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قالت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني �إن احلالقة اجلافة للذقن متتاز
ب�أنها �ألطف على الب�شرة مقارنة باحلالقة الرطبة ،ف�ض ً
ال عن �أنها
توفر الوقت واجلهد.
ً
ُ
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ق��د تلحق احل�لاق��ة اجل��اف��ة ��ض��ررا بالب�شرة
�إذا كانت ج��ودة �شفرات ماكينة احلالقة رديئة �أو �إذا كانت الرقاقة
املعدنية ،التي حتيط بر�ؤو�س احلالقة ،حتتوي على النيكل .وقبل
احلالقة ينبغي تنظيف الب�شرة وجتفيفها جيداً ،حيث ي�سهم ذلك يف
التخل�ص من بقايا الأو�ساخ وجزيئات اجللد القدمية ،والتي قد تتوغل
�إىل داخ��ل املوا�ضع املفتوحة فيما بعد وتت�سبب يف ح��دوث التهابات.
و�إذا كانت الب�شرة ح�سا�سة للغاية ،فيمكن ا�ستخدام م�ستح�ضر ما
قبل احل�لاق��ة ( .)Pre-Shaveو�أث �ن��اء احل�لاق��ة ينبغي العمل
ب�شكل مت�ساو وب�أقل �ضغط ممكن .ويف حال ا�ستخدام ماكينة حالقة
دوارة ،فينبغي القيام بذلك بحركات دائرية ،بينما يتم و�ضع ماكينات
احلالقة ذات الرقائق بزاوية قائمة على اجللد وحتريكها يف خطوط
م�ستقيمة عك�س اجت��اه النمو .ويُف�ضل البدء من املناطق ال�صعبة
�أ�سفل عظم الفك والأنف ،حيث �إن ر�أ�س احلالقة تكون باردة يف بداية
احلالقة ولطيفة على املناطق احل�سا�سة حول الأنف.

تدابري مهمة لأمان القيادة يف ال�ضباب

�أو�صت م�ؤ�س�سة الفح�ص "ديكرا" بت�شغيل ال�ضوء املنخف�ض "�ضوء
ال�سري" يدوياً وعدم االعتماد على الآلية الأوتوماتيكية �أثناء القيادة
يف ال�ضباب خالل ف�صل اخلريف.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الأملانية �أن الآلية الأوتوماتيكية متيز فقط بني
ال�ضوء والظالم .ويف حالة ال�ضباب ،ال تتفاعل الآلية الأوتوماتيكية
غالباً عن طريق التبديل من امل�صابيح النهارية �إىل امل�صابيح الليلية.
وهذا يعني �أن اجلزء اخللفي من ال�سيارة يظل غري م�ضاء.
وتنتج امل�صابيح الأمامية �ضوء �أ�ضعف من ال�شعاع املنخف�ض .وهذا
يجعل من ال�صعب ر�ؤية ال�سيارة من الأمام واخللف .و�أ�شارت ديكرا
�إىل �أن فائدة م�صابيح ال�ضباب تظهر يف مثل هذه الظروف .وين�صح
خ�براء ديكرا بالتبديل بني م�صابيح ال�ضباب والك�شافات للتوازن
ب�ين تقليل الإب �ه��ار و�إ� �ض��اءة ال�ط��ري��ق ،ويف�ضل التخلي ع��ن ال�ضوء
العايل �أثناء القيادة يف ال�ضباب ،والذي يجعل الر�ؤية �أ�سو�أ .وب�شكل
عام ،ين�صح اخل�براء بالقيادة ب�سرعة بطيئة عند القيادة يف ظروف
ال�ضباب �أو ميكن اال�سرت�شاد بامل�سار املرئي بحيث يتم القيادة ب�سرعة
جتعل من املمكن �إيقاف ال�سيارة داخل هذا امل�سار.

بخاخات منزلية ال�صنع للتخل�ص من العناكب
تعاين الكثري من رب��ات امل�ن��ازل من ت�سلل العناكب �إىل زواي��ا املنزل
لتبني �أع�شا�شها ،مما يفر�ض احلاجة �إىل و�سائل للتخل�ص من هذه
احل�شرات املزعجة.
وب ��د ًال م��ن ا��س�ت�خ��دام امل�ب�ي��دات الكيماوية ال���ض��ارة ،ن�ق��دم فيما يلي
جمموعة من البخاخات منزلية ال�صنع التي ت�ساعد على التخل�ص
من العناكب يف املنزل ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية:
�ص ّبي كو ًبا من خل التفاح يف وعاء و�أ�ضيفي كو ًبا من الفلفل الأ�سود
املطحون ،وملعقة �صغرية من الزيت وملعقة �صغرية من �صابون
جلي الأطباق قبل خلط جميع املكونات جيداً .ثم انقلي املحلول �إىل
زجاجة نظيفة ذات فوهة ر�شا�ش ورجيها جيداً ،ور�شي املحلول على
املناطق املعر�ضة للعناكب.
يف حني �أن الب�شر قد يجدون الزيوت الأ�سا�سية العطرية مهدئة ،ف�إن
العناكب ت�شعر بالعك�س متامًا� .صبي �سبع قطرات من الزيت العطري
الذي تختاريه يف زجاجة رذاذ فارغة ،ثم اغلي املاء واتركيه ليربد،
و�أ�ضيفيه �إىل الزجاجة ،ثم �أ�ضيفي ب�ضع قطرات من �سائل غ�سيل
الأط�ب��اق ورج��ي العبوة ج�ي�دًا للح�صول على بخاخ برائحة منع�شة
م�ضاد للعناكب.

الأمري وليام ي�س ّلم
مكاف�آت �إيرث �شوت
على م���ش��ارف م��ؤمت��ر الأط� ��راف املناخي
ال��دويل ال�ساد�س والع�شرين "كوب "26
وبعدما رفعت العائلة امللكية الربيطانية
ال�صوت يف ق�ضية املناخ ،ي�سلم الأمري وليام
ج��وائ��ز "�إيرث �شوت" بن�سختها الأوىل
والتي تكافئ جهات ت�سعى ال�ستنباط حلول
للأزمة املناخية .ويتلقى الفائزون يف كل
م��ن ال�ف�ئ��ات اخل�م����س "حماية الطبيعة
وا�ستعادة بريقها ،وتنقية هوائنا ،و�إحياء
حميطاتنا ،وبناء عامل خالٍ من النفايات،
و�إ��ص�لاح مناخنا البيئي" ،جائزة قدرها
مليون جنيه ا�سرتليني " 1,37مليون
دوالر" لتطوير م�شاريعهم .و�س ُيعلن عن
�أ�سمائهم خالل حفل يُنقل مبا�شرة على
التلفزيون اعتبارا من ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء بتوقيت غرينيت�ش .وق��ال الأمري
وليام لهيئة "بي بي �سي" ه��ذا الأ�سبوع
"ال ميكن �أن يكون لدينا خطابات طنانة
وع� �ب ��ارات رن��ان��ة م��ن دون م��ا ي�ك�ف��ي من
اخلطوات" على الأر���ض .و�أ��ض��اف حفيد
امللكة �إليزابيث الثانية "�آمل �أن ت�شجع
اجلائزة �أنا�سا كثريين يف موقع امل�س�ؤولية
على الذهاب �أبعد" و"البدء فعليا بالإيفاء
بوعودهم".
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تلمح لك رائحة
مب ّ
ج�سمك عن �صحتك؟!

علمي ًا 7 ..عادات خط�أ يف
احلمام ت�ضر ب�صحة الإن�سان

نهاية جدل لغز
ميكروبا�ص ال�ساحل
ك�شفت النيابة العامّة امل�صرية عدم
�صحة بالغ �سقوط حافلة م�صرية
يف نهر النيل �أعلى كوبري ال�ساحل
مب �ن �ط �ق��ة ال� �ق ��اه ��رة ،يف الق�ضية
امل�ع��روف��ة �إع�لام� ًّي��ا بـ"ميكروبا�ص
ال�ساحل" ،بح�سب بيان ن�شرته على
�صفحتها الر�سمية مبوقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك.
وذكرت النيابة يف بيانها �أ ّنها ت ّلقت
ب ً
�لاغ��ا الأح��د املا�ضي� 10 ،أكتوبر
 ،2021ب�سقوط حافلة نقل ر ّكاب
من �أعلى كوبري ال�ساحل ،وانتقلت
النيابة للفح�ص واملعاينة.
و�أل�ق��ت ال�شرطة امل�صرية القب�ض
ع �ل��ى � 3أ� �ش �خ��ا���ص ب�ت�ه�م��ة �إزع� ��اج
ال�سلطات يف واق�ع��ة ادع��اء �سقوط
ح��اف�ل��ة "ميكروبا�ص" م��ن �أعلى
كوبري ال�ساحل .وبح�سب البيان،
ف �� ّإن النيابة العامة �س�ألت �شهودًا
عيا ًنا "�سمعوا �صوت ارتطام باملياه،
ور�ؤيتهم �سقوط حافلة من �أعلى
الكوبري دون تب ّينهم �أث ًرا لها �أو ملن
كان بداخلها .وك ّلفت النيابة العامّة
وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن
احلافلة امل� ّدع��ى ب�سقوطها ،وعلى
�إث��ر ع��دم التو�صل ل�شيء "بالرغم
م� ��ن حم� ��اول� ��ة ال� �ب� �ح ��ث تو�صلت
حت��ري��ات ال���ش��رط��ة يف � 15أكتوبر
� ،2021إىل �أ َّن الك�سر �أحدثه
قائد دراج��ة �آلية "توكتوك" �أثناء
انحرافه عن الطريق وا�صطدامه
ريا
بال�سور حيث �أ�سقط ج��زءًا كب ً
منه باملياه ثم ف ّر هار ًبا.

يدرك اجلميع �أن العدوى� ،أكانت فريو�سية �أو بكتريية �أو فطرية ،ميكن
�أن تنتقل �إىل الإن�سان �إذا ا�ستخدم مرحا�ضا غري نظيف ،لكن هناك
بع�ض الأخطاء الأخرى التي يقع فيها البع�ض عند ا�ستخدامه للحمام،
دون �أن يدرك �أنها ميكن �أن ت�شكل خطر ًا على ال�صحة.
بح�سب ما ورد يف تقرير ن�شره موقع  ،Boldskyميكن �أن يكون احلمام،
حتى و�إن كان نظيف ًا ،م�صدر ًا للعديد من الإ�صابات بالعدوى ما مل يتم
اتباع قواعد معينة .وتعترب احلمامات ،حتى النظيفة منها� ،أر�ض ًا
خ�صبة لتكاثر البكترييا واجلراثيم ،التي ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على
�صحة امل�ستخدم .وترتاوح احتماالت العدوى ما بني املكورات العقدية
واملكورات العنقودية والإ�شريكية القولونية وبكترييا ال�شيغيال وفريو�س
التهاب الكبد  Aوفريو�س نزالت الربد .كما ميكن �أن ت�سبب احل�شرات
املختبئة يف زوايا و�أركان احلمام يف الإ�صابة بالتهابات الأمعاء وم�شاكل
يف الرئة واجللد والتهابات فريو�سية .وحدد تقرير � Boldskyسبع
عادات �سيئة يجب جتنبها عند ا�ستخدام احلمام ،وهي:
الح �ق �اً .مي�ك��ن �أن تت�سبب املن�شفة املت�سخة يف
الإ��ص��اب��ة بعدة �أم��را���ض خا�ص ًة الفطرية منها.
ويو�صي اخلرباء بفرد املن�شفة يف الهواء الطلق
�أو خارج احلمام ،حتى يتم التخل�ص من جميع
م�سببات الأمرا�ض املعدية التي قد حتتويها.

 .1عدم �إغالق غطاء املرحا�ض
�أظ �ه��رت ال �ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات �أن ��ه ع�ن��دم��ا ي�ت��م غ�سل
املرحا�ض ،تتناثر قطرات املاء ال�صغرية يف الهواء وميكن
�أن تن�شر ع��دة �أن� ��واع م��ن ال �ع��دوى يف امل �ك��ان .ومي�ك��ن �أن
ي�صل ارتفاع هذه املياه �إىل حوايل � 6أقدام يف الهواء فوق
املرحا�ض .كما �أنه من املرجح �أن تبقى البكترييا ،املوجودة
يف قطرات املاء املتناثرة يف الهواء على قيد احلياة لفرتة  .5عدم ت�شغيل مروحة العادم
�أط��ول ،مما يزيد من ن�سبة احتماالت الإ�صابة بالعدوى ينبغي احلر�ص على ت�شغيل املروحة الطرد
�أو ال���ش�ف��اط ب�شكل روت�ي�ن��ي ،لأن �ه��ا ت�سحب
التي تنقلها.
الرطوبة والبكترييا من احلمام .عندما ال
يتم ت�شغيل مروحة العادم ،ميكن للبكترييا
 .2تخزين فر�شاة الأ�سنان يف خزانة احلمام
ال ي�سمح ترك فر�شاة الأ�سنان داخل خزانة بتمام جتفيفها املرتاكمة يف احلمامات �أن تتطور �إىل رائحة
ب�شكل ��ص�ح��ي ،مم��ا ي��وف��ر بيئة م��وات�ي��ة لنمو البكترييا ك��ري �ه��ة ك �م��ا ي�ح�ت�م��ل �أن مت �ه��د ال �ط��ري��ق للإ�صابة
املعدية على فر�ش الأ�سنان .ين�صح اخل�براء باالحتفاظ بالعديد من االلتهابات.
 .6و�ضع الهاتف يف احلمام
بفر�شاة الأ�سنان يف و�ضع ر�أ�سي وخارج احلمام.
عندما يتم و�ضع الهاتف املحمول على من�ضدة احلمام �أو
�أحد الأرف��ف ،ف�إنه يلتقط البكترييا املعدية ورمبا ي�سبب
 .3عدم غ�سل الليفة
ً
تنمو البكترييا يف البيئة ال��رط�ب��ة ،ل��ذا ف ��إن االحتفاظ العديد م��ن الإ��ص��اب��ات عند ا�ستخدامه الح�ق�ا .حتى �إذا
بالليفة �أو ا�سفنجة اال�ستحمام يف احلمام بعد اال�ستخدام كان ال�شخ�ص يغ�سل يديه با�ستمرار ،فيجب عليه �أن يقوم
ي��ؤدي �إىل تكاثر البكترييا فيها ب�سبب طبيعة �سطحها .بتطهري هواتفه لتجنب ه��ذا اخل�ط��ر .كما َّ
يف�ضل عدم
يجب جتنب و�ضع الليفة �أو ا�سفنجة اال�ستحمام داخل ا�صطحاب الهواتف �إىل داخل احلمام.
احل �م��ام ،و�إمن ��ا ي�ج��ب �أن ي�ت��م جتفيفها يف ال�شم�س قبل  .7عدم تنظيف ر�أ�س "الد�ش"
ا�ستخدامها جم��دداً يف امل��رات التالية .وين�صح اخلرباء ميكن �أن ي�ؤدي اال�ستحمام �إىل التخل�ص من الأو�ساخ من
بتنظيف الليفة بال�صابون واملاء الدافئ مرة كل �أ�سبوع� ،أو على اجل�سم ،ولكن رمب��ا يكون اجلهد بال فائدة �إذا كان
ميكن ا�ستخدام �سائل مُبي�ض خمفف لتنظيفها وتعقيمها ر�أ���س "الد�ش" مت�سخاً .تعترب الثقوب الرطبة وال�ضيقة
يف ر�أ�س "الد�ش" مكاناً مثالياً لتكاثر البكترييا .وعندما
من خالل نقعها ملدة  5دقائق ثم يتم �شطفها جيداً.
ين�ضب املاء،
ميكن للبكترييا �أن تتالم�س مع ال�شخ�ص الذي ي�ستحم.
 .3تعليق املنا�شف يف احلمام
يحذر اخلرباء من خطورة عادة �شائعة هي تعليق املن�شفة ل ��ذا ،ي��و��ص��ي اخل�ب�راء بتنظيف ر�أ� ��س "الد�ش" م��رة كل
يف احلمامات .وميكن �أن تلتقط املن�شفة املبللة البكترييا �أ�سبوعني ،مع احلر�ص على ا�ستمرار تدفق املاء ال�ساخن
املعدية املنت�شرة يف احلمام وت�صبح �أر�ض خ�صبة للبكترييا منه ملدة دقيقة قبل اال�ستخدام لأنه ي�ساعد �أي�ضاً يف تقليل
والعفن والفريو�سات واخلمائر ،التي تبد�أ يف النمو عليها خطر الإ�صابة البكتريية.

