اللـزامكم
مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافة �إلـى حتمـيلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخري للطالب ،ولأجل العلم
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العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4549/2021

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()2021/4555

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()2021/4556

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4553/2021

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه  :كرمز ایليزيه كافيه ومطعم (فرع من جريننيت�ش لال�ستتثمار) �( -ش.ذ.م.م)
دبي  B1 - 1 674 - 233عنوانهم  :ذا ريبون مول  ،وحدة رقم  ،موتور �سيتي  ،دبي  ،الإم��ارات العربية
املتحدة  ،هاتف رقم 5200 551-4-971+ :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( 108,782.93دره��م) (مئة وثمانية �أل��ف و�سبعمائة
واثنني وثمانون درهما وثالث وت�سعون فل�س) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان
املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم
ب ��أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

مقدم من املنذر  :مدر�سة الإحتاد اخلا�صة (فرع)  -بوكالة املحامني /د� .أحمد �سعيد بن هزمي ،وخالد
حممد �سعيد بوج�سيم من بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوة
�ضد  /امل�ن��ذر �إل�ي�ـ��ه � :أمي��ن حممد ف�ضه � -إم��ارات��ي اجلن�سية  -ه��ات��ف - 0506244494 :
 - 0506255594الربيد الإلكرتوين ayman.fadah@jumeriah.com :
العنوان � :إمارة دبي  -مردف � -ص ب 16147 :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدرة  213,359درهم وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال
عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية
يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

مقدم من املنذر  :مدر�سة الإحتاد اخلا�صة (فرع)  -بوكالة املحامني /د� .أحمد �سعيد بن هزمي ،وخالد
حممد �سعيد بوج�سيم من بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوة
�ضد  /امل�ن��ذر �إليـه  :م��ازن فا�ضل �صيموعه �� -س��وري اجلن�سية  -هاتف - 0505867228 :
 - 0508005021الربيد الإلكرتوين roulabishr@gmail.com :
العنوان � /إمارة دبي  -واحة ال�سيليكون  ،بناية املزايا  -بلوك � - 5شقة رقم 514
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدرة  16,643درهم وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم
�سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية يف
مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

مقدم من املنذر  :مدر�سة الإحتاد اخلا�صة (فرع)  -بوكالة املحامني /د� .أحمد �سعيد بن هزمي ،وخالد
حممد �سعيد بوج�سيم من بي ا�س ايه احمد بن هزمي وم�شاركوة
�ضد /املنذر �إليـه � :ضياء في�صل مالك  -بريطاين اجلن�سية
هاتف رقم 0529226000 /
الربيد الإلكرتوين topbrand7@yahoo.co.uk :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدرة  76,226درهم (�ستة و�سبعون الفا ومائتان و�ستة
وع�شرون درهما) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف تلج�أ
اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االج ��راءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء
املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .بكل حتفظ ،،،

الكاتب العدل
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العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4547/2021

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()2021/4548

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4551/2021

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4550/2021

Tuesday

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه  :الرمي للخدمات العقارية � -ش ذ م م
عنوانهم  :مكتب رقم  ، 601قطعة ار�ض رقم  ، 598وحدة رقم  ، 598 - 1996جممع دبي لال�ستثمار ،
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -هاتف رقم 042629696 :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدره ( 802,607.43درهم) (ثمامنائة واثنني الف و�ستمائة
و�سبعة درهما وثالثة واربعون فل�س) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة
�سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء
املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه  :مطعم رومانا �صديق
عنوانهم  :ذا ريبون مول  ،وحدة رقم  B1 - 2 674 - 233دبي
موتور �سيتي  ،هاتف رقم 0528630075 :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدره ( 106,832.40درهم) (مائة و�ستة الف وثمامنائة واثنني
وثالثون درهما واربعون فل�س) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف
تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االج��راءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ
ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه � :سوراج في�شنو رايكار
عنوانه  :فاميلي فيال  -وحدة رقم  ، 1304جممع دبي لال�ستثمار
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،هاتف رقم 0557773333 :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( 22,312.10دره��م) (اثنني وع�شرون الف وثالثمائة
واثني ع�شر درهم وع�شرة فل�س) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف
تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االج��راءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ
ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه  :م�صنع ميغا لل�سجاد (�ش ذ م م)  -عنوانهم  :قطعة ار�ض رقم  ، 597وحدة رقم ، 308
 ، 597جممع دبي لال�ستثمار  ،الإمارات العربية املتحدة  ،هاتف رقم +971 4 8833440 :
موبايل +971 52 9832535 :
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( 129,589.37دره��م) (مائة وت�سعة وع�شرون الف
وخم�سمائة وت�سعة وثمانون درهما و�سبعة وثالثون فل�س) وذلك خالل خم�سة ايام ويف حال عدم �سداد املبلغ
املذكور فان املنذرة �سوف تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة
ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4605

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4606
املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :رونالد كيجوجنو (جمهول حمل الإقامة)
ينبه املخطر املخطر �إليه مبا يلي � :أو ًال� :سداد وق��دره ( )148,822دره��م (مائة
وثماين وارب�ع��ون الفا وثمامنائة واثنان وع�شرون درهما) امل�ستحقة للمنذر يف ذمة
امل�ن��ذر اليه مقابل �إي�ج��ار العني امل��ذك��ور خ�لال ث�لاث��ون يوما م��ن ت��اري��خ ا�ستالم هذا
الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم على �أن تكون
كافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االتفاق
عليه مبوجب العقد املربم معكم.

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4609
املنذرة  :مارال بوجوتاييفا
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :يا�سني مر�شود (جمهول حمل الإقامة)
ي�ن�ب��ه امل�خ�ط��ر امل�خ�ط��ر �إل �ي��ه مب��ا ي�ل��ي � :أو ًال :ب���س��رع��ة � �س��داد امل�ب�ل��غ ق�ي�م��ة ال�شيك
( )3,670,000درهم (فقط ثالثة ماليني و�ستمائة و�سبعون �ألف درهم اماراتي
ال غري ) و %12فوائد قانونية من تاريخ اال�ستحقاق وذلك يف موعد �أق�صاء خم�س
�أيام من تاريخ الإنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم
على �أن تكون كافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ
ما مت االتفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
()4546/2021

مقدم من املنذر � :شركة االمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش.ذ.م.م
بوكالة /د� .أحمـد �سعيد �سامل بن هزيـم وخالد حممد �سعيد بوج�سيـم وعبد اهلل ال�سويــدي
�ضد  /املنذر �إليه  :مطعم كيت�شن رووم � -ش ذ م م
عنوانهم  :ذا ريبون مول  ،وحدة رقم  B1 - 7 674 - 233دبي
موتور �سيتي  ، ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر �إليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذر للمنذر �إليه ب�سداد مبلغ وقدره ( 42,014.83درهم) (اثنان واربعون الف واربعة ع�شر
دره��م وث�لاث وثمانون فل�س) وذل��ك خالل خم�سة اي��ام ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فان املنذرة �سوف
تلج�أ اىل املحكمة املخت�صة التخاذ كافة االج��راءات القانونية يف مواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم ب�أداء املبلغ
ا�ضافة اىل الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد.
بكل حتفظ ،،،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4607
املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه � :سيمون بيرت كاويا (جمهول حمل الإقامة)
ينبه املخطر املخطر �إليه مبا يلي � :أو ًال� :سداد وق��دره ( )172,356دره��م (مائة
واثنان و�سبعون الفا وثالثمائة و�ستة وخم�سون درهما) امل�ستحقة للمنذر يف ذمة املنذر
اليه مقابل �إيجار العني املذكور خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار
و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل �إتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم على �أن تكون كافة
الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االتفاق عليه
مبوجب العقد املربم معكم.

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4608
املنذر  :نورية حممد علي الوزان
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه � :سيمون بيرت كاويا (جمهول حمل الإقامة)
ينبه املخطر املخطر �إليه مبا يلي � :أو ًال� :سداد وق��دره ( )177,715دره��م (مائة
و�سبعة و�سبعون الفا و�سبعمائة وخم�سة ع�شر درهما) امل�ستحقة للمنذر يف ذمة املنذر
اليه مقابل �إيجار العني املذكور خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار
و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل �إتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم على �أن تكون كافة
الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت االتفاق عليه
مبوجب العقد املربم معكم.

