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يغزو مطبخ ال��دمن��ارك يوماً بعد ي��وم قمم فن الطهو ،مع �أن��ه كان
�شبه غ��ائ��ب ق�ب��ل ن�ح��و ع�ق��دي��ن� ،إذ �إن امل��رك��زي��ن الأول �ي�ن يف ترتيب
�أف�ضل املطاعم يف العامل باتا راهناً من ن�صيب الدولة اال�سكندينافية
التي ُت��وايل ح�ص َد جنوم "مي�شالن" ،حتى باتت كوبنهاغن الوجهة
اجلديدة لع�شاق اللقمة اللذيذة.
فقد تبو�أ مطعم "نوما" وجنمه ال�شيف راينه ريدي�سيبي ومطعم
"جريانيوم" بقيادة را�سمو�س كوفود املركزين الأول وال�ث��اين يف
الت�صنيف ال��ذي ن�شرته قبل �أي��ام جملة "ري�ستورانت" الربيطانية
لأف�ضل  50مطعماً يف العامل.
وذ ّكرت �أ�ستاذة الت�سويق يف كلية كوبنهاغن للأعمال �سيلفيا غيموثي
ب�أن املطبخ الدمناركي "مل يكن �شيئاً قبل ع�شرين عاماً ،عندما بد�أ
راينه ريدي�سيبيفي حتديث املطبخ اال�سكندنايف ،ارتكازاً على الأطباق
املحلية التي حترتم املعايري الأخالقية".
والحظت �أن هذا املطبخ "كان فريداً جداً يف حني بات هو الآن الذي
يحدد جدول الأعمال" .فمملكة البطاطا التي تع�صف رياح ال�شتاء
الباردة بحقولها من بحر ال�شمال وبحر البلطيق ،ال متتلك للوهلة
الأوىل �أية مقومات تتيح لها مناف�سة بلدان جنوب �أوروبا التي تغمرها
�أ�شعة ال�شم�س ويُدغدغ طهاتها براعم التذوق منذ قرون.

فائدة غري متوقعة للقاحات كورونا
ين�صب االهتمام العاملي ب�شكل كبري على جائحة "كوفيد  ،"19فت�سعى
الدول جاهدة لأن تلقح مواطنيها �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد ،لكن
الإنفلونزا املو�سمية التي توقع عددا كبريا من ال�ضحايا يف كل �سنة،
ال حتظى باهتمام كاف.
وبح�سب �صحيفة "نيويورك تاميز" ،ف�إن ما يرتاوح بني  3ماليني
و 5م�لاي�ين �شخ�ص يف ال �ع��امل ،ي�ف��ارق��ون احل�ي��اة �سنويا م��ن جراء
الإ�صابة بالإنفلونزا املو�سمية .وي�شري اخلرباء �إىل �أن �ساللة جديدة
من الإنفلونزا تنتقل من احل�ي��وان �إىل الب�شر ،يف كل ب�ضعة عقود
من الزمن .وما يثري اال�ستغراب ،هو �أن ح�صيلة �ضحايا الإنفلونزا
املو�سمية ظلت مرتفعة يف العامل رغم وجود لقاحات م�ضادة للمر�ض
منذ ثمانية عقود .وت�شري تقديرات العلماء� ،إىل �أن اللقاحات املتاحة
حاليا �ضد الإنفلونزا املو�سمية يف الوقت احل��ايل ال تتمتع بنجاعة
كبرية .ويحتاج الإن�سان �إىل �أخذ لقاح �ضد الإنفلونزا يف كل مو�سم،
لكن النجاعة ال ت�صل �إال لن�سبة ت�تراوح بني  40و 60يف املئة ،ويف
بع�ض الأع� ��وام ،ق��د ت�ك��ون �أق��ل م��ن  10يف امل�ئ��ة .وكتبت "نيويورك
تاميز"� ،أن جيال جديدا من اللقاحات امل�ضادة للإنفلونزا املو�سمية
قد يظهر خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،وذلك بف�ضل التقدم الذي
جرى �إحرازه يف تقنية احلم�ض النووي الريبوزي.

�أف�ضل التمارين لتخفيف �آالم الدورة ال�شهرية

تعاين الكثري من الن�ساء من �آالم الدورة ال�شهرية يف مرحلة ما من
حياتهن ،وع��ادة م��ا يكون �شعورهن مثل تقل�صات ع�ضلية م��ؤمل��ة يف
البطن ،والتي ميكن �أن تنت�شر �إىل الظهر والفخذين.
ويف معظم احل��االت ،تكون �آالم ال��دورة ال�شهرية خفيفة مب��ا يكفي
لعالجها يف املنزل ،وميكن تناول م�سكنات الأمل مثل الأيبوبروفني
�أو الأ�سربين للم�ساعدة يف التحكم يف الأمل .ويف حني �أن التمارين
الريا�ضية واحلركة قد تكون �آخر �شيء تريد الن�ساء القيام به �أثناء
الدورة ال�شهرية ،فقد تكون هناك بالفعل بع�ض التمارين التي ميكن
�أن ت�ساعد يف درء الأمل والتخفيف منه.
وتلعب الهرمونات دو ًرا رئي�س ًيا يف التحكم يف م�ستويات الطاقة ،ويكون
ه��رم��ون اال��س�تروج�ين يف ج�سم امل ��ر�أة عند نقطة منخف�ضة خالل
الدورة ال�شهرية ،وهو ما ي�سبب ال�شعور بالتعب وفقدان الطاقة.
ووفقاً خلرباء اللياقة البدنية يف  Origymهناك فوائد ج�سدية
وعقلية للتمرين ميكنها يف الواقع مكافحة الأعرا�ض املرافقة للدورة
ال�شهرية .وي�ق��ول اخل�ب�راء "�إذا كنت تعانني م��ن تقل�صات �شديدة،
فمن امل�ستح�سن ممار�سة التمارين اخلفيفة مثل امل�شي ،حيث يعمل
الإن ��دورف�ي�ن امل ُ�ط�ل��ق كمثبطات ل ل��أمل ويح�سن ت��دف��ق ال ��دم ويفتح
الأوعية الدموية يف الرحم لتخفيف التقل�صات".

وفاة �أكرب معمرة يف الربازيل

توفيت ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي يف �شمال �شرق
الربازيل �أكرب مع ّمرة يف الدولة الأمريكية
اجلنوبية والثالثة بني الأكرب �سناً يف العامل
فران�سي�سكا �سيل�سا دو�س �سانتو�س ،على ما
�أفادت و�سائل �إعالم حملية الأحد .وقالت
�إح��دى حفيداتها فرناندا �أليني بارو�سو
�سيل�سا للو�سيلتني الإعالميتني "جي "1
و"فويا دي �ساو باولو" �إنها توفيت ج ّراء
التهاب الرئوي يف فورتاليزا بوالية �سيارا،
ق �ب��ل  16ي��وم �اً م��ن ب�ل��وغ�ه��ا ال� �ـ .117
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن�ه��ا "كانت م��رادف��ة للحب
و�إرادة احل�ي��اة وك��ل م��ا ميكن �أن يتخيله
املرء من �صفات جيدة ،وكانت �صلة و�صل
بني �أحفادها و�أبناء �أحفادها ،رغم كونها
مل تعد قادرة على التحرك وكانت طريحة
ال�ف��را���ش م�ن��ذ ب�ضع �سنوات" .و�أ�ضافت
"يوجد الآن فراغ يف كل ركن من �أركان
املنزل" .و ُول��دت فران�سي�سكا �سيل�سا دو�س
�سانتو�س يف  21ت�شرين الأول�-أكتوبر
 1904يف كا�سكافيل بوالية �سيارا ،وف ًقا
ملجموعة �أبحاث علم ال�شيخوخة "جي �آر
جي" ،وهي منظمة ت�أ�س�ست عام 1990
تتعقب الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم
ع��ن � 110أع � ��وام ،وت�ع�ت�م��ده��ا مو�سوعة
"غيني�س" لل��أرق��ام القيا�سية م�صدراً
للمعلومات.
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لقمة املطبخ الدمناركي� ...إىل القمة

ال�صداع الن�صفي عن «العادي»

من�صات التو�صيل
تثري امتعاظ املطاعم

يحظى حليب ال�صويا ب�شعبية كبرية
ل��دى الأ�شخا�ص الذين يعانون من
ح�سا�سية من حليب البقر ،فهو غني
بالربوتني وخال من الالكتوز ،كما
� ّأن تركيبته الغذائية متنحه العديد
م��ن الفوائد ال�صحية .وم��ع ذلك،
يجب ا�ستهالكه باعتدال ،خ�صو�ص ًا
لدى فئات معينة.
طلعك على فوائد
"�سيدتي .نت" ُي ِ
حليب ال�صويا يف الآت����ي ،بح�سب
"كوزموبوليتان":

فوائد حليب ال�صويا يف مقاومة �شيخوخة اخلاليا
ل�صحة القلب وال�شرايني
يتمتع حليب ال�صويا بالعديد من املزايا التي تعزز �صحة
القلب والأوعية الدموية .منخف�ض يف ال�سعرات احلرارية
وغني بالألياف ،ي�س ّرع من ال�شعور بال�شبع ،مما ي�ساهم يف
خف�ض ال��وزن ،ال��ذي يعترب �أم��راً �ضرورياً للتمتع ب�صحة
القلب وباقي �أع�ضاء اجل�سم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إ َّن حليب ال�صويا غني ب�شكل خا�ص
بالأحما�ض الدهنية املتعددة غري امل�شبعة ( 1.3جم لكل
 100مل من حليب ال�صويا) ،وخا�صة �أوميغا  ،3ويحتوي
على القليل ج��داً من الأحما�ض الدهنية امل�شبعة (0.3
جم لكل  100مل).
وبعبارة �أخرى ،ف�إنّ ن�سبة الدهون اجليدة مقابل الدهون
ال���س�ي�ئ��ة م �ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام ل�ل�غ��اي��ة ،ح�ي��ث مي�ك��ن حلليب
ال�صويا �أن ي�ساهم يف خف�ض م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ
يف الدم LDLالذي ي�ؤدي �إىل ان�سداد ال�شرايني.
الوقاية من �شيخوخة اخلاليا
ّ
ي �ح �ت��وي ح�ل�ي��ب ال �� �ص��وي��ا ع �ل��ى م��رك �ب��ات الفالفونويد

وم�ضادات الأك�سدة القوية من عائلة البوليفينول ،التي
ت�ساهم يف الق�ضاء على اجلذور احل ّرة امل�سببة للأمرا�ض
يف اجل�سم؛ وه��ي اجل��زي�ئ��ات التي ينتجها اجل�سم ب�شكل
طبيعي يف ظ ��روف معينة (امل ��ر� ��ض ،ال �ت��دخ�ين ،النظام
ال�غ��ذائ��ي غ�ير امل �ت��وازن ،ف�ترة الإج �ه��اد  ،وم��ا �إىل ذلك).
عندما تتواجد بكميات زائدة منها ،ف�إنها تعزز �شيخوخة
اخلاليا املختلفة ،على �سبيل املثال خاليا اجللد.
بف�ضل حم�ت��وى حليب ال�صويا م��ن م���ض��ادات الأك�سدة،
ميكن لتناوله �أن يبطل مفعولها .على وجه اخل�صو�ص،
�سيكون لها ت�أثري مفيد على �صحة اجللد وجهاز املناعة،
الأمر الذي يحمي من ظهور الأمرا�ض املختلفة ،وال�سيما
اخلطرية منها.
م��ن بينها ،جن��د م��رة �أخ ��رى �أم��را���ض ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية ،و�أي�ضاً بع�ض �أنواع ال�سرطان .على �سبيل املثال،
وفقاً لدرا�سة �أج��ري��ت يف والي��ة كارولينا ال�شمالية ،ف�إ َّن
اال�ستهالك املنتظم ملر ّكبات الفالفونويد قد يقلل من
خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي لدى الن�ساء بعد انقطاع
الطمث.

مفيد ل�ل�ت��وازن ال�ه��رم��وين ي�ح�ت��وي حليب ال���ص��وي��ا على
الإي �� �س��وف�لاف��ون ،ال�ت��ي تنتمي �إىل ع��ائ�ل��ة الإ�سرتوجني
النباتي؛ وهي نقطة مثرية لالهتمام للغاية �أثناء انقطاع
الطمث :ا�ستهالك الإي�سوفالفون ميكن �أن يع ّو�ض �آثار
االنخفا�ض الطبيعي يف هرمون الإ�سرتوجني لدى الن�ساء
بعد انقطاع الطمث .حيث من �ش�أنه �أن يقلل من خماطر
الإ�صابة به�شا�شة العظام وت�صلب ال�شرايني.
حليب ال�صويا وبع�ض املحاذير
ال يُعرف الكثري عن املخاطر املرتبطة باال�ستهالك املفرط
حلليب ال�صويا .ولكن ،ميكن �أن يكون ملر ّكبات الإ�سرتوجني
النباتية التي حتتويها �آثار غري مرغوب فيها؛ مثل عدم
التوازن الهرموين �أو غريها عند الأطفال.
لذلك ال ين�صح با�ستهالكه للأطفال دون �سن � 3سنوات
وللن�ساء احلوامل واملر�ضعات.
كذلك هناك بع�ض املحاذير من ا�ستهالكه من قبل الن�ساء
امل�صابات ب�سرطان ال�ث��دي ،لذلك م��ن ال���ض��روري �س�ؤال
الطبيب قبل املبا�شرة با�ستهالكه.

كوب من ع�صري الرمان يقلل
من ال�سكر يف الدم
ميكن �أن تتغري م�ستويات ال�سكر يف الدم لدينا على مدار اليوم ،ولكن احلفاظ عليها
حتت ال�سيطرة �أمر �أ�سا�سي ،خا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�صابني بداء ال�سكري.
�إذا كنت تعاين من مر�ض ال�سكري وارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،فقد ت�شعر بالعط�ش
ال�شديد �أو اجلوع ،بالإ�ضافة �إىل �أعرا�ض مثل عدم و�ضوح الر�ؤية والقيء .وقد ت�شعر
بعدم الراحة وقد تعاين � ً
أي�ضا من جفاف الفم وت�شعر بالتعب �أكرث من املعتاد.
وبح�سب درا�سة جديدة �أجراها باحثون من منظمة ال�سكري يف اململكة املتحدة ،ف�إن
تناول ع�صري ال��رم��ان ،ينطوي على فوائد عديدة �أهمها خف�ض م�ستويات ال�سكر
املرتفعة يف الدم خالل  15دقيقة فقط.
خالل الدرا�سة� ،أعطى الباحثون ،للم�شاركني املاء املحلى بالإ�ضافة �إىل  230مل من
ع�صري الرمان ،ووجدوا �أن ا�ستجابة اجللوكوز كانت منخف�ضة لدى املر�ضى الذين
�شربوا ع�صري الرمان.
مل يغري امل��اء م�ستويات ال�سكر يف ال��دم ،ولكن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ت�ن��اول��وا ع�صري
الرمان كان لديهم م�ستويات منخف�ضة من ال�سكر يف الدم بعد  15دقيقة من �شرب
الع�صري.
وت�شري النتائج التي تو�صل �إليها الباحثون� ،إىل �أن �شرب ع�صري الرمان ميكن �أن
ي�ساعد يف تنظيم م�ستويات ال�سكر يف ال��دم لدى مر�ضى ال�سكري الذين يتمتعون
بوزن طبيعي.

يبدي �أ�صحاب املطاعم وع��دد من
ال�سيا�سيني يف ال��والي��ات املتحدة
ام�ت�ع��ا��ض�اً م �ت��زاي��داً م��ن من�صات
ت��و� �ص �ي��ل ال ��وج� �ب ��ات ال� �ت ��ي كانت
�� �ض ��روري ��ة خ�ل��ال ف�ت��رة ال ��وب ��اء،
ويتهمونها بالتطفل على القطاع،
في�سعون تالياً اىل تنظيم عملها،
�أو حتى �إىل اال�ستغناء عنها.
وبلغ ع��دد الطلبات التي �سجلتها
من�صة "دوردا�ش" خ�لال الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام 2021
�أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ار ،وم �ع �ظ �م �ه��ا يف
الواليات املتحدة حيث حتتل هذه
ال�شركة �صدارة ال�سوق .فمنظومة
قطاع املطاعم دخلت منذ عامني
ح �ق �ب��ة ج� ��دي� ��دة .ل �ك ��ن م�ؤ�س�س
�سل�سلة مطاعم بيتزا "موتورينو"
ال �ت��ي ن �� �ش ��أت يف ن �ي��وي��ورك ماثيو
ب��ال��وم�ب�ي�ن��و ر�أى �أن "ثمة وهماً
كبرياً" وراء ه��ذه ال�ط�ف��رة .وقال
"عندما نتلقى ثالثني �أو �أربعني
طلباً يف اليوم ،نكون �سعداء .لكن
امل�شكلة هي �أن ذلك ال يرتجم �إىل
�أرباح" .ويعود ذلك �إىل العموالت
التي تتقا�ضاها �شركات التو�صيل
من املطاعم ،وقد ت�صل ن�سبتها �إىل
 30يف املئة .و�شدد ع�ضو املجل�س
ال�ب�ل��دي ل�ن�ي��وي��ورك فران�سي�سكو
م��وي��ا يف مت � ��وز -ي��ول �ي��و الفائت
على �ضرورة عدم "دفع امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية �إىل قبول ه��ذه الر�سوم
ل�ك��ي حت��اف��ظ ع�ل��ى ا�ستمراريتها
وقدرتها التناف�سية " .وحدد ن�ص
القانون ال��ذي �أع �دّه و�أق � ّر نهائياً
ن�سبة ال�ع�م��ول��ة بـ 15يف امل �ئ��ة يف
نيويورك واملنطقة املحيطة بها.

لعبة احلبار تزيد
تعلم اللغة الكورية
ذك ��ر ت�ط�ب�ي��ق ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ات �أن
االه �ت �م��ام ب�ت�ع�ل��م ال �ل �غ��ة الكورية
زاد م��ع جن ��اح م�سل�سل "�سكويد
جيم" "لعبة احلبار" الذي عُر�ض
على من�صة نتفليك�س ،مما ي�ؤكد
الهو�س العاملي امل�ت��زاي��د بالثقافة
الكورية اجلنوبية.
و�أ� � �ض� ��اف ت �ط �ب �ي��ق دول �ي �ن �ج��و �أن
امل�سل�سل الت�شويقي ،امل ��ؤل��ف من
ت �� �س��ع ح �ل �ق��ات ح� ��ول مت�سابقني
ي � �ع� ��ان� ��ون م � ��ن �� �ض ��ائ� �ق ��ة مالية
يتناف�سون حتى امل��وت يف حماولة
ل�ل�ف��وز مب�ب�ل��غ  45.6م�ل�ي��ار وون
" 38.31م�ل�ي��ون دوالر" ،حفز
املبتدئني وم��ن ي��در��س��ون بالفعل
ال� �ل� �غ ��ة ال � �ك� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى حت�سني
مهاراتهم.
و�سجل التطبيق زيادة بن�سبة 76
باملئة يف ع��دد امل�ستخدمني اجلدد
ال ��ذي ��ن ا�� �ش�ت�رك ��وا ل �ت �ع �ل��م اللغة
الكورية

م�شاهد لـ زي ر�سكيو
لعملية �إنقاذ فتيان الكهف
بعدما ف��از املخرجان جيمي ت�شني و�إليزابيث ت�شاي فا�سارهليي بجائزة
او�سكار ع��ن فيلم "فري �سولو" الوثائقي ال��ذي يتناول مغامراً يت�سلق
اجل�ب��ال دون حبال ،وقعا على ق�صة �أك�ثر �إث��ارة لفيلمهما اجلديد "ذي
ر�سكيو" تدور حول عملية �إنقاذ  12مراهقا ومدربهم من كهف يف تايالند
عام .2018
وعلى غرار ماليني امل�شاهدين يف كل �أنحاء العامل ،تابع املخرجان الزوجان
بقلق العمليات التي نفذها م�ستك�شفو املغاور والغطا�سون التابعون للجي�ش
التايالندي ومئات املتطوعني يف حماولة النت�شال املراهقني ومدربهم من
الأنفاق التي غمرتها مياه البحر.
ا�ست�أثرت عملية الإنقاذ التي حب�ست �أنفا�س متابعيها وكانت �أ�شبه مبعجزة
باهتمام خمرجي الأف�لام الوثائقية اللذين تعاقدا م��رة �أخ��رى مع قناة
"نا�شونال جيوغرافيك" وجعال تلك العملية حمور فيلمهما "زي ر�سكيو"
الذي انطلقت عرو�ضه يف الواليات املتحدة.
وقالت فا�سارهليي لوكالة فران�س بر�س "ت�أثرنا بهذه العملية �سواء كب�شر
كمخرجني� .أعتقد �أنها واحدة من �أبرز الق�ص�ص
�أو كوالدين �آ�سيويني �أو
َ
الكبرية التي طبعت الأعوام الع�شرة الأخرية".
و�شاهد املخرجان ما جمموعه � 87ساعة من اللقطات التي مل ُتع َر�ض من
قبل ،وفرتها القوات اخلا�صة التايالندية بعد عامني من املفاو�ضات كان
خاللهما امل�س�ؤولون الع�سكريون يرف�ضون ب�شكل قاطع تزويد املخرجني
بهذه اللقطات ،على ما يتذكر جيمي ت�شني.
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�أكرث من  411,000زيارة لإك�سبو  2020دبي يف الأيام الع�شرة الأوىل
•• دبي �إك�سبو -الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني

�سجل �إك�سبو  2020دب��ي �إق�ب��ا ًال كبرياً يف �أعداد
ال� ��زوار ال �ت��ي ب�ل�غ��ت � 411,768أل ��ف زي� ��ارة من
حاملي التذاكر يف الأيام الع�شرة الأوىل من انطالق
�أول �إك�سبو دويل يقام يف بلد عربي والأول يف من
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�أف��ري�ق�ي��ا وج�ن��وب �آ�سيا
وينتمي ال ��زوار �إىل  175جن�سية خمتلفة وكان
واحد من بني كل ثالثة زائرين �سائحا �أجنبيا من
غري املقيمني يف الدولة .ومع توفر خيارات متعددة
من التذاكر تلقى تذاكر الأي��ام املتعددة والتذاكر
املو�سمية رواجا كبريا حيث �أن وحدا من كل خم�سة
زوار خ�لال الأي ��ام الع�شرة الأوىل ق��ام ب��أك�ثر من
زي ��ارة لأن زي ��ارة واح ��دة ال تكفي ال�ستك�شاف كل
م��ا يقدمه وي�ضمه م��وق��ع احل��دث ال�ع��امل��ي .وقال

دمي�ت��ري ك�يرك �ن �ت��زي ����س ،الأم �ي��ن ال �ع ��ام للمكتب
الدويل للمعار�ض" :كان الأ�سبوع الأول من �إك�سبو
ن��اج�ح��ا ب�لا ��ش��ك .الأرق� ��ام ال�ت��ي ن��راه��ا ح�ت��ى الآن
م�شجعة للغاية وتظهر رغبة النا�س يف كل العامل
لإع� ��ادة االت���ص��ال ببع�ضهم البع�ض وال�ع�م��ل معا
مل�ستقبل �أف�ضل" .وق��ال��ت م�ع��ايل رمي الها�شمي،
وزي ��رة ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل ،املدير
العام لإك�سبو  2020دبي" :تبني �أعداد الزيارات
يف الأي ��ام الع�شرة الأوىل حما�س ال�ع��امل وتطلعه
حل�ضور �إك�سبو  2020دبي ،نحن �سعداء جداً بهذا
الإقبال الرائع حل�ضور فعالياته .و�ستكون الأيام
املقبلة حافلة باملزيد من الأح��داث املميزة املبهرة
والفريدة من نوعها والتي تقدم جتربة زائر ثرية
وهادفة ،ونتطلع قدما للرتحيب باجلميع من كل
�أنحاء العامل" .وقال جوزيف عي�سى ،املفو�ض العام
جلمهورية تيمور-لي�شتي يف �إك�سبو  2020دبي:
"منذ انطالق �إك�سبو  2020دبي كنا م�شغولني

للغاية مع قدوم �أعداد كبري من الزوار �إىل جناحنا
كل يوم� .سعيدون بر�ؤية العديد من الزوار املهتمني
مبعرفة املزيد عن بلدنا وي�سرنا �أن نقدم لهم يف
ج�ن��اح�ن��ا مل�ح��ة ع�م��ا ت���ض�م��ه م��ن ف��ر���ص لل�سياحة
واال�ستثمار والزيارة من كل �أنحاء العامل" .وقال
ال�سفري دورين ديربم،املفو�ض العام جلزر مار�شال
يف �إك�سبو " :2020هذه املرة الأوىل التي ن�شارك
فيها بجناح م�ستقل يف �إك�سبو دويل ،وه��ي جتربة
رائعة �إذ متكننا من عر�ض �أف�ضل ما ل��دى بلدنا
ل �ل��زوار ،ن�ح��ن ��س�ع��داء ب ��ردود �أف �ع��ال ال�ن��ا���س لدى
زيارة جناحنا وهذه بالفعل فر�صة متميزة �أن نكون
جزءا من هذا احلدث اال�ستثنائي".
وت�شمل الأرقام التي مت الإعالن عنها الزوار الذين
ال��ذي��ن ا� �ش�ت�روا ت��ذاك��ر حل���ض��ور �إك���س�ب��و 2020
دب��ي ،وال ت�شمل ممثلي اجلهات الدولية امل�شاركة
�أو وفودهم �أو �ضيوفهم ،كما ال تت�ضمن موظفي
�إك�سبو �أو موظفي �شركاءه �أو املدعوين من اجلهات

ال��ر��س�م�ي��ة .ك�م��ا �شهد م��وق��ع �إك���س�ب��و االفرتا�ضي
(https://virtualexpodubai.
 )/comخم�سة ماليني زيارة بني � 10-1أكتوبر
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أك �ث�ر م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين زي ��ارة
مل�شاهدة حفل االفتتاح الر�سمي يوم � 30سبتمرب
وا�ستقطبت �أجنحة املو�ضوعات ذات الت�صميمات
املبهرة واملحتوى املميز اهتمام ال��زوار ،وهي جناح
اال��س�ت��دام��ة وج �ن��اح التنقل وج �ن��اح ال�ف��ر���ص ،كما
ح ��ازت ��س��اح��ة ال��و� �ص��ل ذات ال�ل�م���س��ات الإبداعية
اخلا�صة� ،إعجاب ال��زوار بالفعاليات املتعددة التي
قدمتها خ�لال الأي ��ام الع�شرة الأوىل م��ن �إك�سبو
 2020دبي ،وخطفت �شالالت �إك�سبو التي جتمع
ب�ين امل�ي��اه املتدفقة والت�شكيالت ال�ن��اري��ة املبهرة
�أن�ظ��ار ال��زائ��ري��ن .ف�ضال ع��ن �أجنحة  192دولة �ست�ستمر فعاليات �إك�سبو  2020حتى  31مار�س كموا�ضيع ال�ت�ح��ول امل�ن��اخ��ي والتنمية احل�ضرية
و�أج �ن �ح��ة ال���ش��رك��اء واجل �ه��ات ال��دول �ي��ة الأخ ��رى 2022 .وحت�ف��ل ب��ال�ث�ق��اف��ة واالب �ت �ك��ار والرتفيه واملدن واال�ستك�شاف والتنمية امل�ستدامة وال�صحة
وتوافدت �أع��داد كبرية من العائالت على خمتلف وتتناول برامج �إك�سبو  2020دب��ي ،العديد من والإب��داع وق�ضايا امل��ر�أة واملياه وال��زراع��ة والتنمية
ال�ق���ض��اي��ا وامل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي ت�ه��م ك��ل الب�شرية املعي�شية.
الأجنحة خا�ص ًة مع عطلة نهاية الأ�سبوع.

رئي�س وزراء مملكة �إ�سواتيني :امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي ت�ضمن لنا الو�صول �إىل �أ�سواق عاملية
•• دبي– الفجر

�أكد معايل رئي�س وزراء مملكة �إ�سواتيني
ك�ل�ي��وب��ا���س دالم�ي�ن��ي �أم ����س الأول الأح��د
�أهمية م�شاركة ب�لاده يف �إك�سبو 2020
دبي ،وقال �إن هذه امل�شاركة ت�ضمن ململكة
�إ�سواتيني الو�صول �إىل �أ��س��واق يف �أنحاء
العامل و�أثناء زيارته جناح بالده يف �إك�سبو
 2020دبي� ،أكد معاليه حر�ص مملكة
�إ�سواتيني على عقد �شراكات فاعلة وبناءة
يف خمتلف القطاعات عرب �إك�سبو 2020
دب ��ي م��ع خم�ت�ل��ف �أ�� �س ��واق ودول العامل،

ال�سيما يف ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،من
�أجل دفع عجلة النمو يف بالده ،م�شريا �إىل
�أن لدى مملكة �إ�سواتيني البني التحتية
املتطورة والكوادر الب�شرية املحرتفة التي
متكنها من ذلك يف كافة املجاالت .وقال
معاليه "من املهم جدا ململكة �إ�سواتيني �أن
تكون هنا .مملكة �إ�سواتيني بلد منتِج جدا
ولديها ع��دد م��ن القطاعات املختلفة...
امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي �ست�ضمن
لنا التوا�صل مع �أ�سواق �أخرى"� .أ�ضاف:
"ر�سالتنا للعامل هي �أننا نريدكم �أن ت�أتوا
�إىل مملكة �إ��س��وات�ي�ن��ي .ميكنكم بالفعل

�أن تتعرفوا هنا على م��ا نقدمه؛ لديكم
الفر�صة لال�ستفادة من قوة عاملة عالية
الإنتاجية وبُنى حتتية ناب�ضة باحلياة...
ميكنكم �أن ت�أتوا �إلينا وحتققوا الربح".
وت �ف �ق��د م�ع��ال�ي��ه امل �ع��ر���ض ال� ��ذي نظمته
مملكة �إ�سواتيني �ضمن فعاليات �إك�سبو
 2020دبي ،حيث زار �أق�سامه التي ت�ضم
جمموعة كبرية من امل�شغوالت ومنتجات
احل ��رف ال �ي��دوي��ة وامل�لاب ����س التقليدية
والرتاثية الإ�سواتينية .وا�ستمع معاليه
�أي�ضا �إىل ��ش��رح مف�صل ح��ول حمتويات
اجلناح.