�أعرا�ض ت�ؤكد �إ�صابة
الطفل بح�سا�سية البي�ض
قالت اجلمعية الأملانية للح�سا�سية والربو �إن تناول البي�ض
ي�سبب ا�ستجابات حت�س�سية ل��دى بع�ض الأط �ف��ال ،تتمثل يف
الطفح اجللدي ،واحلكة ،وتورم الوجه ،واحمراره ،و�صعوبات
ال�ب�ل��ع ،وم�شاكل اله�ضم مثل امل�غ����ص ،والإ� �س �ه��ال ،والغثيان،
والقيء ،واالنتفاخ.
و�أ�ضافت اجلمعية �أنه يف احلاالت ال�شديدة يعاين الطفل من
م�شاكل الدورة الدموية و�صعوبات تنف�س فيما يعرف بال�صدمة
التح�س�سية ،التي ت�شكل خطراً على احلياة.
ولتجنب هذه املخاطر اجل�سيمة ،يجب ا�ست�شارة الطبيب فور
مالحظة هذه الأعرا�ض ،باختبار الدم واالختبارات اجللدية.
و�أ�شارت اجلمعية �إىل �أن العالج الفعال الوحيد ،اال�ستغناء التام
عن البي�ض ،واملنتجات املحتوية عليه ،م�ؤكدة �ضرورة ا�ست�شارة
متخ�ص�ص تغذية لإيجاد بدائل �صحية ملحتويات البي�ض.

هكذا احتفلت كارينا
كابور بعيد زواجها

عادات خط�أ بع�ضها �شائع
و�أورد التقرير عدد من العادات اخلط�أ التي يجب �أن يتم
الإقالع عنها ومنها:
• رمي املناديل املبللة والورقية وال�ضمادات وغريها يف
املرحا�ض.
• اجللو�س على املرحا�ض لفرتة طويلة ،مما يزيد من
خطر الإ�صابة بالبوا�سري.
• عدم �شطف ال�صابون قبل �إعادة ا�ستخدامه.
• عدم التنظيف خلف املرحا�ض.

احتفلت النجمة الهندية كارينا
كابور ع�ي��د زواج �ه��ا مب�ن���ش��ور لها
عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل االجتماعي� ،إذ �شاركت
املتابعني �صورة قدمية لها جتمعها
بزوجها.
وك �ت �ب��ت ت �ع �ل �ي �ق �اً" :ذات م� ��رة يف
ال�ي��ون��ان  ...ك��ان ه�ن��اك وع��اء من
احل�ساء ونحن وغ�يرت حياتي ...
ذك��رى �سنوية �سعيدة لأك�ثر رجل
و�سيم يف العامل".
و�أث� ��ارت ال���ص��ور �إع �ج��اب املتابعني
معربني عنه بالتعليقات ومهنئني
الثنائي بعيد زواجهما.
وك� ��ان� ��ت ت� ��أل� �ق ��ت ك ��اري� �ن ��ا ك ��اب ��ور
ب�أحدث ظهور لها ب�صور ن�شرتها
يف �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظ �ه��رت ك��اب��ور يف ح ��دث متعلق
باملو�ضة والأزياء بف�ستان كال�سيكي
طويل باللون الذهبي والأبي�ض،
وت�ضمن ت�صميماً غ��ري�ب�اً يالئم
ج�سمها ب�شكل كبري.

ال�سودان ..فتيات ي�سلكن
طرق وعرة هربا من العنو�سة

تلجا الكرث من الفتيات ال�سودانيات �إىل القبول بزيجات حمفوفة باملخاطر،
قد تنتهي بطالق �سريع ،هربا من "العنو�سة" التي تتزايد معدالتها ب�شكل
ملحوظ يف ظل الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي تعي�شها ال�سودان.
وت�شري بيانات ر�سمية �إىل وجود  4ماليني فتاة يف �سن الزواج من جمموع
ن�ساء ال�سودان املقدر عددهن بنحو  20مليونا.
يرى خمت�صون اجتماعيون �أن اخلوف من الدخول يف نادي العان�سات �أو
من يطلق عليهن باللغة املحلية لقب "بايرات" يدفع بالكثري من البنات
لال�ستجابة لأول طالب يد مما ي�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل حياة زوجية مليئة
بالتنافر وامل�شاكل التي تنتهي بالطالق.
ووفقا لبيانات �صادرة عن منظمات ن�سوية ،ف��إن ارتفاع معدالت الطالق
بات ي�شكل هاج�سا جمتمعيا كبريا� ،إذ ت�شري الإح�صاءات �إىل حدوث �أكرث
من � 35ألف حالة طالق يف العام .2020
وتقول �سليمى ا�سحق مديرة مكافحة العنف �ضد امل��راة ب��وزارة التنمية
االجتماعية مل��وق��ع �سكاي ن�ي��وز عربية �إن اخل��وف م��ن التنمر والتعيري
بالعنو�سة يدفع بالكثري من الفتيات �إىل الزواج املبكر الذي يف�شل يف الكثري
من الأحيان ويعود بالفتاة مرة �أخرى �إىل الدائرة التي هربت منها.
يحذر خمت�صون يف ال�صحة النف�سية من حالة التنمر التي تتعر�ض لها
بع�ض الفتيات يف �أو�ساطهن الأ�سرية واملجتمعية ب�سبب ت�أخرهن يف الزواج.
وتقول �سهام الأم�ين  33عاما �إن تعيري الفتيات بالعنو�سة يكون �أحيانا
داخل الأ�سرة ،مما ي�سبب �أذى نف�سيا بالغا.
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دومينيكا حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي بفعاليات ثقافية تقليدية

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني

اح�ت�ف�ل��ت دول ��ة ك��وم�ن��ول��ث دوم�ي�ن�ي�ك��ا يف �إك�سبو
 2020دبي بيومها الوطني ، ،برفع العلم يف
�ساحة ال��و��ص��ل ،و��س��ط �أج ��واء احتفاليه تخللها
ع ��ر� ��ض ث� �ق ��ايف وف � �ق� ��رات م��و� �س �ي �ق �ي��ة وع ��رو� ��ض
تقليلدية لرق�صتي الكاليناغو والبيليه.
ورح ��ب جن�ي��ب حم�م��د ال�ع�ل��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
ملكتب �إك�سبو  2020دبي ،ب�سعادة الدكتور كينيث
دارو وزي��ر اخلارجية والأع�م��ال الدولية و�ش�ؤون
املغرتبني بدومينيكا.
وق � ��ال جن �ي��ب حم �م��د ال �ع �ل��ي" :كدولة تفخر
بخرباتها وفر�صها املت�صلة يف جم��ال ال�سياحة
البيئية وال�سياحة اخل�ضراء ،ف�إن جناح دومينيكا
ي �ع��ر���ض �آخ � ��ر �إجن � ��ازات � ��ه وط �م��وح��ات��ه يف هذه
امل�ج��االت ،وي�ع��زز م��ن ر�ؤي�ت��ه ب ��أن تكون دومينيكا
�أول جزيرة يف العامل قادرة على ال�صمود يف وجه
تغري املناخ .نحن ،ب�صفتنا زوارا جلناح دومينيكا،
�سن�شهد معر�ضا يركز ب�شدة على املوارد الطبيعية

ل��دوم �ي �ن �ي �ك��ا ،ك��ذل��ك ي�ع �ك����س م� ��دى افتخارها
باكتنازها مل��ا ي��زي��د ع��ن  365ن�ه��را ومبوروثها
الثقايف امل�ستمد من �سكان الكاليناغو الأ�صليني".
وع�ب�ر ك�ي�ن�ي��ث دارو ،وزي ��ر ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
والأع� � �م � ��ال ال ��دول� �ي ��ة وع �ل�اق� ��ات امل �غ�ت�رب�ي�ن يف

دومينيكا ،عن �سعادته بوجوده يف الإمارات كونها
زيارته الأوىل للدولة .وق��ال" :تعترب دومينيكا
دولة مفتوحة �أمام الأعمال وت�شهد حالياً جهودا
تنموية يف العديد من امل�ج��االت .لدينا عالقات
جيدة م��ع االحت��اد الأوروب ��ي وال��والي��ات املتحدة

واململكة املتحدة ،لذا يعترب تواجدنا يف الإمارات
و�إك�سبو  2020دب��ي مبثابة نافذة مهمة لبناء
عالقات جديدة مع العامل ،وجلب اال�ستثمارات
�إىل دومينيكا التي متلك مقومات طبيعية جاذبة
يف منطقة الكاريبي".

ويعك�س ج�ن��اح دومينيكا ال��رغ�ب��ة ال�ع��ارم��ة لدى
اجل��زي��رة ال�ك��اري�ب�ي��ة يف احل �ف��اظ ع�ل��ى غاباتها
وحياتها ال�بري��ة وحمايتها ،وي�ع��زز م��ن ر�ؤيتها
ب��أن تكون �أول جزيرة تقاوم �آث��ار تغيري املناخ يف
العامل .وتعد دومينيكا واح��دة من �أك�ثر املواقع

البكر على هذا الكوكب والوجهة املف�ضلة لل�سياح
الأيكولوجيني املهتمني بالبيئة ،وت�شمل مناطق
اجل��ذب ال�سياحي يف دومينيكا :امل�شي مل�سافات
ط��وي�ل��ة يف ال�غ��اب��ات امل �ط�يرة وال�غ��و���ص يف قيعان
املياه الفريوزية ال�صافية والينابيع الكربيتية
ال���س��اخ�ن��ة وال�ب�راك�ي�ن امل ُ�ح�ت��دم��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
بحريتها "الفوارة" ال�شهرية الن�شطة حراريا.
ويتابع زوار جناح دومينيكا معر�ضا يركز على
امل��وارد الطبيعية التي ت�شتهر بها دومينيكا ،كما
يعك�س م��دى اع �ت��زازه��ا ب��اك�ت�ن��ازه��ا مل��ا ي��زي��د عن
 365نهرا ومبوروثها الثقايف امل�ستمد من �سكان
الكاليناغو الأ�صليني.
و ُت�ع�ت�بر الأي ��ام الوطنية فر�صة الح�ت�ف��ال �أكرث
من  200جهة م�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي،
وت�سليط ال���ض��وء على ث�ق��اف��ات ال ��دول امل�شاركة
و�إجن ��ازات �ه ��ا ،وا��س�ت�ع��را���ض �أج�ن�ح��ة ت�ل��ك ال ��دول
وبرامج فعالياتها� .إذ تت�سم االحتفاالت بذكرى
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ل �ل��دول ب��رف��ع ع�ل��م ال��دول��ة التي
حتتفل ب�ي��وم�ه��ا ال��وط�ن��ي ع�ل��ى من�صة الأمم يف
��س��اح��ة ال��و� �ص��ل يعقبها �إل �ق��اء ك�ل�م��ات وتقدمي
عرو�ض ثقافية.