الكاتب العدل

املنذر  :ابراهيم حممد ابراهمي
بوكالة املحاميان  :احمد ك�شواين وح�سن ك�شواين
املنذر اليه  :علي عبداهلل علي خان (جمهول حمل الإقامة)
ينبه املخطر املخطر �إليه مبا يلي � :أو ًال :ب�سرعة �سداد املبلغ قيمة ال�شيك
( )60,000دره��م (�ستون الف دره��م ال غري) و  %12فوائد قانونية من
تاريخ اال�ستحقاق وذل��ك يف موعد �أق�صاء خم�س �أي��ام من تاريخ الإن��ذار و�إال
�ست�ضطر املنذرة �إىل �إتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم على �أن تكون
كافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة على عاتقكم وذلك لعدم تنفيذ ما مت
االتفاق عليه مبوجب العقد املربم معكم.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
 322/2021/663ا�ستئناف عقاري

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/فريدريك �شلينجري  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت
املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/294عقاري
جزئي ,وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/6/1ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2479/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :احالة الدعوى رقم 593/2021:جتاري جزئي اىل قيدها �أمر �أداء بنائا على
قرار املحكمة املوقرة
طالب الإعالن � :سنت جوبان جيربوك ال�شرق االو�سط م.م.ح � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :مينالين ملواد البناء �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ط�ل��ب ا��س�ت���ص��دار �أم ��ر اداء ف�ق��د ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة بتاريخ
 2021/4/16اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )328.641.87درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة يف  2021/4/8وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2710/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
الدعوى  1871 / 2021 / 60امر �أداء
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
�إىل املدعى عليه  -1 /ال�شركة النم�ساوية العربية للخر�سانه اجلاهزه ذ.م  -ممجهول
حمل الإقامة  -مبا �أن املدعى م�صنع انفريكون ملواد البناء ذ.م.م  -و ميثله  /ي�سلم �صالح
احمد ال�سعدي .طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ -29
� 2021-3أوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني املدعي واملدعى عليه ثانيا -:بالزام
املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  252.525.00مبلغ وقدره (مائتان
واثنان وخم�سون الف وخم�سمائه وخم�سه وع�شرون درهم ) والفائدة القانونية عنه
بواقع � %5سنوياً من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام ،مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  906/2021/11مدين جزئي

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1888/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم “ 3714/2020جتاري
جزئي“ ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  19850درهم) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :الفينيقية للخدمات الفنية �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
 ،املطلوب اعالنهم� -1 :شركة كومودور للمقاوالت ذ م م فرع دبي � -صفته بالق�ضية:
منفذ ��ض��ده .مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
والزامكـم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره (  19850درهم) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليه .مببلغ وقدره ( . 27،824.66درهم) و الر�سوم و
امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة القانونية  % 12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
ط��ال��ب االع�ل�ان� :شركة جمموعة الإم� ��ارات لالت�صاالت (جمموعة الإم� ��ارات) � ��ش.م.ع �صفته
بالق�ضية :مدعى  ،املطلوب اعالنهم -1 :حممد �أ�صف خ��ان دل��دار� -صفته بالق�ضية :مدعى
عليه .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعي عليه .مببلغ
وقدره ( . 27،824.66درهم) و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة و الفائدة القانونية 12
 %من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج
االت���ص��ال امل��رئ��ي تطبيق � BOTIMأم ��ام �إدارة ال��دع��وى االب�ت��دائ�ي��ة الأوىل على ه��ات��ف رقم
( )0566039232يوم االحد املوافق  2021-5-30وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية
ال�ساعة  12:30ظ �أو احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي
جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد �إمكانية الت�سوية.
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 5/ 2021 Issue No : 13248

Date 25/ 5/ 2021 Issue No : 13248
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Case File
Real Estate Appeal 663/2021/322
Details of service by publication
To the appellee 1- Fredrick Shilinjer
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by
/Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in Case No. 294/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Tuesday 01-06-2021 at
10:00 AM on the online court hearing was determined for
the same. Therefore, you have to attend by yourself or your
legal attorney and in case of your failure to do the same, you
shall be trailed in absentia.

Legal Notice with Announcement
No.: 2838/2021
Notice by/ Warner : Hamad Taleb Hamza Salman Al Hashmi - UAE National
Notice to/Warnee : Gurprit Singh Shivdayal Singh - Indian National
Subject
The Warner hereby gives this notice to the Warnee for legal validity to its favor
asserting the necessity of paying the rental value recognized under his cust
he refrained from paying the rent due on as 25/11/2020 for the contract dated
03/08/2020 regarding the residence unit no. V-122 located in RM2 Mira Oasis 2
- Yales Ares1 - Plot no.: 669 of. AED 21,750 (twenty-one thousand seven hundred
fifty dirhams) for the period from 25/11/2020 till 25/02/2021 against the cheque
value signed by the Warnee no. 99 withdrawn on Abu Dhabi Commercial Bank
due on 25/11/2020 within thirty days as maximum from a receiving this notice.
Otherwise, the Warner shall be forced to take all legal proceedings against you
while claiming to evacuate the leased premises as well as paying the full rent till
actual evacuation in addition to providing the Warner with a Clearance Certificate
from Water and Electricity Authority as well as any charges, expenses and fees due
on you whether administratively or legally while keeping any other rights. for the
Warner of any type whatsoever.
Notary Public

Case File
Real Estate Appeal 621/2021/322
Details of service by publication
To the appellee 1- Amani Ismail Fairozuddin
Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation - Represented by /
Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Appealed the verdict issued in Case No. 345/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 07-06-2021 at
10:00 AM on the online court hearing was determined for
the same. Therefore, you have to attend by yourself or your
legal attorney and in case of your failure to do the same, you
shall be trailed in absentia.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
 1492/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :عمر عبد الرزاق الريفي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سارتو كوميونيك �ش.ذ.م.م
وميثله � :شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثانية بالت�ضامم
والت�ضامن ب��ان ي��ؤدي��ا مبلغ ( )315.222.56دره��م ح�صتها يف �أرب ��اح ع��ام  2014وح��ى تاريخه
باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام
املدعي عليهما الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/5/30ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

مو�ضوع الدعوى :مطالبة ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57,514.17
�سبعة وخم�سون الفاً وخم�سمائة و�أربعة ع�شر درهماً و�سبعة ع�شر فل�ساً والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري احلا�صل يف  2020-8-14وحتى ال�سداد التام.
طالب االعالن  :يوين اخلليج للتنمية �ش.ذ.م.م �صفته بالق�ضية :مدعى.
املطلوب اعالنهم  -1:جولدن اوي�سرت العمال الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية:
مدعى عليه .مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
� 2021-03-28أوال :انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني .ثانيا :ب�إلزام املدعى عليها ب�أن
ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��درة  57,514.17دره��م �إم��ارات��ي (�سبعة وخم�سون �أل��ف وخم�سمائة
و�أربعة ع�شر درهم و�سبعة ع�شر فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ 2020/08/14
وحتى متام ال�سداد ،مع �إلزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل اتعاب املحاماه .ولكم
احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

Notification of Company
Liquidation
Date 25/ 5/ 2021 Issue No : 13248
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Issue No. 13201 Dated 29/03/2021
Company Legal Form: Limited Liability Company
Trade Name:AMS HOME HEALTH CARE L.L.C.
Company Address : Downtown - Al Qasida District-135, Khalifa Bin
Zayed Street - Mr. Khalifa - Muhammad Khalfan Building
Registration Number in the Economic Registry - CN 1968853
Amendment to the Company:
1- Dissolution and liquidation of the Company, and
)2- Appointment of M/s. Al Dorra for Auditing (Suleiman Ahmed Salem
as legal liquidator of the Company on 24/03/2021 based on the Decision
mentioned in the minutes of the Extraordinary General Assembly
notarized by the Notary Public under Number 2105006080 - Amendment
Date: 27/03/2021
- Anyone who has a right or objection to this Notification has 45 days
from the date of publication to review the appointed liquidator.
Commercial Licensing Department