�أذربيجان حت�صد املعرفة واملكونات املحلية لإن�شاء رحالت طعام بطيئة م�ستدامة ولذيذة
•• دبي– الفجر

بالن�سبة لل�شيف الأذري �أورخ��ان خمتاروف  ،ف��إن ق�ضاء
� 12ساعة يف �إعداد طبق واحد هو جمرد يوم عمل �آخر
مر�ض ب�شكل خا�ص.
 ولكنه ٍ�سي�ستخدم الطبق الذي يعده منتجات حملية امل�صدر يتم
�إنتاجها دون الإ�ضرار بالبيئة� .ستكون من �أعلى م�ستويات
اجل� ��ودة ال �ت��ي ي�ت��م � �ش��را�ؤه��ا ب���س�ع��ر ع ��ادل م��ن املنتجني
و�ست�ستخدم املعرفة املحلية التي تعود �إىل قرون لتحقيق
�أق�صى ا�ستفادة من كل مكون.
 Mukhtarovه ��و ج ��زء م ��ن Slow Food
� - Cooks 'Allianceشبكة دول�ي��ة م��ن الطهاة
حتمي ال�ت�ن��وع البيولوجي ب��الإ��ض��اف��ة �إىل دع��م منتجي
الأغ��ذي��ة املحليني� .أطباقه املميزة  -ح��اول تخيل طعم
ثعبان البحر املدخن ال�ساخن (املتبل ملدة � 24ساعة) مع
اجلنب الكرميي وم�سحوق الزيتون الأ�سود  -يتم عر�ضها
هذا الأ�سبوع يف جناح �أذربيجان يف �إك�سبو  2020دبي.
وردا على �س�ؤال حول ما دفعه �إىل تناول الطعام البطيء
بعد �أن ق�ضى حياته املهنية ب�شكل �أ�سا�سي يف �إعداد امل�أكوالت
العاملية يف الفنادق املرموقة يف باكو مثل هيلتون وهوليداي
�إن  ،قال خمتاروف" :ميكنني ا�ستخدام مكونات حملية
مثرية لالهتمام مل �أجربها من قبل � ،سواء املو�سمية �أو
من الغابة � .إنه جذاب للغاية لأنه ي�ساعد املنتجني الذين

يقومون بذلك يف املنزل� .إنها ت�ساعدهم على البقاء على
قيد احلياة والرتويج ملنتجاتهم " .قام Mukhtarov
مب�ساعدة ال�شيف  Abulfaz Habibovب�إن�شاء
قائمة " "Ark of Tasteالتي حترتم فل�سفة Slow
 Foodال�ستخدام طعام حملي جيد ونظيف وعادل.
يف مار�س � ، 2021أطلق الزوجان "تعزيز �سل�سلة القيمة
املجتمعية يف منطقة جبال القوقاز الكربى" .يتم تن�سيق
امل���ش��روع امل�م��ول م��ن االحت��اد الأوروب ��ي م��ن قبل Slow

ا�سرتاتيجية �صايف ال�صفر الرائدة ت�ؤدي �إىل نتائج �إيجابية من أ�سبوع املناخ والتنوع البيولوجي يف �إك�سبو 2020
•• دبي–الفجر

ت�صدّر الإع�ل�ان التاريخي ع��ن حملة وطنية لتحقيق
�صايف انبعاثات �صفرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
بحلول عام � 2050سبعة �أيام من العمل واحلوار والأمل
يف امل�ستقبل حيث اختتم �إك�سبو  2020دبي �أ�سبوع املناخ
والتنوع البيولوجي
در�ست �سل�سلة الأحداث كيف ميكننا العمل م ًعا لتح�سني
�إدارة تغري املناخ وحماية التنوع البيولوجي .بح�ضور
رفيع امل�ستوى  ،مبا يف ذلك قادة العامل ال�سابقون ور�ؤ�ساء
الأمم املتحدة  ،ا�ستجاب للنداءات العاجلة للعمل من
اخلرباء و�صناع التغيري من جميع �أنحاء العامل  ،وو�ضع
أ�سا�سا متي ًنا ملخطط حلماية الكوكب.
� ً
ي�أتي الأ�سبوع الأول من الأ�سابيع الع�شرة املتخ�ص�صة يف
�إك�سبو  ، 2020و�أ�سبوع املناخ والتنوع البيولوجي قبل
قمة املناخ الدولية احلا�سمة  COP26التي تبد�أ يف
جال�سكو  ،اململكة املتحدة  ،ال�شهر املقبل مت الإعالن عن
مبادرة  Net Zeroبحلول عام  2050الإ�سرتاتيجية
 ،وهي الأوىل من نوعها من قبل دولة يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا ( ، )MENAيف معر�ض
�إك�سبو  ، 2020بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان  ،ويل عهد �أبوظبي .نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة الإماراتية .يرافقه ا�ستثمار بقيمة 600

مليار دره��م �إماراتي يف الطاقة املتجددة  ،وقد �أ�شاد به
�شخ�صيات دولية بارزة  ،مبا يف ذلك الأمني العام للأمم
املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش  ،ورئي�س الوزراء الربيطاين
ب��وري����س جون�سون  ،ورئ�ي����س � COP26أل ��وك �شارما
 ،وج��ون ك�يري  ،امل�ب�ع��وث ال��رئ��ا��س��ي الأم��ري�ك��ي اخلا�ص
للمناخ .ال��ذي و�صفها ب�أنها خطوة "مهمة للغاية" يف
مكافحة تغري املناخ .وقد ت�صدرت �سل�سلة من املبادرات
خ�لال الأ��س�ب��وع وال�ت��ي �أظ�ه��رت بو�ضوح ر�ؤي��ة الإم ��ارات
مل�ستقبل نظيف حيث ت�سعى ال�ست�ضافة  COP28يف
نوفمرب  ، 2022بالإ�ضافة �إىل الدور املحوري لإك�سبو
يف حتفيز م��وج��ة م��ن العمل ال�ت�ع��اوين ال�ع��امل��ي .وقالت
معايل رمي الها�شمي  ،وزي��رة ال��دول��ة للتعاون الدويل
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة واملدير العام لإك�سبو
 2020دب��ي" :ال توجد من�صة ان�ط�لاق �أف�ضل من
�إك�سبو  ، 2020الذي يكمن جوهره يف اال�ستدامة .مع
ك��ل الأن�ظ��ار تتجه �إىل �إك�سبو  2020دب��ي  ،ف ��إن ر�ؤية
العمل املناخي املن�سق لهذه املبادرة �ستلهم اجلميع ".
ج��زء م��ن برنامج �إك�سبو للنا�س والكوكب  ،ب��د�أ �أ�سبوع
املناخ والتنوع البيولوجي بـ "وعد النا�س"  -وهي ر�سالة
قوية من �صانعي التغيري ال�شباب وقادة املناخ �إىل �صانعي
ال�سيا�سات الذين اجتمعوا يف  ، COP26م�ؤكدة �أنه ال
يوجد وقت نهدر ويدعو �إىل مزيد من العمل الطموح
وال�شجاع.

 ، Foodوه��ي منظمة �شعبية عاملية ت�أ�س�ست يف عام
 1989ملنع اختفاء ثقافات وتقاليد الطعام املحلية ،
بال�شراكة مع جمل�س ال�سياحة الأذربيجاين.
ت�شمل الأطباق الـ  15يف القائمة التي يتم تقدميها يف
جناح �أذربيجان مكونات مثل ك�ستناء جبل القوقاز و�أرز
بالتايل  ،وه��ي حبوب حليبية ناعمة امللم�س تنفرد بها
منطقة �شاكي .القائمة غري عادية يف تقدميها كما هي
لذوقها�" .أعتقد �أن جميع الطهاة الذين يحبون وظائفهم

هم فنانون .قال خمتاروف" :يجب �أن تكون فنا ًنا" .قال
ف�ل��وري��ان �سينج�ست�شميد  ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ملجل�س
ال�سياحة الأذربيجاين � ،إن الرتويج لرتاث تذوق الطعام
يف �أذربيجان كان �أم� ًرا طبيع ًيا لبالده .لقد خلق جائحة
منوذجا جديدًا لل�سفر .يبحث النا�س
COVID-19
ً
عن وجهات �آمنة �أكرث �صداقة للبيئة وهذا ما ترمز �إليه
�أذربيجان ب�شكل طبيعي .نحن ال نخرتع �أي �شيء جديد.
نحن فقط ن�أخذ املوارد احلالية والأ�صول امللمو�سة وغري
امللمو�سة احلالية للبلد ونخلق جتارب ومنتجات �سياحية
جديدة للم�سافرين "
ق��ال��ت �سكينة �أ��س�ج��اروف��ا  ،م��دي��رة احت ��ادات ال�صناعة يف
هيئة ال�سياحة الأذرب�ي�ج��ان�ي��ة � ،إن بلدها يحتل مكانة
فريدة يف ع��امل فن الطهي" .عندما تنظر �إىل خريطة
ال �ع��امل � � ،س�ترى �أن �أذرب �ي �ج��ان ت�شبه ن���س� ًرا ي�ط�ير من
ال �� �ش��رق �إىل ال �غ��رب  ،م��دجمً ��ا ط ��رق ط��ري��ق احلرير".
�أم�ضت  Asgarovaثالث �سنوات يف العمل مع منتجي
الأغ��ذي��ة امل�ح�ل�ي�ين و�أ� �ص �ح��اب امل�صلحة ل�ت�ع��زي��ز ال�سفر
ال�ب�ط��يء للطعام يف ج�ب��ال ال�ق��وق��از يف �شمال �أذربيجان
وامل���س��اع��دة يف احل�ف��اظ على ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف والتذوقي
للمنطقة" .موقع جناح �أذربيجان يف منطقة اال�ستدامة
لي�س م�صادفة .نحن نركز على الطعام النظيف الذي يتم
�إنتاجه دون الإ�ضرار بالبيئة واحل�صول عليه ب�سعر عادل
من املنتجني.

جناح الهند يف �إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف �أم�سية
نافاراتري
مو�سيقية �ضمن االحتفال مبهرجان
ٍ

•• دبي– الفجر

ا�ست�ضاف جناح الهند الأحد �أم�سية مو�سيقية يف �إطار االحتفال مبهرجان
"نافاراتري" ،ال��ذي ي�ستمر ت�سعة �أي��ام وقالت جونفينا ت�شادا ،مديرة
اجل �ن��اح� ،إن الأم �� �س �ي��ة امل��و��س�ي�ق��ة ت �ه��دف �إىل م���ش��ارك��ة روح االحتفاالت
التي �أقيمت لإح�ي��اء ذك��رى انت�صار اخل�ير على ال�شر ،وفقا للمعتقدات
الهندو�سية .و�أ��ض��اف��ت" :نحتفل بهذا امل�ه��رج��ان يف مناطق ع��دة بالهند
ونحتفل به هنا �أي�ضا لعر�ض ثقافتنا للزوار"� .شملت احتفاالت �أم�س الأول
الأحد جمموعة من الفقرات الغنائية واملو�سيقية بح�ضور عدد كبري من
زوار �إك�سبو  2020دبي من خمتلف �أنحاء العامل .و�سيتمكن زوار �إك�سبو
 2020دبي هذا العام من التعرف على املهرجان الهندو�سي من خالل
اجلناح الهندي خالل فرتة االحتفاالت.

االفتتاح الر�سمي جلناح اليابان يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

نظم ج�ن��اح ال�ي��اب��ان يف �إك�سبو  2020دبي،
حفل اف�ت�ت��اح ر�سمي معلناً ب��داي��ة الفعاليات
التي �سي�شهدها ال�ضيوف يف الفرتة املمتدة
م��ن � 1أك �ت��وب��ر  2021وح �ت��ى  31مار�س
 .2022و�أل�ق��ى �إي�ن��و مانابو ،املن�سق العام
لإك�سبو  ،2025يف وزارة االقت�صاد والتجارة
وال �� �ص �ن��اع��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ،جم �م��وع��ة خدمات
التجارة وال�ت��وزي��ع  ،كلمة ترحيبية بالنيابة
عن الوزارة امل�شرفة على تنظيم و�إدارة اجلناح.
بينما �أعلن ناكامورا توميا�سو  ،املفو�ض العام
جلناح اليابان� ،إك�سبو  2020دب��ي ،االفتتاح
الر�سمي للجناح.
وتعليقاً على الإط�لاق ،قال �سعادة ناكاجيما
�أكيهيكو� ،سفري اليابان ل��دى دول��ة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة خ�ل��ال ح �ف��ل االف �ت �ت ��اح:
"تنطوي العالقات االقت�صادية امل�ستقبلية
بني اليابان والإم ��ارات العربية املتحدة على
�إم �ك��ان��ات ه��ائ �ل��ة ،ب��اع�ت�ب��اره��ا من�صة اختبار
لل�شركات اجل��دي��دة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التعاون
احل ��ايل ع�بر جم�م��وع��ة م��ن ال�ق�ط��اع��ات مثل
قطاع الطاقة ،وكبوابة لالنطالق نحو �أ�سواق

جديدة يف ال�شرق الأو�سط .يتما�شى مو�ضوع للرابطة اليابانية ملعر�ض  2025العاملي.
ج�ن��اح ال �ي��اب��ان" ،حيث تلتقي الأفكار" ،مع وجتول ال�ضيوف خالل االحتفال ،يف اجلناح
ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املبتكر ،حيث �شاهدوا العرو�ض التو�ضيحية
املتحدة ،والتي ميكن �أن �أ�صفها ب�أنها جتارة وت�ع��رف��وا ع�ل��ى �أح ��دث م �ي��زات التكنولوجيا.
و�سيوفر الفريق امل��درب ذو اخل�برة ،خدمات
التبادل الثقايف والفكري".
ك �م��ا � �ش �ه��د احل �ف��ل �أي �� �ض �اً م �� �ش��ارك��ة �سعادة م��ن امل�ستوى ال�ت��ايل لل�ضيوف ،م��ع الرتكيز
�سيكيغوت�شي ن��وب��ورو ،قن�صل ع��ام اليابان يف على �أحدث اجتاهات التكنولوجيا وال�ضيافة.
دبي ،و�إي�شينوكي مانات�سو ،نائب الأمني العام �سي�سلط اجل �ن��اح حت��ت ��ش�ع��ار "حيث تلتقي

الأفكار" ،ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ال�شراكة،
وكيف �أن التقاء الأ�شخا�ص والأفكار املتنوعة
م��ن خ�ل�ف�ي��ات خم�ت�ل�ف��ة ي�خ�ل��ق ق�ي�م��ة جديدة
ت�ساهم يف حل خمتلف الق�ضايا االجتماعية
وا� �س �ت �� �ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل .ك �م��ا �أط �ل��ق اجلناح
موقعني �إلكرتونيني لتوفري جتربة رقمية
مميزة للمجتمعات يف جميع �أن�ح��اء العامل.
الأول م��وق��ع JUNKAN (https://
 ، )/expo-junkan.go.jpامل�صمم
مل�شاركة �آراء ال�ضيوف حول الق�ضايا والأفكار
واحللول ،مت �إن�شا�ؤه باال�شرتاك مع اجلمعية
اليابانية ملعر�ض �إك�سبو  .2025بينما يقدم
اجل�ن��اح االف�ترا��ض��ي (https://expo-
)/whereideasmeet.go.jp
للم�شاهدين جم�م��وع��ة الأف �ك��ار ال�ت��ي ميكن
جتربتها يف جناح اليابان.
ك�م��ا ي�ت�م�ي��ز ج �ن��اح ال �ي��اب��ان ب�ت�ق��دمي �سل�سلة
كاينت �سو�شريو لل�سو�شي لأول مرة يف ال�شرق
الأو� �س��ط  -ح�ي��ث ت�ق��دم امل�ك��ون��ات والتقنيات
اليابانية التقليدية لتجربة طهي مبتكرة من
امل�ستوى التايل ،با�ستخدام املنتجات احلالل
املخ�ص�صة لهذا احلدث .كما �سي�شهد اجلناح
جمموعة من التجارب املميزة لل�ضيوف.
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يختلف ال�صداع الن�صفي عن ال�صداع "العادي" ،لكن الكثري
من النا�س ي�ستخدمون امل�صطلحني بالتبادل.
ومن الطبيعي �أن نعاين من ال�صداع يف بع�ض الأوق��ات،
لكن البع�ض �سيظل يعاين منه بني احلني والآخ��ر بقية
حياته.
وعادة ما يكون ال�صداع "الطبيعي" �أكرث �أنواع ال�صداع
�شيوعا ،وهو ما يو�صف ب�صداع التوتر .وه��ذا ال�صداع
الناجت عن التوتر يختلف عن ال�صداع الن�صفي.

Tuesday

23

هناك �أكرث من  300نوع خمتلف من ال�صداع

 7اختالفات يجب معرفتها متيز ال�صداع الن�صفي عن «العادي»
وت���ش��رح ه��ان��ا ب ��راي� ،أخ�صائية ال�ع�لاج ال�غ��ذائ��ي يف Bio-
 Kultالفرق بني ال�صداع الن�صفي وال�صداع "العادي".
وه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن  300ن��وع خمتلف م��ن ال���ص��داع وميكن
تق�سيمها �إىل �صداع �أويل و�صداع ثانوي.
وال�صداع الناجت عن التوتر وال�صداع الن�صفي كالهما نوعان
�أ�سا�سيان من ال�صداع الأويل.
وما يقارب  80%من عامة النا�س يعانون من �صداع التوتر
يف مرحلة ما من حياتهم ،و
ال�صداع الن�صفي �أقل �شيوعا ولكنه ال يزال ي�ؤثر على نحو
( 15%واحد من كل �سبعة) من النا�س ،وميكن �أن يكون
منهكا ب�شكل ال ي�صدق.
ويف حني �أن معظم النا�س يختلطون يف هذا ال�صداع ،فمن
امل�ه��م للغاية ال�ت�ع��رف على االخ�ت�لاف��ات ب�ين االث�ن�ين حتى
ميكن البحث عن العالج الأن�سب.
وفيما يلي االختالفات ال�سبعة بني �أن��واع ال�صداع الن�صفي
و�أن��واع التوتر ،حتى تتمكن من معرفة النوع ال��ذي تعاين
منه.
�شدة الأمل
يف حني �أن��ه ال يوجد �صداع لطيف ،ب�شكل ع��ام ،ف ��إن الأمل
ال��ذي يعاين منه امل�صابون بال�صداع الن�صفي يكون �أ�شد
بكثري من �صداع التوتر العادي.
وق��ال��ت ه��ان��ا" :مييل ن��وع الأمل ال��ذي يتم ال�شعور ب��ه �إىل
االخ �ت�ل�اف ،ح�ي��ث ي�ت��م و��ص��ف ال���ص��داع الن�صفي ب ��أن��ه �أمل
ناب�ض ،بينما مييل �صداع التوتر �إىل �أن يكون �أكرث من �أمل
دائم وثابت وبليد يف الر�أ�س".

مكمالت البكترييا احلية قد تكون مفيدة يف هذه احلالة.
ال�صداع الن�صفي".
موقع الأمل
ال�سمة املميزة الأخرى بني ال�صداع الن�صفي وال�صداع الناجت وقبل ف�ترة وجيزة من ال�صداع الن�صفي ،يعاين نحو � 10إن ف��رط ن�ف��اذي��ة الأم �ع ��اء ،امل �ع��روف �أي���ض��ا ب��ا��س��م الأمعاء
�إىل  30%من امل�صابني بال�صداع الن�صفي من جمموعة املت�سربة ،الناجت عن انخفا�ض م�ستويات البكترييا املفيدة
عن التوتر هي مو�ضع الأمل.
و�أو��ض�ح��ت ه��ان��ا" :عادة م��ا يظهر ال���ص��داع الن�صفي ب�أمل من الأع��را���ض الع�صبية التي ميكن �أن ت�شمل ا�ضطرابات يف القناة اله�ضمية ،هو حمرك لاللتهابات يف جميع �أنحاء
�أح��ادي اجلانب (على جانب واح��د من ال��ر�أ���س) ،بينما مع ب���ص��ري��ة ،وخ� ��در ،ووخ ��ز �أو ��ض�ع��ف ،وا� �ض �ط��راب يف النطق
�صداع التوتر ،يبد�أ الأمل عادة يف م�ؤخرة الر�أ�س �أو اجلبهة وتغريات يف الذاكرة ،وفقا لهانا.
وق��ال��ت" :هذه الظاهرة ينفرد بها ال�صداع الن�صفي ولن
وينت�شر على الر�أ�س بالكامل".
يختربها من يعانون من �أنواع �أخرى من ال�صداع".
وبعد ال�صداع الن�صفي ت�أتي مرحلة ما بعد ال�صداع ،حيث
�أعرا�ض �أخرى
رمبا يكون �أحد �أكرب االختالفات بني ال�صداع الن�صفي و�أنواع ي�شعر امل�صابون يف كثري من الأحيان بالإرهاق �أو االكتئاب.
ال�صداع الأخرى هو �أن امل�صابني بال�صداع الن�صفي غالبا ما و�أو�ضحت هانا�" :أولئك الذين يعانون من �صداع التوتر ال
ميرون عادة مبثل هذه املراحل املختلفة".
يعانون من �أعرا�ض �أخرى بالإ�ضافة �إىل �آالم الر�أ�س.
و�أ�ضافت هانا" :على �سبيل املثال ،يعاين العديد من امل�صابني
بال�صداع الن�صفي �أي�ضا من الغثيان وال�ق��يء وم�شاكل يف طريقة تطور املر�ض
اجلهاز اله�ضمي واحل�سا�سية لل�ضوء وال�ضو�ضاء واحلركة ال�صداع الناجت عن التوتر وال�صداع الن�صفي لهما �أ�سباب
مر�ضية خمتلفة ،وهي طريقة التطور.
وال�شم مع النوبات".
ويت�ضمن ال�صداع الن�صفي تن�شيط الع�صب ثالثي التوائم
(م�سار الأمل الرئي�سي يف ال��دم��اغ) .ويُعتقد �أن ه��ذا ي�ؤدي
املراحل
ال �� �ص��داع ال �ع��ادي ه��و يف ال��واق��ع م��رح�ل��ة واح ��دة ف�ق��ط من �إىل �إط�لاق مو�سعات الأوعية ،التي حتفز ا�ستجابات الأمل
ال�صداع الن�صفي ،ويعاين العديد من امل�صابني �أي�ضا من و�سل�سلة التهابية من الأحداث ،بح�سب هانا.
ال �ب��ادرة (ع��ار���ض �أو جمموعة م��ن الأع��را���ض الأوىل التي ويحدث �صداع التوتر ع��ادة ب�سبب �شد ع�ضالت الوجه �أو
قد ت�شري �إىل بدء الإ�صابة مبر�ض ما قبل ظهور الأعرا�ض الرقبة �أو فروة الر�أ�س ،ما ي�ؤدي �إىل �ضغط الع�صب �أو �إمداد
الدم به مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالأمل �أو ال�ضغط.
اخلا�صة بهذا املر�ض) ت�صل �إىل � 24ساعة قبل النوبة.
وقالت هانا" :وتنطوي البادرة على �أعرا�ض مثل احل�سا�سية،
والتهيج ،والرغبة ال�شديدة يف ت�ن��اول الطعام� ،أو �صعوبة املحفزات
الرتكيز ،وه��ذه الأع��را���ض هي عالمة حتذير على اقرتاب تختلف املحفزات �أو الأ��ش�ي��اء التي ت�سبب نوعي ال�صداع.
وت�شرح ه��ان��ا" :ال�صداع ال�ن��اجت ع��ن التوتر غالبا م��ا يكون
نتيجة للإجهاد �أو �سوء املوقف �أو اجلفاف �أو التفاعالت
الدوائية .ويف حني �أن الإجهاد والأدوية ميكن �أن ت�ؤدي �أي�ضا
�إىل حدوث ال�صداع الن�صفي لدى البع�ض ،مييل امل�صابون
�إىل �أن يكون لديهم نطاق �أو�سع من املحفزات ،والتي تختلف
من فرد لآخر .على �سبيل املثال ،بع�ض الروائح ،والتغريات
يف درج��ة احل ��رارة ،واحل��رم��ان م��ن ال�ن��وم ،وتخطي وجبات
الطعام ،وبع�ض الأطعمة ،والكحول �أو الكافيني".
وال���س�ب��ب ال��دق �ي��ق ل�ل���ص��داع ال�ن���ص�ف��ي غ�ير م �ع��روف ،لكن
املحفزات املحتملة ت�شمل العوامل الهرمونية والعاطفية
واجل�سدية والغذائية والبيئية والطبية.
و�أ�ضافت هانا" :يُعتقد �أن نق�ص املغني�سيوم ميكن �أن يكون
ع��ام�لا م�ساهما يف ك��ل م��ن ال �� �ص��داع الن�صفي وال�صداع،
وبالن�سبة للن�ساء ،قد تلعب التقلبات الهرمونية دورا يف كال
النوعني من ال�صداع".

اجل�سم.وقالت هانا" :يُعتقد الآن �أن اجلزيئات االلتهابية
التي تن�ش�أ من الأمعاء ميكن �أن حت�س�س م�ستقبالت الأمل
يف الع�صب الثالثي التوائم ،ما ي�ؤدي �إىل �سل�سلة االلتهابات
التي ت�ؤدي �إىل ال�صداع الن�صفي.

تورط القناة اله�ضمية
ك�شفت الأب �ح��اث احل��دي�ث��ة يف ال���ص��داع الن�صفي �أن �صحة
الأمعاء قد تلعب دورا رئي�سيا يف تطور ال�صداع الن�صفي و�أن

ثالث طرق خلف�ض م�ستويات الكولي�سرتول ب�سرعة

ال ي�ؤدي ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم عادة �إىل �أي �أعرا�ض وا�ضحة ،ما مل تكن امل�ستويات مرتفعة
للغاية ،لذا يلزم �إجراء فح�ص دم لتحديد ما �إذا كنت معر�ضا خلطر الإ�صابة بالعديد من
احلاالت ال�صحية.
ويف م �ع �ظ��م احل � � ��االت ،ي �ت��م ت��وع �ي��ة امل��ر� �ض��ى مب�ستويات "ال�ضار" و"اجليد" يف ال��دم .ويجب �أن تظهر النتيجة حيث ميكن تك�سريه.
الكولي�سرتول "الكلية" لديهم.
ال�صحية �أن �إج�م��ايل م�ستوى الكولي�سرتول يف ال��دم يبلغ وميكن �أن يكون ه��ذا ب�سيطا مثل و�ضع فيلم م�ضحك �أو
وي�أخذ الكولي�سرتول الكلي يف االعتبار كمية الكولي�سرتول خم�سة �أو �أقل.
م�شاهدة مقاطع فيديو �سخيفة عرب الإنرتنت �أو ال�ضحك
و�إذا مل يكن الأم��ر كذلك ،فقد ح��ان الوقت لإج��راء بع�ض مع �أحد �أفراد �أ�سرتك.
ال�ت�غ�ي�يرات يف من��ط احل �ي��اة للم�ساعدة يف خف�ض وه �ن��اك ط��ري �ق��ة �أخ � ��رى م �ف �ي��دة ل�ل�م���س��اع��دة ع �ل��ى خف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول.
م�ستويات الكولي�سرتول لديك ب�سرعة ،وهي التحرك.
وق � ��ال � ��ت ال � ��دك� � �ت � ��ورة � � �س� ��وزان وقالت الدكتورة �سارة �سمعان  -طبيبة �أخرى متخ�ص�صة يف
� �ش �ت��اي �ن �ب��اوم � -أخ�صائية �أمرا�ض القلب � -إن التمارين ميكن �أن "ترفع �" HDLأي
�أم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب � -إن الكولي�سرتول اجليد" وحت�سن �" LDLأي الكولي�سرتول
ال � �� � �ض � �ح� ��ك م �ث��ل ال�ضار"".
ال � � � � � � ��دواء ،فهو وكلما زاد عدد التمارين التي متار�سها يوميا ،زادت �سرعة
ي �� �س ��اع ��د على ان�خ�ف��ا���ض م���س�ت��وي��ات ال�ك��ول�ي���س�ترول ل��دي��ك ،وبالتايل
زيادة الربوتني حت�سني �صحتك.
ال��ده�ن��ي عايل وت�ق��ول ن�صيحة �أخ��رى �إن��ه ينبغي �إ�ضافة التوابل
ال �ك �ث��اف��ة (�أي �إىل طعامك ،وخا�صة الفلفل الأ� �س��ود والكزبرة
ا لكو لي�سرت و ل والزجنبيل.
اجليد).
وت���ش�م��ل ال �ت��واب��ل الأخ � ��رى ال �ت��ي �أو�� �ص ��ى بها
وي � � � � �� � � � � �س� � � � ��اع� � � � ��د  WebMDللم�ساعدة يف خف�ض م�ستويات
ال � �ك� ��ول � �ي � �� � �س�ت��رول الكولي�سرتول ،ما يلي:
اجل� � �ي � ��د يف ال� �ت� �ق ��اط • الثوم.
ال�ك��ول�ي���س�ترول ال���ض��ار يف • الكركمني.
جمرى الدم ونقله �إىل الكبد • الزجنبيل.