اجلناح الأ�سرتايل يف �إك�سبو  2020دبي يناق�ش منع هدر الطعام
•• دبي -الفجر

نظم اجلناح الأ�سرتايل يف "�إك�سبو  2020دبي" فعالية بعنوان "منع هدر
الطعام" وذلك �ضمن �سل�سلة من الفعاليات املماثلة التي �شهدها "�إك�سبو
 2020دبي" يف يوم الأغذية العاملي ،وا�ست�ضاف اجلناح الأ�سرتايل ثالثة
طهاة قدموا طرائق خمتلفة من �ش�أنها �أن حتد من هدر املواد الغذائية.
وحت��ت رع��اي��ة "برنامج ال�غ��ذاء العاملي" �شهد اجل�ن��اح "حتدي الطهي"،
وت�ضمنت الفاعلية جمموعة من الأطفال امل�شاركني يف التحدي ،بح�ضور
جا�ستني ماكغاون ،املفو�ض العام لأ�سرتاليا يف �إك�سبو  2020دبي ،وعدد

من اخلرباء يف هذا املجال.
وقال ماكغاون" :هناك ما يكفي لإطعام كل �شخ�ص على الأر�ض ،لكن نحو
ثلث الطعام ال��ذي ينتجه العامل يتم ه��دره ،وم��ا يقرب من ن�صف مليار
�شخ�ص يعانون من اجل��وع ،لذلك ه��ذا احل��دث مهم ،وه��ذه �أزم��ة نحتاج
لعمل جماعي حللها ،فهدر الطعام �شئ ال ميكن �أن نتجاهله� .إن  25٪من
املياه امل�ستخدمة يف الزراعة ت�ستخدم لزراعة غذاء �سيتم هدره يف نهاية
املطاف".
من�سق الأمم املتحدة املقيم لدولة الإمارات
وقالت الدكتورة دينا ع�سافّ ،
العربية ،ونائب املفو�ض العام ل�ل�أمم املتحدة يف �إك�سبو " :2020اليوم

العاملي للأغذية مت حتديده من قبل الأمم املتحدة لتذكرينا بالق�ضايا
التي تهم العامل ،نحن نعلم �أن��ه يف جميع �أنحاء �إك�سبو  2020دبي تتم
معاجلة العديد من ق�ضايا اال�ستدامة ،ومن الطبيعي جدا �أن نهتم مبثل
هذا اليوم ،وب�صفتنا الأمم املتحدة ،ف�إننا نعترب الإمارات العربية املتحدة
�شري ًكا رئي�سياً ل�سنوات عديدة ،لي�س فقط يف ا�ست�ضافة م�ب��ادرات الأمم
املتحدة ،ولكن � ً
أي�ضا يف �إظهار التزامها القوي بامل�ضي قدما نحو ا�ستكمال
خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030و�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
ع�شر".
و�أ�ضافت�" :إن الإح�صاءات مقلقة للغاية على م�ستوى العامل ،حيث يتم

فقدان �أو هدر ما يقرب من ثلث الأغذية املنتجة يف العامل� ،أي ما جمموعه
 1.3مليار طن من الغذاء �سنويا ،ويعاين  149مليون طفل دون �سن
اخلام�سة م��ن التقزم ب�سبب ال �غ��ذاء ،وي�ت��أث��ر  49مليون طفل دون �سن
اخلام�سة بالإهمال يف اخلدمات ال�صحية ،كل ذلك ي�ؤكد على احلاجة �إىل
اتخاذ �إجراءات فورية ل�ضمان الأمن الغذائي للجميع".

يوم الأغذية العاملي يف �إك�سبو  2020دبي يناق�ش م�ستقبل الغذاء يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
•• دبي -الفجر

قال الدكتور عبداحلكيم الواعر ،املدير العام امل�ساعد واملمثل الإقليمي
لإقليم ال�شرق الأدن��ى و�شمال �أفريقيا ملنظمة الأغذية والزراعة (فاو)،
�أم�س �إن من ال�ضروري اتباع نهج تعاوين و�شامل يف �أنظمتنا الغذائية
لتحقيق �إن �ت��اج �أف���ض��ل ،وت�غ��ذي��ة �أف���ض��ل ،وب�ي�ئ��ة �أف���ض��ل ،وح �ي��اة �أف�ضل
للجميع.
جاء ذلك مبنا�سبة يوم الأغذية العاملي ،الذي احتفل به �إك�سبو 2020
دبي ،بالتعاون مع كل من وزارة التغري املناخي والبيئة ومنظمة الأغذية
وال ��زراع ��ة (ف� ��او) ،وو َّق �ع��ت دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع ��ددا من
ال�شراكات اال�سرتاتيجية لتعزيز الأمن الغذائي العاملي ،ودعم الأنظمة
الغذائية ،وامل�ساهمة يف الق�ضاء على اجل��وع يف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وتعزيز
الأنظمة الغذائية امل�ستدامة.
وت�ضمن ذل��ك توقيع خطاب ن��واي��ا ب�ين وزارة التغري املناخي والبيئة،

ومنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة (ف��او) ،وجمعية الإم ��ارات للطبيعة لدعم
احلميات الغذائية ال�صحية القائمة على الأنظمة الغذائية امل�ستدامة،
بو�صفها و�سيلة لإفادة املجتمع ،واحلفاظ على البيئة ،وتعزيز االقت�صاد
ال��وط�ن��ي .و�أك ��د ال��واع��ر �أن "ال�شراكات امل ُ�ع �زّزة وال�ع�م��ل امل ُ�ن��� ّ�س��ق ،مب��ا يف
ذلك الربامج وجهود تنمية القدرات ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف احلفاظ
على النا�س وكوكب الأر���ض للأجيال املُقبلة ،وذل��ك بعد م��رور عام ملئ
بالتحديات" .و�أو��ض��ح" :بينما نحتفي بيوم الأغ��ذي��ة العاملي ،فقد كان
العام احلايل خمتلفا ومليئا بالتحديات .يرجع ذلك �إىل ثالثة �أ�سباب:
التغري املناخي ،وال �ك��وارث ،والنزاعات" .و�أ� �ض��اف" :يتزايد اجل��وع يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ عام  ،2014حيث بلغ عدد
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �سوء التغذية  69مليون �شخ�ص يف عام
� ،2020أي بزيادة ن�سبتها  91يف املئة �أثناء عقدين .و�أحدثت جائحة
كوفيد � -19صدمة �أخ��رى ،حيث ارتفع عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون
من نق�ص التغذية مبا يعادل  4.8مليون �شخ�ص .و ُيقدّر �أن  32%من

ال�سكان ال يح�صلون على طعام ٍ
كاف ومغذٍ " .وتركز �أجندة الأمم املتحدة
 2030للتنمية امل�ستدامة على التعاون وال�شراكات ،لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة .فمن ال�لازم �إح��داث نقلة نوعية ،والعمل على عقد
�شراكات حتويلية وحتقيق تعاون �إمنائي دويل .وقال الدكتور الواعر:
"يكمن احلل يف اتباع نهج �شامل لتحقيق التعاون الدويل .يتعني على
جميع ال��دول ،واملنظمات الدولية ،واملجتمع امل��دين ،والقطاع اخلا�ص،
وجميع املنظمات غري احلكومية واجلهات املعنية ذات ال�صلة �أن حتفز
ن�سق ،مب��ا يف ذل��ك ال�برام��ج وج�ه��ود تنمية
تعزيز ال�شراكات والعمل امل ُ ّ
القدرات لتحقيق الفعالية ،واال�ستدامة ،والت�آزر" .ووقعت كل من دولة
الإمارات العربية املتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) �أي�ضا م�شروع
"يدا بيد زميبابوي – م�شروع ا�ستعادة و�إدماج �أعمال الزراعة لأ�صحاب
احل �ي ��ازات ال��زراع �ي��ة ال�صغرية" ،وج � �دّدت دع ��م ال���ص�ن��دوق االئتماين
للمكتب �شبه الإقليمي ملنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة "فاو" ل��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية واليمن.
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� 40ألف ًا زاروا جناح مملكة البحرين يف �أك�سبو  2020دبي منذ افتتاحه
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

جل�ن��اح مملكة ال�ب�ح��ري��ن يف �أك���س�ب��و  2020دبي
اطاللة خا�صة ،فمنذ �أن تتجه �إىل املمر الأ�سمنتي
الذي يخلو من �أي تدخل فني �أو ر�سومات �أو حتى
كلمات ترحيب وك ��أن الت�صميم ي�شري �إىل هوية
اململكة وجتهيز معامل وثقافات ب��داخ��ل اجلناح،
وبالفعل اجل�ن��اح مفتوح يتميز ب��أرت�ف��اع��ه وكرثة
الأع �م ��دة م��ع م �ع��دن الأمل��ون �ي��وم ال ��ذي ي�ع�بر عن
وج�ه��ة اململكة يف ه��ذا امل �ج��ال ال�صناعي املتميز،
اجلدير بالذكر �أن مملكة البحرين تعد من الدول
اجل��زي��ري��ة التى تقع يف اخلليج العربي وترتبط
باململكة العربية ال�سعودية بج�سر (امل�ل��ك فهد)
ال�صناعي ،وحظيت برتتيب متقدم على م�ستوى
العامل يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية يف العقد الثاين
م��ن ه ��ذا ال �ق��رن ،وه ��ى ع���ض��و يف الأمم املتحدة �أكرث دول العامل يف جو من التناغم والتن�سيق يف
ومنظمة التجارة العاملية وجامعة الدول العربية وجود �أمن و�سالم وا�ضحني على الأجواء العامة.
وح��رك��ة ع��دم االن�ح�ي��از وم��ن الأع���ض��اء امل�ؤ�س�سني وح��ول ت�صميم اجل�ن��اح �أف��اد ب ��أن الفكرة التى مت
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،كما اعتمد تنفيذ اجلناح على �أ�سا�سها نبعت من هوية مملكة
اقت�صادها بعيدا ع��ن النفط بقطاعي ال�سياحة ال�ب�ح��ري��ن ح�ي��ث �أن اململكة تتطلع �إىل الف�ضاء
وامل �� �ص��ارف ،وح ��ول م�شركتها يف م�ع��ر���ض �أك�سبو الرحب والأت�ساع يف جميع املجاالت من بينها الفكر
 2020دب��ي ،ك��ان لنا لقاء مع �إبراهيم خليفة والثقافة ،وقد مت تنفيذ اجلناح مبعدن االملونيوم
م�س�ؤول جناح مملكة البحرين.
ال�أن اململكة تعترب من �أهم ثالث دول على م�ستوع
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مقتنيات اجلناح .و�أ��ش��ار �إبراهيم خليفة امل�شرف
ال �ع��ام ع �ل��ى ج �ن��اح مم�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن �أن اململكة
ح�ظ�ي��ت ع�ل��ى � �ش �ه��ادات ع�ل�م�ي��ة م�ع�ت�م��دة يف �شتى
امل�ج��االت مما يجعلها يف م�صاف ال��دول املتقدمة
والداعمة للتطور والثقافة واملعرفة يف املنطقة،
فاملقتنيات احلرفية تعرب ع��ن احل���ض��ارة املمتدة
لعمق التاريخ ولأهمية تلك احلرف تتجه مملكة
ال�ب�ح��ري��ن ل���ص�ق��ل اخل�ب��رات يف ه ��ذه ال�صناعات
ونقلها للأجيال املتعاقبة لت�أ�صيل الهوية الثقافية
واحلفاظ على ال�تراث وذلك من خالل التدريب
امل�ستمر وتعليم املهارات التى تتما�شى مع الع�صر
وت��واك��ب ال��زم��ن ال��ذي عي�شه للجمع ب�ين املا�ضي
واحل��ا��ض��ر والتجهيز للم�ستقبل ب �ك��وادر متتلك
املعرفة واال�صرار وعدم الإعتماد على النفط.
و�أو��ض��ح �إب��راه�ي��م خليفة دور اململكة يف التعريف
ع��ن نف�سها بتلك الأل �ي��ة الب�سيطة وال�ت��ى تبتعد
يف ت�صميمها عن التعقيد ،وبني �أن اململكة ت�سعى
جلذب ال�سياحة الثقافية واال�ستثمار يف امل�شروعات
احليوية يف جميع امل�ج��االت والقطاعات ،و�أعترب
�أن ال�ث�ق��اف��ة ه��ى امل�ل�ق��ن الأوح ��د ل�ت�ق��رب ال�شعوب
والتفاهم بينهم.
وا� �ض��اف م�شرف ج�ن��اح مملكة البحرين �أن عدد
الزوار الذين اطلعوا على حمتوى اجلناح بلغ 40
�ألف زائر منذ افتتاح معر�ض اك�سبو  2020دبي يف
الأول من ال�شهر اجلاري ،وفور و�صول الزوار يتم
ا�ستقبالهم وتعريفهم على املقتنيات وتف�سري ما
يرغبون يف تف�سريه ويلتقطون ال�صور التذكارية
مع مقتنيات ال�تراث البحريني ،وحر�ص الكثري
ممن يحملون جواز �سفر �أك�سبو على ختمه لتوثيق
الزيارة وجمع اختام دخول دول العامل وا�شيد بهذه
الفكرة التى نالت ا�ستح�سان الكثري من الزوار.

�إك�سبو  2020دبي يدعو الزوار وامل�شاركني �إىل امل�شاركة يف برناجمه ال�شامل للرك�ض
•• دبي  -الفجر

ل�ك��ل م��ن ي��رغ��ب يف االن �� �ض �م��ام �إىل �أحد
ال �ن ��وادي ،ي�شكل اف�ت�ت��اح �إك���س�ب��و 2020
دبي ،الوقت املثايل لتحقيق هذه الرغبة.
ن � ��ادي �إك �� �س �ب��و  2020ل �ل��رك ����ض متاح
جمانا للجميع من كافة الفئات العمرية
وال �ق��درات البدنية ،و�سي�ساعد الأع�ضاء
على امل�شاركة يف م�سابقات متعددة للرك�ض
مل �� �س��اف��ات ب �ع �ي��دة يف ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء دول ��ة
الإمارات ،فيما يعززون يف الوقت ذاته من
لياقتهم البدنية ويح�سنون �أ�سلوب احلياة.
يقع النادي يف حديقة �إك�سبو (مقابل قرية
�إك���س�ب��و) ،ومي�ك��ن للأع�ضاء اال�ستمتاع بـ
 182يوماً من جل�سات التمرينات بقيادة ف �ي��ه امل �� �س��ار امل�خ���ص����ص ل �ل �ج��ري بالعمل و  3كيلومرتات م�شاهدة املناطق الآ�سرة ال�ب�لاد �أخ��رج��ت للعامل ع��دداً م��ن �أف�ضل
عدّائي م�سابقات رك�ض امل�سافات املتو�سطة الإب� ��داع� ��ي ،ك �م��ا ي���ض��م � 10آالف عداء لإك���س�ب��و  ،2020وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن العدائني ،لكن احرت�س من بع�ض النجوم
والطويلة وجمموعة من املد ّربني.
و ُي �ع �ق��د مل ��رة واح � ��دة .م��ن �أب� ��رز م��ا مييز ت �� �س �ه��م يف � �ش �ح��ذ ه �م �م �ه��م �إىل �أق�صى الذين تت�سابق معهم ،ومن �أجواء املناف�سة
مبادرة "حتدي دبي للياقة" ،ب�أنه �سي�سمح احل��دود ،كما �أن خط بداية م�سار اجلري ال�شديدة.
الرك�ض يف �إك�سبو
للعدائني امل���ش��ارك�ين يف م�سابقة اجلري يقع بجوار اجلناح الكيني وال��ذي يتالءم �سيح�صل جميع املت�سابقني على دخول
الرك�ض يف �إك�سبو  2020هو �سباق يت�سم مل�سافة  10كيلومرتات و  5كيلومرتات م �ع��ه ع �ل��ى ن �ح��و خ��ا���ص ،ن �ظ��را لأن هذه جماين �إىل �إك�سبو  2020يف اليوم الذي

�س ُتعقد فيه فعالية "الرك�ض يف �إك�سبو"،
ف���ض�لا ع ��ن ح���ص��ول�ه��م ع �ل��ى ت ��ي �شريت
لل�سباق م�صنوع ح�سب الطلب ،وميدالية
وحقيبة هدايا.
بالإ�ضافة �إىل �شريحة توقيت �إلكرتونية
و�شهادة (قابلة للتنزيل الإلكرتوين).