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Request for Notification by Publication in the Executive Case
Notification by Publication to the Losing Party
Sharjah Court-Civil Execution Court -ADEKEMI JAFOJO
)Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021 / 0000455 - Civil (Partial
To: Losing Party / ADEKEMI JAFOJO
Address: Sharjah - Al Taawun - Al Maha Building B - Apartment # 302
NOTIFICATION SUBJECT
Kindly be informed that the Judgment - a copy of which is attached hereto - was
issued against you "Losing Party" in favor of the Plaintiff (Prevailing Party /
ZULEKHA HOSPITAL LLC) - in the aforementioned Case.
The aforementioned Prevailing Party "Plaintiff" had submitted a request to execute
the said Judgment and paid the specified fee. The Judgment required to be executed
is as follows: Grand total including fees and expenses: AED 368987
THEREFORE, you are hereby required to execute the executive document referred
to above "Judgment" within [15] days from the date of being informed of this
Notification. In the event that you fail to do so, the Court will take the measures of
compulsory execution against you in accordance with the Law.
Judge / WALID KHAMIS ABDULLAH AL KHADIM
Sharjah Court
Civil Execution Court

Request for Notification by Publication
A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0002759, Civil (Partial
To: The convicted person: Rizwan Ahmed Naseer - 9258251
On 20.05.2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with
the above mentioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: The
Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 15,709.64 (Fifteen
Thousand Seven Hundred and Nine Dirhams and Sixty-Four Fils) in addition
to a legal interest of 04% to be paid annually on such amount as of the date of
claim till the full payment. However, such interest shall not exceed the principal
with other fees and expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The
award is subject to appeal within the legal term as of the following day of its
publication.
Judge
Yehia Abd El Jabbar El Aany

Request for Notification by Publication
A writ of notification by publication
Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
)in the Case No. SHCFICIREA2021/0002823, Civil (Partial
To: The convicted person: Kuldip Singh - 9259937
On 20.05.2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with
the abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: The
Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 17241.41 (Seventeen
thousand two hundred forty-one dirhams and forty-one fils) in addition to a
legal interest of 04% to be paid annually on such amount as of the date of
claim till the full payment. However, such interest shall not exceed the principal
with other fees and expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The
award is subject to appeal within the legal term as of the following day of its
publication.
Judge
Yehia Abd El Jabbar El Aany
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ثقافة وفنون

Tuesday

�سلطان العميمي :املعر�ض ميثل حمف ًال ثقافي ًا مهم ًا للقراء

�أكادميية ال�شعر ب�أبوظبي تقدم لقراء �أبوظبي الدويل للكتاب
� 40إ�صدار ًا جديد ًا يف خمتلف التخ�ص�صات
•• �أبوظبي-الفجر:

ق��ال الكاتب وال�ب��اح��ث �سلطان العميمي ،مدير
�أك ��ادمي �ي ��ة ال���ش�ع��ر يف جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�راث �ي��ة ب ��أب��وظ �ب��ي� ،إن
�أك��ادمي �ي��ة ال���ش�ع��ر ت �� �ش��ارك يف م�ع��ر���ض �أبوظبي
الدويل للكتاب بدورته  30من خالل عدد كبري
من الإ�صدارات من بينها � 40إ�صدار اً جديداً يف
خمتلف التخ�ص�صات وجم��االت ال�شعر والثقافة
ال�شعبية والدرا�سات ،والتي يرتبط بع�ضها بدولة
الإمارات العربية وبع�ضها الآخر مرتبط باخلليج

العربي وال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،كما ت�ق��دم الأكادميية ظ��روف �صعبة ج��داً مير بها العامل ،وال �شك �أن
ت� �ق ��دم جم� �م ��وع ��ة م� ��ن ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات املرتبطة هذه الظروف مرتبطة بجائحة كوفيد – ،19
مب�شاركتها تت�ضمن �أم�سيات �شعرية وحفالت والتي �أث��رت على قطاع الن�شر و�صناعة الكتاب،
ب�شكل كبري ووا��ض��ح ،لكن ه��ذا مثل حت��دي كبري
تواقيع لعدد من الإ�صدارات اجلديدة.
و�أك � ��د ال�ع�م�ي�م��ي �أن امل �� �ش��ارك��ة ه ��ذا ال �ع��ام ت�أتي ل��دول��ة الإم � ��ارات ولإدارة امل�ع��ر���ض ،ول�ق��د كانوا
ا�ستمرا ًرا للم�شاركات ال�سابقة يف املعر�ض ،حيث على ق��در ه��ذا التحدي من �إقامته يف مثل هذه
حت��ر���ص �أك��ادمي�ي��ة ال�شعر على ال�ت��واج��د يف هذا ال �ظ��روف ،وو��س��ط �إج� ��راءات اح�ترازي��ة ووقائية
املعر�ض الذي ميثل �سنوياً حمف ً
ال ثقافياً مهماً دقيقة ،وه�ن��اك ح��ر���ص وا��ض��ح على ت��وف�ير �أكرب
للقراء يف العامل العربي ،ول��دور الن�شر العربية ق��در ممكن م��ن ال�سالمة للجميع ،ع�بر توفري
م��رك��ز للفح�ص ال�ط�ب��ي ،وع��ن ط��ري��ق متطلبات
واملحلية.
و�أ�شار العميمي �إىل �أن ال��دورة  30ت�أتي يف ظل دخ��ول املعر�ض �سواء من خ�لال �شرط التطعيم
و�إج � ��راء ف�ح����ص ك��وف�ي��د ��ض�م��ن م��دة � 48ساعة
ل� �ل ��دخ ��ول ،وال �ت �ب��اع��د اجل �� �س��دي وغ�ي�ره ��ا من
الإج��راءات الأخ��رى التي توفر حالة من الأمان
للنا�شرين والزوار.
وث�م��ن م��دي��ر �أك��ادمي�ي��ة ال�شعر ب�أبوظبي الدعم
الذي قدمه املعر�ض من خالل �إعفاء دور الن�شر
م��ن ر� �س��وم امل �� �ش��ارك��ة ،وال� ��ذي م�ث��ل دع �م �اً كبرياً
ل��دور الن�شر وال�ق��ارئ وال��زائ��ر ،م�شيداً باجلهود
التي تقوم بها دول��ة الإم��ارات لإع��ادة احلياة �إىل
طبيعتها ال�سابقة وف��ق الإج� ��راءات االحرتازية
الكافية� ،إذ ي�شكل ذلك جناح كبري يح�سب لدولة
الإمارات ب�شكل عام.
ي���ش��ار �إىل �أن �أك��ادمي �ي��ة ال���ش�ع��ر يف جل�ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال �ب�رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية
ب�أبوظبي ت�شارك �ضمن فعاليات معر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب يف دورته الثالثني ،التي تقام بني