• القرفة.
و�صرح " :WebMDتظهر الأبحاث �أن تناول ن�صف
�إىل ف�ص واح��د م��ن ال�ث��وم ك��ل ي��وم ميكن �أن يخف�ض
ن�سبة الكولي�سرتول بن�سبة ت�صل �إىل ت�سعة باملائة".
و�أ�ضافت �شتاينباوم �أن �إ�ضافة بع�ض �أنواع التوابل
�إىل ط�ع��ام��ك ه��ي ط��ري�ق��ة رائ �ع��ة للم�ساعدة يف
تقليل ال�شهية.
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افتتاح �أول فندق بالعامل لوارنر براذرز يف �أبوظبي نوفمرب
•• �أبوظبي -وام

�أعلنت �شركة “مريال” و�شركة “وارنر براذرز” �أم�س
�أن  11نوفمرب املقبل �سيكون موعد افتتاح “فندق
وارن ��ر ب ��راذرز �أبوظبي” على ج��زي��رة ي��ا���س والذي
ت��دي��ره ��ش��رك��ة “هيلتون” �ضمن حمفظة “فنادق
كيوريو – كوليك�شن باي هيلتون».
ويقدم الفندق ل�ضيوفه فر�صة للتفاعل مع الق�ص�ص
وال���ش�خ���ص�ي��ات امل�ف���ض�ل��ة ل��دي�ه��م م��ن خ�ل�ال جتربة
��ض�ي��اف��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا م��ن وح ��ي �إرث �شركة
“وارنر براذرز” ،عرب جمموعات راقية من اللوحات
وامل���ش��اه��دات الفنية امل�ستوحاة م��ن �أر��ش�ي��ف “وارنر
براذرز” ،حيث يحظى �ضيوف �أول فندق يف العامل
م��ن ��ش��رك��ة “وارنر براذرز” بتجربة ا�ستك�شافية
حتتفي ب�ت��اري��خ “وارنر براذرز” ال�ع��ري��ق يف عامل
الرتفيه التلفزيوين وال�سينمائي.
كما ي�ق��دم الفندق ب�ين جنباته مل�ح��ات ع��ن �إنتاجات
“وارنر براذرز” بدءًا من اال�ستقبال والإقامة وحتى
املغادرة ،و�سي�ستمع �ضيوف الفندق مبجموعة وا�سعة
وعاملية من امل�أكوالت وامل�شروبات عرب خم�سة مطاعم
ت�ق��دم �ضيافتها على �أن�غ��ام حمببة يتم عزفها على
بيانو م��ن وح��ي م�سل�سل “وي�ست وورلد” .وميكن
لل�ضيوف االن �ط�لاق يف رحلتهم اال�ستك�شافية من
خالل بهو اال�ستقبال �أو التوجه مبا�شرة نحو الهواء
الطلق لال�ستمتاع مب�شاهد طبيعية خالبة ُتطل على
ال�شاطئ و�أف��ق املدينة ،حيث ت�ستقبلهم ال�شخ�صيات
والق�ص�ص اخليالية ل�شركة “وارنر براذرز».
كما ميكن للكبار وال�صغار طلب �إح��دى �شخ�صيات
“لوين تيونز” ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات ال �غ ��رف والتي
�ستقدمها لهم �شخ�صية الأرنب ال�شهري”باغز باين».

وق��ال م�ع��ايل حممد خليفة امل �ب��ارك رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة “مريال” “ :ف�خ��ورون ب�شراكتنا مع
“وارنر ب ��راذرز للرتفيه” ال�ت��ي �أطلقناها بافتتاح
�أول مدينة ترفيهية على م�ستوى العامل حتمل ا�سم
هذه ال�شركة العريقة ،واليوم نعلن موعد افتتاح �أول
فندق يف العامل يرفع ا�سم “وارنر براذرز” هنا على
جزيرة يا�س ب�أبوظبي يف �شهر نوفمرب املقبل ،والذي
�سي�ستقبل �ضيوفه بتجربة �إق��ام��ة فندقية جديدة
وفريدة من نوعها بال�شراكة مع “هيلتون».
و�أ� �ض��اف معاليه  “ :ي�ضاف “فندق وارن ��ر براذرز
�أبوظبي” �إىل �إجنازات �شركة “مريال” وما حققته
من تقدم لإجن��از ر�ؤيتها الرامية �إىل تعزيز مكانة
ج��زي��رة ي��ا���س كوجهة عاملية للرتفيه واال�ستجمام
والأعمال ،و�سنوا�صل تقدمنا يف هذا االجتاه لتحقيق
تطلعات �أب��وظ�ب��ي الج�ت��ذاب �أع ��داد �أك�ب�ر م��ن الزوار
م��ن داخ��ل وخ��ارج الدولة ”.وق��ال��ت باميال ليفورد،
رئي�سة ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة وال �ت �ج��ارب يف
م���ش��رك��ة وارن� ��ر م �ي��دي��ا “ :ت�ل��ك ه��ي ال�ل�ح�ظ��ة التي
لطاملا حلمنا بها بافتتاح �أول فندق يف العامل يحمل
ا��س��م “وارنر براذرز” ،وق��د ق��ام ف��ري��ق ال�ترف�ي��ه يف
“وارنر براذرز” و�شركا�ؤنا يف “هيلتون” و”مريال”
بتطبيق تلك الأف �ك��ار ال��رائ�ع��ة يف ت�صميم الفندق،
�آخ��ذي��ن ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ع���ش��اق �شخ�صيات وق�ص�ص
“وارنر براذرز” .وبناء على ذل��ك ،جنحوا يف �إبداع
جت��رب��ة ��ض�ي��اف��ة ف��ري��دة مت�ن��ح ال���ض�ي��وف م��ن جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل طريقة مميزة للتوا�صل ب�شكل �أكرب
مع “وارنر براذرز” وال�شخ�صيات اخليالية املف�ضلة
لديهم .و�سيكون “فندق وارنر براذرز �أبوظبي” هو
املكان املف�ضل لال�ستمتاع بتجربة �ضيافة وا�ستجمام
مثالية �أثناء زيارة املدينة الرتفيهية املجاورة “عامل

وارن ��ر ب� ��راذرز» .وي�ستقبل ال�ف�ن��دق �ضيوفه ب�شا�شة
عر�ض خارجية عمالقة تعر�ض حمتوى مت �إبداعه
خ�صي�صا للفندق ،بالإ�ضافة �إىل نافورة من امل�سل�سل
ً
ال�شهري”فريندز” التي �ستتيح لل�ضيوف التقاط �أول
�صورة لهم ت�سجل تلك الذكرى ،وذلك قبل دخولهم
�إىل ب�ه��و اال��س�ت�ق�ب��ال ح�ي��ث �أع �م��دت��ه ذات الت�صميم
الفريد .وتزداد جتربة ال�ضيوف ثرا ًء خالل توجههم
�إىل غ��رف الفندق والتي �سي�صلون لها عرب ممرات
يرا من
مت�ث��ل م���س��اح��ات �إب��داع �ي��ة ت�ع��ر���ض ع ��ددًا ك �ب� ً
الأعمال الفنية املن�سقة بعناية.
وي�ستمر الإب��داع يف غرف الفندق الـ  257والتي مت
ت�أثيثها وزخرفتها بطريقة تعبرّ عن الإرث العريق
ل�شركة “وارنر براذرز” ،وق��د مت تن�سيق الأعمال
الفنية املعرو�ضة يف الغرف وفق ثالثة �أفكار �أ�سا�سية.
وي�سلط املحور الأول ال�ضوء على فكرة “من الن�ص
�إىل ال�شا�شة” حيث يعر�ض �أبرز اللحظات التاريخية
التي مت التقاطها خالل مراحل الإنتاج والتي وثقت
مراحل �إنتاج املحتوى الرتفيهي ،بداية من الن�ص
املكتوب وحتى الت�صوير الفعلي للم�شهد .كما يحتفي
املحور الثاين بفكرة “الك�شف عن �شخ�صية النجوم”
��س��واءًا الذين �شاركوا ب�أ�صواتهم يف الأع�م��ال الفنية
�أو لعبوا �أدوار البطولة �أمام الكامريا يف العديد من
�أ�شهر �إنتاجات �شركة “وارنر براذرز”� .أم��ا املحور
الثالث “اخلزنة” فيعر�ض �صو ًرا نادرة من ذكريات
�أر�شيف ال�شركة.
ويُ�ستكمل الت�صميم الفريد للفندق عرب جمموعة
متنوعة من خ�ي��ارات امل��أك��والت وامل�شروبات العاملية،
ح�ي��ث ي���ض��م ال �ف �ن��دق خ�م���س��ة م�ط��اع��م ت �ق��دم قائمة
م�ت�ن��وع��ة م��ن الأط �ع �م��ة وامل �� �ش��روب��ات ال �ت��ي تنا�سب
�أذواق الكبار والأطفال .وحتت�ضن الردهة الرئي�سية

للفندق مقهى “كرافت �سرفي�س�س” وال��ذي يقدم
خ��دم��ات متميزة ح�ي��ث مي�ك��ن لل�ضيف اال�سرتخاء
واحت�ساء فنجان من القهوة بعد يوم حافل ،يف حني
يقدم مطعم “�سايد كيك�س” املكان املثايل للتفاعل
االجتماعي واال�ستمتاع بقائمة ط�ع��ام عاملية غنية
بالنكهات .من جهته قال جوكيم جان �سليفري ،رئي�س
هيلتون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وتركيا:
“فخورون يف هيلتون مبوا�صلة �شراكتنا مع مريال
كجزء من التحول امل�ستمر الذي ت�شهده جزيرة يا�س
والذي يعزز مكانتها كوجهة ترفيهية عاملية امل�ستوى.
ونتطلع الن�ضمام “فندق وارنر براذرز �أبوظبي” �إىل
حمفظة “فنادق كيوريو – كوليك�شن باي هيلتون”
قري ًبا ،باعتباره الثاين من فنادقنا الثالثة بعد فندق
هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س التي �سيتم افتتاحها
يف جزيرة يا�س بال�شراكة مع مريال ”.كما �سيقدم
“فندق وارن ��ر ب ��راذرز �أبوظبي” ل�ضيوفه العديد
م��ن و��س��ائ��ل ال��راح��ة واال��س�ت�ج�م��ام وال�ترف�ي��ه� ،سواء
يف منطقة امل���س�ب��ح ال�ع��ائ�ل��ي� ،أو ال�تري����ض يف مركز
اللياقة البدنية� ،أو اال�سرتخاء يف ال�سبا� ،أو ا�ستك�شاف
الأع �م��ال الفنية وال�ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة ال�ت��ي يقدمها
متجر الهدايا التذكارية “بروب �شوب” من “وارنر
براذرز” .وبالن�سبة لل�ضيوف الأ�صغر �س ًنا ،يقدم لهم
الفندق “نادي الأطفال” مب�ساحات مرحة ناب�ضة
باحلياة وم�صممة لإ�ضفاء احليوية على �شخ�صيات
“وارنر براذرز” ،والتي �ست�شارك العديد منها مثل
“باغز باين” و”دايف داك” وغريهم يف �إحياء �أن�شطة
ترفيهية يف الفندق لكل �ضيوفه .كما يقدم الفندق
خدمات الأعمال واملنا�سبات مع قاعة �ضخمة وغرف
ال�ست�ضافة اجتماعات الأع�م��ال بتجهيزات متطورة
مع مرونة �ضبط احلجم.

 % 100معدل التوطني على م�ستوى مدراء فروع بنك دبي الإ�سالمي
•• دبي-وام

�سجل معدل التوطني يف بنك دبي
الإ� �س�ل�ام��ي ن���س�ب��ة � 45%أي ما
يقارب ن�صف �إجمايل موظفيه كما
حقق البنك معدل توطني بن�سبة
 100%ع �ل��ى م �� �س �ت��وى م� ��دراء
ال � �ف� ��روع حم��اف �ظ��ا ع �ل��ى �أف�ضل
م�ستويات التوطني وفق ما تن�ص
عليه متطلبات م�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي.
وتتقلد نحو  550امر�أة �إماراتية
م �ن��ا� �ص��ب م �ت �ن��وع��ة يف ب �ن��ك دبي
الإ�سالمي  .وقال الدكتور عدنان
�شلوان الرئي�س التنفيذي ملجموعة
ب�ن��ك دب ��ي الإ� �س�ل�ام��ي :ه��دف�ن��ا يف
بنك دبي الإ�سالمي تن�شئة ورعاية
اجل �ي ��ل ال � �ق� ��ادم م ��ن ق � ��ادة قطاع
اخلدمات املالية ونوا�صل التزامنا
ب� ��ر�ؤي� ��ة دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات �ضمن
“م�شاريع اخلم�سني” لتعزيز
التوطني يف القطاع اخلا�ص »..

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة خالل
لقائها وف��دا من الغرفة التجارية العربية
الربازيلية تعزيز التعاون امل�شرتك بني �إمارة
ال�شارقة وال�برازي��ل ل��زي��ادة حجم التجارة
البينية وفتح �آف��اق ال�شراكات ب�ين جمتمع
الأعمال وامل�ستثمرين من الطرفني و خا�صة
يف جمال الزراعة واالم��ن الغذائي  ،ومدى
�إمكانية تنظيم فعاليات اقت�صادية م�شرتكة
للتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لدى
ك��ل ج��ان��ب .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال �ل �ق��اء الذي
عقد �أم�س مبقر الغرفة بني �سعادة عبد اهلل
�سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جت��ارة و��ص�ن��اع��ة ال���ش��ارق��ة و��س�ع��ادة �أو�سمار
�شحفة رئ�ي����س ال�غ��رف��ة ال�ت�ج��اري��ة العربية
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ال�صايغ يرت�أ�س جل�سة نقا�شية مع
كربى ال�شركات الأملانية يف الدولة

•• �أبوظبي-وام

تر�أ�س معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزير دولة ،اجلل�سة النقا�شية
التي عقدتها وزارة اخلارجية والتعاون الدويل مع كربى ال�شركات الأملانية
العاملة يف دولة الإمارات.
ح�ضر اجلل�سة  ..م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزي��ر دولة
للتجارة اخل��ارج�ي��ة ،و�سعادة �سعيد الفهيم رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س
الأمل��اين  -الإماراتي امل�شرتك لل�صناعة والتجارة ،و�أوليفر �أوهمز ،املدير
التنفيذي للمجل�س.
ومت خالل اجلل�سة  -التي عقدت يف دي��وان عام وزارة اخلارجية والتعاون
ال ��دويل يف �أب��وظ�ب��ي  -ت�سليط ال���ض��وء على الأه�م�ي��ة ال�ت��ي توليها دولة
الإمارات لل�شراكة امل�ستدامة مع جمتمع الأعمال واال�ستثمارات الأجنبية
داخ��ل ال��دول��ة ،وال �سيما مع ال�شركات الأملانية ،والتي متثل منوذجا من
ال���ش��راك��ة االق�ت���ص��ادي��ة امل�ث�م��رة وال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة ب�ين دول ��ة الإم� ��ارات
وجمهورية �أملانيا االحتادية.
و�أكد معايل ال�صايغ على �أهمية تعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية
بني البلدين ،م�شريا �إىل ال��دور امل�ح��وري ال��ذي يلعبه املجل�س الأمل��اين -
الإماراتي لل�صناعة والتجارة يف هذا الإط��ار .وثمن معاليه جهود �أع�ضاء
املجل�س خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،و�سلط ال�ضوء على املخرجات امللمو�سة
لفريق العمل امل�شرتك الإم��ارات��ي  -الأمل��اين اخلا�ص بالثورة ال�صناعية
الرابعة ،ومبا يج�سد ر�ؤية البلدين امل�ستقبلية لهذا القطاع.
و�شهدت اجلل�سة نقا�شاً مفتوحاً حول الفر�ص والتحديات التي تواجهها
ال�شركات الأملانية يف ال�سوق الإماراتية ،مبا يف ذلك فر�ص اال�ستثمار يف
القطاعات اال�سرتاتيجية الواعدة مثل الطاقة النظيفة والبنية التحتية
والتكنولوجيا.
ويف هذا الإط��ار� ،أكد معايل الزيودي ومعايل ال�صايغ على �أهمية متابعة
املالحظات املقدمة من ال�شركات الأملانية �سوا ًء على م�ستوى الفر�ص �أو
التحديات ،حيث �سيتم عقد اجتماعات الحقة على خمتلف امل�ستويات
بالتن�سيق م��ع جمل�س الأع �م��ال الأمل ��اين  -الإم��ارات��ي ل�ضمان ا�ستدامة
ال�شراكة وحتقيق الأه ��داف امل��رج��وة منها ،مب��ا يحقق م�صالح البلدين
ال�صديقني.

«دبي للمعار�ض» ي�ست�ضيف «ماترييالز
هاندلينج ميدل �إي�ست»  2نوفمرب

•• دبي-وام

«غرفة ال�شارقة» تبحث مع الربازيل جماالت التعاون اال�ستثماري يف الزراعة والأمن الغذائي
•• ال�شارقة-وام
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الربازيلية بح�ضور �سعادة حممد �أحمد �أمني
العو�ضي مدير ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة و�سعادة �شاهني علي �شاهني الأمني
العام امل�ساعد الحتاد الغرف العربية و�سعادة
تامر من�صور الأمني العام للغرفة التجارية
العربية الربازيلية وجمال �سعيد بوزجنال
م��دي��ر �إدارة الإع �ل��ام يف غ��رف��ة ال�شارقة.
و�أكد اجلانبان �أهمية تعزيز التوا�صل لفتح
جم��االت للتعاون اال�ستثماري يف قطاعات
ال��زراع��ة وال���س�ي��اح��ة وغ�يره��ا ك�م��ا مت بحث
ت �ب��ادل ل�ل�ب�ع�ث��ات ال�ت�ج��اري��ة ل�ع�ق��د ملتقيات
م�شرتكة جتمع رجال الأعمال للتعرف على
�أبرز الفر�ص اال�ستثمارية و�إمكانية التعاون
وال�شراكة بني امل�ستثمرين.
و �أك� ��د � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل ��س�ل�ط��ان العوي�س
ح��ر���ص ال�غ��رف��ة على دف��ع جم��االت التعاون

االق�ت���ص��ادي ب�ين ال���ش��ارق��ة وال�ب�رازي ��ل �إىل
مراحل متقدمة والتن�سيق املتوا�صل لتقدمي
ك��ل م��ا مي�ك��ن م��ن ت���س�ه�ي�لات وم��زاي��ا تعزز
ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��ار املتبادل
وت �ط��وي��ر ال� ��رواب� ��ط ب�ي�ن ق �ط ��اع الأع� �م ��ال
اخل��ا���ص يف الإم � ��ارات وال�ب�رازي ��ل  ،م�شريا
�إىل �أن ال�برازي��ل تعد �شريكا ا�سرتاتيجيا
لدولة الإم��ارات وهي من �أك�ثر دول �أمريكا
اجل�ن��وب�ي��ة ع�لاق��ة م��ع الإم� � ��ارات ح�ي��ث بلغ
حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري غ�ير النفطي بني
البلدين خالل عام  2020نحو  2.8مليار
دوالر �أم��ري �ك��ي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تداعيات
جائحة كوفيد 19-على التجارة العاملية.
و�أكد العوي�س للوفد الزائر وجود الكثري من
الفر�ص اال�ستثمارية التي يجب ا�ستك�شافها
وتعميق العالقات االقت�صادية من خاللها

بني ال�شارقة والربازيل ال�سيما يف القطاعات
احل�ي��وي��ة م�ث��ل ال��زراع��ة وال �غ��ذاء مب��ا يعزز
م��ن م�ساهمة ال���ش��ارق��ة يف اال�سرتاتيجية
الوطنية ل�ل�أم��ن ال�غ��ذائ��ي  ،م�شريا �إىل �أن
غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة ل��دي�ه��ا �أك�ث�ر م��ن � 70ألف
ع�ضو م ��ؤك��دا ال�ت��زام�ه��ا بتوفري ك��ل الدعم
والت�سهيالت ل��رج��ال الأع�م��ال الربازيليني
لت�أ�سي�س �شراكات اقت�صادية وذلك انطالقا
م ��ن �أه ��داف �ه ��ا اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب��دع��م منو
الأع�م��ال وخلق بيئة حمفزة لهم والرتويج
لل�شارقة كمركز جتاري عاملي.
من جانبه �أع��رب �سعادة �أو�سمار �شحفة عن
�إعجابه ال�شديد مبا حققته �إم��ارة ال�شارقة
على �صعيد البنية التحتية اللوج�ستية وبيئة
الأعمال املتطورة وت�شجيع اال�ستثمار وتوفري
�أن�ظ�م��ة م�ت�ط��ورة لت�أ�سي�س الأع �م��ال وبناء

مناطق حرة ذات بنية حتتية حديثة وقطاع
تعليمي و�أك ��ادمي ��ي وف��ق �أرق ��ى املوا�صفات
العاملية ،م��ؤك��دا �أن ه��ذه امل��زاي��ا تفتح املجال
�أم ��ام ب�ن��اء حت��ال��ف م�ستقبلي �أك�ث�ر حيوية
بني الربازيل وال�شارقة ،معربا عن اهتمام
ب�ل�اده ب��دف��ع وت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات التجارية
والإ� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ت �ب��ادل��ة ب�ي�ن القطاعني
اخل��ا���ص يف ال�برازي��ل وال�شارقة �إىل �أف�ضل
امل�ستويات وم��وج�ه��ا دع��وة لغرفة ال�شارقة
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل�ع��ر���ض ال�ع��امل��ي للمنتجات
احلالل يف العا�صمة الربازيلية الذي �سيقام
يف دي���س�م�بر ال �ق��ادم وامل �ن �ت��دى الإقت�صادي
ال�برازي �ل��ي ال�ع��رب��ي ال ��ذي �سيقام يف يوليو
 2022وامل���ش��ارك��ة �أي���ض��ا يف ح�ف��ل الغرفة
التجارية العربية الربازيلية مبنا�سبة مرور
 70عاما على ت�أ�سي�سها.

ي�ست�ضيف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020ال��دورة احلادية ع�شرة
م��ن معر�ض “ماترييالز هاندلينج م�ي��دل �إي�ست” ال�ت�ج��اري الإقليمي
املتخ�ص�ص بحلول امل�ستودعات ونظم اللوج�ستيات و�سال�سل التوريد خالل
الفرتة من  2اىل  4نوفمرب املقبل بالتزامن مع معر�ض هايربمو�شن
دبي لت�سليط ال�ضوء على واقع �سوق الأمتتة مب�شاركة جمموعة من �أهم
امل�ؤ�س�سات والعالمات املعنية بالقطاع.
ويحت�ضن املعر�ض من�صة �سكايلك�س التي ت�ضم ع��ددا من �أب��رز الأ�سماء
يف القطاع بهدف معاجلة بع�ض املو�ضوعات املهمة ذات ال�صلة مبا فيها
“م�شروعات املرافئ بناء من�ش�آت املرافئ وحتديثها وكيفية تطوير املن�ش�آت
امل���س�ت��دام��ة بيئيا” و”دور منهجية م���ش��ارك��ة الأ� �ص��ول يف �صياغة واقع
قطاع اخل��دم��ات اللوج�ستية /ال��و��ص��ول �إىل ال �ق��درات الكامنة للأ�صول
كثيفة اال�ستخدام لر�أ�س املال  -مثل ال�شاحنات وامل�ستودعات وال�سفن”/
و”تطلعات دولة الإمارات �إىل تر�سيخ مكانتها ب�صفتها وجهة رائدة العتماد
تقنيات بلوك ت�شني ومناذج الأعمال اجلديدة يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية
و�سال�سل التوريد ودورها يف دعم الثورة ال�صناعية الرابعة».
وتوقعت م�ؤ�س�سة �سوي�سلوغ امل��زود العاملي للحلول الروبوتية واحللول
امل�ستندة �إىل ال�ب�ي��ان��ات واحل �ل��ول امل��ؤمت�ت��ة امل��رن��ة من��و حجم ��س��وق �أمتتة
امل�ستودعات العاملية مبعدل ال�ضعف بحلول ع��ام  2025وه��و ما �سيقود
�إىل منو ا�ستثنائي يف قطاع الأمتتة الإقليمي مدفوعا مببادرات التحول
الرقمي التي يطرحها امل�ستخدمون.
و�أ�شار ديفيد درونفيلد املدير العام مل�ؤ�س�سة �سوي�سلوغ والع�ضو يف اللجنة
اال�ست�شارية ملعر�ض ماترييالز هاندلينج ميدل �إي�ست �إىل �أن النمو املتوقع
�سيكون نتيجة حم�ف��زات ال��دع��م القوية الفاعلة �ضمن االقت�صاد الكلي
والقطاعات املختلفة  ..مو�ضحا �أن �سوق الأمتتة يف املنطقة ت�شهد نقلة
نوعية بف�ضل مبادرات التحول الرقمي.
وق��ال �إن التوقعات ت�شري �إىل منو حجم �سوق �أمتتة امل�ستودعات مبقدار
ال���ض�ع��ف ب�ح�ل��ول ع��ام  2025م�ستفيدة م��ن ان�ت���ش��ار خ��دم��ات التجارة
الإل�ك�ترون�ي��ة وارت �ف��اع تكاليف ال�ي��د العاملة يف امل�ستودعات حيث تلعب
عمليات الأمتتة دورا وا�سع النطاق يف �إطار الثورة ال�صناعية الرابعة.
و�أ�ضاف �أن منطقة ال�شرق الأو�سط تتح�ضر لتحقيق ا�ستفادة كبرية من
م�سرية التحول الرقمي �إذ تتجه ال�شركات الإقليمية �إىل تقدمي ا�ستثمارات
حقيقية بهدف التو�صل �إىل نتائج ملمو�سة يف هذا الإطار وت�شكل تطبيقات
الأمتتة يف �شتى القطاعات يف دول املنطقة �أ�سواقا نا�شئة مقارنة بالأ�سواق
العاملية ..م�شريا �إىل �أن امتالك الأف�ضلية التناف�سية �سيحظى ب�أهمية
حمورية بالن�سبة مل�سرية النجاح والتطور التي تنتهجها ال�شركات والدول
يف املنطقة.
من جهته قال نافني ناريان الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أي �سي �إم �إي انرتالوغ
الراعي البالتيني ملعر�ض ماترييالز هاندلينج ميدل �إي�ست �إن منطقة
ال�شرق الأو�سط تعتمد حلول �أمتتة امل�ستودعات ب�صورة �أبط�أ من الأ�سواق
الأخ��رى �إال �أن زي��ادة تكاليف اليد العاملة وتراجع الهوام�ش الت�شغيلية
الناجتة عن �أزمة كوفيد 19-قادت ال�شركات ب�سرعة �إىل ا�ستيعاب �أهمية
تطبيق حلول الأمتتة �ضمن خطوط الإنتاج والتوزيع لديها.
و�أ� �ض��اف �أن �أزم��ة كوفيد� 19-أ�سهمت يف ت�سريع اعتماد حلول الأمتتة
اجلزئية والكاملة وتعتمد املنطقة ب�صورة ك�ب�يرة على ال�ق��وى العاملة
لإجناز �أعمال مناولة املواد وعمليات امل�ستودعات .
من جانبه ق��ال جو�شويه باولو�س مدير ع��ام معر�ضي هايربمو�شن دبي
وم��ات�يري��ال��ز هاندلينج م�ي��دل �إي���س��ت �إن ق�ط��اع امل���س�ت��ودع��ات واخلدمات
اللوج�ستية ي�شهد م���س�يرة حت��ول رق�م��ي متميزة ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن نظم
اخلدمات اللوج�ستية يف امل�ستودعات �إ�ضافة �إىل التطور املت�سارع يف �سل�سلة
التوريد الإقليمية ون�سعى من خالل معر�ض ماترييالز هاندلينج ميدل
�إي�ست و�سكايلك�س �إىل توفري املن�صة الأمثل للم�ستخدمني الأوائ��ل وكبار
جهات التوزيع لتتيح لهم ا�ستعرا�ض اخل��دم��ات واحل�ل��ول التي ت�سهم يف
تعزيز الإنتاجية والكفاءة وغريها من النواحي العملية �ضمن امل�ستودعات
ونظم اخلدمات اللوج�ستية و�سل�سلة التوريد.