23
وزير خارجية دومينيكا� :إك�سبو
 2020دبي يو�صلنا بالعامل

•• دبي -الفجر

اعترب كينيث دارو ،وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية والأعمال الدولية وعالقات
املغرتبني يف دومينيكا� ،أن الإم��ارات ،مبوقعها اال�سرتاتيجي واقت�صادها
املت�سارع النمو� ،ستكون مبثابة نقطة الو�صل لدولته مع باقي �أجزاء العامل،
الأمر الذي اعتربه حيوياً مل�سرية بالده التنموية.
و�أعرب دارو عن تطلعه لإبرام اتفاقيات عدة ،وجلب اال�ستثمارات �إىل دولته
التي تعترب بيئة بكراً يف كل امل�ج��االت .كما رك��ز على برنامج "دومينيكا
للمواطنة عن طريق اال�ستثمار" كونه مينح املتقدم جواز �سفر دومينيكا
الذي يتيح حلامله ال�سفر دون ت�أ�شرية �إىل  130دولة.
وح�سب �إي��ان دوغال�س ،وزير التجارة وري��ادة الأعمال واالبتكار والأعمال
ووزي��ر تنمية ال���ص��ادرات يف دومينيكا ،ف ��إن ال��دول��ة ت�شتهر مبحا�صيلها
الزراعية و�شواطئها اخلالبة ،كما �أنها تتمتع مبناخ م��داري معتدل ،لذا
تعترب وجهة �سياحية جاذبة ،فيما يطمح جناح دومينيكا يف �إك�سبو 2020
�إىل �إي�صال ر�سالة للعامل عن خفايا هذه اجلزيرة التي حتت�ضن �أنهاراً بعدد
�أيام ال�سنة.
واعترب دوغال�س �أن ال�سياحة �أحد الروافد الرئي�سة يف البالد ،و�أ�شار �إىل �أنها
ت�ضررت ب�سبب جائحة كوفيد ،-19لذا حتتل �أهمية كبرية يف ا�سرتاتيجية
البالد لإنعا�ش االقت�صاد .وقال�" :سيكون الرتكيز على ال�سياحة البيئية
كون البالد تتمتع بجميع املقومات املطلوبة ،ولديها العديد من املنتجعات
ال�شاطئية والغابات .و�ستبد�أ العام اجل��اري �أعمال البنية التحتية لبناء
مطار دويل يربط دومينيكا بكل �أنحاء العامل".
وقالت ديني�س ت�شارلز ،وزيرة ال�سياحة والنقل الدويل واملبادرات البحرية
يف دومينيكا" :نتمنى �أن يعك�س جناحنا جمال البيئة الطبيعية يف بالدنا،
و�أن يتعرف ال��زوار على دومينيكا احلقيقية ،وبيئتها اخلالبة التي ت�ضم
ال�ع��دي��د م��ن ال���ش�لاالت وال �غ��اب��ات ال�ب�ك��ر وال�ت���ض��اري����س الطبيعية .نحن
ملتزمون بال�سياحة امل�ستدامة وقريبا ج ًد �سيكون لدينا منتجع �صديق
للبيئة يعمل بالطاقة ال�شم�سية .كما نريد الرتويج لأنف�سنا كدعاة لل�سالم
العاملي والوحدة ،وهي قيم نت�شاركها مع دولة الإمارات العربية املتحدة".

ح�صدوا  40ميدالية يف �أوملبياد طوكيو

ريا�ضيون �إيطاليون ي�شاركون جتاربهم مع زوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

ا��س�ت�ق�ب��ل اجل� �ن ��اح الإي � �ط ��ايل يف �إك�سبو
 2020دبي جنوم الريا�ضات الإيطالية
احل ��ا�� �ص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى م � �ي ��دال � �ي ��ات خ�ل�ال
م�شاركتهم يف �أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و ال�صيف
املا�ضي ،يرافقهم فنيو االحتاد الريا�ضي
ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده��م� ،ضمن ج��ول��ة خا�صة
لتبادل خرباتهم مع زوار احلدث الدويل.
و�شهد م��درج ج�ن��اح �إي�ط��ال�ي��ا ،ا�ست�ضافة
حوار مفتوح مع احلائزين على امليداليات
م��ن ال�ف��رق الريا�ضية الإي�ط��ال�ي��ة ،التي
و�صل عددها �إىل �أرب�ع�ين ميدالية ،وهو
ما اعترب رقما قيا�سيا يف الألعاب الأوملبية
باليابان ال�صيف املا�ضي.
وق��د ع�بر ك��ل م��ن م��ارك��و دي كو�ستانزو،
احل ��ا�� �ص ��ل ع �ل��ى امل �ي ��دال �ي ��ة ال�ب�رون ��زي ��ة
يف م���س��اب�ق��ة ال �ت �ج��ذي��ف ب �ق��ارب رباعي،
و�أب��راه��ام كونييدو روان��و ،احلا�صل على
امليدالية الربونزية يف م�سابقة امل�صارعة
احلرة ،وجيورجيا بوردينيون� ،أول امر�أة
�إيطالية تفوز بامليدالية الف�ضية يف رفع
الأثقال ،عن فرحهم بامل�شاركة يف �إك�سبو

 UPSتُعزز م�ساعيها لبناء كوكب أ�كرث خُ �ضرة

 2020دبي ،م�ؤكدين على قيمة متثيل ال��ري��ا��ض��ة وال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة يف �إك�سبو
الريا�ضة يف هذا احلدث اال�ستثنائي كقنا ًة  2020دب � ��ي ،خ �� �ص ����ص الريا�ضيون
للتبادل الثقايف ،و�أداة للدبلوما�سية غري وامل��درب��ون الإيطاليون جل�سات ريا�ضية
ال��ر��س�م�ي��ة .وق��ال��ت ال��ري��ا��ض�ي��ة الأوملبية للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني 5
جيورجيا بوردينيون�" :إك�سبو  2020و 14ع��ام�اً ،حيث علموهم تقنيات عدد
دب ��ي جت��رب��ة ج�م�ي�ل��ة ج� ��داً ،وم ��ن اجليد الأل �ع��اب ال�ت��ي تنا�سب �أع �م��اره��م ،وذلك
�أن �أك��ون هنا كريا�ضية �أومل�ب�ي��ة لأ�شارك م��ن �أج��ل اكت�شاف �أهمية �أ�سلوب احلياة
خ�ب�رت��ي م ��ع اجل �ي��ل اجل ��دي ��د وال � � ��زوار ،ال�ن���ش��ط ،وجت��رب��ة ت�خ���ص���ص��ات ريا�ضية
و�أتبادل الآراء والتجارب مع الآخرين" .خمتلفة با�ستخدام الألعاب ك�أداة تعليمية
و� �ض �م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة مبركز م�ؤثرة ،ح�سب املنظمني.

وق ��ال م��ارك��و دي ك��و��س�ت��ان��زو ،الريا�ضي منذ ع�شرين ع��ام�اً ،و�أ�ؤم��ن �أن الريا�ضة
الإيطايل الذي كان قد نال �أي�ضا ميدالية مهمة ج�سديا ونف�سيا ،وها �أنا اليوم �أحرز
برونزية خ�لال الأل�ع��اب الأوملبية يف ريو ميداليات يف الأوملبياد ،وهو ما كان حلما
" :2016هذه ه��ي امل��رة الأوىل التي بالن�سبة يل يف يوم من الأيام".
�أتواجد يف دبي ،و�أنا متحم�س جدا لر�ؤية ويعترب تواجد جن��وم ريا�ضيني �أوملبيني
هذا املكان اجلميل .من املهم بالن�سبة يل م��ن �إي�ط��ال�ي��ا ج ��زءاً م��ن �سل�سلة �أن�شطة
�أن �أكون هنا حيث �أ�ستطيع تعريف اجليل ي �� �ش��ارك يف تنظيمها اجل �ن��اح الإيطايل
اجلديد بالريا�ضات احلديثة وتعليمهم مع اللجنة الأوملبية الوطنية الإيطالية
ب �ع ����ض ال �ت �ق �ن �ي��ات ،وذل � ��ك لأن� �ن ��ي ب� ��د�أت ( )CONIع�ل��ى ام �ت��داد ف�ت�رة انعقاد
م�سريتي الريا�ضية يف عمر التا�سعة� ،أي �إك�سبو  2020دبي.

برنامج حافل بتجارب معرف ّية وترفيه ّية يف �أ�سبوع الف�ضاء من �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

�أنطلقت يف �إك�سبو  2020دب��ي فعاليات
�أ�سبوع الف�ضاء ،حيث �سيتمكن ال��زوار من
اال� �س �ت �م �ت��اع ب�برن��ام��ج ح��اف��ل بالفعاليات
املعرفية والرتفيهية املرتبطة مبو�ضوعات
ذات � �ص �ل��ة ب��ال �ف �� �ض��اء ت���س�ت�م��ر ح �ت��ى 23
�أك�ت��وب��ر اجل ��اري ،وال�ت��ي �ست�شمل عرو�ضا
م��و��س�ي�ق�ي��ة وجت � ��ارب غ ��ام ��رة� ،إىل جانب
طائفة �أخرى من الفعاليات .و�ست�أ�سر قبة
�ساحة الو�صل يف قلب موقع �إك�سبو 2020
دب ��ي ال � ��زوار ب�ع��ر���ض مي ��زج ب�ين التقنيات
ال�صوتية والب�صرية ،ي�أخذهم يف رحلة �إىل
الف�ضاء للتعرف على ال�ن�ج��وم والكواكب
ع��ن ك �ث��ب ،يف ع��ر���ض غ��ام��ر ت��وف��ره القبة
العمالقة التي ت�شكل �أك�بر �شا�شة عر�ض
يف ال �ع��امل ب�ن�ط��اق  360درج ��ة .و�س ُتلهم
ه��ذه ال��رح�ل��ة ،ال�ت��ي ت�ستغرق  15دقيقة،
اجلمهور وتثري حما�سهم بالت�أكيد ملعرفة
امل��زي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات ع��ن ال�ك��ون ال�شا�سع
م��ن ح��ول�ه��م .و�ستتكرر ه��ذه ال��رح�ل��ة عدة

مرات يف �أوقات خمتلفة على مدى الأ�سبوع
(ان �ظ��ر اجل � ��دول امل �ب�ين �أدن � � ��اه) .وقدمت
�أورك�سرتا ال�سيمفونية الوطنية الإيطالية
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ع�ه��د امل��و� �س �ي �ق��ي الإي� �ط ��ايل،
ع��ر� �ض��ا م��و��س�ي�ق�ي��ا ت���ص��وي��ري��ا م��ن ت�أليف
امللحنني �إنيو موريكون ونينو روت��ا ،وذلك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ع��ر���ض جمموعة م��ن �صور

الف�ضاء ،التقطت عرب الأق�م��ار ال�صناعية
�ضمن �أم�سية ��س��اح��رة ب�ع�ن��وان "مو�سيقى
الف�ضاء".
وا� �س �ت �� �ض��اف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي مغني
ال �ب��وب ال�شيلي ال�شهري ف�لان�غ��ر ،لإحياء
ثالثة عرو�ض مو�سيقية خا�صة بالتزامن
مع فعاليات �أ�سبوع الف�ضاء ،والتي ا�ستوحي

مو�سيقاها من �أ�صوات عامل الف�ضاء التي
التقطها مر�صد �أملا .على من�صة البحر يف
منطقة التنقل يوم الثالثاء � 19أكتوبر يف
متام ال�ساعة 19:30؛ و�سيتكرر العر�ض
�أي���ض��ا على من�صة اليوبيل ي��وم اخلمي�س
امل ��واف ��ق � 21أك� �ت ��وب ��ر ،يف مت� ��ام ال�ساعة
 .15:00و�ست�ست�ضيف من�صة ال�شم�س
عر�ضا م�سرحيا مو�سيقيا بعنوان "ال�شم�س!
النجم!" ،ي�ت�م�ح��ور ح ��ول ال���ش�م����س ،مما
يجعلها جنمة احلدث بكل ما حتمل الكلمة
م��ن م �ع��ان .و��س� ُي�ق��دم ال�ع��ر���ض يف منطقة
الفر�ص ،يوم الثالثاء املوافق � 19أكتوبر
يف متام ال�ساعة  17:00ويف متام ال�ساعة
18:00؛ ويوم الأربعاء املوافق � 20أكتوبر
ال�ساعة يف متام ال�ساعة  18:00ويف متام
ال�ساعة 19:00؛ وي��وم اخلمي�س املوافق
� 21أكتوبر يف متام ال�ساعة  17:30ويف
متام ال�ساعة  .18:30و�سيحت�ضن اجلناح
الفرن�سي الواقع يف منطقة التنقل فعالية
"ليايل ت ��أمُّ ��ل النجوم" ،وذل ��ك يف متام
ال���س��اع��ة  18:30ع�ل��ى م ��دار ث�لاث��ة �أيام

متتالية (ي��وم الأرب�ع��اء � 20أكتوبر ،ويوم
اخلمي�س � 21أك�ت��وب��ر ،وي��وم اجلمعة 22
�أك �ت��وب��ر) .ي�ستغرق ال�ع��ر���ض  90دقيقة،
وي�صحب اجلمهور �أثناء هذه املدة يف رحلة
�إىل الف�ضاء البعيد ال�ستك�شاف املجرات
وال�سدم ،وهي رحلة مليئة بالتفا�صيل التي
ميكن التعرف عليها عرب عد�سة التل�سكوب
الرقمي املطور "يون�ستلر".
�أ� �س �ب��وع ال �ف �� �ض��اء ،ه��و ال �ث��اين يف �سل�سلة
�أ�سابيع املو�ضوعات الع�شرة التي يُنظمها
�إك�سبو  2020دبي �ضمن فعاليات احلدث
ال��دويل املمتدة ل�ستة �أ�شهر .و�سيقدم هذا
الأ� �س �ب��وع جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن املحاور
املُنتقاة وجل�سات النقا�ش وغ�ير ذل��ك من
الفعاليات املميزة ،التي �ستبحث يف الفوائد
واحللول والتحديات املرتتبة عن ا�ستك�شاف
م��ا وراء م��دار ك��وك��ب الأر� ��ض ،وت�شمل كل
�شيء ،ابتداء من املناق�شات رفيعة امل�ستوى
وو�صوال �إىل اجلل�سة احلوارية التي �س ُتعقد
م��ع اث�ن�ين م��ن رواد ال�ف���ض��اء الإماراتيني
الأوائل لتجاذب �أطراف احلديث معهم.