الفرتة من � 23إىل  29مايو اجلاري ،من خالل
�أن�شطة متنوعة وطرحها ملجموعة من الإ�صدارات
اجلديدة.وت�شمل �أن�شطة الأكادميية تواقيع كتب
و�إ�صدارات عرب من�صة التواقيع يف املعر�ض ،حيث
�سيم يوم الثالثاء املوافق  25مايو اجلاري توقيع
كتاب “�أعالم ال�شعر ال�شعبي (� 3أجزاء)” مل�ؤلفه
الدكتور را�شد املزروعي يف متام ال�ساعة 6.30
م�ساءً� ،أما يوم اخلمي�س املوافق  27مايو اجلاري
ف�سيتم توقيع كتاب “خمت�صر تاريخ الظفرة “
مل�ؤلفه علي الكندي يف متام ال�ساعة الثانية م�ساءً،
و”ال�صاديات” للكاتبة �سليمة املزروعي يف متام
ال�ساعة الثالثة م�ساءً ،و”�أمل�س الريح” للكاتب
م�صعب بريوتية يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف
م�سا ًء� ً،إىل جانب عدد �آخر من الكتب التي �صدرت
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات ثقافية و�أدبية منها احتاد
ك�ت��اب و�أدب� ��اء الإم � ��ارات ،ال ��ذي �سي�شهد جناحه
توقيع املجموعة ال�شعرية “ال على التعيني “
وه��ي م��ن �إ�� �ص ��دارات �أك��ادمي �ي��ة ال�شعر للم�ؤلف
حممد عبدالرحيم العمادي.
كما �ستعر�ض الأك��ادمي�ي��ة يف جناحها جمموعة
م��ن العناوين ال���ص��ادرة م��ؤخ��را ،منها“ :معجم
ال�غ��اف يف دول��ة الإم� ��ارات /طبعة ثانية” مل�ؤلفه
�سلطان العميمي“ ،املو�سوعة العلمية لل�شعر
النبطي” الأجزاء من  ،13_8مل�ؤلفها الدكتور
غ���س��ان احل���س��ن“ ،الأغنية الإم��ارات �ي��ة ن�ش�أتها
وت �ط��وره��ا م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ت��أ��س�ي����س /اجلزء
الثاين” مل�ؤلفه م�ؤيد ال�شيباين�“ ،أبيات �شعبية

م��ن م��روي��ات ال��ذاك��رة الن�سائية يف الإمارات”
لفاطمة الها�شمي“ ،ديوان ابن �سليمان لل�شاعر
�سيف ب��ن حمد ال�شام�سي” و”ديوان الع�صري
لل�شاعر را�شد بن غامن الع�صري” جمع و�إعداد
وحتقيق �سيف بن حمد ال�شام�سي وحميد عبداهلل
ال��رئ �ي �� �س��ي“ ،معجم م��و� �س��وع��ي للم�صطلحات
الأن�تروب��ول��وج �ي��ة – امل�ج�ل��د الثاين” للدكتور
عبدامللك م��رت��ا���ض�“ ،شفرات الن�ص” للدكتور
�� �ص�ل�اح ف �� �ض��ل“ ،ترجمة ال �� �ش �ع��ر يف الع�صر
احلديث” للدكتورة نيفني طينة ،وغ�يره��ا من
العناوين ال�شعرية والأدبية.

خالل م�شاركته يف ال�شارقة القرائي للطفل 12

ً
ق�ص�صا من وحي مبادرات �إح�صاء ال�شارقة
�صغار ال�شارقة القرائي للطفل يكتبون
•• ال�شارقة  -الفجر:

يف �إط � ��ار اجل� �ه ��ود ال �ت��ي تبذلها
دائ� � � � ��رة الإح� � ��� � �ص � ��اء والتنمية
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ب��ال �� �ش��ارق��ة لتعزيز
ت��وا��ص�ل�ه��ا ب�ط��ري�ق��ة م�ب�ت�ك��رة مع
الأط� �ف ��ال وال �� �ش �ب��اب ال �ت��ي تعترب
الفئة الأك�بر يف جمتمع الإمارة،
�أ� �ص��درت ال��دائ��رة ك�ت��اب�اً يت�ضمن
 16ق�صة ق�صرية كتبها الأطفال
حول ن�شاطات الدائرة من وجهة
نظرهم ،وذل��ك خ�لال م�شاركتها
يف م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة القرائي
للطفل .2021
وج� ��اء الإ�� �ص ��دار ب �ع��د �أن قدمت
ال ��دائ ��رة لل��أط �ف��ال م ��وج ��زاً عن
خم�ت�ل��ف امل � �ب� ��ادرات والن�شاطات
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا ،لتمكينهم من
ت ��أل �ي��ف ق���ص����ص جت���س��د ر�ؤيتهم
اخل ��ا�� �ص ��ة ع ��ن ت �ل��ك امل� � �ب � ��ادرات،

وت�ه��دف ه��ذه اخل�ط��وة �إىل زيادة
اه �ت �م��ام الأط � �ف ��ال ب���ش�ك��ل فاعل
بالن�شاطات والفعاليات املجتمعية
ال�ت��ي تنظمها ،وتنمية مواهبهم
ومتكينهم م��ن اك�ت���س��اب املهارات
ال�ق�ي��ادي��ة ل�ب�ن��اء جمتمعهم� ،إىل
ج��ان��ب ��ض�م��ان �إي���ص��ال �أ�صواتهم
وتلبية احتياجاتهم وو�ضعها يف
مقدمة الأول��وي��ات من �أج��ل بناء
جمتمعات م�ستدامة ينعم فيها
خمتلف �أف��راد املجتمع بال�سعادة
والرفاهية.
ي���ش��ار �إىل �أن م�ه��رج��ان ال�شارقة
ال� �ق ��رائ ��ي ل �ل �ط �ف��ل ،ي �ق ��ام خالل
ال� �ف�ت�رة م ��ن  29-19م��اي��و يف
مركز �إك�سبو ال�شارقة ،حتت �شعار
“خليالك” ،وي �ق��دم للأطفال
وال �ي��اف �ع�ين ب��رن��اجم �اً متكام ً
ال
يت�ضمن  537ن�شاطاً افرتا�ضياً
وعلى �أر�ض الواقع.

�أكرث من  15دار ن�شر �أملانية ت�ستعر�ض  350عنوانا باللغة الأملانية خالل �أبوظبي للكتاب
�أكدت كالوديا كي�سر نائبة الرئي�س لتطوير الأعمال
يف معر�ض فرانكفورت ال��دويل للكتاب �أن م�شاركة
ج�م�ه��وري��ة �أمل��ان �ي��ا االحت ��ادي ��ة يف م�ع��ر���ض �أبوظبي
ال��دويل للكتاب ك�ضيفة �شرف لدورتني متتاليتني
 30و  31يعك�س الإرث احل�ضاري واملعريف الغني
للثقافة الأملانية.
وقالت كالوديا كي�سر  -يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
الإمارات “وام” � -إن جناح �أملانيا يف معر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب  2021ي�ضم حتت مظلته �أكرث من
 15دار ن�شر �أملانية ت�ستعر�ض ما يزيد على 350

عنوان كتاب باللغة الأملانية وبع�ضها مرتجم �إىل
اللغة الإجنليزية.
و�أ�ضافت �أن اجلناح الأملاين لديه برنامج ن�شر رقمي
يحتوي على دور الن�شر والإ� �ص��دارات اخلا�صة بها
يف جماالت الثقافة وغريها من املوا�ضيع املعرفية
والأدب�ي��ة.و�أع��رب��ت عن �سعادتها باحت�ضان �أبوظبي
لهذا املحفل الثقايف �أح��د �أك�بر معار�ض الكتب يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط وال ��ذي يعد �سوقا جيدا
لدور الن�شر الأملانية كون النا�شرون العرب �شركاء
مهمني للنا�شرين الأمل��ان.و�أ��ش��ارت �إىل �أن م�شاركة

جمهورية �أمل��ان�ي��ا االحت��ادي��ة يف ال ��دورة املقبلة من
م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب ك�ضيف �شرف
�سيكون من خالل جناح �أك�بر يت�ضمن ع��ددا كبريا
من دور الن�شر الأملانية.
وقالت نائبة الرئي�س لتطوير الأعمال يف معر�ض
فرانكفورت الدويل للكتاب �إن جناح �إقامة معر�ض
�أبوظبي ال��دويل للكتاب يف دورت��ه الثالثني يف ظل
ال�ظ��روف اال�ستثنائية ال�ت��ي مي��ر بها ال�ع��امل جراء
ج��ائ�ح��ة “كوفيد ”-19يعك�س مكانته املرموقة
عامليا.وذكرت �أن �أملانيا لديها معهد غوته الأملاين

ومهمته الرتويج للثقافة الأملانية وت�شجيع التعاون
واحلوار الثقايف بني �أملانيا ودولة الإمارات  ..م�ضيفة
�أن جزءا من جناح �أملانيا يف املعر�ض ي�سرد حياة امل�ؤرخ
الأملاين ال�شهري غوته.
و�أو��ض�ح��ت �أن م�شاركة �أمل��ان�ي��ا يف معر�ض �أبوظبي
للكتاب تهدف �إىل �إث��راء احل��وار الثقايف والفكري
ب�ين النا�شرين الأمل��ان وال�ع��رب يف ه��ذا اجل��زء املهم
م��ن ال �ع��امل.وي �ح �ت �ف��ي م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال ��دويل
للكتاب بالروابط الثقافية واحل�ضارية جلمهورية
�أمل��ان �ي��ا االحت� ��ادي� ��ة وي �� �س �ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى الإرث