الثالثاء  12أكتوبر  2021م  -العـدد 13364
12 October 2021 - Issue No 13364

املال والأعمال

Tuesday

�سعيد الطاير ووزير الدولة ل�ش�ؤون الرتويج التجاري الأيرلندي يبحثان التعاون امل�شرتك
•• دبي-وام
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ب �ح��ث م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم �م��د الطاير
ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل �ه �ي �ئ��ة ك� �ه ��رب ��اء وم � �ي� ��اه دب � ��ي خ�ل�ال
لقائه م��ع م�ع��ايل روب ��رت ت��روي وزير
ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال�ت�روي ��ج التجاري
وتنظيم التقنيات الرقمية وال�شركات
يف ح�ك��وم��ة �إي��رل �ن��دا ت��وط�ي��د عالقات
التعاون وتعزيز العمل امل�شرتك وتبادل
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات العاملية الكربى العاملة يف
قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة.
ح���ض��ر ال�ل�ق��اء ب ��ات هيني�سي املفو�ض
العام جلناح �أيرلندا يف «�إك�سبو 2020
دب��ي» وذل��ك على هام�ش زي��ارة البعثة
التجارية الأيرلندية ملعر�ض تكنولوجيا
املياه والطاقة والبيئة «ويتيك�س» ودبي
للطاقة ال�شم�سية الذي عقد يف موقع

�إك�سبو  2020دبي.
و�أك � ��د م �ع��ايل ال �ط��اي��ر خ �ل�ال اللقاء
ح��ر���ص دول ��ة الإم� � ��ارات ع�ل��ى تطوير
العالقات الثنائية مع �أيرلندا وال�سيما
يف جماالت التقنيات الرقمية املتقدمة
وال�صناعة وغ�يره��ا م��ن امل�ج��االت ذات
االهتمام امل�شرتك بالإ�ضافة �إىل كيفية
تعزيز �سبل التعاون وت�ب��ادل اخلربات
بني هيئة كهرباء ومياه دبي وال�شركات
الأي� ��رل � �ن� ��دي� ��ة يف جم � � ��االت الطاقة
املتجددة والنظيفة واال�ستدامة البيئية
واالبتكار واملدن الذكية واملياه.
وت � �ط� ��رق م �ع��ال �ي��ه ل � �ل � ��دورة الثالثة
وال�ع���ش��ري��ن م��ن م�ع��ر���ض «ويتيك�س»
ودب��ي للطاقة ال�شم�سية  2021التي
ا�ستقطبت �أك�ث�ر م��ن � 1200شركة
م��ن  55دول��ة على م�ساحة تزيد عن
 29,200م�ت�ر م��رب��ع  ..م ��ؤك��دا �أن
املعر�ض ي�شهد من��وا �سنويا وح�ضورا

متزايدا من ال�شركات و�أ�صحاب القرار
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن وامل �� �ش�تري��ن واملهتمني
لي�شكل �أح ��د �أب� ��رز امل �ع��ار���ض العاملية
املتخ�ص�صة يف جماالت املياه والكهرباء
وال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ي �ئ��ة وال �ن �ف��ط والغاز
والأبنية اخل�ضراء واال�ستدامة البيئية
وم�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ال�شراكات
وعقد ال�صفقات بني ال�شركات الدولية
ون �ظ�ي�رات �ه��ا امل �ح �ل �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة يف
ق �ط��اع��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل �ي��اه والطاقة
وال �ب �ي �ئ��ة وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل� �ج ��االت ذات
ال�صلة.
و�أو� �ض��ح �أن �أه�م�ي��ة امل�ع��ر���ض تكمن يف
�أن ��ه م�ع��ر���ض ع��امل��ي متخ�ص�ص فريد
م��ن ن��وع��ه ��ش��ام��ل وم�ت�ك��ام��ل م��ن حيث
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وامل�ح�ت��وى وامل�ضمون
وامل� ��� �ش ��ارك ��ة ي �ت �ي��ح ال �ف��ر� �ص��ة ل� �ل ��زوار
لال�ستفادة من جدول الأعمال احلافل
ب��ال �ن��دوات وور� ��ش ال�ع�م��ل املتخ�ص�صة

على ا�ستف�سارات الدول امل�شاركة يف هذا
احلدث الهام».
وذك� ��ر � �س �ع��ادت��ه �أن ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة
لل�ضرائب تقدم خدمة هاتفية خا�صة
لت�سهيل وت���س��ري��ع �إج � � ��راءات ت�سجيل
امل�شاركني الدوليني يف “�إك�سبو 2020
دبي” ل�ضريبة القيمة امل�ضافة ،ب�إجراء
ات �� �ص��االت ه��ات�ف�ي��ة ي �ق��وم م��ن خاللها
موظفو ق�سم الت�سجيل بالهيئة ب�شرح
امل�ت�ط�ل�ب��ات ل�ل�م���ش��ارك�ين ب�شكل مف�صل
لتعبئة الطلب الإلكرتوين عرب املن�صة
املتكاملة خلدمات “ �إك�سبو  2020دبي
“ ،ويتم منح الأول��وي��ة ملعاجلة طلبات
ال�ت���س�ج�ي��ل ل���ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة
ال � � ��واردة م ��ن امل �� �ش��ارك�ين ال��دول �ي�ي�ن يف
املعر�ض.
و�أو�ضح �أن الهيئة �أجنزت بالفعل خالل
الفرتة املا�ضية عمليات ت�سجيل للعديد
من الدول امل�شاركة التي تقدمت بطلبات
للت�سجيل ل�ضريبة ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة،
وت�ق��وم الهيئة مبعاجلة الطلبات التي
ت �ت �ل �ق��اه��ا ع�ب�ر ن �ظ��ام �ه��ا الإل � �ك �ت�روين
ال��س�ترداد �ضريبة القيمة امل�ضافة عن
��س�ل��ع وخ ��دم ��ات م��رت �ب �ط��ة ب� �ـ “�إك�سبو
 2020دبي” ،كما تتم معاجلة طلبات
اال�سرتداد اخلا�صة التي تتلقاها الهيئة
ع�بر مكتب املن�صة املتكاملة املخت�ص
ب��ا� �س �ت�لام وم��راج �ع��ة ط �ل �ب��ات ا�سرتداد
امل �� �ش��ارك�ي�ن غ�ي�ر امل �� �س �ج �ل�ين ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة.

وي� � �ت � ��م ف� �ح� �� ��ص وم � ��راج� � �ع � ��ة ط �ل �ب��ات
اال� �س�ترداد اخل��ا���ص م��ن خ�لال الوكيل
ال�ضريبي ال��ذي يتم تعيينه من مكتب
املن�صة املتكاملة ،ثم يتم ار�سال طلبات
اال� � �س �ت�رداد ع�ب�ر ال�ب�ري��د االلكرتوين
للهيئة expo2020@tax.gov.
 ،aeحيث يتم ا�ستالمها ومراجعتها
من املخت�صني يف الهيئة.
و�أك��د �سعادة خالد الب�ستاين �أن الهيئة
ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق �آل �ي��ة ل ��رد �ضريبة
ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة امل��دف��وع��ة ع��ن ال�سلع
واخلدمات املرتبطة بـ “�إك�سبو 2020
دبي” مبعايري تتميز بال�شفافية والدقة
و� �س �ه��ول��ة ت�ن�ف�ي��ذ الإج� � � ��راءات يف �إط ��ار
امل�ساهمة يف اجلهود املكثفة التي تبذلها
كافة اجلهات املعنية يف الدولة لإجناح
ه ��ذا احل ��دث ال �ع �م�لاق ال ��ذي انطلقت

مب� ��� �ش ��ارك ��ة خ� �ب� ��راء وخم� �ت� ��� �ص�ي�ن يف
جم ��االت االق �ت �� �ص��اد الأخ �� �ض��ر وامل ��دن
الذكية واالبتكار والتنمية امل�ستدامة
وغريها.
م��ن ج��ان �ب��ه �أك� ��د ال ��وزي ��ر الأيرلندي

اهتمام ال�شركات الأيرلندية مبعر�ض
ال�ه�ي�ئ��ة ال �� �س �ن��وي «وي �ت �ي �ك ����س» ورغبة
كربيات ال�شركات يف تعزيز اال�ستثمار
وال�ت�ع��اون وتدعيم الفر�ص التجارية
التي حتقق م�صالح كافة الأطراف.

ف�ع��ال�ي��ات��ه يف الأول م��ن ��ش�ه��ر �أكتوبر
احل��ايل مب�شاركة  192دول��ة ،وي�شكل
من�صة دولية مهمة ل�ل�إم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة جت �م��ع ال� �ع ��امل ع �ل��ى م ��دى 6
�أ�شهر وجت�سد ر�ؤيتها يف جمال التعاون
الدويل.
وك ��ان ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ق ��د �أ�� � �ص � ��درت دلي ً
ال
�إر�� �ش ��ادي� �اً ل �ل �م �� �ش��ارك�ين ال��ر� �س �م �ي�ين يف
“�إك�سبو  2020دبي” يو�ضح الفئات
اخلم�س التي ميكن ا�سرتداد ال�ضريبة
امل��دف��وع��ة عنها ،وتتمثل الفئة الأوىل
يف ��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة املدفوعة
م��ن ق�ب��ل امل �� �ش��ارك ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى �سلع
وخدمات ترتبط ب�شكل مبا�شر ب�إن�شاء
وتركيب وتعديل و�أعمال ديكور وتفكيك
م���س��اح��ة امل �ع��ر���ض اخل��ا� �ص��ة ب ��ه ،بينما
تتمثل الفئة الثانية يف �ضريبة القيمة
امل �� �ض��اف��ة امل��دف��وع��ة م��ن ق �ب��ل امل�شارك
ال��ر��س�م��ي ع�ل��ى ��س�ل��ع وخ��دم��ات ترتبط
ب�شكل مبا�شر ب�أعمال و�أن�شطة تنظيم
وت�شغيل م�ساحات امل�شاركني الر�سميني
يف املعر�ض و�أي��ة ا�ستعرا�ضات وفعاليات
يف موقع �إك�سبو .2020
ووف �ق �اً ل�ل��دل�ي��ل الإر�� �ش ��ادي ف� ��إن الفئة
الثالثة تتمثل يف �ضريبة القيمة امل�ضافة
املدفوعة من قبل امل�شارك الر�سمي على
�سلع وخدمات ترتبط ب�أعمال التنظيم
الفعلية للم�شارك الر�سمي� ،شريطة �أال
تقل قيمة ك��ل �سلعة �أو خدمة يُطالِب
م �ك �ت��ب امل �� �ش ��ارك ال��ر� �س �م��ي با�سرتداد

ال���ض��ري�ب��ة امل��دف��وع��ة ع�ن�ه��ا ع��ن 200
درهم.
و�أ�شار الدليل �إىل �أن الفئة الرابعة تتمثل
يف �ضريبة القيمة امل�ضافة املدفوعة من
قبل امل�شارك الر�سمي واملرتبطة بجميع
العمليات واخلدمات والأن�شطة املقدمة
ل�غ��ر���ض امل���ش��ارك��ة يف “�إك�سبو 2020
دبي” � �س��واء مت��ت داخ ��ل ح ��دود موقع
�إك�سبو � 2020أو خارجه ،وتتمثل الفئة
اخل��ام���س��ة يف �ضريبة القيمة امل�ضافة
املدفوعة على ا�سترياد �سلع خم�ص�صة
لال�ستخدام ال�شخ�صي من قبل املفو�ض
العام للق�سم التابع للم�شارك الر�سمي،
وفريق الق�سم وامل�ستفيدين.
و�أو��ض��ح الدليل �أن��ه لكي يكون امل�شارك
ال��ر� �س �م��ي م� ��ؤه�ل ً�ا ال�� �س�ت�رداد �ضريبة
القيمة امل�ضافة املدفوعة على النفقات يف
�إطار الفئتني الأوىل والثانية �أو النفقات
امل��رت�ب�ط��ة ب�ع��دة ف�ئ��ات مب��ا فيها الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة ي�ج��ب �أن ت�ك��ون ل��دي��ه �شهادة
�أحقية اال� �س�ترداد ال���ص��ادرة ع��ن مكتب
“�إك�سبو  2020دبي” املُن َْ�ش�أ مبوجب
املر�سوم رقم  30ل�سنة  2014ال�صادر
عن حاكم �إمارة دبي� ،أما يف احلاالت التي
ال تكون فيها النفقات مرتبطة بالفئتني
الأوىل وال�ث��ان�ي��ة و�إمن ��ا ت�شمل الفئات
الثالثة �أو الرابعة �أو اخلام�سة فلن يكون
امل�شارك الر�سمي بحاجة للح�صول على
�شهادة �أحقية اال�سرتداد من �أجل التقدم
بطلب ا�سرتداد ال�ضريبة.

االحتادية لل�ضرائب تدعو لال�ستفادة من ت�سهيالت �آلية رد ال�ضريبة للم�شاركني ب�إك�سبو

•• دبي-وام

احتاد الغرف يبحث فر�ص
اال�ستثمار مع طاجيك�ستان

•• دبي-وام

بحث احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة بالدولة م��ع غرفة جت��ارة و�صناعة
طاجيك�ستان �آفاق التعاون امل�شرتك وفر�ص اال�ستثمار بني القطاع اخلا�ص
الإماراتي والطاجيكي يف عدد من املجاالت الهامة لدى اجلانبني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة حميد حممد بن �سامل الأمني العام الحتاد
غ��رف ال�ت�ج��ارة وال�صناعة ب��ال��دول��ة ،جم�شيد ج�ي�م�خ��ون��زاده رئي�س غرفة
جت��ارة و�صناعة طاجيك�ستان بح�ضور �سعادة �شريفي بهادور حممود زاده
�سفري جمهورية طاجيك�ستان لدى الدولة والهام عبد الرحمن قن�صل عام
طاجيك�ستان .و�أعرب الأمني العام الحتاد الغرف عن ترحيب قطاع الأعمال
الإماراتي ب�إقامة �شراكات ا�ستثمارية جمدية مع القطاع اخلا�ص الطاجيكي
نظرا للموارد االقت�صادية املتوفرة لديها ال�سيما املائية والزراعية مبا يعود
بتبادل املنافع وامل�صالح على البلدين .من جهته عرب رئي�س غرفة طاجيك�ستان
عن �سعادته بعقد هذا اللقاء لبحث الفر�ص اال�ستثمارية يف طاجيك�ستان
والإم��ارات و�إيجاد الآليات الالزمة التي ميكن اال�ستفادة منها وا�ستغاللها
بال�شكل الأمثل .و�أثنى على املناخ اال�ستثماري واملوقع اال�سرتاتيجي وبيئة
الأعمال التي تتميز بها دولة الإمارات من حيث الت�شريعات والقوانني التي
ت�شجع على اال�ستثمار الأجنبي وحتمي امل�ستثمرين.

�ستوري الإماراتية تع ّزز
مبادرات اال�ستدامة حول العامل

•• �أبوظبي -الفجر

تلتزم ال�شركة الإماراتية املتكاملة واملبتكرة  ،باحلد من الت�أثريات ال�سلبية
امل�تر ّت�ب��ة على البيئة م��ن خ�لال تنفيذ ا�سرتاتيجية طويلة الأم��د تتمحور
حول حماية البيئة .وبغية تعزيز مبادرات اال�ستدامة ،و ّقعت �شركة �ستوري
لل�ضيافة �شراكة مع �شركة املفتاح الأخ�ضر التي تو ّفر جلميع فنادق املحفظة
الأدوات وامل��وارد ال�لازم��ة لنيل �شهادة اال�ستدامة .يف ال��واق��ع ،ي�شهد القطاع
ال�سياحي تغيرّ ً ا مت�سارعًا كما وي�سعى امل�سافرون بدورهم �إىل اتباع ممار�سات
�سفر م�ستدامة و�صديقة للبيئة� ،سواء من خالل تقليل انبعاثات الكربون �أو
احلد من �أي ت�أثريات �سلبية على النظام البيئي .ويف هذا ال�سياق ،ع ّلق كالوديو
كابات�شيويل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �ستوري لل�ضيافة ،قائ ً
ال“ :من جهتنا،
ن��رى �أن اال��س�ت��دام��ة م��رادف��ة لتلبية االح�ت�ي��اج��ات احل��ال�ي��ة م��ن دون امل�سا�س
باحتياجات الأج�ي��ال القادمة .وم��ن خ�لال مبادراتنا املختلفة ،ن�سعى لت�أدية
واجبنا املتم ّثل باتخاذ جميع اخل�ط��وات ال�لازم��ة للح ّد من �أي ت�أثري �سلبي
على البيئة .كذلك ،ن ّتبع منوذج عمل م�س�ؤو ًال و�شفا ًفا على م�ستوى حمفظتنا
ي�ضمن التزامنا بحماية البيئة والتنمية االجتماعية والنمو االقت�صادي .ونرى
للتو�صل �إىل �أف�ضل الطرق التي
�أن مهمتنا تكمن يف بذل كل اجلهود الالزمة
ّ
ت�ضمن احلفاظ على املوارد الطبيعية وحمايتها من خالل احلد من النفايات
وعدم هدر الطاقة بالتوازي مع تقدمي �أف�ضل التجارب واخلدمات .

 5600ا�ست�شارة قانونية قدمتها اقت�صادية ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة-وام

ك�شف مكتب ال���ش��ؤون القانونية يف اقت�صادية ر�أ� ��س اخليمة ع��ن تقدميه
 5600ا�ست�شارة قانونية جمانية لفئة رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين منذ
بداية العام اجلاري حتى نهاية الربع الثالث .كما �أجرى املكتب  102ت�سوية
ودي��ة ب�ين ال�شركاء ووك�ل�اء اخل��دم��ات وامل�ستثمرين� ،إ�ضافة �إىل قيامه من
خ�لال جلنة تظلمات املتعاملني يف الف�صل يف  1702تظلم م��ن �إج ��راءات
الرقابة واحلماية التجارية وتظلمات متنوعة من املتعاملني .و�شملت جهود
املكتب �أي�ضا الت�صديق على  610من عقود ال�شركات التجارية� ،إ�ضافة �إىل
مراجعة  1120من عقود ال�شركات التجارية التي مت توثيقها �إلكرتونيا
يف نظام تراخي�ص من�صة �أع�م��ال ر�أ���س اخليمة .وذك��ر القا�ضي �إي�ه��اب عبد
الغفار القوين امل�ست�شار القانوين للدائرة �أن مكتب ال�ش�ؤون القانونية رفع
 24مذكرة داخلية ت�ضمنت حت�سينا للإجراءات والقواعد التنظيمية والتي
�صدر مبوجبها قرارات وتعاميم� ،إ�ضافة ملذكرات داخلية ب�ش�أن بع�ض �شكاوى
املتعاملني ت�ضمنت الر�أي القانوين يف ال�شكوى .كما بلغت املراجعات القانونية
والأب �ح��اث القانونية وطلبات �إب ��داء ال ��ر�أي يف م�شروعات ال�ق��وان�ين املحلية
واالحتادية خالل نف�س الفرتة  52طلباً .وقام املكتب �أي�ضا ب�إعداد م�شروعات
القرارات والتعاميم وبلغ عددها  ،30بالإ�ضافة لإع��داد مذكرات واتفاقيات
التفاهم وبلغ عددها  ،15كما قام املكتب بالرد على ما يجاوز  /1000/طلب
ق�ضائي للجهات الق�ضائية املحلية واالحتادية املختلفة.

دائرة الطاقة يف �أبوظبي ت�ستعر�ض م�شاريعها التقنية
املبتكرة خالل �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021

•• �أبوظبي –الفجر:

�أعلنت دائ��رة الطاقة يف �أبوظبي عن م�شاركتها يف فعاليات �أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  ،2021ال��ذي تقام فعالياته يف مركز دب��ي التجاري العاملي خالل
الفرتة بني  17و� 21أكتوبر املقبل ،وذل��ك �ضمن فئة اخلدمات احلكومية
يف جناح حكومة �أبوظبي ،الهادف �إىل ا�ستعرا�ض �أح��دث امل�شاريع واملبادرات
والتطبيقات الرقمية اجل��دي��دة واملبتكرة الهادفة �إىل حتقيق م�ستهدفات
ا�سرتاتيجية �أبوظبي للتحول الرقمي .وت�ستعر�ض دائ��رة الطاقة جمموعة
من امل�شاريع الرقمية والتقنية الرائدة الهادفة �إىل تطوير كامل قطاع الطاقة
وفق �أحدث التقنيات العاملية وتعزيز م�ساهمة تلك التقنيات يف �إدارة منظومة
الطاقة يف الإمارة وفق �آليات متطورة بالتعاون مع خمتلف ال�شركاء.

دع� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة االحت� ��ادي� ��ة لل�ضرائب
امل���ش��ارك�ين ال��ر��س�م�ي�ين ل�لا��س�ت�ف��ادة من
ت �� �س �ه �ي�لات �آل� �ي ��ة رد � �ض��ري �ب��ة القيمة
امل�ضافة املدفوعة عن ال�سلع واخلدمات
امل��رت�ب�ط��ة ب��إك���س�ب��و  2020دب ��ي التي
تطبقها الهيئة ا�ستناداً ل�ق��رار جمل�س
ال��وزراء املوقر رقم “ ”1ل�سنة 2020
يف � �ش ��أن رد ��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة
املدفوعة عن ال�سلع واخلدمات املرتبطة
بـ “ �إك�سبو  2020دبي « .
وقال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير
ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة ل�ل���ض��رائ��ب �إن
الهيئة ا�ستعدت خ�لال الفرتة املا�ضية
بالتعاون مع اجلهات املخت�صة ل�ضمان
التنفيذ ال�سل�س لإج ��راءات رد �ضريبة
ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة امل��دف��وع��ة ع��ن ال�سلع
واخلدمات املرتبطة بـ “�إك�سبو 2020
دبي» .
و�أ�� �ض ��اف “ �أن ه �ن��اك ت��وا� �ص�لا دائما
م�ب��ا��ش��را ي��وم�ي�اً ب�ين الهيئة االحتادية
لل�ضرائب و�إدارة امل�شاركني الدوليني
مب �ك �ت��ب امل �ن �� �ص��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة خلدمات
“�إك�سبو  2020دبي” لتن�سيق اجلهود
امل�شرتكة ،واملعاجلة ال�سريعة لطلبات
امل�شاركني الر�سميني يف املعر�ض� ،سواء
ف�ي�م��ا يتعلق ب�ط�ل�ب��ات ال� ��دول امل�شاركة
للت�سجيل ل�ضريبة القيمة امل�ضافة� ،أو
معاجلة طلبات اال�سرتداد وكذلك الرد

رواد ال�صناعة يف جمال حمطات الب�ضائع ال�سائبة اجلافة يلتقون يف ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�شهدت �إم��ارة ر�أ���س اخليمة التقاء كبار
امل�س�ؤولني يف قطاع حمطات الب�ضائع
ال�سائبة العاملية على م��دار ثالثة �أيام
ملناق�شة �آخ��ر ال�ت�ط��ورات يف تكنولوجيا
مناولة الب�ضائع ال�سائبة ،ف�ض ً
ال عن
�أح��دث الأخبار والتوجهات والتطورات
البيئة وتلك اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة
املتوقعة ل�سنة  2022وما بعدها .وقد
ع �ق��د ه� ��ذا احل � ��دث ب �� �ش �ك��ل مي� ��زج بني
احل�ضور االفرتا�ضي واحلقيقي خالل
الفرتة ما بني  6و� 8أكتوبر يف مرافق
االج�ت�م��اع��ات وامل ��ؤمت��رات مبنتجع دبل
تري – هيلتون يف جزيرة املرجان ب�إمارة
ر�أ�س اخليمة ،و�ضم عدداً من املتحدثني
الذين ح�ضر معظمهم ه��ذا احل��دث يف
ح�ين ظهر بع�ضهم يف ب��ث مبا�شر عرب
الإنرتنت من بلدانهم.
وق��د ج��اء مكان انعقاد امل�ؤمتر – الذي
ا�ست�ضافته موانئ ر�أ�س اخليمة ونظمته
جم�م��وع��ة حم�ط��ات الب�ضائع ال�سائبة
اجل ��اف ��ة ()DBTG؛ وه ��ي جمعية
دول � �ي� ��ة غ �ي�ر رب �ح �ي ��ة – دل � �ي �ل� ً
ا على
االزده��ار اال�ستثنائي الذي حقَّقه ميناء
�صقر ،ال��ذي يعترب ج��زءاً من جمموعة
موانئ ر�أ�س اخليمة ،بو�صفه �أكرب ميناء
للب�ضائع ال���س��ائ�ب��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،بقدرة ا�ستيعابية �سنوية تبلغ
 100م �ل �ي��ون ط� ��ن ،وه� ��و ي �ع��د اليوم
واحداً من �أكرب موانئ الب�ضائع ال�سائبة

اجل ��اف ��ة يف ال �ع ��امل و�أك �ث�ره ��ا ت� �ط ��وراً.
وم��ن املتوقع �أن حتقق جت��ارة الب�ضائع
ال���س��ائ�ب��ة اجل��اف��ة امل�ن�ق��ول��ة ب �ح��راً منواً
ع��امل�ي�اً ي��زي��د ع��ن  4%يف ع��ام 2021
لت�صل �إىل  5.39مليار طن على مدار
العام ،مدعومة بالأن�شطة االقت�صادية
وال���ص�ن��اع�ي��ة ال�ت��ي �ست�ستعيد ن�شاطها
عاملياً.
وب� �ه ��ذا ال �� �ص��دد� � ،ص��رح ال �� �س �ي��د روج ��ر
كال�سكني – الرئيــ�س التنفيــذي ملوانــئ
ر�أ���س اخليمــة – ق��ائ� ً
لا« :نحن �سعداء
ل�ل�غ��اي��ة ب�ن�ج��اح�ن��ا يف ا��س�ت�ق�ب��ال العديد

من القادة يف هذا القطاع العاملي الهام
والرتحيب بهم يف ر�أ�س اخليمة .توا�صل
موانئ ر�أ�س اخليمة ال�سعي نحو هدفها
الرامي �إىل �أن ت�صبح املحرك الرئي�سي
للنمو االقت�صادي يف الإم ��ارة والبوابة
املركزية لباقي �إمارات االحتاد .كان من
دواعي �سرورنا �أن ن�ستعر�ض خربتنا يف
جم��ال الب�ضائع ال�سائبة اجل��اف��ة �أمام
ه��ذا اجل�م�ه��ور امل�م�ي��ز م��ن ك��اف��ة �أنحاء
العامل».
وق ��د جن��ح ب��رن��ام��ج امل ��ؤمت��ر يف تغطية
جمموعة وا�سعة م��ن املو�ضوعات التي

ت �ت �ن��اول امل���ش�ك�لات ال�ف�ن�ي��ة ،وم�شكالت
ال �� �س�ل�ام��ة ،وامل �� �ش �ك�ل�ات الت�شغيلية،
وم�شكالت �سال�سل التوريد .كما كانت
اال�ستدامة من بني املو�ضوعات الأ�سا�سية
امل �ط��روح��ة ل�ل�ب�ح��ث وال �ن �ق��ا���ش ،واطلع
�أع�ضاء الوفود على العمل الد�ؤوب الذي
تقوم به موانئ الب�ضائع ال�سائبة اجلافة
يف �أنحاء العامل بهدف خف�ض انبعاثات
ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون ،والتخفيف من
ح��دة ال �ت ��أث�يرات البيئية الأخ ��رى عرب
جمموعة من التقنيات اجلديدة.
ويف حديثه خ�لال امل ��ؤمت��ر�� ،ص��رح بول