م�ؤ�س�سة  UPSتتعهد بزراعة �أكرث من � 10آالف �شجرة مقابل الطرود
التي ت�شحنها ال�شركة خالل فعاليات �إك�سبو  2020دبي العاملي
انطالقاً م��ن التزامها بتقدمي واح��د م��ن �أك�ثر فعاليات �إك�سبو العاملية
ا�ستدامة على الإطالق� ،أطلقت  UPSمبادرة غابة امل�ستقبل الرامية �إىل
ر�سم مالمح كوكب �أكرث ُخ�ضرة .و�ستقوم ال�شركة يف �إطار املبادرة بغر�س
�شجرة تكرمياً لك ّل عميل يقوم ب�شحن ط��رد م��ن خ�لال مكاتب UPS
املنت�شرة يف موقع �إك�سبو 2020
وت�ق��دي��راً ل�ل��دور الإي�ج��اب��ي ال��ذي ي ��ؤدون��ه� ،سيح�صل العمالء على �شهادة
رقمية حليادية الكربون ،ت�شمل تفا�صيل دقيقة حول الب�صمة الكربونية
لل�شحنة والإجراء املُتخذ لتعوي�ضها.
وت�أتي مبادرة غابة امل�ستقبل يف �إطار التزام م�ؤ�س�سة  UPSالعاملي بالعمل
املناخي ،حيث ت�شكل ج��زءاً من ال��دور الأو��س��ع ال��ذي تلعبه �شركة UPS
ب�صفتها �شريكاً ر�سمياً للخدمات اللوج�ستية لإك�سبو  2020دبي.
و�سيت�سنى للعمالء اختيار املوقع املف�ضل لديهم لغر�س ال�شجرة يف الدول
املمتدة عرب �شبه القارة الهندية وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا ،مبا يف
ذل��ك دول��ة الإم��ارات والهند وجنوب �أفريقيا ونيجرييا وكينيا واليابان،
بالإ�ضافة �إىل حتديد ن��وع ال�شجرة بحيث تكون م��ن النباتات الأ�صلية
للمنطقة التي يختارونها .وتعتزم م�ؤ�س�سة  ،UPSيف �إطار مبادرة غابة
امل�ستقبل لغر�س � 10آالف �شجرة ،غر�س � 750شجرة يف دول��ة الإمارات
بحلول � 16أك�ت��وب��ر� ،إىل جانب غر�س � 2,025شجرة يف ال�ي��اب��ان حيث
�ستنعقد الن�سخة القادمة من فعالية �إك�سبو العاملية يف .2025
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قالت ل��ورا لني ،الرئي�سة التنفيذية لل�ش�ؤون
امل�ؤ�س�سية ل��دى �شركة " :UPSت�سعى  UPSم��ن خ�لال �شراكتها مع
�إك�سبو � 2020إىل االرتقاء مببادرات اال�ستدامة و�ضمان قدرتنا على ترك
�أثر �إيجابي وم�ستدام يف خمتلف املجتمعات حول العامل .وتجُ �سد مبادرة
غابة امل�ستقبل على التزامنا مب�ساعي �إزال��ة الكربون ودعم العمل املناخي
من خالل املبادرات البيئية� ،إىل جانب امل�ساعدة على حت�سني جودة الهواء
من خالل عزل الكربون".
و�أ�صدرت �شركة  UPSقد �أ�صدرت م�ؤخراً تقرير ا�ستدامة ال�شركة بهدف
حتقيق احلياد الكربوين بحلول عام  ،2050مبا يف ذلك تزويد 40%من
العمليات الأر�ضية بالوقود البديل بحلول عام  .2025وملعرفة املزيد عن
جهود �شركة  UPSملواجهة التحديات العاملية مثل تغري املناخ والعدالة
االجتماعية ،يرجى زيارة �أبرز مبادرات �شركة .UPS
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املحرر رقم2021/8166:
املنذرة:ثمرات اخلري لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامي/ابراهيم علي املو�سى
املنذر اليها:اجني عادل توفيق ال�سيد خاطر
تدعو املنذرة املنذرة اليها للمرة االخرية اىل وجوب �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها البالغ
ق��دره ( )29.317ت�سعه وع�شرون الفا وثالثمائة و�سبعة ع�شر درهما الغري  -مع
فائدته القانونية من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام وذل��ك يف مهلة اق�صاها
خم�سة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة امتناعكم فان املنذرة �ست�ضطر
اىل انخاذ كافة االجراءات القانونية التي ت�ضمن حقوقها مع حتميل املنذر اليها منذ
االن كامل امل�س�ؤولية واية م�صاريف قد ترتتب عن هذه االجراءات القانونية.
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�:سلطان عبداهلل احمد قا�سم العامري  -اماراتي اجلن�سية ارغب
يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة  %100اىل ال�سيدة:منى قره بطاق � -سويدية اجلن�سية
 %50واىل ال�سيد/حممد طارق ح�سون ديت حم�صي � -سويدي اجلن�سية  %50يف الرخ�صة
با�سم (كافترييا الطابية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم.761429:
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ,تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ,
تغيري اال�سم التجاري لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ,من كافترييا الطابية اىل معجنات وادي بردى
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

�إعـــالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:وفاء احمد الق�صريي � -سورية اجلن�سية ترغب يف التنازل
عن كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيدة/منى يو�سف عبداهلل حممد ال علي  -اماراتية
اجلن�سية لت�صبح ن�سبتها  %100يف الرخ�صة با�سم:دلتا للتجارة واخلدمات الزراعية والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم - 730050:تغيري عنوان موقع العمل تغيري
وكيل اخلدمات  ,ا�ضافة ن�شاط  ,حذف ن�شاط  ,تغيري اال�سم التجاري لل�شركة/امل�ؤ�س�سة
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

حيث ان ال�سيد املتويف:عو�ض خلفان جمعه الكعبي  -اماراتي اجلن�سية يونوب عنه وكيل الورثة ال�سيد/
�سيف عو�ض خلفان جمعه الكعبي  -اماراتي اجلن�سية يف ح�صر ارث رقم 451/2020:ال�صادر من حمكمة
�أبوظبي بوكالة خا�صة �صادرة من الكاتب العدل باالرث رقم22929d254eb8e2281e24:
بتاريخ 2021/9/26:حيث ان انه ميلك الرخ�صة جتارية (�شركة االر�ض اخل�ضراء للمالب�س
اجلاهزة والكماليات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  112613حيث
ان ال�سيد:عو�ض خلفان جمعه الكعبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
يف الرخ�صة التجارية (�شركة االر�ض اخل�ضراء للمالب�س اجلاهزة والكماليات) البالغة  %100اىل
ال�سيد:حممود احمد اجمد �شودري اجمد علي  -باك�ستاين اجلن�سية تنازل �صاحب الرخ�صة ال�سابق
ل�صاحبها احلايل .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024513
�إعـــالن بالن�شر
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رقم7956/2021:
املنذرة:ناجية حممد مبارك عبداهلل القا�سمي
املنذر اليها:عود االمارات لتجارة العطور ذ.م.م
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي:ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره ()290.000
درهم قيمة ال�شيكات املرت�صدة يف ذمتكم وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا
االنذار واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة ومنها
ا�ست�صدار امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة باال�ضافة اىل الفوائد القانونية املقررة مع
حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للطالب والجل العلم.
الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 797/2021/320:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث

املنظورة يف:دائرة االحوال ال�شخ�صية االوىل  -ا�ستئناف رقم 88
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 445/2021:احوال نف�س م�سلمني والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:نهلة كي عبد النا�صر
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي � -شارع �شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى  - api world towerال��دور  - 14مكتب
 - 1404bوميثله:حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي
املطلوب �إعالنه  -1 :منيب حممد حممد كاالتهيل � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :مبا �أن امل�ست�أنفة املذكورة اعاله قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم باحلكم التمهيدي
التايل:حكمت املحكمة بقبول اال�ستئناف �شكال ويف املو�ضوع وقبل الف�صل فيه اندار امل�ست�أنف �ضده اما باالقامة مع زوجته
امل�ست�أنفة يف الدولة يف امل�سكن الذي اعده لها او نقلها اليه اىل الهند بعد تكلفه باجراءات ا�ستخراج الت�أ�شريه وم�ستلزمات
االقامة و�سداد م�صاريفها وم�صاريف ال�سفر والنقلة وال�سكن لها وللبنت او ت�سريحها باح�سان او تطليقها عليه ان مل ينفذ
منطوق احلكم وامهلته ثالث ا�سابيع لذلك من تاريخ الن�شر وحددت جل�سة  2021/11/10ملعرفة مامت وابقت يف امل�صروفات
و�صرحت للم�ست�أنفة اعالنه بالن�شر يف �صحيفتني احداهما باللغة االجنليزية وكلفتها بار�شفة االعالن ا�صوال يف النظام
وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد والتي ميكن
الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -اخلدمات العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا.
رئي�س الق�سم

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

اعالن بالن�شر

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الفر�صة الذهبية ملقاوالت الفنية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002236عمايل (جزئي)

املرجع 268 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ميزان الرحمن قي�س الدين  ,اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:حممد �شاهاداد
حممد فخر اال�سالم  ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (طريق حتا لتجارة الهواتف
املتحركة) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة  ,مبوجب رخ�صة رقم  779643ال�صادرة من
دائرة التنميه االقت�صادية
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

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027069

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027190

اعالن تنازل/بيع م�ؤ�س�سة كافترييا ل�ؤل�ؤة امل�صلى

تنازل/بيع

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:دوني�شاد جاي�سينغ تاكور جاي�سينغ
مو�شريام تاكور  -الهند اجلن�سية يرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة
 %100اىل ال�سيد�/سنديب �شيف دايال فريما �سوارنكار  -هندي اجلن�سية
 ,يف الرخ�صة با�سم (كافترييا ل�ؤل�ؤة امل�صلى) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة
مبوجب الرخ�صة رقم .615241:وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من 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  14يوم من تاريخ هذا االعالن.

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

�إخطار عديل بالوفاء  -برقم 2021/0023685

املخطـر /فورايفر للمنا�سبات و ميثلها مالكها ال�سيد � /شعبان زهري البلدي و ميثلها بالوكالة رقم  - 2021/1/38331ال�سيد  /خالد منري زين الدين � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم  784198902695810العنوان  /ال�شارقة  -املنطقة التعاون  -رقم الهاتف 0568887720 :
املخطر �إليه الأول  / -:احلياة العقارية  -رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
العـنوان /ال�شارقة /القا�سمية  -خلف �شارع امللك عبد العزيز  /الهاتف 0506797834 -
املخطر �إليه الثاين � - :سامل علي املحمود  -اماراتي اجلن�سية  -العنوان  /ال�شارقة  /الهاتف 0506797834 -
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء با�سرتجاع مبلغ ال�شيكات كامال وقيمته  272,500درهم اماراتي ،
حيث ان املخطر حرر �شيك للمخطراليه الأول بقيمة ( 12,500اثني ع�شرة الف و خم�س مئة درهم اماراتي مقابل اتفاقية متت بني الطرفني كعمولة و حرر عدد � 5شيكات
للمخطر اليه الثاين بقيمة ( 260,000مئتنی و �ستون الف) درهم اماراتي  ،وحيث ان املخطر دفع للمخطر اليهما ال�شيكات ك�إيجار �شربة ملك للمخطر اليه الثاين  ,حيث
قام املخطر اليهما ب�صرف املبلغ دون وجه حق و دون ترخي�ص ال�شربة و عقد االيجار الذين بينهم
وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليهما ا�سرتجاع املبالغ امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي وقيمته  272,500درهم اماراتي (مئتني واثنني و�سبعون الف و
خم�سمائة ) درهم اماراتي .واال �سي�ضطر املخطر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية الالزمة �ضدهم
بيانات ال�شيك كالتايل :ال�شيك رقم  501117مببلغ  62,500دره��م بتاريخ ا�ستحقاق 2019/09/15امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي ( -ف��رع ال�شارقة)
ال�شيك رقم  501118مببلغ  62,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/12/15امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي (فرع ال�شارقة)
ال�شيك رقم  501116مببلغ  62,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/05/05امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي (فرع ال�شارقة )
ال�شيك رقم  501114مببلغ  10,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/05/07امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي (فرع ال�شارقة )
ال�شيك رقم  50119مببلغ  62,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/03/15امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي (فرع ال�شارقة )
ال�شيك رقم  501120مببلغ  12,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/05/07امل�سحوب على بنك ابوظبي اال�سالمي (فرع ال�شارقة)
وحيث �إن املخطر اليهما قد تخلفا عن ت�صديق عقدااليجار الذين بني املخطر و املخطر اليه الثاين وعن ا�سرتجاع املبلغ امل�سحوب وق��دره  272,500درهم اجمايل
ال�شيكات املذكورة اعاله و رغم املطلبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة ا�سرتجاع املبلغ كامال املذكور اعاله خالل خم�سة �أيام من
تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به