الثقايف الغني لأملانيا و�إ�سهاماتها يف قطاع املعرفة
والتبادل الثقايف.وتقدّم �أملانيا ه��ذا العام برناجما
غنيا بالفعّاليات والندوات الثقافية يف حني ّ
ينظم
معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب معر�ضني ثقافيني
ب��ال�ت�ع��اون م��ع معهد غ��وت��ه وال���س�ف��ارة الأمل��ان �ي��ة يف
�أبوظبي وهما معر�ض “احلكايات العربية الأملانية”
والذي ي�س ّلط ال�ضوء على التبادل الثقايف بني دولة
الإم��ارات و�أملانيا ويعر�ض املحتوى الثقايف العربي
والأمل��اين بطريقة م�شوّقة كما يقدّم جمموعة من
ور�ش احلرف اليدوية واحلكايات ال�شعبية ويعر�ض

خمطوطات وكتب نادرة باللغتني العربية والأملانية
 ..وامل�ع��ر���ض ال�ث��اين “ م��ن �سندريال �إىل �سندباد:
حكايات �أملانية وعربية خالدة” الذي ي�س ّلط ال�ضوء
على ال�تراث الثقايف الغني للتقاليد ال�سردية من
م�صر ال�ق��دمي��ة وال �ع��امل ال�ع��رب��ي و�أمل��ان�ي��ا وت�ستمر
هذه املعار�ض حتى � 20سبتمرب يف املج ّمع الثقايف
يف �أب��وظ�ب��ي.ك�م��ا �أن ��ه ولأول م��رة و��ض�م��ن برنامج
امل�ع��ر���ض ي�ست�ضيف م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للغة العربية
�سل�سلة عرو�ض �أفالم من ال�سينما الأملانية يف منارة
ال�سعديات من  29 – 27مايو .2021
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قدم �شخ�صية (�سيف اخلديوي) يف م�سل�سل (اللي مالو�ش كبري)

�أحمد العو�ضي :ال�سوق
حاليا مل يعد يعتمد على
فكرة البطل الأوحد
جناح كبري حققه الفنان �أحمد العو�ضى ،من
خالل �شخ�صية (�سيف اخلديوى) ،والتى
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لعبها �ضمن �أحداث م�سل�سل (اللى مالو�ش كبري)� ،أمام النجمة يا�سمني عبدالعزيز ،والذى
عر�ض طوال �شهر رم�ضان املا�ضي ،حيث التقى االثنان فى بطولة عمل واحد يجمعهما للمرة
الأوىل بعد زواجهما ،ليقدم (العو�ضى) عمال جديدا وخمتلفا عن �شخ�صية ه�شام ع�شماوى
من خالل م�سل�سل (االختيار ،)1عن مناف�سته فى مو�سم رم�ضان والتعاون مع زوجته ،و�أ�شياء
�أخرى كثرية كان معه هذا احلوار:
• ه � � � ��ل ت� ��وق � �ع� ��ت
ت� �ف ��اع ��ل �شخ�صية
(� �س �ي��ف اخل ��دي ��وى)
م ��ع اجل �م �ه ��ور بهذا
ال�شكل؟
 حينما �أعمل على�شخ�صية� ،أح�ضر
ل � �ه� ��ا وال � �ن � �ج� ��اح
وال� �ت ��وف� �ي ��ق من
ع� ��دم� ��ه �أت� ��رك� ��ه
ل � � �ل � � �ج � � �م � � �ه � ��ور،
ح �ي �ن �م��ا ي�شاهد
ال� � �ع� � �م � ��ل ،ول� �ك� �ن ��ى
�أح � � ��ب ال�شخ�صية
�أث� �ن ��اء ال �ع �م��ل عليها
واعتقدت �أن اجلمهور
�سيحبها.
• حققت جن��اح��ا كبريا
م � ��ن خ� �ل ��ال �شخ�صية
ه�شام ع�شماوى مب�سل�سل
(االخ� �ت� �ي ��ار) ..ه��ل �شعرت
ب��اخل��وف م��ن ع ��دم حتقيق
نف�س القدر من النجاح؟
 ك �ن��ت م��رع��وب��ا ط �ب �ع��ا ،لأنال� �ن� �ج ��اح ال � � ��ذى حت� �ق ��ق فى
اجل��زء الأول من (االختيار)
ك��ان غ�ير م�سبوق ،وبالتاىل
ت�خ��وف��ت م��ن امل�ح�ط��ة املقبلة،
ول � �ك � �ن ��ى �أع� � �ت �ب��ر �أن (�سيف
على،
اخلديوى) مبثابة كرم ربنا ّ
وه��دي��ة ع�م��رو حم�م��ود ي��ا��س�ين ىل
بعد ه�شام ع�شماوى ،فكنت �أمتنى
ه��ذا ال�ن�ج��اح ،خا�صة �أن�ن��ى ط��ال��ع من

جن��اح كبري ب�شخ�صية ه�شام ع�شماوى ،ومتنيت �أن النا�س تن�سى
(ع�شماوى) وتركز مع الدور اجلديد.
• ما الفرق بني كوالي�س العمل على (ه�شام ع�شماوى) و(�سيف
اخلديوى)؟
 كوالي�س العمل على ه�شام ع�شماوى كانت �أ�صعب وجم�ه��دة ىلب�صورة �أكرب نف�سيا ،لأن العمل عليه كان ي�سري فى م�سار واحد ،وكان
على �أن �أحافظ على مزاج ال�شخ�صية والكراهية التى تت�ضمنها طوال
 30حلقة الأمر الذى يعترب مرهق نف�سيا ،وبالتاىل كنت �أنتظر كلمة
(فرك�ش) حتى �أخرج من ال�شخ�صية ،عك�س اخلديوى الذى �أتعامل
به حتى بعد الت�صوير فى املنزل.
• هل العمل كزوجني فى لوكي�شن وعمل واحد مرهق؟
 يا�سمني جنمة كبرية ،والعمل معها ممتع ومفيد لأى ممثل ،لأنهاحتظى بجماهريية عري�ضة ،وف��ى كيميا بيننا ،ول�ك��ن العمل معا
ي�شكل م�س�ؤولية علينا نحن االثنني ،ف�أنا حني �أعمل وح��دى �أهتم
بدورى وال �أركز مع �أحد� ،أما معها فبالت�أكيد �أهتم �أن تخرج ب�أف�ضل
�صورة فى كل م�شهد ،والعك�س بالن�سبة لها ،وبالتاىل العمل معا ي�ضع
م�س�ؤولية �أكرب.
• كيف �أعددت ل�شخ�صية (�سيف اخلديوى) واجلمل التى �صاحبتها
على مدار حلقات امل�سل�سل؟
 ق��اب�ل��ت �شخ�صية م�ث��ل (��س�ي��ف اخل��دي��وى) ب��ال���ض�ب��ط ،بحركاتهوطباعه �أثناء العمل على الدور ،ولكن بخ�صو�ص اجلمل فقد اعتدت
بكوالي�س العمل على ال�شخ�صيات التى �أقدمها التح�ضري لأمور
قد تنال �إعجاب اجلمهور ،مثل جمل ولزمات ت�صاحب ال�شخ�صية،
واع �ت��دت �أن يحالفنى التوفيق ف��ى ك��ل م��رة ،فمن وق��ت �شخ�صية
(برو�سلى) باجلزء الثالث من (كلب�ش) وم��رورا ب�شخ�صية (ه�شام
ع�شماوى) ،وحتى �شخ�صية (�سيف اخلديوى) حالفنى التوفيق ب�أن
علقت تلك اللزمات مع النا�س.
• (على اهلل حكايتك) و(وح�ش الكون) ،هل كنت تتوقع �أن يتفاعل
معهما م�شاهدو امل�سل�سل بهذا ال�شكل؟
 كان لدى �إح�سا�س ب�أن هاتني اجلملتني �سيتفاعل معهما اجلمهورب �� �ص��ورة ك �ب�يرة ،وه ��و م��ا ح���ص��ل ب��ال�ف�ع��ل ،ح�ي��ث وج ��دت اجلملتني
منت�شرتني على ال�سو�شيال ميديا بكثافة منذ عر�ض احللقات الأوىل
للم�سل�سل.