غ��وري����س – امل��دي��ر التنفيذي ملجموعة
حم�ط��ات الب�ضائع ال�سائبة اجل��اف��ة –
قائ ً
ال« :تلعب منطقة ال�شرق الأو�سط
دوراً م�ه�م�اً ��ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة حمطات
الب�ضائع ال�سائبة بو�صفها حموراً رئي�سياً
ل�صادرات مواد البناء اخلام والفو�سفات
والأ�سمدة .نحن �سعداء للغاية بوجودنا
يف ر�أ�س اخليمة وح�صولنا على �إمكانية
اغ �ت �ن��ام ب �ع ����ض ال �ف��ر���ص امل �ه �م��ة التي
تقدمها هذه املنطقة ب�شكل مبا�شر».
جدير بالذكر �أن فريق الإدارة العليا
مبوانئ ر�أ�س اخليمة قد قام با�صطحاب
�أع�ضاء الوفود يف جولة خلف الكوالي�س
يف ميناء �صقر ،وذل��ك لتفقد املن�ش�آت
اخل��ا� �ص��ة ب�ع�م�ل�ي��ات م �ن��اول��ة الب�ضائع
ال�سائبة اجلافة امل�صممة ح�سب املعايري
ال�ع��امل�ي��ة ،حيث ��ش��اه��دوا ب�أعينهم كيف
�أن اال�ستثمارات الأخ�يرة – التي ت�صل
قيمتها �إىل  250مليون دوالر �أمريكي
– �إ�ضافة �إىل �أحدث التقنيات الأملانية،
تتيح الآن حتميل �أك�ثر من 11,000
ط��ن م��ن الب�ضائع ال�سائبة اجل��اف��ة يف
جميع امل��را��س��ي العميقة يف امل�ي�ن��اء كل
�ساعة؛ مم��ا يجعلها ق��ادرة على خدمة
�أ� �ض �خ��م ن ��اق�ل�ات امل � ��واد ال �� �س��ائ �ب��ة على
م�ستوى العامل .كما ا�ستمتع امل�شاركون
يف امل�ؤمتر بزيارة حمجر �ستيفن روك،
وتناول الطعام يف فندق والدورف �أ�سوريا
الفاخر ،وات�سع وقتهم �أي�ضاً لزيارة جبل
جي�س – �أعلى قمة يف الإمارات العربية
املتحدة – خلو�ض مغامرة االنزالق على
�أطول حبل يف العامل.
نبذة عن موانئ ر�أ�س اخليمة
ب�ف���ض��ل ا� �س �ت �ث �م��ارات ال �ب �ن �ي��ة التحتية
ال �ت��ي �ضختها م ��ؤخ��راً وب�ل�غ��ت قيمتها
الإج �م��ال �ي��ة �أك �ث��ر م ��ن  250مليون
دوالر ،ف� ��إن م��وان��ئ ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة تعد
اليوم �شريكاً جتارياً من الدرجة الأوىل
لل�شركات املحلية والإقليمية والدولية
العاملة يف قطاعات البناء والت�صنيع.
وت�ق��دم املجموعة اخل��دم��ات الأ�سا�سية،
مب��ا يف ذل��ك مناولة الب�ضائع ،وت�أجري
الأرا� �ض��ي يف املنطقة احل ��رة ،و�إ�صالح
ال�سفن ،والتخزين ،واملالحة البحرية،
وال��ر��س��و ،و�سياحة ال��رح�لات البحرية،
والتدريب ال�صناعي .وعالوة على ذلك،
فهي تعد املدخل الرئي�سي للعديد من
م��واد البناء التي تبني منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ل�ت���ص�ب��ح من ��وذج� �اً لالزدهار
االقت�صادي.
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�شهد م�شاركة دولية وا�سعة لأكرث من  350عار�ض ًا

جنح يف ا�ستقطاب �أكرث من � 60ألف زائر�« ..إك�سبو ال�شارقة» ي�سدل
ال�ستار على الن�سخة الـ  48من معر�ض «ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات»
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�سدل مركز �إك�سبو ال�شارقة بنجاح باهر
ال�ستار م�ؤخراً على الن�سخة الـ  48من
م�ع��ر���ض “ال�شرق الأو�� �س ��ط لل�ساعات
واملجوهرات” ،ال��ذي �أقيمت فعالياته
حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم
ال �� �ش��ارق��ة ،وب ��دع ��م م ��ن غ��رف��ة جت ��ارة
و�صناعة ال�شارقة ،حيث متكن احلدث
الأك�ب�ر والأه ��م يف قطاع امل�ج��وه��رات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط من ا�ستقطاب
�أكرث من � 60ألف زائر من داخل دولة
الإمارات واملنطقة والعامل.
و�شهد املعر�ض م�شاركة �أكرث من 350
ع��ار� �ض �اً م��ن �أه� ��م ال�لاع �ب�ين املحليني
والدوليني و�أ�شهر العالمات التجارية
ال �ع��امل �ي��ة يف جم ��ال ت���ص�م�ي��م و�صناعة
وجت � ��ارة ال �� �س��اع��ات وامل� �ج ��وه ��رات ،كما
متيزت ه��ذه ال��دورة مب�شاركة �إيطالية
ب �ج �ن��اح ��ض�خ��م � �ض��م حت��ت م�ظ�ل�ت��ه 47
م��ن ك�ب�رى ال���ش��رك��ات الإي�ط��ال�ي��ة التي
عر�ضت �أح��دث �إب��داع��ات�ه��ا لهذا املو�سم
م��ن ت���ش�ك�ي�لات امل �ج��وه��رات التقليدية
واملعا�صرة ،وت�أكيداً على النجاح الالفت

ف �ق��د ��ش�ه��د م �ع��ر���ض ال �� �ش��رق الأو� �س��ط
ل �ل �� �س��اع��ات وامل� �ج ��وه ��رات ع �ق��د لقاءات
مع اجلانب الرو�سي لتخ�صي�ص جناح
�ضخم خ��ا���ص ب��امل�ج��وه��رات والعالمات
الرائدة الرو�سية ،خالل الدورة القادمة
يف .2022
كما حققت ال�شركات الإماراتية ح�ضوراً
الف� �ت� �اً وت� ��أل� �ق� �اً خ �ط��ف �أن � �ظ ��ار ال � ��زوار
مب �ن �ت �ج��ات ح ��اك ��ت ب ��إب��داع��ات �ه��ا ت ��راث
الإم ��ارات مب�صوغات امتزجت بالرقي
والعمق التاريخي الأ�صيل واحلداثة،
يف ح �ي��ن �� �ش� �ك� �ل ��ت م� �ن� ��� �ص ��ة “�صاغة
الإماراتيني” والتي �ضمت  14م�صممة
�إم��ارات �ي��ة ،ع��ام��ل ج��ذب �إ� �ض��ايف للزوار
للتعرف على �أعمال وابتكارات املواهب
الإم��ارات �ي��ة ال�شابة وامل�ب��دع��ة يف جمال
�صناعة املجوهرات.
حتقيق الريادة
و�أع � � ��رب � �س �ع��ادة � �س �ي��ف حم �م��د املدفع
الرئي�س التنفيذي ملركز �إك�سبو ال�شارقة،
عن �سعادته بالنجاح الكبري الذي حققه
“معر�ض ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط لل�ساعات
واملجوهرات” الأم ��ر ال ��ذي جت�ل��ى من
خ�ل�ال �إع �ل��ان اجل �ه��ات ال �ع��ار� �ض��ة عن
رغبتها بتعزيز م�شاركتها يف الدورات
ال �ق��ادم��ة ل�ل�م�ع��ر���ض� ،إىل ج��ان��ب متكن

احل � ��دث م ��ن ا� �س �ت �ق �ط��اب وج � ��ذب دول
ج��دي��دة ان�ضمت �إىل ال�ع��دد الكبري من
ال ��دول امل���ش��ارك��ة ،م���ش�يراً �إىل الن�شاط
ال �ق��وي ال ��ذي ي���ش�ه��ده ق �ط��اع املعار�ض
وامل ��ؤمت��رات يف �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،وجناح
“�إك�سبو ال�شارقة” يف تنظيم وا�ست�ضافة
ك�برى الأح��داث والفعاليات الإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ي� ��أت ��ي ب�ف���ض��ل التوجيهات
ال �� �س ��دي ��دة ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
التي مكنت املركز من حتقيق الريادة يف
�صناعة املعار�ض على م�ستوى املنطقة
والعامل.
تعزيز تناف�سية الدولة
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادة امل��دف��ع �إىل �أن ال�ن�م��و يف
جم ��ال امل �ع��ار���ض امل�ح�ل�ي��ة والإقليمية
املتخ�ص�صة يف قطاع الذهب واملجوهرات
وال� �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا “�إك�سبو ال�شارقة”
ت��واك��ب ال�ن�م��و ال�ق�ي��ا��س��ي ل �ه��ذا القطاع
يف دول��ة الإم� ��ارات ،وتلعب دور مهم يف
ت�ع��زي��ز تناف�سية ال��دول��ة ك�م��رك��ز عاملي
ل �ت �ج��ارة ال ��ذه ��ب وامل� �ج ��وه ��رات وذل ��ك
ب��اال��س�ت�ن��اد �إىل امل�ك��ان��ة ال��رائ��دة لإم ��ارة
ال�شارقة كبوابة العبور الرئي�سية �أمام
ك�برى ال���ش��رك��ات العاملية ل�ل��دخ��ول �إىل

�أ�سواق املنطقة ،مع اال�ستفادة من البنية
التحتية عاملية امل�ستوى ال�ت��ي توفرها
ال�شارقة وخدماتها اللوج�ستية فائقة
الكفاءة ،حيث ت�شكل املعار�ض الدولية
التي ت�ست�ضيفها امل�ساحة الأه��م لعقد
ال�صفقات واكت�شاف الفر�ص اجلديدة
وتفعيلها ب�ين ال�شركات على اختالف
�أحجام �أعمالها.
م�شاركة دولية متنوعة
م��ن جهته �أك ��د �سلطان ��ش�ط��اف مدير
�إدارة املبيعات والت�سويق يف مركز �إك�سبو
ال�شارقة� ،أن جناح املعر�ض يف ا�ستقطاب
ه��ذا ال�ع��دد الكبري م��ن ال ��زوار ي��أت��ي يف
��ض��وء اجل�ه��ود ال��ذي بذلها امل��رك��ز على
�صعيد حتقيق ت�ن��وع وا� �س��ع للعار�ضني
ال��دول�ي�ين امل���ش��ارك�ين ،حيث �ساهم هذا
ال�ت�ن��وع يف ت��وف�ير ت�شكيلة وا��س�ع��ة من
�أح � ��دث خ �ط��وط امل��و� �ض��ة والت�صاميم
الع�صرية من �شتى �أ�سواق العامل حتت
�سقف واح ��د� ،إىل ج��ان��ب �إت��اح��ة �أقوى
ال �ع��رو���ض ل �ه��م ب ��أف �� �ض��ل الأ� �س �ع ��ار مع
تقدمي فر�ص فريدة للزوار للم�شاركة
ب��ال���س�ح��وب��ات ع�ل��ى ج��وائ��ز ق�ي�م��ة ،حيث
�سيتم الإع�لان عن �أ�سماء الفائزين بها
خ�لال الأي ��ام ال�ق��ادم��ة ،م���ش�يراً �إىل �أن
امل��رك��ز �سيعمل يف دورة املعر�ض املقبلة

ع �ل��ى �إط �ل ��اق ال �ع ��دي ��د م ��ن امل � �ب� ��ادرات
ب��ال �ت �ع��اون م��ع غ��رف��ة جت� ��ارة و�صناعة
ال�شارقة التي من �ش�أنها حتقيق النمو
يف �أع��داد العار�ضني وال��زوار و�إ�سعادهم،
وب��ال�ت��ايل تعزيز �أهمية املعر�ض ليظل
امل�ظ�ل��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة الأك �ب�ر ال �ت��ي جتمع
�أقطاب �صناعة املجوهرات.
وحت � ��ول م �ع��ر���ض “ال�شرق الأو�� �س ��ط
لل�ساعات واملجوهرات” منذ انطالقه
م��ن ح ��دث �إق�ل�ي�م��ي �إىل م�ن���ص��ة دولية
ب��ام �ت �ي��از وذل� ��ك يف ظ ��ل ت��و� �س��ع قائمة
ال � � ��دول امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف امل� �ع ��ر� ��ض حيث
�شهدت ه��ذه الن�سخة م�شاركة ك��ل من
�إيطاليا وال�صني وكندا واليابان ولبنان
وليتوانيا وباك�ستان واململكة العربية
ال�سعودية ،البحرين واليمن ،وتركيا،
واململكة املتحدة ،وال�برازي��ل ،ومالطا،
والواليات املتحدة الأمريكية ،بالإ�ضافة
�إىل دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة،
وه ��و م��ا ي �ع��زز م�ك��ان�ت��ه ك ��أب ��رز معر�ض
متخ�ص�ص ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين الإقليمي
وال��دويل معاً ،ف�ضال عن كونه مق�صداً
هاماً لع�شاق املجوهرات وال�ساعات ،حيث
يتم عر�ض �أحدث امل�شغوالت من الذهب
واملجوهرات وال�ساعات من �أك�بر بيوت
وم�صنعي املجوهرات يف العامل.

رئي�س غرفة عجمان ي�شارك يف امللتقى الـ  24للغرفة العربية الأملانية
•• عجمان –الفجر:

�شارك �سعادة املهند�س عبد اهلل بن حممد املويجعي،
رئي�س غرفة جتارة و�صناعة عجمان ،كممثل الحتاد
غرف التجارة وال�صناعة يف دولة الإمارات ،يف امللتقى
الرابع والع�شرون للغرفة العربية الأملانية ،والذي
�أقيم يف العا�صمة الأملانية برلني خالل الفرتة من 4
وحتى � 6أكتوبر اجلاري.
وح���ض��ر امل�ل�ت�ق��ى ع ��دد م��ن ر�ؤ�� �س ��اء ال �غ��رف العربية
واخلليجية� ،إىل جانب الأم�ين العام الحت��اد الغرف

العربية ،وغ��رف��ة جت��ارة و�صناعة �أملانيا االحتادية.
وناق�ش امللتقى عدد من �أب��رز الق�ضايا واملو�ضوعات
املهمة املتعلقة ب�سبل التنمية االقت�صادية يف الدول
خ�ل�ال م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ت�ع��ايف م��ن ت�ب�ع��ات جائحة
كوفيد  19التي �أملت بالعامل.
ون��اق����ش امللتقى ع��دد م��ن امل �ح��اور الرئي�سية والتي
ت���ض�م�ن��ت :ال �ت �ع��اون يف جم� ��االت الأع� �م ��ال املتعلقة
بالطاقة بني كل من ليبيا و�أملانيا ،والنقل واخلدمات
اللوج�ستية وال�ت�ك��ام��ل ب�ين و��س��ائ��ل النقل البحري
وال�ب�ري واجل��وي يف ال�ع��امل العربي .بالإ�ضافة �إىل

واالق �ت �� �ص��اد ب�ي�ن �أمل��ان �ي��ا و� �ص �ن��اع ال� �ق ��رار يف ال ��دول
العربية .كما �شكل احل��دث الإط��ار املنا�سب لإقامة
�شبكات توا�صل ب�ين اجلانبني الإم��ارات��ي والأمل ��اين،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة ع�لاق��ات ت �ع��اون ن��اج�ح��ة بني
ال�شركات العربية والأملانية ،يف ظل مرحلة التعايف
من تبعات جائحة كوفيد  19والتي ي�شهدها العامل
حالياً ،وتتطلب الرتكيز من قبل الدول على تقدمي
الدعم الكبري للقطاعات املت�أثرة باجلائحة ،وبحث
�آل �ي��ات تن�شيط ق�ط��اع��ات ج��دي��دة وت�ع��زي��ز العالقات
التجارية مع �أملانيا خالل املرحلة املقبلة.

�أراد تطلق «كايا» املرحلة الثانية من م�شروع « م�سار» بقيمة  8مليارات درهم يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام

�أط�ل�ق��ت �شركة �أراد للتطوير العقاري
“كايا” امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن جمتمع
“م�سار” يف �ضاحية ال�سيوح بال�شارقة
ت�ضم  421فيال ومنزال ريفيا حيث مت
تقدمي طرحها عقب الطلب الكبري على
وح��دات املرحلة الأوىل من م�سار الذي
تبلغ قيمته  8مليارات درهم.

ويت�ضمن � 4آالف منزل فاخر �ضمن 8
�أحياء �سكنية ومرافق خارجية وريا�ضية
اىل جانب � 50ألف �شجرة.
ومي �ت��د “ َم �� �س��ار “ ع �ل��ى م���س��اح��ة 19
مليون قدم مربع ويت�ضمن درباً م�شجر
بطول  5كيلومرتات للدراجات الهوائية
و  9ح��دائ��ق وم�سابح وم��راف��ق ريا�ضية
متنوعة ومناطق لعب الأطفال و�ساحة
للتزحلق.

و�أ�شاد الأمري خالد بن الوليد بن طالل
نائب رئي�س جمل�س �إدارة �أراد بالطلب
املتنامي على القطاع العقاري يف ال�شارقة
ال��ذي ع��ززت��ه اال�ستثمارات امل�ستمرة يف
البنية التحتية املحلية والت�شريعات
احلكومية املرنة مما �أدى �إىل منو بن�سبة
 40يف املائة يف قيمة العقارات املباعة يف
الإم � ��ارة خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ال���س�ت��ة الأوىل
م��ن ه��ذا ال�ع��ام  .م��ن جانبه ق��ال �أحمد
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رئي�س باك�ستان  :موانىء جوادر
وجبل علي تدعم التجارة الدولية

•• دبي -وام

قال فخامة الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية باك�ستان يف حوار ح�صري
مع وكالة �أنباء الإم��ارات “ وام “ �إن ميناءي ج��وادر وجبل علي يدعمان
حركة التجارة الدولية ويعززان بع�ضهما بع�ضاً.
ويف �أول زي��ارة ر�سمية له �إىل الإم��ارات العربية املتحدة ،التقى علوي يوم
ال�سبت مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”  ..كما افتتح جناح
باك�ستان يف “ �إك�سبو  2020دبي».
وقال علوي �إن بالده ترغب يف اال�ستفادة من منوذج دولة الإمارات يف جذب
اال�ستثمارات  ..معتربا �أن ميناء جوادر هو الأقرب �إىل دول و�سط �آ�سيا ،وهو
يدعم حركة التجارة الدولية.
وق��د �أ�صبح ميناء ج��وادر ال��ذي ل��دي��ه ال�ق��درة احلالية على التعامل مع
 50000ناقلة ب�ضائع مبعدل  12.5م ً
رت كحد �أق�صى  ،جاه ًزا للعمل
ب�شكل كامل يف مايو � .2021أما ميناء جبل علي يف دبي فيعترب الأكرث
ازدحامًا يف ال�شرق الأو�سط وواحدًا من �أكرب املوانئ يف العامل.
وق��ال الرئي�س الباك�ستاين  “ :لقد �سعدت بااللتقاء مع �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  ،و�أود التعبري عن �إعجابي وتقديري
ل�ل��دور ال��ذي تلعبه دب��ي على ال�صعيد ال ��دويل .فقد �أ�صبحت �إم ��ارة دبي
مثا ًال عاملياً يحتذى به يف �إدارة الأعمال وقد جذبت دول العامل املختلفة
لال�ستثمار على �أر�ضها «.
و�أ�شار علوي �إىل �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قد
�أه��داه كتاب “ ق�صتي” بلغة الأردو  ..وق��ال � “ :سوف �أق��ر�أه ب��دون �أدنى
�شك ف�أنا مهتم ب�سرية �سموه الذاتية وكيف ا�ستطاع حتقيق التغيري” .و�أكد
�أن القيادة تتمثل يف اتخاذ القرارات ال�صحيحة وقيادة ال�شعب ومتخذي
القرار �إىل قمم جديدة.
و�أك��د الرئي�س الباك�ستاين �أن العالقات الثنائية بني الإم��ارات وباك�ستان
�شهدت ت �ط��وراً ك�ب�يراً ي�ع��ززه��ا ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري واجل��ال�ي��ة الباك�ستانية
ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تقطن يف ال��دول��ة .و �أو� �ض��ح �أن الأ��س����س ال�ت��ي ت�ق��وم عليها
العالقات الثنائية بني الدولتني ال�صديقتني قوية قائمة على الأخ��وة و
الديانة الواحدة ،م�ؤكداً �أن الدولتني جتمعهما الدعوة لل�سالم.
و�أ� �ش��ار ال��رئ�ي����س ال�ب��اك���س�ت��اين �إىل �أن باك�ستان ك��ان��ت �أول دول ��ة تعرتف
بالإمارات العربية املتحدة يف عام  ، 1971م�ؤكداً �أن الإمارات تعترب �أهم
�شريك جتاري لباك�ستان يف ال�شرق الأو�سط حيث تعدى التبادل التجاري
بينهما  6مليارات دوالر �أمريكي.
و�أو�ضح علوي �أن ب�لاده ترغب يف اال�ستفادة من جتربة الإم��ارات كمركز
للتجارة واال�ستثمار يف العامل  ..وقال  “ :حتاول باك�ستان ت�أ�سي�س جمال
جت��اري �آخ��ر  ،مثل الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،لدينا مناطق اقت�صادية
ومناطق ت�صدير خا�صة  ،حيث يتم ت�شجيع اال�ستثمارات ال�صناعية .لدينا
� ً
أي�ضا �سلطة منطقة تقنية خا�صة حيث ميكن ل�ل�أف��راد جلب ر�أ���س املال
وت�ضمن احلكومة �أن��ه ميكنك �سحب ر�أ���س امل��ال  ،وميكنك جني الأرب��اح ،
وهناك �أي�ضا �إعفاء من ال�ضرائب».
و�أ�ضاف �أن الإمارات �ساهمت ب�أكرث من  200مليون دوالر �أمريكي للق�ضاء
على مر�ض �شلل الأطفال يف باك�ستان يف �إطار امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان.

التقرير اليومي للت�صرفات العقارية

ممث ًال الحتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة

البنية التحية و�إع��ادة الت�أهيل للمدن لتحويلها �إىل
مدن ذكية وحتقيق اال�ستدامة ونظافة البيئة ،كمدن
م�صدر يف �أبوظبي وم�شروع نيوم يف ال�سعودية� .إىل
جانب االقت�صاد الرقمي وت��أث�ير ال�ث��ورة ال�صناعية
ال��راب �ع��ة يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،و��س�ب��ل ن�ق��ل اخل�ب�رات
لتحقيق ا�ستدامة الأعمال وجناح الرقمنة ،وم�ستقبل
اال�ستثمار يف الدول العربية و�أملانيا.
و�أك��د �سعادة املهند�س عبد اهلل بن حممد املويجعي،
�أه�م�ي��ة امللتقى ال ��ذي مي�ث��ل ف��ر��ص��ة مثالية لتبادل
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر وم�ن��اق���ش��ة ��س�ب��ل ت�ن���ش�ي��ط التجارة

Tuesday

اخل�شيبي الرئي�س التنفيذي يف �أراد �إنه
نظرا للطلب اال�ستثنائي على وحدات
املرحلة الأوىل من “م�سار” والتي بعنا
فيها منازل بقيمة  750مليون درهم
ق��ررن��ا ت�ق��دمي ط��رح امل��رح�ل��ة الثانية ..
مو�ضحا �أن��ه �ستتم املبا�شرة بالأعمال
الإن�شائية يف كايا خالل الن�صف الثاين
من  2022واالنتهاء من �أول باقة من
املنازل بحلول نهاية  .2023وتعتزم “

�أراد” ط��رح ع��دد م��ن امل��راف��ق اجلديدة
�ضمن امل�خ�ط��ط ال��رئ�ي���س��ي يف “ مَ�سار
“ و ي���ش�م��ل م���ض�م��ار ج ��ري متوا�صل
بطول  6.6كم وم�ساراً خا�صاً ملحرتيف
ركوب الدراجات الهوائية بني امل�ساحات
اخل� ��� �ض ��راء امل �ح �ي �ط��ة ب� �ه ��ذا املجتمع
الع�صري املتكامل و�سيتم االنتهاء من
ه��ذه امل��راف��ق خ�ل�ال ال��رب��ع ال �ث��اين من
� 2022إىل ج��ان��ب اف�ت�ت��اح م��رك��ز زوار
مَ�سار وفيال العر�ض.
ومت بيع  95يف امل��ائ��ة م��ن “�سنديان”
امل��رح �ل��ة الأوىل م��ن م �� �ش��روع “ مَ�سار
“ و مت��ت تر�سية �أول باقة م��ن العقود
الإن �� �ش��ائ �ي��ة ف �ي �ه��ا خ�ل��ال � �ش �ه��ر مايو
املا�ضي حيث ت�ض ّمن ذلك عقد ت�صميم
البنية التحتية وخ��دم��ات اال�ست�شارات
والإ�� � �ش � ��راف ..ك �م��ا مت ��ت ت��ر� �س �ي��ة عقد
ت���ص�م�ي��م ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وخ ��دم ��ات
اال� �س �ت �� �ش ��ارات والإ�� � �ش � ��راف للمرحلة
ال�سكنية الأوىل يف “ َم���س��ار “ خالل
�سبتمرب املا�ضي حيث من املتوقع ت�سليم
�أول باقة م��ن امل�ن��ازل للمالكني بحلول
نهاية .2022

 889مليون درهم ت�صرفات العقارات يف دبي

•• دبي-الفجر:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�لاك يف دبي �أك�ثر من
 889مليون درهم حيث �شهدت الدائرة �أم�س ت�سجيل  262مبايعة بقيمة
 566.15مليون درهم ،منها  26مبايعة للأرا�ضي بقيمة  123.5مليون
درهم و 236مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  442.64مليون درهم.
وق��د ج��اءت �أه��م مبايعات الأرا� �ض��ي بقيمة  31مليون دره��م يف منطقة
حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  30مليون دره��م يف
منطقة �سيح �شعيب  2تليها مبايعة بقيمة  6مليون دره��م يف منطقة
الرب�شاء جنوب اخلام�سة.
وقد ت�صدرت منطقة ند ال�شبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ
�سجلت  5مبايعة بقيمة  15مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة
بت�سجيلها  4مبايعة بقيمة  9مليون دره��م وث��ال�ث��ة يف وادي ال�صفا 5
بت�سجيلها  4مبايعة بقيمة  15مليون درهم.
�أما فيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44
مليون درهم مبنطقة برج خليفة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10
مليون درهم يف منطقة الكرامة و�أخ�يراً مبايعة بقيمة  8مليون درهم يف
منطقة املركا�ض .وقد ت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث
عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  31مبايعة بقيمة  36مليون درهم
وتلتها منطقة املركا�ض بت�سجيلها  26مبايعة بقيمة  45مليون درهم
وثالثة يف اليفرة  1بت�سجيلها  20مبايعة بقيمة  30مليون درهم .و�سجلت
الرهونات قيمة قدرها  311.42مليون درهم منها  16رهونات �أرا�ضي
بقيمة  34.31مليون دره��م و 50ره��ون��ات فلل و�شقق بقيمة 277.1
مليون دره��م ،وك��ان �أهمها مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة 84
مليون درهم و�أخرى يف منطقة معي�صم الأول بقيمة  83مليون درهم.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/10284
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ملتيفيجني منطقة حرة-ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
64,840
اغرا�ض مكتبيه واغرا�ض متنوعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/11587
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده االفق الدولية للمحا�سبة واملراجعة و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,020
�أغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/8920
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ا�س اف ا�س �سبورت�س فتن�س تريدينج ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
210,550
معدات �صاله ريا�ضيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/6303
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده اورين فتن�س كلوب و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات �صاله ريا�ضيه 32,500
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/4646
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/10/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �شركة حممد املهريي لالدوات الطبية ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
م�ستلزمات طبيه 3,000
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

اعالن بالن�شر
 756/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده -1/ب�سام حممد �سمري �أبوقر�ش  -2عبدالعزيز بن نا�صر بن
عبدالرحمن العبيكان  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة البحرية الوطنية للت�أمني  -فرع دبي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )44663درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

لإعالناتكم
فــــي

يرجى االت�صال على
هاتف024488300:
فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � / SHCFICICPL2021 /0006986أمر �أداء

اىل املدعي عليه�:أيوب عي�سى �إليا�س يحى االمارات العربية املتحدة/اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي /ح�سيب حممد كل خان باك�ستاين/اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ2021/9/12:
بعد االطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
(ثمامنائة �ستة وت�سعون الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  2021/10/7م.
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

اعالن بالن�شر ملوعد اجتماع خربة
يف الق�ضية رقم 11380/2021ايجارات دبی

اىل املدعى عليه  -1 /املدعى عليه الأول  /جواد �ش  .م.ح  -اجلن�سية (البحرين )
يتوجب عليكم با حل�ضور ب�شخ�صكم �أو وكيل قانوين الجتماع اخلربة املحدد له جل�سة يوم
الأحد املوافق  2021-10-17عن بعد با�ستخدام برنامج التوا�صل املرئى (تطبيق زووم)
يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا عن طريق الرابط املرفق �أدناه
https://us04web.zoom.us/j/3726922322?pwd=THIHR1BwOXA0M3RMSTFpSWxvR1dOZz09

املرفوعه �ضدكم  :من املدعيه  :املنطقة احل��رة جلبل على م.م.ح كما يرجى التوا�صل مع
اخلبري املنتدب على الربيد exp.dr.ebraheim@gmail.com
و هاتف رقم  0506805000ويف حالة عدم ح�ضوركم �ستبا�شر اخلربة عملها

اخلبري العقاري /د.ابراهيم على لهب�ش
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حمكمة التنفيذ

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/0003585
اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب  :املدعي (ة)  :ال�سامية للمفرو�شات
اىل  :املدعى عليه  :اف اف دبليو دي منطقة احلرة ذ م م  -قد �أقامت الدعوى تطالب فيها
 الزام املدعى عليه بدفع مبلغ ( )91272,71درهم الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة. �إعالن املدعى عليه باجلل�سة والئحة االدعاء. �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.انت مكلف بح�ضور االجتماع املرئي رقم واملقرر بتاريخ  2021/10/17ال�ساعة  09:00وال��ذي �سيعقد يف حمكمة
ال�شارقة الإحتادية دائرة دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة االت�صال
/h t t p s ://s m a r t j u s t i c e .m o j .g o v .a e /c h r y s a l i s /f /e M e e t i n g /s e a r c h
"
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف
رقم الإجتماع :
		
بيانات الإجتماع :
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7268/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م � 2021/3921أم��ر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 65,896.15درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :تكنو فاب الهند�سية  -ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفار بالزا  ، 2الطابق  - 19مكتب رقم
 1903وميثله /يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ م م) � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 65896.15
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

مركز �سعادة املتعاملني

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
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العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0006588عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة بوابة م�صر لل�شحن ملالكها حممد عبداهلل ال�سيد علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001053مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0002284جتاري (جزئي)

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

�إىل املدعي عليه  :ماري عازار �أ�سعد  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة
بناء على طلب اخل�صم املدخل /يا�سمني عبدالوهاب رزوق��ي رزوق��ي يف الدعوى املذكورة اع�لاه  ,ف�إنه طلب ادخالكم يف
الدعوى كما يطلب :
 -1ا�ستبعاد ا�سم يا�سني عبدالوهاب ومركز عرو�س لبنان من ال�شكوى.
 -2رد دعوى املدعيه بكل ما ت�شمل عليها من طلبات لعدم اال�ستحقاق.
 -3حتويل الدعوى اىل ال�سيدة /ماري عازار ا�سعد التي كانت تعمل لديها املدعيه روال حرب طيلة ال�سنوات ال�سابقة.
 -4حتميل املدعيه م�صروفات التقا�ضي واالتعاب.
وحيث ان طلبات املدعيه /روال عادل حرب اال�صلية تتمثل يف الزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي لها مبلغ  21800درهم

�إىل املحكوم عليه � :شركة بوابة م�صر لل�شحن ملالكها حممد عبداهلل ال�سيد علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يا�سر ابراهيم ال�سيد ابو الف�ضل  ،اجلن�سية  :م�صري
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 36964.0 :
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.