وهذا اخطار منا بذلك

الكاتب العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 899/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة 216
مو�ضوع الدعوى  :املطالبه ب�صحة ونفاذ عقد البيع املربم بني املدعية كم�شرتية واملدعي عليها االوىل كمطور عقاري وذلك الوحدة العقارية
رقم  3والكائنة يف م�شروع رويف جاردنز  -يف ام��ارة دبي  -منطقة انرتنا�شونال �سيتي (املدينة العاملية) وامل�برم ب�ت��اري��خ 2008/12/18:احلكم
ببطالن اج��راءات تنفيذ وبيع العقار العقار التنفيذ رقم  213/2014تنفيذ عقاري وبا�ستحقاق املدعية للوحدة العقارية رقم  3والكائنة يف
م�شروع رويف جاردنز  -يف امارة دبي  -منطقة انرتنا�شونال �سيتي (املدينة العاملية) واملربم بتاريخ - 2008/12/18:ا�صدار قرار بوقف اجراءات
تنفيذ وبيع الوحدة العقارية املذكورة واملتعلقة بالتنفيذ رقم 213/2014:تنفيذ عقاري الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة.
املدعي:يل ك�سو
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان  -الرميلة  -عجمان مبنى بناية جيبا�س � -شقة  - 603الطابق ال�ساد�س
املطلوب �إعالنه  -1 :دي�سموند ترين�س هني�سي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه ب�صحة ونفاذ عقد البيع املربم بني املدعية كم�شرتية واملدعي عليها االوىل
كمطور عقاري وذلك الوحدة العقارية رقم  3والكائنة يف م�شروع رويف جاردنز  -يف امارة دبي  -منطقة انرتنا�شونال �سيتي (املدينة العاملية)
واملربم بتاريخ 2008/12/18:احلكم ببطالن اجراءات تنفيذ وبيع العقار العقار التنفيذ رقم  213/2014تنفيذ عقاري وبا�ستحقاق املدعية للوحدة
العقارية رقم  3والكائنة يف م�شروع رويف جاردنز  -يف امارة دبي  -منطقة انرتنا�شونال �سيتي (املدينة العاملية) واملربم بتاريخ- 2008/12/18:
ا�صدار قرار بوقف اجراءات تنفيذ وبيع الوحدة العقارية املذكورة واملتعلقة بالتنفيذ رقم 213/2014:تنفيذ عقاري الزام املدعي عليهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة � 8.30ص 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

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )23.557.11دره��م ثالثة وع�شرون الف
وخم�سمائة و�سبعة وخم�سون دره��م واح��دى ع�شر فل�سا  -والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �ضم ملف النزاع املدين
.2020/1078
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه -1 :جميل حممد منظور ح�سني � -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :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
( )23.557.11درهم ثالثة وع�شرون الف وخم�سمائة و�سبعة وخم�سون درهم واحدى ع�شر فل�سا  -والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة �ضم ملف النزاع املدين  - 2020/1078وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2021/10/20
ال�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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/00417

املخطـر� /شيرتامایل دامایانتی باندارا ارا�ش�شیجي اجلن�سية �سريالنكا
احمل بطاقة هوية رقم 784195963984133
العنـوان  /ال�شارقة  -قراین � 5شارع  16فيال رقم  - 6هاتف رقم 0553120681 /
املخطر �إليه  /عبداهلل حممد عبدالرحمن عبداهلل اجلن�سية االمارات العربية املتحدة  -العنـوان /ال�شارقة  -نوف 2
 هاتف رقم 0508088277 /املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  7,000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 7,000درهم ك�ضمان مقابل ا�ستالمه املبلغ املحدد نقدا  ,حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم حترير ال�شيك بال�شكل ال�صحيح  -وبيانه كالتايل  :ال�شيك
رقم  000014مببلغ  7,000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/08/04وامل�سحوب على بنك دبي التجاري
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية م��رارا وتكرارا” ولكن دون
جدوی  ،لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2445/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )187.073درهما مائة و�سبعة وثمانني
الفا وثالثة و�سبعني درهما  -مع الفائدة القانونية وقدرها  %12من تاريخ املطالبة الزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية
تعوي�ضا وقدره ( )15.000درهم خم�سة ع�شر الف درهم  -عن فوات فر�صة اال�ستثمار واالنتفاع مببلغ املطالبة الزام املدعي
عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:واغرن بريو بريدج جلف �ش.ذ.م.م  -عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -الرو�ضة ابوظبي � -شارع منطقة الرو�ضة
 مبنى على واوالدة � -شقة الثالث مكتب 301املطلوب �إعالنه  -1 :ويل جي �أند بي الوطنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/9/2:بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي اىل
املدعية مبلغ ( )187.073درهم مائة و�سبعة وثمانني الفا وثالثة و�سبعني درهما  ,مديونية وبالفائدة بواقع � %5سنويا من
تاريخ  2021/6/8وحتى ال�سداد التام  -2بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ ( )10.000درهم ع�شرة الف درهما
تعوي�ض وبالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ,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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2365/2021/11:مدين جزئي

الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة:عزيزة را�شد حممد العبدويل  -اجلن�سية االمارات  -ترغب
يف البيع والتنازل عن  %51من كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيد/خالد عبداللطيف
احمد يون�س احلمادي  -اجلن�سية االمارات وكذلك ترغب ال�سيدة /عزيزة را�شد حممد العبدويل
 اجلن�سية االمارات  -ترغب يف البيع والتنازل عن  %49من كامل ح�صتها البالغة  %100اىلال�سيد/هاري�ش توتاتيكوالم حممد ب�شري  -اجلن�سية الهند
يف الرخ�صة امل�سماه (مركز النجمة لت�أهيل ذوي االعاقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم - 735994:تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من/
م�ؤ�س�سة فردية اىل�/شركة اعمال مهنية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

مذكرة اعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية  ,املحكمة االبتدائية املدنيه
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0005427جتاري (جزئي)

املحكمة االبتدائية املدنية

تنازل/بيع

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

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

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027136

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:علي عبدالكرمي حممد علي  -اجلن�سية
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة
امل�سماه (كافترييا مدينة �سومناد) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم 547705:اىل ال�سيدة/منى وحيد بالل خمي�س
بالل  -اجلن�سية االمارات .تعديالت اخرى:اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من 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 اتباع االجراءات القانونية.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIRECON2021 /0007573التما�س اعادة نظر
�إىل املدعي عليه  :ريا�ض احمد احمد ح�سن ار�شد
جمهول حمل االقامة  -دبي ارجان بناية فين�سيتور بوليفارد �شقة رقم  - 226رقم مكاين- 2269172608:
الهاتف0506760077 - 0527437175:
بناء على طلب املدعي:قي�صر حممود رحمت علي  -باك�ستاين اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها -1:الزام امللتم�س �ضده بدفع مبلغ ( )23250درهم للملتم�س مقابل
قيمة � 3شيكات �صرفها امللتم�س �ضده نقدا من ح�ساب امللتم�س  -2اعادة ت�سليم عدد � 5شيكات (مت�ضمنة
ال�شيك املرتد) باال�ضافة اىل �شيك ال�ضمان البالغ  6200درهم  -3الزام امللتم�س �ضده بدفع ر�سوم وم�صاريف
املحكمة  -انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/27امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة� 08:30:صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )5
�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 .اعالن املدعي عليه بالن�شر وبلغتي العربية واالجنليزية حرر بتاريخ 2021/10/17م

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

املنظورة يف:دائرة الدعوى االوىل رقم 400
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )23458.44درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم.1085/2020:
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود �شقة 602
وميثله:زبيدة مبارك بن هندي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �شهريار حممد ريا�ض � -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :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
( )23458.44درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام �ضم ملف النزاع املدين رق��م - 1085/2020:نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها
اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة
الدعوى االبتدائية االوىل على هاتف رق��م - 00971566037085:يوم  2021/10/20وذلك من ال�ساعة 9:00
�ص ولغاية  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم
على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية

�إىل املحكوم عليه  :الفر�صة الذهبية ملقاوالت الفنية ذ.م.م
العنوان:ال�شارقة بوطينة �شارع ال�شرق حمل رقم  4ملك ع�صام حممد حممود النمر
الهاتف0502086714:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حممد نعمان فقري ح�سني  -اجلن�سية باك�ستاين
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 . 5360
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.

�إىل املدعي عليه  :نا�صر حممد عبا�س حممد
جمهول حمل االقامة  -ال�شارقة يوجد حتري هاتف0554999545 - 067318696:
بناء على طلب املدعية:تالتي للتجارة �ش.ذ.م.م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم بـــ:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )90.000درهم
قيمة ال�شيك  -الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة  -اعالن املدعي
عليه باجلل�سة والئحة االدعاء � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة
( )5من قانون االجراءات املدنية  -انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/18امام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/11م

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

وزارة العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2376/2021/11:مدين جزئي

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007205مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

االمارات العربية املتحدة

�إىل املحكوم عليه  :املروان لتجارة مواد البناء ذ.م.م  -العنوان 9319121
�شاندرا كانتا واغلي  -العنوان9319122:
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/9/19:قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح النمر لتجارة احلديد املحدودة ذ.م.م  -بالتايل:ن�ص
احلكم قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا
للمدعية مبلغ وقدره ( )129289.96درهم مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ قيد
الدعوى وحتى ال�سداد التام على اال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضي به وبالر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027279
تنازل /بيع
�إعـــالن

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1197/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة ع�شر رقم 416
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد بيع الفيال رقم  1جممع فلل ال��وادي االخ�ضر بحمدون بجمهورية لبنان والزام
املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ ( )694937.68درهم �ستمائة اربعة وت�سعون الف ت�سعمائة �سبعة وثالثون درهم وثمان
و�ستون فل�سا  -مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد.
املدعي:رمزي �سالمة حممود
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ابوهيل  -ديره � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�سالم للمكاتب � -شقة  - 49بجوار
ذا �إت�ش 2735391504
املطلوب �إعالنهما  -1 :ال��وادي االخ�ضر للعقارات ذ.م.م فرع  -2ال��وادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية  -فرع � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه املطالبة بف�سخ عقد بيع الفيال رقم  1جممع فلل الوادي
االخ�ضر بحمدون بجمهورية لبنان وال��زام املدعي عليهم ب��ان ي ��ؤدوا للمدعي مبلغ ( )694937.68دره��م �ستمائة اربعة
وت�سعون الف ت�سعمائة �سبعة وثالثون درهم وثمان و�ستون فل�سا  -مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/24ال�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.