• هل اهتممت مبتابعة �أعمال �أخرى �ضمن �سباق دراما رم�ضان؟
 للأ�سف م��ع ظ��روف الت�صوير مل ت�سنح ىل الفر�صة ملتابعة كلالأعمال ،ولكن تابعت بالت�أكيد (االختيار ،)2و�أكرث ما يعجبنى دائما
فيه مثل اجلمهور هو �أن��ه ي�سلط ال�ضوء على ف�ترة كلنا ع�شناها،
ولكن مل نعلم بخفاياها ،مثلما ح�صل فى حلقة ف�ض راب�ع��ة ،كلنا
�شاهدنا وع�شنا تلك املرحلة ،ولكن امل�سل�سل �أظهر لنا ما ح�صل فى
حمافظات �أخرى.
• نعود مل�سل�سل (اللى مالو�ش كبري) �أمل تتخوف من �أن ت�ؤثر
�شخ�صية البلطجى عليك �سلبا؟
 ال ،فنحن فى امل�سل�سل ال نقوم بتعظيم (�سيف اخلديوى) ،مثلماظهر على مدار احللقات ،فعلى �سبيل املثال�( ،سيف اخلديوى) حينما
�ضرب اجل��زار ف��ى احل��ارة وق��ام بو�ضعه مكان اللحمة ،ك��ان ب�سبب
غ�ضبه من قوله البنه �إنت بلطجى زى �أبوك ،كما �أنه �أي�ضا فى كل
حواراته مع �شقيقه مالك كان ي�ؤكد له ب�أنه يعلم عندما يكرب لن
يحرتمه �أحد ممن يهابوه الآن ،فالنا�س تهابه وال حترتمه ،وبالتاىل
هناك ر�سالة من العمل.
• الحظ كثريون خالل امل�سل�سل �أن��ه ملىء باحلكايات الدرامية
الفرعية ،فكل ممثل له منطقة خمتلفة وخ��ط درام ��ى ..ومل يكن
العمل على �سيف وغزل فقط ..هل هذا كان مق�صودا؟
 بالت�أكيد ،كل واحد يبقى فى مكانه ،وكل واحد ي�ؤدى دوره بال�شكلاملطلوب� ،أي�ضا هناك �أمر مهم ،ال�سوق حاليا مل يعد يعتمد على فكرة
البطل الأوح��د ،ف�سباق ال��درام��ا ت�ضمن �أم�ير ك��رارة و�أحمد ال�سقا
ومعهما جنالء بدر ودي��اب بعمل واح��د مثل (ن�سل الأغ��راب) ،وكل
م�سل�سل به جمموعة من النجوم،
فبالتاىل كل م�سل�سل بات يت�ضمن جنوما كثريين مثلما ح�صل معنا
من وجود الفنان خالد ال�صاوى ودينا ف�ؤاد وكل النجوم امل�شاركني،
وبالتاىل نحيى ال�شركة املتحدة لأنها خلقت مناخا تناف�سيا قويا
ل�صالح امل�شاهد ،بتوافر كل الألوان.
• مع التطرق للفنان خالد ال�صاوى ..ما رد فعل (العو�ضى) فى
الكوالي�س على م�شاهد �ضرب عابد تيمور لـ (غزل) ؟
 مل �أكن موجودا بتلك الكوالي�س،ومل �أ�شاهد �ضرب (عابد) ل�ـ(غ��زل) ،لأن تلك امل�شاهد م�ش هينفع
�أ�شوفها قدامي حتى لو متثيل.

عالقة قرابة تربط �أمينة خليل وحورية فرغلي �أروى جت�سد عنفوان املر�أة �أمام اخليانة
يف �أغنية «بديت تخون» اخلليجية

علقت الفنانة �أمينة خليل على الت�صريحات املتداولة للفنانة حورية فرغلي ،والتي حتدثت
فيها عن وجود �صلة قرابة جتمعهما م ًعا ،وذلك �أثناء حلولها م�ؤخرا �ضيفة على برنامج "واحد
من النا�س" مع الإعالمي عمرو الليثى ،حيث عاتبت حورية فرغلى الفنانة �أمينة خليل على
عدم �س�ؤالها عنها مطل ًقا خالل حمنة مر�ضها.

�أمينة خليل تو�ضح �صلة قرابتها بـ حورية
فرغلى
�أمينة خليل بدورها علقت على كل تلك الأخبار
التي مت تداولها ف��ى ال�سو�شيال ميديا �أو على
املواقع املختلفة ،و�صرحت ب�أن العناوين املتداولة
عن ه��ذا املو�ضوع غري دقيقة مت��ا ًم��ا ،و�أ�ضافت
�أنهما لي�ستا �أبناء خالة من الأ�سا�س مثلما ذكرت
العديد من املواقع.
ولكن هناك عالقة عائلية بعيدة تربط جدتها
ووال��دة ح��وري��ة ،و�أك��دت � ً
أي�ضا �أن��ه ال وج��ود لأي
توا�صل �أو معرفة بينهما ��س��واء قبل دخولهما
املجال الفني و�شهرتهما فيه �أو بعده حتى.
كما حر�صت �أمينة خليل على تو�ضيح الأمور
�أك�ثر ،و�أ�ضافت �أن��ه مل يكن هناك �أي اختالط

بني عائلتها �أو عائلة حورية ب��أي �شكل ،والأمر
ال يتعدي كونه عالقة عائلية بعيدة ،وبالتاىل
ط��وال �سنوات عملهما يف الفن مل يتحدث �أحد
ع��ن ه��ذه ال�ع�لاق��ة م��ن ق��ري��ب �أو بعيد على مر
ال�سنوات املا�ضية ،ومل يتطرق لها �أى �شخ�ص
ب�أى �إ�شارة.
وك��ان��ت ال�ف�ن��ان��ة ح��وري��ة ف��رغ�ل��ى ك�شفت خالل
ت�صريحاتها بربنامج "واحد من النا�س" �إنها مل
ُتد َع �إىل �أي منا�سبة يف الو�سط الفني� ،سواء �أعياد
ميالد �أو مهرجانات ،منذ بد�أت م�شوارها الفنى،
وق��ال��ت� :أعتقد �أن ذل��ك لأننى لي�س من حمبى
ال�شلل فى الو�سط ،و�أن طريقتى ال تعجبهم عادة،
ف�أنا يل �ضوابط معينة حتكمني ،فال �أ�ستطيع �أن
�أت�أخر خارج املنزل.

و�أ� � �ض ��اف ��ت ال �ف �ن��ان��ة ح ��وري ��ة ف ��رغ� �ل ��ى ،خالل
ا�ست�ضافتها ف��ى ب��رن��ام��ج "واحد م��ن النا�س"
وال��ذى ي��ذاع على قناة احلياة :على الرغم من
�صلة القرابة بيني وبني �أمينة خليل �إال �أنها مل
ت�س�أل عنى ق��ط ف��ى حمنتى ،وال وال��دت�ه��ا التى
تعد ابنة خالة والدتى ،وال توجد خالفات بيننا،
ولكن عادة لقاءاتنا كان بها �شيء من الربود.
وتابعت :ذهبت لدكتور نف�سي فى �أمريكا ،وكنت
�أدعو اهلل �أن �أموت وكنت �أ�س�أل نف�سي "�أنا عاي�شة
ليه" فبعد وفاة خطيبى الذى كان حب عمرى،
وم��ن ب�ع��ده وال� ��دي ،ت��زوج��ت مل��دة ث�لاث��ة �أ�شهر
بناء على رغبة والدتى ،ثم انف�صلت ،واتخطبت
بعدها ،ولكن ف�سخ اخلطوبة ،بعدما �شاهد م�شهد
الكمبيوتر فى فيلم كلمنى �شكرا.