�إىل املحكوم عليه  - 1 :فاروق ندمي مقدم  - 2هبه انترييور ديكور�شن  -م م ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كابارول للدهانات � -ش 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  29449درهم  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ
 2020/10/26اىل متام ال�سداد.
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.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8275

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8278

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8277

بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
�ضد
املنذر �إليهم  -1 /بريجن�س لتجارة الهدايا (�ش.ذ.م.م) (رخ�صة جتارية رقم  - )635945مدين �أ�صلي
 -2راجی�ش كومار كاندامبیث ( -هندي اجلن�سية)  -هوية رقم ( - )784-1975-4375821-9كفيل �ضامن
املو�ضـوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  774,584.36درهم فقط �سبعمائة و�أربعة و�سبعون �ألف وخم�سمائة
و�أربعة وثمانون درهما و�ستة وثالثون فل�ساً بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية %12
ف�إن املنذر مبوجب هذا الإن��ذار يخطر املنذر �إليهم ب�ضرورة �سداد املديونية البالغة  774,584.36درهم فقط
�سبعمائة و�أربعة و�سبعون �ألف وخم�سمائة و�أربعة وثمانون درهماً و�ستة وثالثون فل�ساً بالإ�ضافة اىل الفائدة القانوينة
 ، %12خالل مده �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار ،ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل
امل��دة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه� ،سيبادر املنذر �إىل رف��ع الأم��ر للمحكمة املخت�صة وات�خ��اذ كافة الإج ��راءات القانونية �ضدكم
ال�ست�صدار �أمر �أداء ،وفقاً للمادتني ( )63،62من الالئحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية ،وذلك حفاظاً على
كافة حقوق املنذر ،مع املطالبة بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�سوم التقا�ضي.

بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
�ضد
املنذر �إليهم � -1 /سابنا للتجارة العامة (ذ.م.م) (رخ�صة جتارية رقم  - )36797مدين �أ�صلي
 -2دالبات �سينغ �شوهان  ( -هندي اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ( - )Z3839081كفيل �ضامن
املو�ضـوع  /تكلیف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  1,006,113.85درهم فقط مليون و�ستة �ألف ومائة وثالثة
ع�شر درهما وخم�سة وثمانون فل�ساً بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية % 12
ف�إن املنذر مبوجب هذا الإن��ذار يخطر كل من املنذر �إليهم ب�ضرورة �سداد املديونية البالغة 1,006,113.85
درهم فقط مليون و�ستة �ألف ومائة وثالثة ع�شر درهما وخم�سة وثمانون فل�ساً بالإ�ضافة اىل الفائدة القانوينة
 ،%12خالل مده �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار ،ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل
املدة املذكورة �أع�لاه � ،سيبادر املنذر �إىل رفع الأم��ر للمحكمة املخت�صة واتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم
ال�ست�صدار �أمر �أداء ،وفقاً للمادتني ( )63،62من الالئحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية ،وذلك حكظاً على
كافة حقوق املنذر ،مع املطالبة بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�سوم التقا�سي.

والزامها بالر�سوم وامل�صروفات.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )14شخ�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 2021/10/10

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

تغيري ا�سـم  /زباده ظافر حتات القحطاين

تقدمت املواطنة (زباده ظافر حتات القحطاين/
 /بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم
التوثيقات بتغيري ا�سمها من (زباده) اىل(�شيخه)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
�ضد
املنذر �إليهم  -1 /توبالين للتجارة (�ش.ذ.م.م) (رخ�صة جتارية رقم  - )237206مدين �أ�صلي
 -2برابهاكار ا�شار ( -هندي اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ( - )Z3278603كفيل �ضامن
� -3سونیل كری�ستوفر ا�شار ( هندي اجلن�سية)  -جواز �سفر رقم ( - )Z2405098كفيل �ضامن
املو�ضـــــــــــــــوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  1,589,286.70درهم فقط مليون وخم�سمائة وت�سعة وثمانون �ألف
ومائتان و�ستة وثمانون درهماً و�سبعون فل�ساً بالإ�ضافة ايل الفائدة القانونية % 12
ف�إن املنذر مبوجب هذا الإنذار يخطر كل من املنذر �إليهم ب�ضرورة �سداد املديونية البالغة  1,589,286.70درهم فقط
مليون وخم�سمائة وت�سعة وثمانون �ألف ومائتان و�ستة وثمانون درهماً و�سبعون فل�ساً بالإ�ضافة ايل الفائدة القانوينة
 %12خالل مده �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار ،ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل املدة
املذكورة �أعاله � ،سيبادر املنذر �إىل رفع الأمر للمحكمة املخت�صة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم ال�ست�صدار �أمر
�أداء ،وفقاً للمادتني ( )62 ، 63من الالئحة التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية ،وذلك حفاظاً على كافة حقوق املنذر ،مع
املطالبة بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�سوم التقا�ضي.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سليم كمال دا�سوركار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003687جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سليم كمال دا�سوركار
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خالد عادل عبداهلل خمي�س جمعه املعمري
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  17624.0درهم
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.
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8312

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
االنذار
رقم ()8305/2021

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8304
املنذرة � :شركة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم  1 :جولدين دراجون دينا�ستي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
 -2وقا�ص عظیم خان ( -جمهول حمل الأقامة)
ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعه �سداد الدين املرت�صد بذمتهم مبلغ وقدرة
 6606وذلك خالل خم�سه ايام من تاريخ اال�ستالم مف�صله كاالتی  - :مبلغ وقدرة
 4900دره��م قيمه اعمال ال�صيانه ح�سب ماهو وارد بتقرير ال�صيانه باالمر على
عري�ضه رقم  - 2021/1565مبلغ وق��درة  616دره��م قيمه ايجار  5اي��ام ح�سب
ماهو وارد بتقرير االم��ر على عري�ضه رق��م  - 2019/1565مبلغ وق��درة 1090
درهم ر�سوم وم�صاريف االمر على عري�ضه رقم 2019/1565

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8303

املنذرة  :النابودة للخدمات التخ�ص�صية �ش ذ م م  -اجلن�سية :الأمارات
)AL NABOODAH SPECIALIST SERVICES (LLC
�ضد املنذر اليها :
�شركة احلجاز املعدات امليكانيكية (ذ .م .م) اجلن�سية :الإمارات
)AL HIJAZ MECHANICAL EQUIPMENT CO.(L.L.C.
املو�ضوع  :مبوجب هذا الإن��ذار والتكايف بالوفاء تنذر وتنبه املنذرة على املنذر �إليها ب�سداد
مبلغ وق ��دره  2,500,000دره ��م (اث �ن�ين م�ل�ي��ون وخم�سمائة �أل ��ف دره ��م) ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الفائدة الت�أخريية عن املطل يف ال�سداد بواقع � %12سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كامل املبلغ
يف  15/4/2019وحتى ال�سداد التام وذل��ك خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالم الإنذار،
وذلك للعلم واالحاطة ولتنفيذ ما جاء فيه ولنفاذ مفعوله القانوين يف حق املنذر �إليها مع عدم
االخالل وحفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر �إليها.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

املنذر � /شركة حممد على للتجارة العامة ذ م م
بوكالة املحامي� /أحمد امليدور
�ضد  -املنذر اليه  :عبداخلالق حممد احمد زاهر
املو�ضوع  :ومبوجب ه��ذا االن��ذار ف��ان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد
مبلغ وقدره  17775الف درهم فقط الغري يف موعد �أق�صاه  5ايام من تاريخ
االعالن بالن�شر واال �سي�ضطر املنذر �إىل اتخاذ االجراءات القانونيه التي حتفظ
له حقه واقامة دعاوى ق�ضائيه مع �إلزامه ب�سداد الفائدة القانونية  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026144
تنازل /بيع

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025881
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد� /أحمد حممد علي جمعدار  -اجلن�سية  :الإمارات ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /مهند كامل حممد
ال�سامرائي  -اجلن�سية:العراق ،يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون الرباق للحالقة) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)522983
تعديالت �أخرى • :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
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

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /وليد م�صطفى وي�س  -اجلن�سية  :لبنان يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/حيدر على الدرزية  -اجلن�سية�:سوريا ،يف
الرخ�صة امل�سماه (اللم�سة الراقية ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم ()778796
تعديالت �أخرى • :تغيري وكيل خدمات،
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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

Tuesday

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

�إجتماع خربة

الثالثاء  12أكتوبر  2021م  -العـدد 13364

الكاتب العدل

املنذرة � :شركة � :سنتميرت كيوب للعقارات
املنذر �إليهم  -1 :زامتك تيكنولوجيز � -ش.ذ.م.م
 - 2اجمل خان یار كل
 -3رامی�ش راجام كوناماال ( -جمهول حمل الأقامة)
ف ��إن امل �ن��ذرة ت��ر��س��ل ه��ذا الإن� ��ذار ال �ع��ديل للمنذر �إل�ي�ه��م ل��دف��ع القيمة االي �ج��اري��ة م��ن تاريخ
 2021/2/5حتى ت��اري�خ��ه ب��اال��ض��اف��ة ايل ال�غ��رام��ات امل�ترت�ب��ه عليهم ح�سب عقد االيجار
وباال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف وذلك خالل  30يوما من تاريخة  ...و�إال �سوف تتخذ املنذره
جتاه املنذر اليهم كافة االج��راءات القانونية املنا�سبة لإخالء العني امل�ؤجرة مع حتميلهم كافة
الر�سوم وامل�صاريف وكافة الغرامات املرتتبه عليهم ح�سب عقد االيجار ومطالبتهم بالتعوي�ض
املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة .
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0018624
املخطـر  :حممد ر�ؤف حممود احلارحي البغدادي
م�صري احلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784194816130861
العنـوان  :ال�شارقة  -اخلان  -هاتف رقم 0505810523 :
املخطر �إليه  :حممد عطا اهلل عبداحلليم عبداهلل  -م�صري اجلن�سية
العنـوان  :عجمان  -هاتف رقم0567743046 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ “ ”8,000درهم
الوقائع- :
• حيث ان املخطر اليه قد حرر للمخطر و�صل امانة مببلغ وقدره “ ”8,000در هم “ثمانية �آالف در هم
“ على �أن يقوم بتو�صيل املبلغ لل�سيد /مروان حممد ر�ؤف حممود احلارحي  -م�صري اجلن�سية
"•حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بتو�صيل املبلغ لل�سيد /مروانحممدر�ؤفحمموداحلارحي-م�صرياجلن�سية
• و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة االي�صال وقدره “ ”8,000درهم “ثمانية
�آالف درهم “يف فرتة اق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار و اال �سيتم اتخاد االجراءات القانونية
ال�ستالم املبلغ،
• و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطار كم بهدا ر�سميا،
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إخطار عديل بالغاء جميع الوكاالت بوا�سطة الكاتب العدل
برقم املحرر 2021/0019707
املخطر الأول � :سليمان حممد نور كرميي � -إيراين اجلن�سية ،و يحمل بطاقة هوية رقم ()784198415972417
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0553534880( :
املخطر الثاين  :ايوب ابراهیم میهن دو�ست � -إيراين اجلن�سية ،و يحمل بطاقة هوية رقم ()784198484258581
العنوان :ال�شارقة  -ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم)0502083089( :
املخطر �إليه الأول  :عثمان حممد نور كرميي � -إيراين اجلن�سية
العنوان :ال�شارقة � -شارع النهدة  -ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0505497010( :
املخطر �إليه الثاين  :عبدالكرمي حممد نور كرميي – �إيراين اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع النهدة – ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0506311324( :
املخطر �إليه الثالث  :ح�سان حممد عدنان كركوتلي � -سوري اجلن�سية
العنوان :ال�شارقة � -شارع اخلان  -هاتف رقم )0507068200( :
املو�ضوع  :عزل من جميع الوكاالت
نخطركم مبوجبه ب�أننا قد الغينا جميع الوكاالت العامة �أو اخلا�صة املمنوحة من قبلنا لكم ب�إمارة ال�شارقة و عمال لن�ص املادة )955( :
من قانون املعامالت املدنية رقم )5(:ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة  )1987( :وعليه فان جميع ال�سلطات
وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكاالت من تاريخ ت�سلمك االعالن ،لذلك  ،نرجو �إعالمكم
ب�أننا قد قمنا ب�إلغاء جميع الوكاالت العامة واخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة من تاريخ هذا الكتاب اعاله وان جميع ال�صالحيات وال�سلطات
والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار يعترب الغيا،

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026009
تنازل /بيع
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026108
تنازل /بيع
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025943
تنازل /بيع
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025934
تنازل /بيع

اعـــالن
حيث �أن ال�سيد  :بختيار افغان  -افغان�ستاين اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية (مطعم ركن
الربيع) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )787226حيث ان
ال�سيد  :بختيار افغان – افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف
الرخ�صة التجارية ((مطعم ركن الربيع)) البالغة (� )%100إىلال�سيد  :حممد زريف
احمد خان  -هندي اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )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 على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد مو�سى �صالح احمد  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد جمال الدين
عبداملنان  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  -ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد مو�سى �صالح احمد -
اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك
�إىل ال�سيد :حممد �سكندر حممد �سليمان اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (نهر الراوي لكهرباء
وميكانيك ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )601004ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى • :ال يوجد .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

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /جاجانديب �سينغ بارفيندر �سينغ  -اجلن�سية الهند -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (الفزعة
لطباعة و ت�صوير امل�ستندات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)767586إىل ال�سيد  /راجات �شارما ا�شونی �شارما  -اجلن�سية الهند،
تعديالت اخرى  :اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �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

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /فيفيك اناند اناند  -اجلن�سية  :الهند ،يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة /فيديا بينو بينو كالونكال باالكري�شنان -
اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم البيت االخ�ضر النباتي) ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)565714
تعديالت �أخرى  :تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (مطعم البيت الأخ�ضر النباتي) �إىل (مطعم
البيت الأخ�ضر) ،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

الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
 3326/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبد مو�سى فار�س بيد�س
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دنيا للتمويل ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )129337.56درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 7332/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جيه كيه بايون ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/امل�شاريع االملانية اخلليجية املحدودة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )60261.15درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 7090/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عارف جا�سم �صالح علي البلو�شي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )88065درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 211/2021/907تنفيذ عقاري
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رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فهد بن اعجاز اعجاز احمد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة خا�صة
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )35820درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -ثانيا:بف�سخ اتفاقية االجارة ومالحقها املربمة بني طريف التداعي
وامل�ؤرخة يف 2016/11/15:والزام املدعي عليه برد حيازة العقار ال�شقة  - 2402الطابق  - 24رقم االر�ض 992
 رقم البلدية  393-979ا�سم املبنى  - 1 iconمبنطقة الثنية اخلام�سة  -بامارة دبي  ,مو�ضوع االتفاقيةوت�سليمه للمدعيه و�شطب عبارة االجارة الواردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليه والتي جاء فيها تخ�ضع
ملكية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى
الدائرة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن بالن�شر
 18/2021/1246عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 4815/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة ئي ا�س �سي لتجارة ملواد البناء ذ.م.م  -2حممد ح�سن
ح�سني امل�صري عن نف�سه وب�صفته املدير واملخول بالتوقيع عن �شركة ئي ا�س �سي
لتجارة ملواد البناء ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة فيربك�س ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )70765.98درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 98/2021/227تنفيذ حمرر كاتب عدل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/علي ح�سني عيدان ال�صاحلي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/أ�سامة يون�س
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1432745درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  98/2019/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن  :قا�سم عبا�س جنفي ا�صل � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :يوليا بيلونوغ � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/29:خماطبتكم ال�ستالم
املنقوالت الكائنة يف العقار  -ن��وع العقار �شقة �سكنية  -املنطقة الثنية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  - 959رقم املبنى  - 2ا�سم املبنى �سبا  - 1رقم الوحدة  - 2803امل�ساحة  237.81مرت
مربع  -خالل خم�سة ع�شر يوما واال �سيتم ت�سليمها للمزايد بعد �سداد قيمتها.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد عبداهلل علي عبداهلل الدخيل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )252.668دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 9:30صباحا 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

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  672/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 112/2018ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )493194درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0506335560:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنهما � -1 :سونيا �شاين  -2انيل كومار � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )493194درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1608/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :مطالبة بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره ( )36.918درهم والفائدة
القانونية ب��واق��ع  %9م��ن ت��اري��خ املطالبة وحتى ال�سداد ال�ت��ام وال��زام امل��دع��ي عليهم بامل�صاريف والر�سوم
الق�ضائية .
املدعي:اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -مبنى املحريبي � -شقة
االر�ضي  -مكتب رقم  - 7بجواز حمطة مرتو بنك �أبوظبي التجاري
املطلوب �إعالنه  -1 :ميتل هاو�س للتجارة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/30:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /اوتو ا�سي�ست لتاجري ال�سيارات بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ()36.918
دره��م والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�صاريف
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ وقدره ( )62.279.06درهم اثنان و�ستون الف ومائتان وت�سعه و�سبعون
درهم و�ستة فلو�س  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي �شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي
�سنرت  -وميثله:ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
املطلوب �إعالنه  -1 :خليفه حممد ح�سن عبيد اجلالف � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/7/29:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )50.000درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2021/7/5وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان الدين املق�ضي به ثابت بالكتابة بحق املدعي
عليه اما املبالغ الزائدة عن ذلك املبلغ فهي غري حمددة املقدار لذا رف�ضتها املحكمة لعدم انطباق �شروط
امر االداء املقررة قانونا .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 537/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :دعوى بطلب الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره ( )3487162.29درهم
ثالثة ماليني واربعمائة و�سبعة وثمانون الفا ومائة واثنان و�ستون درهما وت�سعة وع�شرون فل�س  -والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات.
املدعي:بنك ات�ش ا�س بي �سي  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى � - 014شقة 14
املطلوب �إعالنهم  -1 :عبدالقادر القادري  -2مودرين هومز للتجارة العامة �ش.ذ.م.م (حاليا) �شركة نور
احلديثة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م (�سابقا)  -3مركز دبي لل�سرياميك �ش.ذ.م.م � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى بطلب الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعي
مبلغ وقدره ( )3487162.29درهم ثالثة ماليني واربعمائة و�سبعة وثمانون الفا ومائة واثنان و�ستون درهما
وت�سعة وع�شرون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزام
املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/19ال�ساعة 08.30
�ص 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

حماكم دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  FUCEXCICIV2021 /0000035مدين
�إىل املحكوم عليه  :البيت اال�سباين لتجارة مواد البناء ذ.م.م
العنوان:امارة الفجرية املنطقة احلرة طريق خورفكان مقابل ميناء الفجرية برج املها �صندوق
بريد - 5271:هاتف رقم0565600691:
عبداحلكيم حممد املخلف
العنوان:امارة الفجرية املنطقة احلرة طريق خورفكان مقابل ميناء الفجرية برج املها �صندوق
بريد - 5271:هاتف رقم0565600691:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سبتة لتجارة اجلرانيت والرخام
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
 104834.5درهم  -لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1090/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدال�سالم رم�ضان �شريف � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1090:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/19ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالتواب بني�ش � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1134:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

IBAN:AE090500000000020106942

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7401/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم التحكيم ال�صادر بتاريخ 2019/10/17:يف الدعوى التحكيمية
رق��م 1425028128 :وال�صادر من م�ؤ�س�سة التحكيم الق�ضائي وخدمات الو�ساطة يف الواليات
املتحدة االمريكية .
طالب التنفيذ  :جيورجيو مارياين
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع االبراج  -منطقة اخلليج التجاري  -باي �سكوير -
بناية رقم  - 12الطابق  - 3مكتب رقم  303و  - 304رقم مكاين .2687286633
املطلوب �إعالنه  -1 :كالوديو كونتي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )72444898.84دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  822/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/241عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1002641درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين - 3244594826:وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ا�صف �سروار � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1002641درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة با�ست�صدار االم��ر ب��ال��زام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره
( )463.983.78درهما اربعمائة وثالثة و�ستون الفا وت�سعمائة وثالثة وثمانون درهما وثمانية و�سبعون فل�سا والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل بتاريخ 2021/7/31:وحتى ال�سداد التام
و�شمول االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.
املدعي:الأطلية املمتازة لتجارة الأ�صباغ ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة القوز ال�صناعية الثالثة � -شارع �17أ  -مبنى رقم  - 8مكاين رق��م - 2005980225:هاتف
رقم - 048852912:فاك�س - 048852913:متحرك0503686287:
املطلوب �إعالنهما  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا  -2بيفر جلف جويرني اند كالدينج �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي
عليهما  -مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/4:بالزام
املطلوب �ضدهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للطالبة مبلغ ( )463983.78درهم فقط مبلغ وقدره (اربعمائة
وثالثة و�ستني الف وت�سعمائة وثالثة وثمانني درهم وثمانية و�سبعني فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهما الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا
ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
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حماكم دبي
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العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6303/2021/60:امر اداء

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1405/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1134/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1413/2021/322:ا�ستئناف عقاري

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4531/2021/60:امر اداء
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العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1451/2020/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره ( )500.000خم�سمائة
الف درهما ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا و�شامال عما حلقهم من �أ�ضرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم �شامال مبلغ
الدية املق�ضي بها جزائيا مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 38798/2019:جزاء  -والفائدة القانونية عنه بواقع %9
�سنويا من تاريخ احلكم وحتى متام ال�سداد الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بيبي ديفي ب�صفتها زوجة ومن ورثة املتويف/برييندرا جوبتا �شاهاثو وب�صفتها الو�صي ال�شرعي على �أبنائها الق�صر
منه/نيالم كوما ري  -نيكي كوما ري  ,جولو كومار برييندرا جوبتا �شاهاثو  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بوكالة املحامية مع�صومة ح�سن ال�صايغ  -وميثله:عدي تقي هادي القزويني
املطلوب �إعالنه  -1 :رينجيت �شيالبان ناير �سوما�سيكاران بيالي �سوما�سيكاران � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم باداء
مبلغ وقدره ( )500.000خم�سمائة الف درهما ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا و�شامال عما حلقهم من �أ�ضرار مادية ومعنوية
ج��راء وف��اة مورثهم �شامال مبلغ الدية املق�ضي بها جزائيا مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 38798/2019:جزاء
 والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ احلكم وحتى متام ال�سداد الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالت�ضامموالتكافل فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة علما بانه مت تعجيل الدعوى من الوقف  -وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/13ال�ساعة � 08.30ص 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

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13364بتاريخ 2021/10/12
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2233/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املو�ضوع بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )55000خم�سة وخم�سون
الف درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:حممد احمد حممد املر�شدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة الو�صل � -شارع ال�شيخ زايد  -مقابل حمطة مرتو اخلليج
التجاري الطابق الثالث  -مكتب رقم 307
املطلوب �إعالنه  -1 :مرفت احمد عبدالرحمن حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املو�ضوع بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ
وقدره ( )55000خم�سة وخم�سون الف درهم مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/13ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب
ادارة الدعوى 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
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العدد  13364بتاريخ 2021/10/12

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سفينة البحر للمقاوالت الفنية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2019 /M0000563عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة ال�صقور الذهبية لالن�شاءات ذ.م.م
وميثلها ال�سيد/عبداملجيد مروان عبداملجيد علم الدين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002759عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شركة ال�صقور الذهبية لالن�شاءات ذ.م.م وميثلها ال�سيد/عبداملجيد مروان عبداملجيد
علم الدين  -العنوان:ال�شارقة املجاز خلف �شارع كورني�ش البحرية �شقة رقم  10ملك امنة �سامل ارملة
عبداهلل حمد ال�شام�سي و�شركا�ؤها
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد في�صل حممد عبداحلافظ  -اجلن�سية �سوداين
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 23537
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 عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -ستار ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003911مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0007514عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :سفينة البحر للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جمال الدين عبداجلليل �سركار
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  27289درهم
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 عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه � :ستار ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد را�شد خليفه �سلطان ال�شام�سي  ,اجلن�سية االمارات 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 4763
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 عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  :امريكان اليف ان�شورن�س كومباين فرع ال�شارقة
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة املجاز خلف �شارع جمال عبدالنا�صر مكتب رقم  16 17 1طابق رقم
 1ملك عيداهلل ح�سن 0504646071 - 065191201
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
نعلمكم بان املدعي/موالكال جوباالن فاديار جاناردانان اجلن�سية الهند يف الدعوى رقم7514/2021:
دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة.
قد رفع الدعوى املذكورة عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )250000درهم باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/18امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( 15مكتب مدير الدعوى الدائرة العمالية) �شخ�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 2021/10/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
اعالن بالن�شر
 ا�ستئناف عقاري322/2021/1368

2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
اعالن بالن�شر
 ا�ستئناف عقاري322/2021/1409

2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
اعالن بالن�شر
 ا�ستئناف عقاري322/2021/1337

)مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة مبا-  عبدالغفار ر�سول بخ�ش-1/ اىل امل�ست�أنف �ضده
عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت: وميثله-  م�ؤ�س�سة عقار/ ان امل�ست�أنف
 وحددت,954/2021 احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد ا�ست�أنف- املطرو�شي
 �صباحا بقاعة10.00  ال�ساعة2021/10/18 لها جل�سه يوم االثنني املوافق
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

)مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة مبا ان-  علي ر�ضائي داران-1/ اىل امل�ست�أنف �ضده
عبداهلل م��روان عبداهلل احمد بخيت: وميثله-  م�ؤ�س�سة عقار/ امل�ست�أنف
 عقاري2021/1104 احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد ا�ست�أنف- املطرو�شي
10.00  ال�ساعة2021/10/19  وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق,جزئي
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

)مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 خالد بن حممد عا�شقني بن حممد ابراهيم-1/ اىل امل�ست�أنف �ضدهما
 جمهويل-  فريد بن حممد عا�شقني بن حممد ابراهيم دهلوي-2 دهلوي
عبداهلل مروان: وميثله-  م�ؤ�س�سة عقار/ حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد ا�ست�أنف- عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
 ال�ساعة2021/10/20  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق,2021/987
 �صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من10.00
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

249 دائرة امل�صارف اجلزئية رقم:املنظورة يف
) دره��م والر�سوم وامل�صاريف344.164.10(  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره: مو�ضوع الدعوى
 من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ%12 واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
.املعجل بال كفالة
ع.م.البنك التجاري الدويل �ش:املدعي
 �شقه اخلام�س مكتب-  مبنى زمرده-  �شارع ام هرير-  دبي-  بردبي-  الكرامه-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
دانه �صباح حممد: وميثله-  خمترب دبي املركزي- 53 بي
 مدعي عليه:  �صفته-  حممد �سليمان ابراهيم-1 : املطلوب �إعالنه
 ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره: م��و��ض��وع الإع �ل�ان
 من تاريخ رفع الدعوى%12 ) درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية344.164.10(
 وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق- وحتى ال���س��داد ال�ت��ام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب�لا كفالة
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا08.30  ال�ساعة2021/10/17
.وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
MOJAU_2021- 0026036 رقم املعاملة
 بيع/تنازل
 اماراتي اجلن�سية ميلك-  �سامل عبيد خلفان عبداهلل الطنيجي: حيث �أن ال�سيد
الرخ�صة جتارية (البحري للنقليات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
-  �سامل عبيد خلفان عبداهلل الطنيجي: ) حيث ان ال�سيد762621( رخ�صة رقم
اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية
 را�شـد علي خلـف علي القايـدي: ) �إىلال�سيد%100( ((البحري للنقليات)) البالغة
 وعمالبن�ص. تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احلايل،  اماراتي اجلن�سية يف �شان2013 ) ل�سنة4( ) من احكام القانون االحتادي رقم5( ) فقرة14( املادة
 فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على.الكاتب العدل
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على
.ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ مدين1380/2021/208 يف التنفيذ رقم

227 دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  مدين جزئي2020/699  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
. ) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف41330( املنفذ به وقدره
مي �ث �ل��ه يف ال�ت��وق�ي��ع ري �ت��ا ج ��ورج ا�سطفان/���س.م.د. ف�يرن��و���س اي ال ��س��ي م: ط��ال��ب التنفيذ
)(م�ستاجر
.30  الطابق- 3004: ايه بي �آي تاور مكتب رقم-  �شارع ال�شيخ زايد-  بردبي- امارة دبي:عنوانه
 منفذ �ضده:  �صفته-  منى علي حممد علي-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة41330( به وق��دره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
اعالن بيع عقار بالن�شر
 بيع عقار مرهون130/2020/250 يف الدعوى رقم

187  دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم: املنظورة يف
 بال�صيغة التنفيذية21/01/2015  امل�برم بتاريخAJBK/MTGA/2015/08  تزییل عقد الرهن مرجع رق��م: مو�ضوع الدعوى
- 825  رقم البلدية- 190  رقم الأر�ض-  يف منطقة برج خليفة-  من نوع �شقة �سكنية- وتوقيع احلجز على العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي
 ومن ثم بيع،138.12  امل�ساحة الكلية باملرت املربع- 31  رقم الطابق- 3106  رقم العقار- 1  بوليفارد تي29  ا�سم املبنى- 1  رقم املبنى345
.هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم
 حبيب:  وميثله-  مبنى امليناء-  �شارع امليناء-  عجمان-  الب�ستان-  �إمارة عجمان-  الإمارات:  عنوانه-  �ش م ع-  م�صرف عجمان: طالب التنفيذ
-  �شارع ال�شيخ حممد بن زايد-  دبي-  بردبي-  �إمارة دبي-  الإمارات:  عنوانه-  علي ر�ؤف ع�سريان:  املطلوب �إعالنه- حممد �شريف عبداهلل املال
n@e - 05674657969 - 35  فيال رقم- مبنى منطقة ذا فيال
م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری05:00:00  ال�ساعة2021/10/20  �أن��ه يف يوم االربعاء املوافق: مو�ضوع الإع�لان
http://www. بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض%20 ) وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عنemiratesauction.ae
 من قانون الإجراءات املدنية301 على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
29 :  ا�سم املبنى- 1 :  رقم املبنى- 190  رقم االر�ض-  برج خليفة:  املنطقة-  �شقة �سكنية: خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات
. مرت مربع138,12 :  امل�ساحة- 31  رقم الطابق- 3106 :  رقم العقار- 1 بوليفارد تي
،  يدفع املبلغ فورا-1 : مالحظات
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Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/822- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. "241/2020 Real Estate
Summary", by paying the execution amount of (AED 1002641), including the charges
and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified 1- Mohammad Asif Sarwar - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (1002641) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within
15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hoda Ali Al Zarooni

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/672- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 112/2018, by paying the execution
amount of (AED 493194), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0506335560- Email execution1@omalc.ae, Makani 3244594826,
IBAN AE090500000000020106942
Parties to be notified
1- Sonia Chani
Capacity: Execution Respondent
2- Anil Kumar
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case against
you ordering you to pay the execution amount of (493194) dirhams to the execution applicant
or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of noncompliance with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Hamad Essa Salman

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
)مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
 ا�ستئناف عقاري1406/2021/322:يف اال�ستئناف رقم
90 دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم:املنظورة يف
 والر�سوم,  عقاري جزئي1115/2021: �إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م: مو�ضوع اال�ستئناف
.وامل�صاريف واالتعاب
م�ؤ�س�سة عقار:امل�ست�أنف
 مكتب رقم-  امليزانني-  بناية نقطة االعمال-  منطقة بور�سعيد-  �شارع املطار- امارة دبي:عنوانه
- 3244594826  مكاين- INFO3@OMALCE.AE: بريد الكرتوين- 0506767616: هاتف- 9
IBAN:AE090500000000020106942

عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي:وميثله
 م�ست�أنف �ضده:  �صفته-  عثمان بوبو فقي-1 : املطلوب �إعالنه
. عقاري جزئي1115/2021:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد �أ�ست�أنف القرار: مو�ضوع الإعالن
 �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد10.00  ال�ساعة2021/10/19 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
. وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا,
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
اعالن بالن�شر
 جتاري م�صارف جزئي569/2021/38:يف الدعوى رقم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

2021/10/12  بتاريخ13364 العدد

اعالن ن�شرا
ت�شوكوويك نوانيزوبا/ �إىل املدعي عليه
ومقره مدينة خور فكان الرفاع
 ابراهيم عبدالرزاق عبداهلل عبدالرزاق النقبي/وذلك حيث �أن املدعي
 لدى جلنة ف�ض املنازعات2021/131 قد �أقام �ضدكم دعوى تنفيذية بالرقم
االيجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�ضي ح�ضوركم �شخ�صيا �أو وكيال
 يوم من تاريخ15 عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة
 ويف حالة تخلفكم عن.الإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان
احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم
بنظر الدعوى يف غيابكم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد

اعالن بالن�شر
 تنفيذ جتاري4409/2021/207

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 �ش ذ م م-  بريجنز كينج للتجارة العامة-1/اىل املنفذ �ضده
 عن نف�سه وب�صفته �شريك واملدير املخول ل�شركة-  حمي الدين عبداللطيف م�ؤذن-2
 جمهويل حمل-  و�ضامن للت�سهيالت امل�صريف-  �ش ذ م م- بريجنز كينج للتجارة العامة
 نوال زايد/  وميثله-  �ش م ع- بنك �أبوظبي الأول/ مبا ان الطالب التنفيذ- الإقامة
�ساملني ظبيك احلو�سني قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم
.) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة935743.59( بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364
Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1413- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1090/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified 1- Abdulsalam Ramadhan Shariff Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1090/2021 Real
Estate Summary
The hearing of Tuesday 19-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حمكمةاال�ستئناف
2021/10/12  بتاريخ13364 العدد
)مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
 ا�ستئناف عقاري1414/2021/322:يف اال�ستئناف رقم
202 دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم:املنظورة يف
 والر�سوم,  عقاري جزئي1080/2021: �إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م: مو�ضوع اال�ستئناف
.وامل�صاريف واالتعاب
م�ؤ�س�سة عقار:امل�ست�أنف
 مكتب رقم-  امليزانني-  بناية نقطة االعمال-  منطقة بور�سعيد-  �شارع املطار- امارة دبي:عنوانه
- 3244594826  مكاين- INFO3@OMALCE.AE: بريد الكرتوين- 0506767616: هاتف- 9
IBAN:AE090500000000020106942

عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي:وميثله
 م�ست�أنف �ضده:  �صفته-  ال�سيا �سدريتدنوفا-1 : املطلوب �إعالنه
 وحددت. عقاري جزئي1080/2021:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد �أ�ست�أنف: مو�ضوع الإعالن
 وعليه,  �ص بقاعة التقا�ضي عن بعد10.00  ال�ساعة2021/10/18 لها جل�سة يوم االثنني املوافق
.يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364
A defendant's announcement of publication to the Office of
The Litigation Administration of the Federal Court of Sharjah Civil Court
in case No. SHCFICIREA2021/0005538/Civil (partial)
To the defendant: 3- Manish Kumar
Address: Al Buhaira, Cedar Building 1805 0506036786
For defendant's announcement in Arabic and English
The defendant is obliged to pay a sum (AED 125,000).
The defendant is obliged to pay fees, expenses and lawyers' fees. including the
judgment with expedited enforcement.
You are charged with attending the hearing on 18/10/2021 before the Office
of The Litigation Administration of the Federal Court of Sharjah Civil Court
- Office No. (Office of the Director of Litigation No. 10) in person or by an
authorized attorney, and to submit a reply note to the case with all documents
attached within a period of not more than ten days from the date of publication
in order to consider the above mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office Aisha Abdullah Al Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364
Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1405- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject
Appealing the verdict issued in Case No. 1134/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Abdul Tawab Benish
Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1134/2021 Real Estate Summary
The hearing of Wednesday 20-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Ahmed Mohammed Al Ansari

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

SHARJAH COURT
Summons for appearing a Hearing By Remote Visual Communication
In the case No (SHCFICIREA2021/0003585)
Service by publishing in the wide-reputed newspaper in two languages Arabic & English
Based on the request of the plaintiff: Al Samiah Furniture
To : Defendant: FFWD FZ-LLC - Has filed this case and in which it demands:
• Obligating the defendant to pay an amount of (AED 91,272.71)
• Obligating the defendant to the fees, expenses and advocacy's fees.
• Serving the defendant with the hearing and the statement of claim.
• Inclusion the judgment with summary of execution as per provisions of the article No. 229
clause (5) of the civil procedures.
You are required to attend the visual hearing No …. which will be held on 17/10/2021 at 09:00
in the Sharjah Federal Court - The One Day Civil Commercial Circuit The Fifth Circuit by the
remote visual communication through the website of ministry of justice: https://smartjustice.
moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search/gate of the visual hearing, personally or by approved an
attorney. Or you scan the under mentioned code by your mobile phone.
Data of hearing:
No. of Hearing:
You can submit your reply memo regarding the case along with the documents via the electronic
system after permission of the court to you to do the same.
Customers Happiness Center

Notification by publication of the Respondent
Payment Notice
in Case No. SHCEXCIPOR2021/0003687- Commercial (Partial)
To: Defendant: SALEEM KAMAL DASURKAR KAMAL EBRAHIM
Whereas the attached judgment has been rendered a copy of it against you in
favor of the Plaintiff
Plaintiff: Party KHALID ADIL ABDALLAH KHAMIS ALMEMARI
in the above-mentioned case.
Whereas the aforementioned Prevailing Party has applied for the execution of
the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the
judgment required to be executed is as follows:
The grand total including fees and expenses : 17624
Therefore, you are required to execute the above-mentioned deed within [15] days
from the date of your announcement of this notice.
In the event that you fail to do so, the Court would take the compulsory
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge
WAEL AHMED ABDALLA
Sharjah Court - Civil Execution Court

Real Estate Appeal 1409/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- ALI REZAEI DARAN
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by /
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1104/2021 Real
Estate Summary The hearing of Tuesday 19-10-2021 at 10:00
AM on the online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be
trailed in absentia.

فقدان جواز �سفر

 ن��ور ال��دي��ن ابراهيم احمد/فقد امل��دع��و

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364
Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1414- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1080/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified 1- Ilsiya Sadritdinova Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1080/2021 Real Estate Summary
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Hamad Abdurrahman Kulat

 االردن اجلن�سية جواز �سفره رقم،احلارثي
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

Date 12/ 10/ 2021 Issue No : 13364

Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/ 2021/1406 - Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1115/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified 1- Osman Bobo Faki Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1115/2021 Real Estate Summary
The hearing of Tuesday 19-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined
for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal attorneys
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Hamad Abdurrahman Kulat

Real Estate Appeal 1368/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1- Abdul Ghaffar Rasool Bakhsh
Unknown place of residence
Whereas the appellant Aqaar Corporation - Represented by /
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 954/2021
The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 AM on the
online court hearing was determined for the same. Therefore,
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney
and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.

) من يجده عليه االت�صالO410970(

لإعالناتكم يف

0504596006 بتليفون رقم
فقدان جواز �سفر
 فيكتور/ ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و
 الفلبني، �سان�شيز جوراجنو
 ج� ��واز �سفره- اجل�ن���س�ي��ة
)a3875440p( رق��م
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557318977

فقدان جواز �سفر

 �ستيفان/ ف�ق��د امل��دع��و
 املانيا اجلن�سية، مو�سري
 ج � � � ��واز � � �س � �ف� ��ره رق� ��م)G 1 H H 6 C F R X (
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االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
0585315866
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ثقافة وفنون

Tuesday

�شهد حفل االفتتاح العر�ض الأول يف ال�شرق الأو�سط من الفيلم الكوري “بوري»

«ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب» يفتح �أبوابه للجمهور من
خمتلف بلدان العامل عار�ض ًا �أكرث من  80فيلم ًا من  38دولة عربية و�أجنبية
•جواهر بنت عبد اهلل القا�سمي :املهرجان رافد لطاقات الأجيال اجلديدة ومن�صة لتعزيز
ارتباطهم بال�سينما
•نهلة الفهد :املهرجان فر�صة ذهبية مل تكن متاحة من قبل للأجيال ال�سابقة
•عابد فهد :ما نزرعه اليوم يف وجدان �أبنائنا �سيزهر يف الغد وعي ًا وثقافة نع ّلق عليها
الآمال
•يحيى مهايني يف كلمته للأطفال وال�شباب :هناك طرق عديدة لل�سعادة حني تدركونها
�ستكونون قادرين على احلفاظ على �شغفكم وف�ضولكم وخيالكم
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك ��دت ال�شيخة ج��واه��ر بنت ع�ب��داهلل القا�سمي،
مدير م�ؤ�س�سة (ف��ن) ومدير مهرجان ال�شارقة
ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب� ،أن املهرجان
راف��د لطاقات الأجيال اجلديدة ومن�صة لتعزيز
ارتباطهم بال�سينما التي ع ّمقت �صلتنا باحلياة
ور�سخت يف داخلنا قيمة الأ�شياء على ب�ساطتها،
ّ
وقالت�“ :أعادت ال�سينما تعريف العاديّ  ،وجعلت
والبديهي حالة ا�ستثنائية ،و�أدخلتنا
من اليومي
ّ
معها �إىل �آفاق مليئة بالإبداع واللحظات التي ال
تن�سى ،فكانت �سبيلنا لتجاوز خمتلف التحديات،
وتخطي احلواجز التي حالت دون توا�صلنا خالل
ظ��روف ال�صعبة ،لهذا نفتح دورة ه��ذا العام من
املهرجان �أم��ام ع�شاق ال�سينما من خمتلف بلدان
ال�ع��امل يف جت��رب��ة اف�ترا��ض�ي��ة ا�ستثنائية ،ت�ش ّكل
رح�ل��ة يف ال�ف��ن ويف ج�م��ال م�ع��امل �إم ��ارة ال�شارقة
ال�سياح ّية والطبيعية».
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة م��دي��ر م�ؤ�س�سة (ف��ن) يف
حفل افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان
ال�شارقة ال�سينمائي ال��دويل للأطفال وال�شباب،
ال��ذي عقد “عن بعد” ،وحت��دث خالله ك��ل من
املخرجة الإمارتية نهلة الفهد ،والفنان ال�سوري
ع��اب��د ف �ه��د ،وال �ف �ن��ان ال �� �س��وري ي�ح�ي��ى حمياين،
بح�ضور عدد من ممثلي و�سائل الإع�لام املحلية
والأج �ن �ب �ي ��ة ،وجم �م��وع��ة الأط � �ف ��ال واليافعني
وال�شباب املعنني ب�صناعة ال�سينما.
وتقام فعاليات املهرجان هذا العام -عن بعد -حتت
�شعار “فكر �سينما” حتى � 15أكتوبر اجلاري،
بتنظيم م�ؤ�س�سة (فن) املعنية بتعزيز ودعم الفن
الإعالمي للأطفال والنا�شئة يف الإم��ارات ،حتت
رعاية قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو
ال�شيخة ج��واه��ر بنت حممد القا�سمي ،رئي�سة
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة.
وق��ال��ت ال�شيخة ج��واه��ر بنت ع�ب��داهلل القا�سمي:
“على ام�ت��داد �سنوات ،ا�ستثمرنا يف م�ؤ�س�سة فن
بطاقات الأطفال وال�شباب ،وحر�صنا على ترجمة
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن

ويركز الفيلم على اال�ضطراب الذي تعانيه الفتاة
ال�صغرية ل�ت�ت�لاءم م��ع عائلتها ،وي�ضع امل�شاهد
�أمام �أ�سئلة :هل يحبها �أهلها �أقل من �أخيها ،وهل
�سيحبونها �أكرث لو كانت �صماء؟

حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى  ،الرامية
�إىل بناء جيل ق��ادر على تلبية الطموحات ،جيل
م�ت�م��� ّ�س��ك ب�ه��وي�ت��ه وث �ق��اف �ت��ه ،وت�ن�ف�ي��ذ توجيهات
ق��ري �ن �ت��ه � �س �م��و ال �� �ش �ي �خ��ة ج ��واه ��ر ب �ن��ت حممد
القا�سمي ،رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة،
التي تدعو لبناء جيل طموح ق��ادر على الإبداع،
يت�سنى له م�شاركة ق�ضاياه وتطلعاته الفنية مع
�أقرانه من خمتلف �أنحاء العامل».
و�أ�ضافت القا�سمي“ :يجمعنا مهرجان ال�شارقة
ال�سينمائي ال��دويل للأطفال وال�شباب يف دورته
الثامنة من جديد ،على هدف واحد ،ور�ؤية �سامية
حمب لل�سينما ،قاد ٌر
غر�ضها ت�أ�سي�س جيل جديد ّ
على تب ّني مفردات الفنّ الإعالمي اجلديد».
نهلة ال��ف��ه��د :امل��ه��رج��ان ينقل الأط��ف��ال
وال�شباب من مرحلة ا�ستهالك ال�سينما �إىل ي�ظ��ل ب�ح��اج��ة مل�ث��ل ه ��ذه امل �ه��رج��ان��ات ال �ت��ي تهتم
ب�أبنائنا ال�شباب وت�ساعدهم على تطوير واكت�شاف
تعلم �صناعتها و�إنتاجها
من جانبها قالت املخرجة الإماراتية نهلة الفهد� :إمكانياتهم ،وتوجيهها نحو الطريق ال�صحيح».
“مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال
وال�شباب هو فر�صة ذهبية مل تكن متاحة من قبل عابد فهد :ذاك��رة الطفولة و�سن ال�شباب
للأجيال ال�سابقة ،فهو يتيح فر�صة كبرية ملحبي ت���ؤرخ ملحطات الده�شة الأوىل يف وعينا
الت�صوير والتمثيل والإخراج ال�سينمائي ليعربوا باحلياة والفن،
عن ر�ؤاهم ويحرتفوا �صناعة ال�سينما من خالل وق��ال املمثل ال�سوري ،عابد فهد“ :للفن �سحره
ع��رو���ض الأف� �ل��ام ،وت�ن�ظ�ي��م ال ��ور� ��ش التدريبية ال��ذي ال يقاوم ،ولفئة ال�شباب والأط�ف��ال مقدرة
واحللقات النقا�شية ومن خالل اللقاء باخلرباء ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ع �ل��ى ا��س�ت�ل�ه��ام ج �م��ال �ي��ات ال�سينما،
وتلقيها من زاوية تلبي �أحالمهم وتعك�س ثقافة
و�أ�صحاب التجارب ال�سينمائية».
و�أ��ض��اف��ت�“ :إن قيمة املهرجان و�أث ��ره �أ�صبحت اللحظة الراهنة التي يعي�شونها،
�أكرب ،نتيجة ملا يقدمه من تدريب وما يعمل عليه ودائ �م �اً م��ا ت ��ؤرخ ذاك ��رة الطفولة و��س��ن ال�شباب
من تنمية للمواهب اجل��دي��دة ،لأن��ه بذلك ينقل ملحطات الده�شة الأوىل يف وعينا باحلياة والفن.
الأطفال وال�شباب من مرحلة ا�ستهالك ال�سينما ،اب�ت��داء بغناء الأم�ه��ات وحل��ن الن�شيد يف املدر�سة
�إىل ت�ع�ل��م �صناعتها وامل� ��رور مب��راح��ل �إنتاجها ،م� ��رورا ب�ل��وح��ات ال�ط�ب�ي�ع��ة و� �ص��و ًال �إىل امل�شاهد
وبذلك يكت�سبون اخلربات ويتعلمون الكثري حول ال�سينمائية التي ال تفارقنا».
و�أ�ضاف عابد فهد�“ :إن و�صول مهرجان ال�شارقة
هذا الفن».
وتابعت� ”:أرى �أن ال�شغف لدى الأطفال وال�شباب ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال � ��دويل لل��أط �ف��ال وال �� �ش �ب��اب �إىل
بال�سينما ،ال ي�ستمر �إال من خالل املمار�سة و�صقل دورته الثامنة يجعل له دوراً �أكيداً يف بناء ذاكرة
املوهبة .فقد يكون يف كل عائلة م�شروع خمرج� ،سينمائية لل�شباب والأطفال ،و�أن ما نزرعه اليوم
�أو م�صور �سينمائي� ،أو ممثل� ،أو كاتب �سيناريو ،يف وجدان �أبنائنا �سوف يزهر يف الغد وعياً وثقافة
�سواء ك��ان طف ً
ال �أو �شاباً .لكن اكت�شاف املواهب نع ّلق عليها الآمال».

يحيى مهايني :احلافز ال�شخ�صي يقود �إىل
النجاح
ويف كلمته ق��ال ال�ك��ات��ب وامل�م�ث��ل ال���س��وري يحيى
مهايني خماطباً الأطفال وال�شباب“ :كلنا ن�سعى
�إىل ال�سعادة ،ولكن لدينا وجهات نظر خمتلفة عما
يجعلنا �سعداء ،وعندما تدركون �أن هناك العديد
من الطرق التي ت�ؤدي �إىل ال�سعادة �سوف تكونون
ق��ادري��ن ع�ل��ى احل �ف��اظ ع�ل��ى �شغفكم وف�ضولكم
وخيالكم».
ً
وت��اب��ع م�ق��دم�ا خ�لا��ص��ة جت��رب�ت��ه�“ :إن ال�شعور
ب��ال��ر��ض��ا ع��ن ال�ن�ف����س م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل يجلب
ال�سعادة ،و�أح��ث الأط�ف��ال وال�شباب لكي ي�س�ألوا
�أنف�سهم ما هو ال�شيء الذي �سي�شعرهم بالر�ضا،
ليجعلوا منه هدفا يكتبونه ويذكروا �أنف�سهم به
كل يوم ،لأن احلافز ال�شخ�صي يقود �إىل النجاح».
و�شهد حفل االف�ت�ت��اح ال�ع��ر���ض الأول يف ال�شرق
االو��س��ط م��ن الفيلم ال�ك��وري “بوري” مرتجماً
�إىل العربية والإجنليزية ،وه��و فيلم من اخراج
ج�ين ي��و ك�ي��م ،ت ��دور �أح��داث��ه ح��ول ف�ت��اة �صغرية
ت��دع��ى “بوري” تعي�ش م��ع وال��دي �ه��ا و�شقيقها
ال�صغري ،وهي الفرد الوحيد التي ميكنها التحدث
وال�سمع يف �أ�سرة جميع �أفرادها �صم وبكم ،تظل
“بوري” ت�صلي با�ستمرار لت�صبح �صماء �أي�ضاً،

�أكرث من  80فيلم ًا من  38دولة
ً
وتقدم هذه ال��دورة �أك�ثر من  80فيلما من 38
دولة عربية و�أجنبية ،منها � 6أفالم تعر�ض للمرة
الأوىل عاملياً ،و 35فيلماً يعر�ض للمرة الأوىل
يف ال�شرق الأو��س��ط ،و 4يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل � 4أف�ل�ام تعر�ض لأول
مرة يف دولة الإمارات.
وت �ت��وزع ال �ع��رو���ض ع�ل��ى ف�ئ��ات امل �ه��رج��ان ال�سبع،
وهي �أف�لام من �صنع الأطفال والنا�شئة ،و�أفالم
خليجية ق�صرية ،و�أف�لام دولية ق�صرية ،و�أفالم
الر�سوم املتحركة ،و�أفالم وثائقية ،و�أفالم روائية،
و�أف�لام من �صنع الطلبة ،جاء اختيارها من بني
 4284فيلما تقدم للم�شاركة يف املهرجان خالل
العامني  2020والعام اجلاري.
وت�ضم قائمة ال��دول التي تعر�ض �أفالماً يف هذه
الدورة ك ً
ال من :الإمارات ،و�إيطاليا وكوريا و�أملانيا
ورو�سيا و�إيران واليابان وتركيا والرنويج وهولندا
وقطر وكازاخ�ستان واململكة املتحدة ،والواليات
املتحدة الأمريكية واملك�سيك والأرجنتني ودو ًال
�أخرى.
�أع�ضاء جلنة التحكيم
و�سلط حفل االفتتاح ال�ضوء على �أع�ضاء جلنة
التحكيم الذين �سيقيمون الأف�ل�ام املتناف�سة يف
الفئات املهرجان ،حيث ت�ضم فنانني وخمرجني
�سينمائيني و�ُ��ص�ن��اع الأف�ل�ام وخ�ب�راء يف الإعالم
والت�صوير ،من الإم��ارات ،واخلليج ،ودول عربية،
و�أجنبية ،من بينهم الفنان ال�سوري عابد فهد،
الدكتور املخرج العماين خالد الزدجايل ،وجوليو
فيتا م��ن �إيطاليا ،وم��ن الإم ��ارات حمد �صغران
وماجد الأن�صاري وفا�ضل املهريي ،ومن الواليات
املتحدة املخرج واملنتج بنتلي براون ،وغريهم� ،إىل
جانب جلنة املحكمني الواعدين.

ور���ش وفعاليات �ضمن ال��دورة الثامنة من
املهرجان
وتت�ضمن فعاليات املهرجان  34ور�شة تدريبية
متخ�ص�صة يف �صناعة الأفالم والفنون الإعالمية،
ي�ق��دم�ه��ا يف ن�سختني ع��رب�ي��ة و�إجن �ل �ي��زي��ة نخبة
من �أب��رز املخرجني وامل�صورين العرب والأجانب
ال��ذي��ن ي�ست�ضيفهم امل �ه��رج��ان ،ح�ي��ث يتناولون
فيها جملة من املو�ضوعات مثل ،كتابة ال�سيناريو،
و�أ��س��رار الر�سوم املتحركة ،و�أ�سا�سيات الت�صوير
ال�ف��وت��وغ��رايف ،والإن �ت��اج ،والإخ� ��راج ال�سينمائي،
وال�ت���ص��وي��ر وت�ق�ن�ي��ات��ه.وت���ش�م��ل ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة
ال�ث��ام�ن��ة م��ن امل �ه��رج��ان خ�م����س ج�ل���س��ات حوارية
ت�ت��وزع على �أي ��ام امل�ه��رج��ان ،وت�ع��ال��ج ع��دة ق�ضايا
�سينمائية ،حيث يدير املمثل واملخرج ال�سينمائي
ن � � ��واف اجل� �ن ��اح ��ي ج �ل �� �س��ة ب� �ع� �ن ��وان “الأفالم
امل�ستقلة” وت��دي��ر ب�ت��ول التميمي م��ن املحكمني
ال��واع��دي��ن جل�سة “تطور ال��ر��س��وم امل�ت�ح��رك��ة يف
�إنتاج الأفالم” ،وجل�سة “دور امل��ر�أة يف الأفالم”
تديرها الإعالمية �أ�سماء ح�سوين ،و”م�ستقبل
�صناعة الأفالم” ب�إدارة الإعالمية بلقي�س �صابر،
وجل�سة “دور املهرجانات يف الرتويج للأفالم”
وت��دي��ره��ا ب�ت��ول التميمي.وي�شارك يف اجلل�سات
املخرج خالد املحمود ،واملخرج �شريف البنداري،
وحممود قعبور �صانع �أف�لام وم�ست�شار �إبداعي،
وم��دي��رة ق���س��م الأف �ل��ام وال �ت �ل �ف��زي��ون امل�ح�ل��ي يف
اميجني�شن �أبوظبي هنا الكاظم ،وامل�ؤلف واملخرج
ال�سينمائي فا�ضل املهريي ،واملخرج حممد فكري،
وال��ر� �س��ام ب��راي��ن ف�يرق��و��س��ن ،و��ص��ان�ع��ة الأف�ل�ام
ري�ح��ان��ة ال�ه��ا��ش�م��ي ،وامل�ن�ت�ج��ة وامل �خ��رج��ة عفراء
املرر ،واملخرجة وم�ؤ�س�ست �شركة “�شي للأفالم»
« »She Filmور��ش��ا ع��ام��ر ،وامل�خ��رج والكاتب
م�صطفى ع�ب��ا���س ،وم��دي��ر ال�برجم��ة  -مهرجان
نيويورك الدويل لأفالم الأطفال ماريا كري�ستينا
فيال�سينور ،وال�سينمائي م�سعود �أمراهلل �آل علي ،و
م�ؤ�س�س و مدير مهرجان العني ال�سينمائي عامر
�ساملني ،و مدير مهرجان ال�سعودية ال�سينمائي
�أحمد املال.