�أعلنت الفنانة اليمنية �أروى عن موعد طرح
كليب �أغنيتها اجلديدة "بديت تخون" وذلك
يوم اخلمي�س املقبل املوافق  27مايو اجلاري
على قناتها مبوقع "يوتيوب" ،والأغ�ن�ي��ة من
ك�ل�م��ات ح�سن ع�ب�ي��د� ،أحل ��ان �سلطان ال�سيف،
ت��وزي��ع زي ��د ن ��دمي ،م�ك����س وم��ا� �س�تر املهند�س
جا�سم حممد ،حيث انتهت �أروى من ت�صوير
الكليب خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية.
وت�ق��دم �أروى �أغنية "بديت تخون" باللهجة
اخلليجية وجت�سد يف كلماتها ع�ن�ف��وان املر�أة
يف مواجهة اخليانة بح�سب ما تظهر املالمح
الأوىل م��ن العمل ال��ذى يعيدها �إىل ال�ساحة
الغنائية م��رة �أخ ��رى ،حيث تعمل كذلك على
التح�ضري لأغنيتني �أخرتني ب�أمناط مو�سيقية
خمتلفة يف الأ�شهر القليلة املقبلة.
و�أع�ل�ن��ت �أروى ق�ب��ل �أي ��ام ع��ن تلقيها اجلرعة
الأوىل من لقاح كورونا ،حيث ظهرت يف مقطع
فيديو ن�شرته عرب خا�صية "ا�ستورى" بح�سابها
يف �إن�ستجرام،
قائلة �إنها "كانت تعتقد �أن اللقاح م�ؤامرة ،رغم
عدم �إعالنها عن ر�أيها هذا من قبل م�ضيفة �أن
تفكريها كان من�صبا حول �أن هذه اللقاحات قد
تكون م��ؤام��رة للتج�س�س علينا� ،أو قد تت�سبب
باملر�ض والعقم،
حتى ق��ررت التخل�ص م��ن ك��ل ه��ذه الهواج�س
وتلقى اللقاح"
وع��ان��ت �أروى م��ن جت��رب��ة الإ� �ص��اب��ة بفريو�س
ك��ورون��ا مطلع ال�ع��ام اجل��ارى حيث كتبت على
ح�سابها مب��وق��ع �إن���س�ت�ج��رام" :للأ�سف اليوم
نتيجه فح�ص كورونا طلعت ايجابية ..ادعويل
اهلل ينجيني منها وما يلقطوها زوج��ي وبنتي
وعائلتي� ..آمني" ،و�شفيت من الفريو�س بعد
�أكرث من �أ�سبوعني بعدما ن�شرت �صورة برفقة
ابنتها عرب �ستورى ح�سابها مبوقع �إن�ستجرام،
ريا �سلبى".
وكتبت�" :أخ ً
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رد انعكا�سي ال �إرادي ،ي�سمح بتن�شيط الدماغ

متى يكون التثا�ؤب خطريا؟
قالت طبيبة الأع�صاب والأخ�صائية النف�سية الع�صبية �أولغا
غولوبن�سكايا� ،إن الإن�سان يتثاءب عادة ،عند رغبته يف النوم،
�أو عند حاجته لنيل ق�سط من الراحة.
ونوهت اخلبرية ،ب�أن التثا�ؤب هو رد انعكا�سي ال �إرادي ،ي�سمح
بتن�شيط الدماغ.
و�أو�ضحت طبيبة الأع�صاب� ،أن من �أ�سباب التثا�ؤب حدوث
تغريات يف جدول العمل املعتاد ،وكذلك االنتقال من منطقة
زمنية �إىل �أخ ��رى ب��ال�ط��ائ��رة ،وح ��دوث �أي ا��ض�ط��راب��ات يف
الإيقاعات البيولوجية ،واملزيد من التغري يف النوم.

و�شددت على �أنه� ،إذا كان النوم غري فعال ،ف�سيتثاءب املرء
�أحيانا خالل النهار.
وقالت" :نادرا ما يتثاءب النا�س �أثناء النهار ،لكن �إذا بد�أوا يف
التثا�ؤب با�ستمرار ،فقد يكون ذلك �إ�شارة �إىل وجود �أمرا�ض
خطرية.
ميكن �أن ي�صاحب التثا�ؤب ،على �سبيل املثال ،وج��ود ف�شل
قلبي .وقد يكون �سببه وجود اال�ضطرابات الع�صبية املرتبطة
ب�ح��دوث خلل يف وظيفة ال�ن��وم .وم��ع وج��ود واالك�ت�ئ��اب ،قد
يظهر التثا�ؤب امل�ستمر".

ماذا يح�صل يف اجل�سم عند
تناول ملعقة ع�سل يوميا؟

الكمون

 تتحقق الفائدة الكربى من الكمون عندما يخلط مع بع�ض انواع التوابلاالخ��رى كالزجنبيل والفلفل اال�سود واحللبة والكركم ،في�ساعدوا اكرث
على خ�سارة الوزن ب�شكل ا�سرع.
 ي�ساعد الكمون فى عملية �إمت�صا�ص الأطعمة من املعدة ب�شكل �صحىو�صحيح ،وبالتاىل ي�ساعد على زي��ادة عملية اله�ضم ب�شكل �سليم ،والتى
جتنبك من تكون الدهون بج�سمك ،وبالتاىل بنخف�ض وزنك.
 يزيد من معدل التمثيل الغذائي يف اجل�سم ما يجعله �أك�ثر كفاءة يفخف�ض الوزن والتنحيف.
 لديه القدرة علي حرق الدهون خا�صة دهون البطن والأرداف.يفيد الكمون �أي���ض�اً ف��ى تقوية ج�ه��از املناعة باجل�سم ،فعندما يخ�سراجل�سم الدهون الزائدة ي�صبح من ال�سهل تخل�صه من ال�سموم املنت�شرة
فى اجل�سم.

• ما ا�سم املادة التي تعطي النبات لونه الأخ�ضر؟
الكلوروفيل

• ما الدولة الأكرث �إنتاج ًا للزهور يف العامل؟
هولندا

• ما الن�سبة املئوية للماء يف حبة اخليار الواحدة؟
96%

• ما هو الب�شارو�ش ؟
نوع من �أنواع الطيور

• ما ملق�صود بريا�ضة البالتي�س ؟
اليوغا والتمدد

من املو�سيقار الذي بد�أ بت�أليف املو�سيقى يف الرابعة من عمره؟
موت �سارت

م�شاركون يقودون املركبات على طول �أحد ال�شوارع خالل مهرجان الزهور يف مدينة ناماجنان ب�أوزبك�ستان( .رويرتز)

و�ضع �أبقراط" ،ابو الطب" �أ�س�س علم التغذية ،الذي يعترب من الطرق
العالجية املهمة .وكان الع�سل يف تر�سانة �أبقراط يحتل املرتبة الأوىل،
لذلك دعا �إىل تناوله يوميا.
ويعترب الع�سل مادة م�ضادة للح�سا�سية ،ي�سمح حتى للحوامل واملر�ضعات
بتناوله ،ولكن باعتدال.
وتقول الدكتورة فالنتينا �سكوروخود ،عاملة الأحياء الدقيقة يف حديث
لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء�" ،إن ملعقة من الع�سل لن ت�ؤذي
بالت�أكيد الأ��ش�خ��ا���ص الن�شيطني  ،ال��ذي��ن لديهم م��ؤ��ش��ر كتلة ج�سم
طبيعي� .أم��ا ال��ذي��ن يعانون م��ن ارت�ف��اع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،وكذلك
الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون بجوع دائم ،عليهم تقليل كمية الع�سل التي
يتناولونها .لأن �سكر الفركتوز املوجود يف الع�سل �سيزيد من ال�شعور
ب��اجل��وع ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه �أك�ثر �أن��واع ال�سكر املكونة للدهون .وهذا
يعني �أن الفركتوز يرتاكم على �شكل ده��ون مثل "طوق الإنقاذ" حول
اخل�صر".
ولكن �إذا مل نفرط بتناول الع�سل ،ف�إنه يوفر دعما كبريا للج�سم .لذلك
يطلق على الع�سل الطبيعي ا�سم "الطعام الفائق" ،لأنه ي�ؤثر �إيجابيا
يف منظومة املناعة ول��ه خ�صائ�ص م�ضادة للميكروبات والفريو�سات
والطفيليات� .أي �أن تناول ملعقة �صغرية �أو ملعقتني من الع�سل يوميا
له ت�أثري �إيجابي يف اجل�سم.
وجت��در الإ��ش��ارة� ،إىل �أن الع�سل يحتوي على ن�سبة عالية من م�ضادات
الأك�سدة ،لذلك له تاثري �إيجابي يف حالة اجللد ،كما ي�ساهم يف طرد
ال�سموم من اجل�سم ،ويح�سن عمل الأم�ع��اء .و�أف�ضل طريقة لت�سريع
عملية التخل�ص من ال�سموم ،هي تناول ب�صورة منتظمة كوب من املاء
الدافئ مع ملعقة �صغرية من الع�سل الطبيعي مذابة فيه.
ومع �أن الع�سل يحتوي على ن�سبة عالية من �سكر الفركتوز� ،إال �أنه ال
ي�سبب ارتفاعا مفاجئا يف م�ستوى ال�سكر يف ال��دم� ،أي ميكن ملن يعاين
من ال�سكري تناول الع�سل ولكن بكمية حمدودة طبعا.
وي�ؤثر تناول الع�سل �إيجابيا يف حالة القلب والأوعية الدموية ،حيث
متنع م���ض��ادات الأك���س��دة ال�ت��ي يحتويها ت�أك�سد الكولي�سرتول ويتم
�إخراجه من اجل�سم .لأن الكولي�سرتول امل�ؤك�سد ،وفقا لدرا�سات عديدة،
هو الذي ي�سبب تكون اللويحات امل�سببة الحت�شاء ع�ضلة القلب واجللطة
الدماغية.
كما �أن الع�سل ي�ع��زز اجل�ه��از الع�صبي ،وي�ساعد على �إف ��راز هرمون
ال�سريوتونني ،الذي يتحول جزء منه �إىل امليالتونني.
وعموما ميكن بتناول الع�سل باعتدال يوميا �أن ن�ضمن لأنف�سنا مزاجا
جيدا ونوما �صحيا.

• هل تعلم �أن معظم الثعابني لديها رئة واحدة فقط.
• هل تعلم �أن الإبل لديها عدد  3جفون على عيونها لتحميها من هبوب الرمال يف ال�صحراء.
• هل تعلم �أن الر�ؤية الليلية للنمور �أف�ضل  6مرات من الب�شر.
• هل تعلم �أن طائر الفالمينغو ميكنه العي�ش حتى � 80سنة.
• هل تعلم �أن يف قارة �أفريقيا تق ُت ُل التما�سيح الب�شر �أكرث من الأ�سود.
• هل تعلم �أن حتت عمق  3000مرت من املاء ميتد اللج ،حيث ت�سود ظلمة تامة وبرد �شديد و�ضغط
هيدرو�ستاتي هائل .على عمق � 10آالف مرت يتعدى ال�ضغط طناً واح��داً بال�سنتيمرت املربع .فال وجود
لأية حياة بنائية يف اللج ،والطعام قليل لهذا ال�سبب ي�صعد الكثري من الأ�سماك ال�صغرية والالفقاريات �إىل
ال�سطح بحثاً عن الغذاء� .أو تطور هذه احليوانات تعديالت خا�صة لتحيا بكميات �ضئيلة من الطعام .وتقتات
بع�ض املخلوقات الأخرى على الف�ضالت التي تنزل �إىل قاع البحر
• هل تعلم �أن اجلري يعترب �إحدى �أكرث و�سائل الدفاع فعالية و�شيوعاً بني حيوانات ال�سفناء .بع�ض
هذه احليوانات مثل الأرنب الربي والكنغر ال�صغري تعترب وثابة �أي�ضاً من النوع املمتاز .وت�ستطيع النعامة
والأمو والنندو وهي من الطيور العاجزة عن الطريان �أن جتاري �أ�سرع العوا�شب يف الرك�ض .بينما تقوم �أنواع
�أخرى كاملدرع و�أكل النمل �أو �أنواع �صغرية مثل القوار�ض باالختباء يف اجلحور.

فتاة الثلج
�سهرت االم تنتظر زوجها وولدها وقد اقبل الليل بربده وهدوءه وبعد �أن تكورت على نف�سها من �شدة الربد
عادت لتقف على قدميها وتقول الوقد نارا تدفئ البيت ،قامت وا�شعلت نارا وتدفئت واخذت متعن النظر فيها
ويف حلظة طارت �شرارة كبرية من اخل�شب وا�ستقرت بجوار قدميها ثم حتولت فجاة �إىل فتاة بي�ضاء جميلة
كالثلج فانزعجت املر�أة وخافت ورجعت للوراء تلت�صق باحلائط ولكن الفتاة اجلميلة قالت لها ال تخايف انا فتاة
الثلج يف ال�شتاء قدومي ويف ال�صيف بياتي اح�ضر مل�ساعدة كل فقري حمتاج واختار واحدا فقط كل عام واالن
اطلبي ما ت�شائني فقالت املر�أة بعد ان اطمئنت اطلب �أمواال كثرية كثرية ..فنحن فقراء واملو�سم الزراعي هذا
العام رديئا وزوجي وولدي ال يكفان عن العمل بال فائدة فوعدتها الفتاة خريا وذهبت مثلما جاءت ،بعدما
ح�ضر االب والولد لكن املر�أة مل تقل لهما �شيئا فهي تخاف ان تكون يف حلم يف ال�صباح ا�ستيقظ الرجل مبكرا
لي�صلي ويذهب حلقله فالحظ ان الغرفة قد امتلأ كل �شئ فيها بقطع الذهب ف�صرخ وقال ا�ستيقظوا ماهذا ..
ا�ستيقظت املر�أة وولدها ونظرا للذهب وعرفت ان فتاة الثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف امل�ساء  ..خب�أ
الرجل زوجته وولده الذهب ثم جل�سوا يفكرون فيما �سيفعلون به واخر املطاف قاموا ب�شراء بيت جميل وتزوج
ابنهم من فتاة رائعة اجلمال مل تكن ترتك له قطعة ذهب بدون ان تبددها ،ا�ستمر احلال هكذا ملدة عام انتهي
فيه الذهب ومل يبق لهم غري البيت وزوجة االبن التي ال تكف عن طلب املزيد  ..جل�س االربعة يفكرون ماذا
�سيفعلون ناموا وك�سلوا عام كامال  ..مل يفعلوا فيه �شئا غري ان ي�صرفوا ويبددوا ما معهم واالن هم جوعي يف
هذا الق�صر اجلميل .فقال الأب لنعود مرة اخرى �إىل احلقل ..نعمل بيدنا فاليد ت�سرت �صاحبها فقالت الفتاة
انا العي�ش مع فالح ف�أح�س زوجها باالهانة وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمالن يف ار�ضهم التي اختنقت
من العط�ش ،تعبا كثريا حتى عادت كما كانت واجمل فزرعاها وانتظرا كثريا وهما يرعيانها حتى منحتهما
حم�صوال وفريا وملا بيع املح�صول ح�صل على ذهب كثري ولكن كان له وجود خمتلف  ..فقد قال االب قطعة
واحدة منه جتد فيها الربكة  ..كل ما وجدناه �سابقا فهذا الذهب من �صنع ايدينا ولي�س من �صنع فتاة الثلج ..
ويف احلال جاءت فتاة الثلج لتقف و�سطهم ثم حتولت �إىل زوجة االبن اجلميلة وقالت كنت اختربك لأعرف هل
انت نادم على ما حدث ام �ستبحث مرة اخرى عن من مينحك ذهبا بال تعب  ..عادت الزوجة لزوجها لتحر�س
معه حقلهما الذي كان مينحهما الكثري من الذهب كل عام .