خالل اجتماع عقد يف مقرها مبدريد

«ال�شارقة للكتاب» تبحث مع وزارة الثقافة الإ�سبانية برنامج م�شاركة
�إ�سبانيا �ضيف �شرف «ال�شارقة الدويل للكتاب »2021
•• مدريد-الفجر:

بحثت هيئة ال�شارقة للكتاب م��ع وزارة الثقافة
الإ�سبانية تفا�صيل م�شاركة �إ�سبانيا �ضيف �شرف
ال��دورة الأربعني من “معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب” ال��ذي ي�ق��ام يف م��رك��ز �إك�سبو ال�شارقة
خالل الفرتة من  13 -3نوفمرب املقبل ،حتت
�شعار “هنا ..لك كتاب».
جاء ذلك خالل اجتماع عقد يف مقر وزارة الثقافة
الإ�سبانية يف مدريد ،ح�ضره من ال�شارقة ،وفد
من هيئة ال�شارقة للكتاب ،برئا�سة �سعادة �أحمد
بن ركا�ض العامري ،رئي�س الهيئة ،و�سعادة ماجد
ال�سويدي �سفري دول��ة الإم� ��ارات ل��دى �إ�سبانيا،
ومن اجلانب الإ�سباين ،فيكتور فرانكو�س ،الأمني
العام للثقافة والريا�ضة؛ وماريا خو�سيه غالفيز،
امل��دي��رة التنفيذية للمديرية ال�ع��ام��ة للكتب يف
وزارة الثقافة والريا�ضة اال�سبانية؛ وفاو�ستينو

دياز ،م�ست�شار يف الإدارة العامة الفرعية للعالقات وفد هيئة ال�شارقة للكتاب �أن االحتفاء بالتجربة جت��رب��ة زواره ،خ��ا��ص��ة و�أن م��ا ق��دم�ت��ه �إ�سبانيا �إىل �أن اجتماع هيئة ال�شارقة للكتاب مع وزارة التي �شهدت �سل�سلة جل�سات حوارية جمعت بني
الدولية واالحتاد الأوروبي.و�أكد ممثلو الوزارة �أن الثقافية الإ�سبانية يف “معر�ض ال�شارقة الدويل ل�ل�ث�ق��اف��ة وال� �ف ��ن والإب� � � ��داع الإن� ��� �س ��اين حا�ض ٌر الثقافة الإ��س�ب��ان� ّي��ة ج��اء بالتزامن م��ع فعاليات املثقفني الإماراتيني والإ�سبان وعقدت يف “البيت
احلراك الثقايف الإ�سباين يتطلع لتقدمي حراك للكتاب” ي�شكل �إ�ضافة لربنامج املعر�ض ،ويرثي ومعروف للجمهور يف خمتلف بلدان العامل .ي�شار “�أيام ال���ش��ارق��ة الأدبية” يف م��دري��د وقرطبة ،العربي” بفرعيه – مدريد وقرطبة.
ال�صناعات الإب��داع�ي��ة و��س��وق الن�شر �إىل امل�شهد
ال�ث�ق��ايف ال�ع��رب��ي م��ن خ�ل�ال “معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب”� ،أحد �أكرب ثالث معار�ض للكتاب
يف ال �ع��امل ،وك�شفوا ع��ن حجم وغ�ن��ى الربنامج
الثقايف ال��ذي �سيقام يف املعر�ض مب�شاركة نخبة
من الأدباء واملبدعني الإ�سبان وممثلي امل�ؤ�س�سات
والهيئات الثقافية الإ�سبانية .واعتربوا �أن احتفاء
ال�شارقة بالتجربة الثقافية الإ�سبانية يعزز من
العالقات الثقافية بني الإمارة واملدن الإ�سبانية،
ويفتح �أمام النا�شرين الإ�سبان فر�صاً جديد ًة يف
�سوق �صناعة الكتاب يف دولة الإم��ارات واملنطقة،
الفتني �إىل �أن ال�شارقة تعد بوابة وا�سعة لتو�سيع
�أعمال الن�شر لي�س على امل�ستوى العربي وح�سب،
و�إمن ��ا على امل�ستوى ال�ع��امل��ي.م��ن ج��ان�ب��ه ،اعترب
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"املوهبة والتلقائية واحل�ضور"� ..صفات لي�س من ال�سهل �أن جتتمع
جميعها يف فنان واحد ،لكنه متكن ب�أدائه واختياراته �أن يحقق ذلك،
فهو متكن من �أقنع اجلمهور يف كل الأدوار التى قدمها �سواء كوميدي
�أو تراجيدي ،وفى كل عمل يخو�ض حتدى جديد ميتعنا به ،هو الفنان
علي الطيب ،الذي فاج�أنا ب�شخ�صية "ه�شام" فى حكاية "بالورقة
والقلم" التى عر�ضت �ضمن حلقات م�سل�سل "�إال �أنا" ،و�أ�صبح حديث

35

رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،منذ بداية عر�ض احللقات،

"بالورقة والقلم" ..جر�س �إنذار للبنات

علي الطيب :ال �أريد التواجد ملجرد التواجد
• يف ال�ب��داي��ة ..م��ا ال��ذى دف�ع��ك للم�شاركة بحكاية "بالورقة
والقلم"؟
 هناك �أكرث من �سبب� ،أولها �أن م�سل�سل " �أال �أنا" من امل�شاريعالناجحة التي تناق�ش ق�ضايا تهم امل��ر�أة ب�شكل عام وكل ق�صة لها
حكاية ج��دي��دة ،وحكاية "بالورقة والقلم" وت�سلط ال�ضوء على
مو�ضوع مهم جداً مل يتم تناوله بهذا ال�شكل العميق فى الدراما
من قبل ،بالإ�ضافة �إىل �أن دور "ه�شام" ا�ستفزين ،ور�أيت �أنها فر�صة
لتقدمي �شخ�صية �أخرج بيها عن امل�ألوف �أو عن الأدوار التى قدمتها
من قبل ،وهذا ما �أحر�ص عليها دائماً لأننى ال �أريد التواجد ملجرد
التواجد ،ولهذا ال�سبب �أنا مقل يف �أعمايل و�أرف�ض �أعمال كثرية،
لأن مهم بالن�سبة ىل �أن �أقدم عمال جيدا و�سط جنوم �أحب العمل
معهم ،وهذا توفر يف هذا امل�سل�سل .
• بالن�سبة ل��ك ..ما املميز فى
�شخ�صية "ه�شام"؟
 او ًال �أن� �ه ��ا ب �ع �ي��ده عنىمت� � ��ام � � �اً ،و�أن� � � � ��ا ك � � ��ان يف
ي��دي �أن �أق ��دم �شخ�صية
"يو�سف" ال�شاب الطيب
الذى يحاول �أن ي�ساعد
"ليلي" ،لكن �أردت �أن
�أو�صل �أن الذى يت�صرف
مثل �شخ�صية "ه�شام"
البد �أن يدرك �أنه غلط
و�أن هذا النموذج ب�سببه
مت ت ��دم�ي�ر ال �ك �ث�ي�ر من
ال�ف�ت�ي��ات والأ� �س��ر ب�سبب
تهورها ومر�ضها النف�سي،
خ���ص��و��ص�اً �أن ��ه مل
ي� �ب ��در من

البنت �أي �أذى جتعله يفكر يف االنتقام ،وه��ذا ظهر يف �شخ�صية يجب �أن تت�صدى لها.
"ه�شام" املهزوزة �أمام والدته ووالئه لها لأنها هي التى �أهتمت
به يف الوقت الذى تخلى فيه �أبيه عنه ،وذلك ت�سبب له يف عقدة • وكيف وجدت ردود �أفعال اجلمهور على احللقات؟
وجعله دائماً ي�شعر �أنه لن يجد �شخ�ص يحبه وي�ستمر معه ،لذلك  -ردود الأف �ع��ال �أ�سعدتني ج��داً ،فمع عر�ض احللقات ج��اءت يل
جل��اء لفكرة التج�س�س على م��ن ح��ول��ه حتى ي�ت��أك��د م��ن حقيقة الكثري من الر�سائل لق�ص�ص حقيقية لنا�س حدث لهم و لبناتهم
م�شاعرهم.
مثل م��ا ح��دث م��ع "ليلي" و عائلتها ،و ه��ذا جعلني �أ��ش�ع��ر �أننا
قدمنا عمل مل�س النا�س ،لكن يف نف�س الوقت �أريدهم �أن يدركوا
• هل تعاطفت مع �شخ�صية ه�شام ام كرهتها؟
�أن �شخ�صية "ه�شام" بعيدة عنى متاماً ،و �أنه جمرد دور بقدمها يف
 كرهتها بالت�أكيد ،و�أري ��د �أن ي�صل للنا�س نف�س ال�شعور ،لأن عمل ولي�س لها عالقة ب�شخ�صيتي احلقيقة ،لأنى جاءت ىل الكثري�شخ�صية مثل هذه ال يجب �أن حتب �أو نتعاطف معه ،فنحن ن�سامح من التعليقات من نوعية "كنا بنحبك ب�س كرهناك بعد الدور ده"
ال�شخ�ص عندما يقرر الرتاجع عن ت�صرفاته امل�ؤذية وعرتف �أنه و "انت طلعت ندل" ،و هذه التعليقات بقدر ما ازعجتني وجدت
مري�ض ويبد�أ يف العالج ،لكن �إذا ما �أ�ستمر على موقفه بالت�أكيد �أنها فر�صه لأى �شاب مثل "ه�شام " يعرف ر�أى النا�س فيه.
ال ن�ساحمه.
• ه� ��ل �أن� � ��ت � �ش �خ �� �ص �ي �اً ك � ��ان ل �ي ��ك جت ��رب ��ة م� ��ع القرا�صنة
• من وجهة نظرك ..ما ر�سالة هذه احلكاية؟
الإلكرتونية؟
 احلكاية تعطى جر�س �إنذار للبنات ،وينبههم �أن ال  -بالفعل حدث ذلك معي منذ عدة �سنوات� ،شخ�ص �أر�سل يل لينكيعطون الأم��ان لأي �شخ�ص ،وحتذير لهم يف نف�س م��ن ح�ساب با�سم الإع�لام��ي رام��ي ر� �ض��وان ،وي���س��أل �إذا م��ا كانت
الوقت �أن يحافظوا على �صورهم ال�شخ�صية و�أن ال�صور التى بداخله �أنا من قمت بتنزيلها �أم �شخ�ص �آخر ،وبعد �أن
يتم ت�أمينها ب�شكل �أكرب حتى ال يكون من ال�سهل فتحت اللينك فوجئت �أن ح�سابي مت غلقه ،لكن متكنت فيما بعد
الو�صول لها ،وبالإ�ضافة �إىل �أنها تعر�ض لنا من ا�ستعادته مرة �أخرى .
�صورة ملا يحدث علي ال�سو�شيال ميديا ،فنحن
الآن ن��رى ك�ث�ير م��ن امل���ش��اه�ير ع�ل��ى مواقع • ح��دث�ن��ا ع��ن �أج � ��واء ك��وال�ي����س احل �ك��اي��ة وال �ت �ع��اون م��ع ي�سرا
التوا�صل االجتماعي ال يقدموا �أي حمتوى اللوزى؟
له قيمة لكنهم لفتو الأن�ظ��ار ملجرد �أنهم � -سبق وقدمنا معاً منذ �سنوات طويلة م�سل�سل "خا�ص جداً" ،ومل
يقدموا �أ�شياء م�ستفزه ،فمن اجليد �أن جتتمع �سو�أ م�شهد �أو �أثنني ،وعندما جاءت الفر�صة �أن جنتمع يف
نعر�ض ه��ذه الأ��ش�ي��اء يف ال��وق��ت احلايل هذه احلكاية حتم�ست جداً لأن ي�سرة اللوزي� ،إن�سانه على طبيعتها
لآن ال�سو�شيال ميديا خلقت حالة من ومريحه يف التعامل،
الع�شوائية ،وال�ن��ا���س هي وذا �شيء مهم جداً بالن�سبة ىل �أن يكون هناك تفاهم مع الأ�شخا�ص
ال � � � � �ت� � � � ��ى الذين �أعمل معهم ،وظ��روف ت�صوير حلقات "بالورقة والقلم"،
كانت خمتلفة لأن املخرج حممد بكري ،الذى بد�أ معنا التح�ضريات
و�صورنا �أول حلقة معه و�أ�صيب بكورونا وا�ضطر �أن يدخل فى
ف�ترة ع��زل ،فكنا ن�شعر مب�س�ؤليه كبرية لآن خم��رج العمل غري
موجود معنا� ،إىل �أن عرفنا �أن��ه لن ي�ستطيع �أن يكمل العمل
وتويل مهمة الإخراج م�ساعده �أ�سامة واحلقيقة كان على قدر
امل�س�ؤولية و�ساعدنا �أن نخرج ب�أح�سن �صورة.
• ت�شارك � ً
أي�ضا يف م�سل�سل "الآن�سة فرح" ما العوامل
التى دفعتك التواجد به؟
 لأن امل ��رة الأوىل ال �ت��ى �أت �ع��اون ف�ي�ه��ا م��ع ف��ري��ق عملامل�سل�سل ،ف�أنا مل �أتعاون من قبل مع �أ�سماء �أبو اليزيد
�سو�أ يف فيلم ق�صري "ما تعال�ش عن احلاجب" ،و�سعيد
ج��داً بالتعاون معها لأنها من �أف�ضل املواهب املوجودة
حالياً ،وهى �شخ�صية جميلة و لذيذة جداً و�أ�شعر �أنها
�شخ�ص قريب ك�أنها �شخ�ص من العائلة ،فهي �شخ�ص
جمتهد وب�سيط ويتحمل امل�س�ؤولية وا�ستمتعت بالتعاون
معها ،كما �أنها امل��رة الأوىل التى اتعاون فيها مع املخرج
وائل فرج و�سعيد جداً بالعمل معه.
• م��ا اجل��دي��د بعد حكاية "بالورقة والقلم" و"الآن�سة
فرح"؟
 ا�ستعد لت�صوير م�سل�سل "الغرفة  "207وه��و م��أخ��وذ عنرواي��ة للكاتب الكبري �أحمد خالد توفيق ،و�إخ��راج تامر ع�شري
وبطولة حممد ف��راج وريهام عبدالغفور ،و�أح��دث امل�سل�سل تدور
فى عام  1960و�أن��ا �أح��د ن��زالء الغرفة  207التى ت��دور حولها
الأحداث.

جمد القا�سم :الفن الطربي �سيعي�ش ولن
ينتهي �أبدا ولكن املناف�سة �أ�صبحت �صعبة
�أعلن املطرب جمد القا�سم عن انتهائه من ت�سجيل �أغنيات �ألبومه
اجلديد "باقة ورد" والذي يقدم من خالله �ألوان غنائية جديدة،
وم��ن املقرر طرحه قريبا ،م�شريا �إىل �أن �ألبومه الغنائي اجلديد
ي�ضم � 10أغنيات يتعاون فيها مع عدد كبري من ال�شعراء و املوزعني
وامللحنني ،من بينهم �أحمد �شتا و�أحمد العربى و�سيد را�ضي و�صالح
عطية وحممود �شوقى وبا�سم منري وحمادة ع�صمت.
و�أو�ضح جمد القا�سم -يف ت�صريح لوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط �-أنه
كان من املفرت�ض �أن يتم طرح �ألبومه الغنائي اجلديد خالل مو�سم
ال�صيف ،ولكن مت ت�أجيله الختيار موعد منا�سب ،ب�سبب ت�أثر مو�سم

ال�صيف بانت�شار فريو�س كورونا ،و من املتوقع �أن يتم طرحه يف عيد
احلب �أو مع بداية ف�صل ال�شتاء.
وع��ن ق��درة الفن الطربي على مناف�سة موجة �أغ��اين املهرجانات
املنت�شرة حاليا،
ق��ال جم��د القا�سم �إن الفن الطربي �سيعي�ش و ل��ن ينتهي �أب��دا و
لكن املناف�سة �أ�صبحت �صعبة للغاية ،يف ظ��ل ق��درة م ��ؤدي �أغاين
املهرجانات على حتقيق �أرباح طائلة من �أغانيهم من خالل طرحها
على من�صات ال�سو�شيال ميديا و حتقيقها لن�سبة م�شاهدات مرتفعة،
يف ظل تراجع معدالت اال�ستماع لألوان الغناء الطربية ،منوها �إىل

�أن الأغ��اين الطربية ال ميكن �أن تلتقي مع �أغ��اين املهرجانات يف
�أي �أل��وان غنائية ،خا�صة �أن �أغ��اين املهرجانات تعتمد على الإيقاع
ال�سريع ،وال تعتمد على املو�ضوعات �أو الكلمات ب�شكل كبري بعك�س
الأغاين الطربية التي تعتمد على املو�ضوع واللحن و الطرب ب�شكل
كبري.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن الأزم ��ة يف انت�شار �أغ ��اين امل�ه��رج��ان��ات لي�ست ب�سبب
اجلمهور ،فاجلمهور مازال ي�ستمتع بالأغاين الطربية ،وهناك دور
على املطربني يف تكثيف �إنتاجهم و�أعمالهم الغنائية ملواجهة اكت�ساح
�أغاين املهرجانات لل�سو�شيال ميديا.

ب�سنت �صيام تبد أ�
ت�صوير م�شاهدها يف
فيلم "زومبي"
بد�أت الفنانة ب�سنت �صيام ،م�ؤخراً ت�صوير م�شاهدها يف فيلم "زومبي".
وتظهر �صيام ب�شخ�صية دكتورة يتم توريطها يف �أح��دث الفيلم مع على
ربيع وحمدي املريغني ،يف �شكل اليت كوميدي.
والفيلم ي�شارك يف بطولته عدد كبري من النجوم مثل علي ربيع ،كرمي
عفيفي ،حمدي املريغني ،حممد حممود ،وب�سنت �صيام ،ووي��زو ،بجانب
عدد من �ضيوف ال�شرف ،ومن ت�أليف �أمني جمال ووليد �أبو املجد و�إخراج
عمرو �صالح.
يذكر �أن الفنانة ب�سنت �صيام �شاركت م�ؤخراً يف بطولة م�سرحية "ليلتكم
�سعيدة" مع حممد على رزق ،مرمي ال�سكرى،مروة عيد � ،أحلان املهدي ،
ندمي ه�شام ،مالب�س هالة الزهوي ،ديكور عمرو عبداهلل  ،خمرج منفذ عال
فهمي  ،العر�ض عن ق�صة مطربة الكور�س لت�شيكوف ،من كتابة و �إخراج
خالد جالل.
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مواد غذائية لتعزيز املناعة يف اخلريف
�أعلنت الدكتورة �إيرينا ليزون ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أن ثمار التوت
الربي والعنب الربي (عنب البقر) ت�ساعد على تعزيز منظومة املناعة
يف اخلريف قبل بداية مو�سم الربد.
وت�شري اخل�ب�يرة يف ح��دي��ث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن ه��ذه الثمار
اخلريفية حتتوي على مكونات عديدة مفيدة لل�صحة بالإ�ضافة �إىل
�أنها تعزز منظومة املناعة قبل بداية مو�سم الربد.
وتقول" ،حتتوي هذه الثمار على ن�سبة ب�سيطة من ال�سكر ال تزيد عن
 10باملئة ،ولكنها حتتوي على ن�سب جيدة من الأحما�ض الع�ضوية املفيدة
جدا وكذلك على الفيتامينات والعنا�صر املعدنية .فمثال يحتوي التوت
الربي  cranberriesعلى ن�سبة عالية من فيتامني  .Cكما حتتوي
هذه الثمار على ن�سبة عالية من م�ضادات الأك�سدة وبيوفالفونويدات،
املفيدة للمناعة ،والقلب والأوعية الدموية ،والب�صر" .لذلك ت�ستخدم
كثمار طبية".

وت�ضيف اخلبرية ،تبقى هذه الثمار طازجة خالل فرتة طويلة ،ما ي�سمح
باالحتفاظ بجميع خ�صائ�صها املفيدة ،وهذا ما مييزها عن الفواكه التي
ال ميكن االحتفاظ بها طازجة خالل فرتة طويلة.
وتقول" ،ميكن و�ضع ه��ذه الثمار يف امل��اء واالحتفاظ بها يف الثالجة،
�أو القبو .لذلك ال حاجة ل�صنع املربى منها من �أجل �أن تبقى �صاحلة
لال�ستهالك".
وت�ضيف ،ميكن ا�ستخدام هذه الثمار يف طهو اللحوم املختلفة .وتقول،
"مكونات هذه الثمار تتفاعل جيدا مع الربوتينات وحتفز عمل املعدة.
حت�سن عملية امت�صا�ص احلديد
وبف�ضل احتوائها على فيتامني ّ С
املوجود يف اللحوم".
وت�شري اخلبري� ،إىل �أنه عند ا�ستخدام هذه الثمار يف الطهو .تفقد -20
 30باملئة من العنا�صر املفيدة .وهذا �أقل بكثري مما تفقده عند �صنع
املربيات منها.

اكت�شاف مواد م�سرطنة يف هواء ال�شقق

اكت�شف علماء جامعة رود ايالند الأمريكية ،مواد كيميائية �ضارة يف هواء
ال�شقق وريا�ض الأطفال واملدار�س.
وت�شري جملة Environmental Science & Technology
� ، Lettersإىل �أن الهواء الذي يتنف�سه النا�س يف منازلهم ويف �أماكن
عملهم ،ميكن �أن يكون ملوثا مبواد كيميائية ت�سبب ال�سرطان.
وت�ضيف ،حلل الباحثون الهواء يف عدد من غرف ريا�ض الأطفال ومبنى
وم�ستودع يف خم��زن للمالب�س ومتجرين لل�سجاد ،وخمتربين ،وخم�سة
مكاتب ،وف�صل درا�سي واحد ،وغرفة تخزين واحدة ،وم�صعد .وعرثوا فيها
جميعا تقريبا على مواد كيميائية �ضارة ( PFASمركبات ع�ضوية ذات
�سال�سل كربون حل فيها الفلور حمل الهيدروجني) ،و�أعلى تركيز كان يف
متاجر ال�سجاد .وت�ستخدم هذه املواد الكيميائية  PFASمنذ منت�صف
القرن املا�ضي ،يف جماالت خمتلفة يف جميع �أنحاء العامل ،وب�صورة خا�صة
يف �إنتاج مواد التغليف والأن�سجة املقاومة للماء وخيوط تنظيف الأ�سنان
و�أحمر ال�شفاه وم�ستح�ضرات التجميل وم��واد تنظيف ال�سجاد .وت�سبب
هذه املركبات م�شكالت �صحية خطرية من ال�سرطان �إىل العقم وم�شكالت
يف منظومة املناعة .وجميع هذه املواد �إما تبقى ثابتة يف البيئة� ،أو تتحلل
�إىل مواد �سامة ثابتة.

ال�شوكوالتة

ك�شفت نتائج درا�سة �أجراها علماء �أمريكيون �أن تناول ال�شوكوالتة املحتوية
على �أكرث من  % 70من الكاكاو تقلل احتمال اال�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية.
وقد تو�صل العلماء �إىل هذا اال�ستنتاج من نتائج الدرا�سة التي �أجروها
على � 44شخ�صاً يعانون من الوزن الزائد ،كان عليهم تناول  70جم من
ال�شوكوالتة الداكنة يومياً ملدة �شهر كامل.
وات�ضح للباحثني �أن تناول ال�شوكوالتة بكميات معقولة ب�صورة منتظمة
يومياً ،ي�ساعد يف ا�ستعادة مرونة الأوعية الدموية ومينع تكون اخلرثة
الدموية وبالتايل يقلل احتمال الإ�صابة باحت�شاء القلب والدماغ (اجللطة).

علماء يح�سنون دواء عاما لعالج ال�سرطان

• ما هي �أطول القنوات املائية ال�صناعية بالعامل؟
قناة ال�سوي�س مب�صر.

• ا�ستخل�ص الهنود احلمر من �شجر كروم الأدغال
مادة ي�سكبونها يف مياه الأنهار فت�شل حركة الأ�سماك
ثم تطفو على ال�سطح ما ا�سم هذه املادة ؟
تامبو

• �أي القارات اكرث ارتفاعا؟
القارة املتجمدة اجلنوبية

• يف �أي مكان توجد حا�سة ال�شم بالثعبان؟
الل�سان.

• من املعروف �أن الأع�صاب املخية عددها  12ع�صب
فما هو ترتيب ع�صب ال�سمع؟

الع�صب الثامن

• ما ا�سم اجلبل الذي كلم اهلل عليه نبيه مو�سى؟
جبل الطور ب�سيناء.

طيور البجع ذات املنقار الطويل جتل�س على درابزين ج�سر يف كولومبو .ا ف ب

متكن علماء جامعة توم�سك التقنية م��ن رف��ع فعالية ع�لاج ال�سرطان
با�ستخدام الأكتينيوم -225بن�سبة  40باملئة ،وذلك بابتكار غالف نانوي
خا�ص ،يحمي اجل�سم من نواجت انحالله ال�سامة.
وت�شري جملة ،ACS Applied Materials & Interfaces
�إىل �أن �أكتينيوم -225نظري م�شع ،ينتج عن انحالل اليورانيوم -233
 .وتعترب ه��ذه امل��ادة م��ن الأدوي ��ة امل�شعة ال��واع��دة يف ع�لاج خمتلف �أنواع
ال�سرطان .لأن نظري الأكتينيوم يطلق ج�سيمات �ألفا التي ت�صيب اخلاليا
ال�سرطانية بدقة عالية ،دون �أن مت�س اخلاليا ال�سليمة .ولكن امل�شكلة يف
ا�ستخدام هذه امل��ادة ،تكمن يف نواجت انحاللها ال�سامة جدا ،التي ترتاكم
يف ال�ك�ب��د وال�ك�ل��ى وال �ط �ح��ال ،م��ا مي�ن��ع ا��س�ت�خ��دام��ه ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع يف
امل�ست�شفيات.
وق��د متكن علماء جامعة توم�سك للعلوم التقنية من حل ه��ذه امل�شكلة،
بابتكار غطاء بروتيني نانوي لهذا النظري  ،ي�ساعد على حتييد النظائر
ال�سامة ويح�سن الفعالية العالجية لأكتينيوم -225بن�سبة  40باملئة.
وجت��در الإ��ش��ارة� ،إىل �أن عمر الن�صف للأكتينيوم -225هو � 10أي��ام ،يف
حني يبقى الغ�شاء النانوي يف اجل�سم ملدة �أ�سبوعني على الأقل .وقد �أظهرت
نتائج اختبار العقار اجلديد على احليوانات� ،أن تراكم النظائر ال�سامة يف
اجل�سم ال يزيد عن خم�سة باملئة ،يف حني يرتاوح حجم الرتاكم من دون
الغ�شاء النانوي بني  30و 50باملئة.

• هل تعلم �أن كرثة الدهون يف الطعام ي�ؤدّي اىل تك ّون احل�صاة املرارية وال�سبب هو �أن الدهون تزيد
من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت امل��رارة لفرتة طويلة من احل�صيات
ف�أنها قد ت�ؤدّي اىل ا�صابتها بال�سرطان.
•هل تعلم �أن حجم القلب يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وكذلك �أبعاده � .أما وزنه املتو�سط فهو ٣٢٥غم
بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو ٢٤٥غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
•هل تعلم �أن معدّل خفقات القلب ي�صل اىل  ٧٢خفقة يف الدقيقة �أو  ٤٣٢.خفقة يف ال�ساعة �أو ٣٧٨٤٣٢٠٠
يف ال�سنة.
• هل تعلم �أن الكبد عند الأ�شخا�ص املدمنني على الكحول يكون �أ�سمن �أو �أ�ضخم من كبد الأ�شخا�ص
الغري مدمنني لأن الكبد يَ�س ُمن بامل�سكرات في�صبح م��أوى لل�شحوم وبالتايل يت�ش ّمع الكبد وهناك �أ�سباب
�أخرى لت�ش ّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
• الكبد ي�سمى ب�أع�ضاء عديدة يف ع�ضو واحد لكرثة وظائفه وهل تعلم �أن كبد الكثري من احليوانات
ي�ستعمل كعالج ف ّعال لفقر الدم اخلبيث.
• هل تعلم �أن الرجال الذين ّ
تخطوا �سن الثالثني �أو الأربعني �أكرث تع ّر�ضا للقرحة من غريهم

رب �ضارة نافعة
يف �ساحة اجلامعة و�ضعت ورقة بي�ضاء كبرية حتمل خرباً ل�سباق اجلري جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع
للكثري منهم فهب كل الريا�ضيون للأ�شرتاك يف �سباق العدو املنتظر .
كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب اال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً ،وهو يتدرب نعم لكن
من ي�ضمن له انه �سيفوز  ..جل�س يف بيته يفكر حني دخل �شقيقه التو�أم لي�س�أله عما ي�شغل تفكريه وعندما �سمع
ق�صته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك  ..هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما
ر�أيك ان ن�شرتك معاً ولكن ب�أ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�سباق،
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم ،وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�شك يف �شيئ ابدا ف�أنا وانت �صورة
واحدة ل�شخ�صني ..رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية
ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�سباق ،اتفقا ودر�سا اخلطة معاً وقاما بفح�ص الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون ،وامام املر�آه
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً ،تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته �إىل حيث
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما ..وبد�أ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل
قوته وهلل اجلميع من حوله ،جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�صل �إىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله،
لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�صيب وال احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �شديدة والوقت مير به وهو ال يدرى اما تومي فقد رك�ض بكل قوته وو�صل �إىل املكان
ومل يجد �شقيقه فظن انه خدعه ف�أكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ضاً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان
يلقنه در�ساً لن ين�ساه  ..مع و�صوله خلط النهاية �صفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�سرة ما حدث وقال الأب :رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك
على اجتياز مثل هذا ال�سباق ..حمد تومى اهلل على جناة �شقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت
يف الأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �ضارة نافعه.