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4348/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/692أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )51283.62درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك م�صر  -دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة � -شارع بور�سعيد  -مبنى � -أفنيو �سيتي � -شقة مكتب رقم
 206-205مقابل �سيتي �سنرت ديرة
املطلوب �إعالنه  -1 :خليل جميل علي الهباهبة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )51283.62درهم 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1879/2020/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 1138/2019:عمايل جزئي  ,ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها
( )187643درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:عبا�س عبداهلل عبا�س قمرب احلتاوى
عنوانه :امارة ام القيوين  -منطقة الرعفة � -شارع االحتاد  -فيال رقم  - 101خلف حمطة الرعفة للبرتول
املطلوب اعالنه�:شركة جلف تكنيال كون�سرتك�شن �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري � -شارع العلم مع �شارع العلم  -برامي تاور  6c marasi dr -الطابق 31
كامل الطابق بالقرب من بنك بلوم Muhammed.shareef@drakescull.com - 0528003508 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية 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 خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :ح�صة يف عقار (ار�ض ف�ضاء)  -املنطقة ور�سان الرابعة  -رقم االر�ض  - 368م�ساحة احل�صة
 1196.58مرت مربع قيمة احل�صة  1287521درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1129/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بف�سخ التعاقد على الوحدة رقم  219م�شروع اتالنت�س  -طرابزون تركيا  ,مو�ضوع العقد امل�ؤرخ يف 2015/8/24:فيما بني املدعي
واملدعي عليها (م�ؤ�س�سة ال��وادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية) اململوكة للمدعو/علي �سعيد ال�سالمي ب�شان بيع و�شراء الوحدة ال�سكنية رقم  219م�شروع
اتالنت�س  -طرابزون تركيا واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها برد مبلغ ( )218.246درهم مائتان وثمانية ع�شر
الفا ومائتان و�ستة واربعون درهما اماراتيا  -للمدعي مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه بن�سبة  %9من تاريخ قيد الدعوى
وحتى تاريخ ال�سداد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها ب�سداد مبلغ ( )100.000درهم كتعوي�ض للمدعي عن ال�ضرر املادية واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة
جراء الغ�ش املرتكب وا�ستيالء املدعي عليها على اموال املدعي بدون وجه حق ونتيجة ا�ضطرار املدعي لرتك عمله وال�سفر من ال�سعودية المارة دبي من
مرة والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .املدعي:فوزان بن عبداهلل بن فوزان ال�سهلي  -عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة
اخلليج التجاري  -دبي � -شارع االبراج  -مبنى برج برلينجتون � -شقة  - 3103ح�صه علي القبي�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .املطلوب �إعالنهما :
 -1الوادي االخ�ضر للعقارات ذ.م.م  -2الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/علي �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي � -صفتهما  :مدعي
عليهما .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�سخ التعاقد على الوحدة رقم  219م�شروع اتالنت�س  -طرابزون تركيا  ,مو�ضوع
العقد امل�ؤرخ يف 2015/8/24:فيما بني املدعي واملدعي عليها (م�ؤ�س�سة الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية) اململوكة للمدعو/علي �سعيد ال�سالمي ب�شان بيع
و�شراء الوحدة ال�سكنية رقم  219م�شروع اتالنت�س  -طرابزون تركيا واعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها برد مبلغ
( )218.246درهم مائتان وثمانية ع�شر الفا ومائتان و�ستة واربعون درهما اماراتيا  -للمدعي مع الزامهم بالفوائد الت�أخريية بواقع  %12والفوائد القانونيه
بن�سبة  %9من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد والزام املدعي عليها ممثلة مبالكها ب�سداد مبلغ ( )100.000درهم كتعوي�ض للمدعي عن ال�ضرر املادية
واملعنوي وفوات الك�سب واخل�سارة جراء الغ�ش املرتكب وا�ستيالء املدعي عليها على اموال املدعي بدون وجه حق ونتيجة ا�ضطرار املدعي لرتك عمله وال�سفر
من ال�سعودية المارة دبي من مرة والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/10/24
ال�ساعة � 09.00ص 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.
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جمل�س �إدارة �أدنوك للحفر يوافق على خطط منو طموحة ويعلن ان�ضمام ال�شركة مل�ؤ�شرات فوت�سي العاملية
•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��دت �شركة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية “�أدنوك”
االج�ت�م��اع الأول ملجل�س �إدارة �شركة �أدن ��وك للحفر
ال��ذي مت ت�شكيله م��ؤخ��راً ،حيث مت خ�لال االجتماع
املوافقة على ميزانية العام  2022وخطة خم�سية
ط�م��وح��ة ل�ن�م��و �أع �م��ال �أدن � ��وك للحفر ل�ل�ف�ترة من
� 2022إىل  .2026ك��ذل��ك ح �دّد املجل�س �أهدافاً
ط�م��وح��ة ل�ت�ع��زي��ز ��س�ج��ل ال���ش��رك��ة امل�ت�م�ي��ز يف جمال
ال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة وو��ض��ع خ��ارط��ة طريق
لال�ستدامة يف عملياتها.
وي�أتي اجتماع جمل�س �إدارة �أدن��وك للحفر يف �أعقاب
النجاح الكبري ال��ذي �شهدته عملية االكتتاب العام
الأويل على �أ�سهم ال�شركة و�إدراجها يف �سوق �أبوظبي
ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة ،وال��ذي يعترب الإدراج الأك�ب�ر على
الإط �ل�اق يف ت��اري��خ ال���س��وق .و�أك� ��دت �أدن� ��وك للحفر
ثقتها الكبرية ب��ال�ق��رارات الرئي�سية املتعلقة بنمو
وتعزيز الأعمال التي مت التو�صل �إليها يف االجتماع،
كما رحبت ب ��إدراج ال�شركة يف ثالثة م�ؤ�شرات عاملية
هي م�ؤ�شر فوت�سي للأ�سواق النا�شئة ،وم�ؤ�شر فوت�سي
لل�شركات ذات ر�أ� ��س امل��ال ال�ك�ب�ير ،وم��ؤ��ش��ر فوت�سي
القيا�سي العاملي.
ت��ر�أ���س االج �ت �م��اع االف�ت�ت��اح��ي ملجل�س �إدارة �أدن ��وك
للحفر م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح �م��د اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية
�/أدن��وك /وجمموعة �شركاتها ورئي�س جمل�س �إدارة
�أدنوك للحفر.
وتعزز القرارات الرئي�سية التي اتخذها جمل�س الإدارة
من الدور الأ�سا�سي الذي تلعبه �أدنوك للحفر كمزود

وح�ي��د ل�ت��أج�ير من�صات احل�ف��ر واخل��دم��ات املتعلقة
ب��احل�ف��ارات ملجموعة �أدن ��وك ،حيث توا�صل ال�شركة
امل�ساهمة ب ��دور ح�ي��وي لتمكني �أدن ��وك م��ن حتقيق
هدفها يف زي��ادة طاقتها الإنتاجية من النفط اخلام
�إىل  5ماليني برميل يومياً بحلول ع��ام ،2030
وحتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
وق� ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجلابر
عقب االجتماع االفتتاحي ملجل�س الإدارة “ :يعك�س
�إدراج �شركة �أدن ��وك للحفر يف ثالثة م��ن م�ؤ�شرات
فوت�سي العاملية ثقة الأ�سواق املالية العاملية بالو�ضع
القوي لل�شركة وبالأ�سواق املالية الن�شطة واملزدهرة
يف �أب��وظ �ب��ي .وال� �ش��ك �أن ه ��ذا االدراج �سي�سهم يف
زي��ادة جاذبية �أ�سهم �أدن��وك للحفر �أم��ام امل�ستثمرين
الدوليني وتنويع قاعدة امل�ستثمرين يف ال�شركة».
و�أ�ضاف معاليه � “ :ستوا�صل �أدنوك للحفر الرتكيز
على رفع الأداء وموا�صلة العمل على حتقيق النتائج
ال �ت��ي ت�ترج��م ال�ث�ق��ة ال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا امل���س�ت�ث�م��رون يف
ال�شركة ،وهو ما ينعك�س �أي�ضاً من خالل القرارات
الأ�سا�سية التي مت تبنيها يف اجتماع جمل�س الإدارة
االف �ت �ت��اح��ي ،مب��ا يف ذل ��ك خ �ط��ة ال �ع �م��ل اخلم�سية
الطموحة لل�شركة والتي تركز على النمو امل�ستمر،
بالإ�ضافة �إىل خلق وتعزيز القيمة مل�ساهمي �أدنوك
للحفر ودولة الإمارات».
وموا�صلة لأداء ال�شركة القوي ومنحها زخماً �إ�ضافياً
ي �ع��زز م�ك��ان�ت�ه��ا يف الأ�� �س ��واق ،ف�ق��د مت �إدراج �أدن ��وك
للحفر يف ثالثة م�ؤ�شرات رئي�سية عاملية هي:م�ؤ�شر
فوت�سي للأ�سواق النا�شئة ،وم�ؤ�شر فوت�سي لل�شركات
ال���ش��رك��ات ذات ر�أ� ��س امل��ال ال�ك�ب�ير ،وم��ؤ��ش��ر فوت�سي
القيا�سي العاملي.
وتعترب هذه امل�ؤ�شرات ،التابعة مل�ؤ�شر فوت�سي را�سل”

العاملية ،م��راج��ع معيارية ي�ستخدمها امل�ستثمرون
حول العامل لقيا�س �أداء اال�ستثمار وتكوين املَحافظ
اال�ستثمارية امل��ال�ي��ة .وق��د مت �إدراج �أدن ��وك للحفر
يف ه��ذه امل�ؤ�شرات العاملية الرئي�سية بعد ا�ستيفائها
جلميع ال�شروط واملتطلبات.
وتوا�صل �أدنوك للحفر دفع جهود النمو وا�ستهداف
عدد من املناق�صات ال�ضخمة يف �أبوظبي ،كما ت�سعى
�إىل مزيد من التو�سع يف حمفظة خدماتها وح�صتها
ال�سوقية يف قطاع خدمات حقول النفط .ويف حالة
الفوز بهذه املناق�صات ،التي يتوقع �أن يتم �إر�سا�ؤها
خ�لال ع��ام � ،2022ستتمكن ال�شركة م��ن تو�سيع
حمفظتها خارج قطاع خدمات احلفر املتكاملة.
ويف �إط� ��ار حت��ال��ف احل �ف��ر اال� �س�ترات �ي �ج��ي ال ��ذي مت
الإع�ل�ان عنه م��ع �شركة هيلمرييت�ش �آن��د ب��اي��ن يف
� 8سبتمرب � ،2021ستح�صل �أدن ��وك للحفر على
ثماين من�صات حفر برية متكنها من تلبية متطلبات
احلفر املتزايدة ودع��م خططها التي ت�ستهدف حفر
�آالف الآبار بحلول عام  .2030وتتواجد اثنتان من
احلفارات الأر�ضية الثمانية ذات امل�ستوى العاملي يف
دولة الإم��ارات ،ويتم �إعدادهما حالياً لبدء الت�شغيل
يف �أوائل عام .2022
وكانت �أدنوك قد �أكملت بنجاح االكتتاب العام الأويل
امل�صدَر يف �أدنوك
بن�سبة  11%من �إجمايل ر�أ�س املال ْ
للحفر يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية يف � 3أكتوبر
 .2021وا�ستطاع الطرح حتقيق عائدات �إجمالية
تزيد على  4مليارات درهم ،يف حني جتاوزت تغطية
الطرح � 31ضعف القيمة امل�ستهدفة مع طلب �إجمايل
على �أ�سهم الطرح العام بلغ  127مليار درهم.
وارتفعت �أ�سهم �أدن��وك للحفر بن�سبة  30%يف يوم
الإدراج وحافظت على هذا امل�ستوى منذ ذلك احلني،
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حيث �أغ�ل�ق��ت عند  2.97دره��م ي��وم اخلمي�س 14
�أكتوبر  2021ب��زي��ادة  29.1%ع��ن �سعر ال�سهم
عند الإدراج ،مما يعك�س الطلب القوي وامل�ستمر من
امل�ستثمرين.
وحتتفظ �أدنوك بعد الإدراج ب�أغلبية  84%يف �أدنوك
للحفر ،بينما متتلك �شركة خدمات الطاقة العاملية
بيكر هيوز ،التي دخلت يف �شراكة �إ�سرتاتيجية مع
�أدنوك للحفر يف �أكتوبر  ،2018ح�صة قدرها ،5%
كما متتلك �شركة هيلمرييت�ش �آند باين الرائدة عاملياً
يف جمال حفر �آبار النفط والغاز ح�صة بن�سبة 1%
بعد ا�ستثمارها الأ�سا�سي البالغ  100مليون دوالر يف
االكتتاب العام الأويل يف � 8سبتمرب .2021

كهرباء ومياه دبي ت�ستعر�ض
مبادراتها الرقمية املبتكرة خالل جيتك�س
•• دبي-وام:

ت���س�ت�ع��ر���ض ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف ال� � ��دورة ال� �ـ 41
لأ�سبوع جيتك�س للتقنية باقة من كربى
م�شاريعها ومبادراتها الرقمية املبتكرة
وم �� �ش��اري��ع “ديوا الرقمية” ال� ��ذراع
ال��رق �م��ي للهيئة وم���ش��اري��ع ال�شركات
التابعة للهيئة .و�أو��ض��ح معايل �سعيد
حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان
الهيئة ت�ستعر�ض خالل �أ�سبوع جيتك�س
للتقنية �أب� ��رز م���ش��اري�ع�ه��ا وخدماتها
الرقمية املبتكرة التي جعلت من الهيئة
مرجعاً عاملياً يف تطوير وتطبيق �أعلى
م�ع��اي�ير ومم��ار� �س��ات ال�ت�م�ي��ز يف جميع
�أن�شطتها وعملياتها الت�شغيلية لتخطي
ت��وق �ع��ات امل �ع �ن �ي�ين وت �ع��زي��ز �سعادتهم
ع�لاوة على دع��م اال�ستدامة واحلفاظ
على البيئة واملوارد الطبيعية.
و�أ�� �ض ��اف ت���س�ت�ق��ي ال�ه�ي�ئ��ة ر�ؤي �ت �ه��ا من

توجيهات �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 ل �ت �ط��وي��ر خ ��دم ��ات ح �ك��وم��ة دبي
لتطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل
الأخ��رى بعد � 10سنوات ان�سجاماً مع
�أه��داف مئوية الإم��ارات  2071جلعل
دول��ة الإم ��ارات �أف�ضل دول��ة يف العامل.
و�أ� �س �ه �م��ت ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة الرقمية
امل�ت�ط��ورة للهيئة وال�ت��ي تعد ج��زءاً من
خ ��ارط ��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف ح�صد
الهيئة جلوائز حملية وعاملية مرموقة
من �أهمها جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز
يف ف�ئ��ة النخبة امل�ت�م�ي��زة .ك�م��ا ح�صلت
الهيئة على ختم  100%الورقية من
م�ؤ�س�سة دبي الرقمية تقديراً لنجاحها
يف االنتهاء من التحول الرقمي جلميع
عملياتها وخدماتها بن�سبة .100%
وت��وف��ر ال�ه�ي�ئ��ة ج�م�ي��ع خ��دم��ات�ه��ا عرب
موقعها الإلكرتوين وتطبيقها الذكي.
وان�ت�ه��ت الهيئة م��ن ال�ت�ك��ام��ل الرقمي

م��ع �أك �ث�ر م��ن  30ج �ه��ة وو� �ص��ل عدد
املعامالت الذكية التي مت �إجنازها منذ
 2017حتى نهاية �سبتمرب 2021
ق ��راب ��ة  41م �ل �ي��ون م �ع��ام �ل��ة ،وبلغت
ن�سبة التبني ال��ذك��ي خل��دم��ات الهيئة
 98.92%يف ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن عام
.2021
و ت �ق��دم م �� �ش��اري��ع “ديوا الرقمية”
ال��ذراع الرقمي للهيئة “جتربة املدينة
الذكية” وه��ي جت��رب��ة رب��اع�ي��ة الأبعاد
�ست�سمح لزوار معر�ض جيتك�س 2021
اختبار تقنيات املدينة الذكية الرقمية
امل�ت�ع��ددة .وك��ذل��ك ت�ستعر�ض ال�شركات
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة جم �م��وع��ة م ��ن �أب ��رز
خ��دم��ات �ه��ا وم �ن �ه��ا “اخلدمات امل� ��دارة

واملهنية” التي يقدمها مركز البيانات
ل �ل �ح �ل��ول امل �ت �ك��ام �ل��ة /م � � � ��ورو /حيث
تت�ضمن �أح��دث خدمات تطوير و�إدارة
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة؛ و”خدمات
الأم ��ن ال�سيرباين” ال�ت��ي تعمل على
ر�صد واعرتا�ض الهجمات الإلكرتونية
با�ستخدام �أحدث �أنظمة الأمن الرقمي
على م��دار ال���س��اع��ة؛ و”خدمات مورو
ال�سحابية” املرنة والآم�ن��ة التي تقدم
خ��دم��ات �سحابية م�ت�ع��ددة على من�صة
واح� � ��دة م �ت��واف �ق��ة م ��ع �أع� �ل ��ى معايري
اتفاقيات م�ستوى اخلدمة.
وت�ستعر�ض من�صة الهيئة �أي�ضاً م�شاريع
��ش��رك��ة “�إنفرا �إك�س” م�ث��ل “خدمات
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وخ ��دم ��ات االت�صال

و�إنرتنت الأ�شياء املتقدمة” مبا يف ذلك
خ��دم��ات ��ش��رائ��ح اجل�ي��ل اخل��ام����س التي
تتبنى �أح��دث حلول احلو�سبة املتطورة
يف القطاعات اخلدماتية .كما ت�ستعر�ض
م�شاريع �شركة “ديجيتال �إك�س” مثل
“تطبيق دروب بوك�س” ال��ذي ي�سمح
بتو�صيل �أي �شحنة للمنازل ب�أمان دون
�أي تدخل ب�شري؛ وتطبيق “الدخول
الذكي” ال��ذي ي�ستخدم ملحطات هيئة
ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي ال�ف��رع�ي��ة للتحكم
يف ت���ص��اري��ح ال��دخ��ول؛ ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
الروبوتات مثل “جوبي روبوت “ الذي
يُ�ستخدم للتوا�صل وتقدمي اخلدمات
ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين ع��ن ب �ع��د ..وغ�ي�ره��ا من
امل�شاريع الذكية.

الأوراق املالية وال�سلع تبحث تعزيز
التعاون مع هيئة الرقابة املالية امل�صرية

•• �أبوظبي  -وام:

بحثت �سعادة الدكتورة م��رمي بطي ال�سويدي الرئي�س التنفيذي لهيئة
الأوراق املالية وال�سلع م��ع الدكتور حممد ع�م��ران رئي�س هيئة الرقابة
املالية مب�صر يف مقر الهيئة بدبي �سبل تعزيز التعاون املتبادل بني الهيئتني
والتطوير امل�ستمر للآليات التنظيمية للأن�شطة املالية غري امل�صرفية
وتبادل املعلومات واخلربات.
و�أ�شادت الدكتورة مرمي ال�سويدي بالعالقات الثنائية بني الهيئتني م�شرية
�إىل �أن االجتماع ناق�ش ع��دة مو�ضوعات يف القطاع امل��ايل تتعلق بتنظيم
وتنمية �سوق ر�أ���س امل��ال ،ومراقبة ح�سن قيام ال�سوق ب ��أداء وظائفه ،وقد
�شملت املناق�شات مو�ضوعات التمويل امل�ستدام وق�ضايا التنمية امل�ستدامة
الأخ ��رى ،وتعزيز ال�ت��وازن ب�ين اجلن�سني ،وتطوير وا�ستحداث منتجات
وخدمات مالية غري م�صرفية تالئم وتنا�سب احتياجات الفئات املختلفة من
العمالء ،وتطوير �إجراءات الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة اخلا�صة بالأوراق
املالية ،و�إجراءات التفتي�ش والرقابة عليها وعلى ال�شركات املدرجة ،وتوفري
ون�شر املعلومات ون�شر الثقافة والتوعية املالية واال�ستثمارية ،وحماية
حقوق املتعاملني يف �أ�سواق الأوراق املالية .و�أ�ضافت “ خل�صت املناق�شات
�إىل �أهمية ت�ضمني مذكرة التفاهم املخطط توقيعها بني اجلهتني كل ما
من �ش�أنه دعم التعاون بينهما يف املو�ضوعات ال�سابق ذكرها ..مبا ي�سهم
يف تطوير و�سائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهو�ض
باخت�صا�صاتهما وفقا لأف�ضل املمار�سات الدولية».
من جانبه توجه الدكتور حممد عمران بالتهنئة ل�سعادة الدكتورة مرمي
ال�سويدي باعتبارها �أول �سيدة تتوىل من�صب الرئي�س التنفيذي لهيئة
الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات و�أول �سيدة ت�شغل هذا املن�صب على
م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أو�ضح �أن “العام � 2020شهد تركيز هيئة الرقابة املالية يف م�صر على
“اال�ستدامة واملر�أة” بهدف دع��م ا�ستمرارية االجت��اه نحو متكني املر�أة،
وتعزيز امل�ساواة بني الذكور والإن��اث وحظر التمييز على �أ�سا�س اجلن�س
بني املتعاملني ،وحتقيق العدل وامل�ساواة والإن�صاف بني اجلن�سني يف جميع
مراحل التعامل».
ج��اءت ال��زي��ارة على هام�ش م�شاركة الدكتور حممد ع�م��ران يف فعاليات
م�ؤمتر امل�صرف املركزي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة املنعقد يف دبي
حتت عنوان “م�ستقبل النظام املايل” الأ�سبوع املا�ضي ،مب�شاركة ممثلي
كربى امل�ؤ�س�سات املالية العاملية وكبار امل�س�ؤولني احلكوميني من دول العامل
املختلفة والأكادمييني ،وخرباء ال�صناعة املالية ،ملناق�شة الق�ضايا الرئي�سية
التي تواجه التمويل احلديث يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا ،وذلك على
هام�ش فعاليات معر�ض “�إك�سبو .»202

�صقر غبا�ش ي�ستقبل رئي�س �شركة هواوي ملنطقة ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبل معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني
االحتادي يف مقر املجل�س ب�أبوظبي �سعادة �ستيفن يي-
رئي�س �شركة ه��واوي ال�صينية العاملية لالت�صاالت
والتكنولوجيا املتقدمة ملنطقة ال�شرق الأو�سط .ويف
بداية اللقاء رحب معايل �صقر غبا�ش برئي�س �شركة
ه��واوي ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط ،م�شيدا بالعالقات
الثنائية امل�ت�م�ي��زة ب�ين دول ��ة االم� ��ارات وجمهورية
ال�صني والتي من �ش�أنها حتقق تطلعات وطموحات
ق �ي��ادت��ي و��ش�ع�ب��ي ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال�صداقة
واالح�ترام املتبادل ومبا يحقق امل�صـــــالح امل�شــــرتكة
بني البلدين.

وج��رى خ�لال اللقاء بح�ضور �سعادة الدكتور عمر
النعيمي الأم�ين العام للمجل�س الوطني االحتادي
 ،ا�ستعرا�ض �آخ��ر ال�ت�ط��ورات التقنية على م�ستوى
العامل يف جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
كما مت ا�ستعرا�ض الدور احليوي لقطاع تكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات يف دول � ��ة االم� � � ��ارات ،وت �ق �ن �ي��ات الذكاء
اال�صطناعي وا�ستخداماته يف العديد من ال�صناعات
وامل�شاريع القائمة وامل�ستقبلية يف الدولة ،واملبادرات
املبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بف�ضل توجيهات
ور�ؤية القيادة الر�شيدة الرامية �إىل توظيف العلوم
التكنولوجيا احل��دي�ث��ة وال�ط��اق��ات ال��واع��دة لأبناء
الوطن وفق �أ�س�س را�سخة وخطط مدرو�سة لر�سم
م�ستقبل �أف�ضل لأجيال امل�ستقبل.

جزيرة يا�س ومرافقها الرتفيهية حت�صد  7من جوائز ال�سفر العاملية 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن ��ت � �ش��رك��ة “مريال” �أم� �� ��س عن
ت�ك��رمي�ه��ا يف “جوائز ال���س�ف��ر العاملية
 ”2021املرموقة بح�صول جزيرة يا�س
ومدنها ومرافقها الرتفيهية على �سبعة
جوائز �ضمن عدة فئات.
وت��أك�ي��داً على مكانتها كوجهة رائ��دة يف
قطاع الرتفيه واال�ستجمام العاملي ،وللعام
ال �ث��ال��ث ع�ل��ى ال� �ت ��وايل ،ح���ص�ل��ت جزيرة
ي��ا���س ع�ل��ى ج��ائ��زة “م�شروع التطوير
ال���س�ي��اح��ي ال��رائ��د يف ال �� �ش��رق الأو�سط
للعام  .»2021كما مت تكرمي العديد

م��ن امل� ��دن وامل ��راف ��ق ال�ترف�ي�ه�ي��ة عاملية
امل�ستوى يف جزيرة يا�س ،من بينها مدينة
“عامل ف�يراري �أبوظبي” ،التي ح�صلت
على جائزة “املدينة الرتفيهية الرائدة
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط  ”2021والتي
حتت�ضن العديد من املناطق الرتفيهية
امل�خ���ص���ص��ة ل �ل �ع��ائ�لات والأف� �ع ��وان� �ي ��ات
احل ��ائ ��زة ع �ل��ى ج ��وائ ��ز .وم � ��رة �أخ � ��رى،
ح���ص�ل��ت “يا�س ووتروورلد” مدينة
الألعاب املائية الإماراتية امل�ستوحاة من
تراث الغو�ص و�صيد الل�ؤل�ؤ ،على جائزة
“مدينة الألعاب املائية الرائدة يف ال�شرق
الأو� �س��ط  .”2021يف ح�ين مت تكرمي

“عامل وارن� ��ر ب � ��راذرز �أبوظبي” �أكرب
مدينة ترفيهية مغلقة يف ال�ع��امل على
ج��ائ��زة “الوجهة ال�سياحية ال��رائ��دة يف
ال�شرق الأو��س��ط  ”2021وذل��ك للعام
الثالث على ال �ت��وايل .كما ح�صلت مرة
�أخرى جتربة “كالمي �أبوظبي”  -التي
حطمت ال�ع��دي��د م��ن الأرق� ��ام القيا�سية
ع�ب�ر �أك �ب��ر غ ��رف ��ة ط �ي��ران داخ �ل �ي ��ة يف
ال �ع��امل و�أط � ��ول ج ��دار ت�سلق داخ �ل��ي يف
املنطقة  -على جائزة “وجهة املغامرات
ال�سياحية ال��رائ��دة يف ال���ش��رق الأو�سط
ل�ع��ام  .»2021وق ��ال حم�م��د ع�ب��د اهلل
ال��زع��اب��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
مريال“ :يعد عام  2021حمطة فارقة
ومنا�سبة مهمة يف تاريخ وم�سرية احتادنا
يف دولة الإمارات  ،حيث نحتفل هذا العام
باليوبيل الذهبي لقيام احت��اد الإمارات
وك��ذل��ك اف �ت �ت��اح �إك �� �س �ب��و  2020دبي،
ال ��ذي ي �ق��دم ل�ل��دول��ة ف��ر��ص��ة للرتحيب
ب��امل��زي��د م��ن ال � ��زوار م��ن ح ��ول العامل.
ون� �ح ��ن ف � �خ� ��ورون ب �ح �� �ص��ول مرافقنا
ومدننا وجتاربنا يف “جزيرة يا�س” التي
ت�ستقبل ال��زوار من جميع �أنحاء العامل
على هذه اجلوائز املرموقة .و�سنوا�صل
ت �ق��دمي جت ��ارب ال ُت�ن���س��ى ل ��زوارن ��ا عرب
جميع املرافق الرتفيهية يف جزيرة يا�س،

مبا يعزز مكانتها كوجهة �إقليمية وعاملية
رائدة للرتفيه واال�ستجمام والأعمال”.
وع �ل��ى م ��دار الأع � ��وام ال�ع���ش��رة املا�ضية،
جن �ح��ت “مريال” يف حت�ق�ي��ق ر�ؤيتها
وتعزيز مكانة “جزيرة يا�س” كواحدة
من �أف�ضل الوجهات ال�سياحية العاملية،
وال� �ت ��ي ت �� �ض��م ال� �ي ��وم جم �م��وع��ة فريدة
من مرافق ال�ضيافة وامل��دن الرتفيهية
وجت��ارب املغامرات التي حطمت الأرقام
القيا�سية والتي مت افتتاحها لأول مرة
على امل�ستوى العاملي مثل “عامل فرياري
�أبوظبي” و”يا�س ووتروورلد” و”عامل
وارنر براذرز �أبوظبي” ووجهة املغامرات

“كالمي �أبوظبي” .ك �م��ا مت الإع �ل�ان
م��ؤخ��را عن موعد افتتاح فندق “وارنر
ب � ��راذرز �أبوظبي” ب � � ��إدارة “هيلتون”
�ضمن حمفظة “كيوريو كوليك�شن”،
وال��ذي �سيبد�أ يف ا�ستقبال �ضيوفه يوم
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وترتكز “جوائز ال�سفر العاملية” على
�آراء اجل�م�ه��ور ،حيث يتم اخ�ت��ار �أف�ضل
ال��وج�ه��ات ب�ن��اء على ت�صويت ع��ام .وقد
مت ت�أ�سي�س هذه اجلوائز العاملية يف عام
 1993ل�لاح �ت �ف��اء ب��ال�ت�م�ي��ز يف قطاع
ال�سياحة ،وتكرمي الوجهات التي تنجح
يف و�ضع املعيار الأعلى للجودة والتميز.

الظاهرة القاب�ضة تفتتح  5م�صانع جديدة لكب�س
وجتفيف الأعالف يف �صربيا رومانيا وبلغاريا

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت �شركة “الظاهرة القاب�ضة”  -ال�ت��ي تتخذ م��ن �إم ��ارة �أبوظبي
مقرا لها وتعد واح��دة من �أك�بر ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف املجال
الزراعي  -عن افتتاح  5م�صانع جديدة لكب�س وجتفيف الأع�لاف يف كل
من �صربيا ورومانيا وبلغاريا  .ي�أتي الإفتتاح يف �إط��ار موا�صلة ال�شركة
لتحقيق خططها بالتو�سع العاملي وذلك بزيادة الرقعة الزراعية واالنت�شار
يف التواجد اجلغرايف حول العامل من �أجل تنويع م�صادر الإنتاج و التوريد
بهدف تقليل املخاطر اللوج�ستية ومواجهة التغري املناخي .وقال �سعادة
خ��دمي ع �ب��داهلل ال��درع��ي ال���ش��ري��ك امل��ؤ��س����س وال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب ل�شركة “
الظاهرة القاب�ضة “ �إن ال�شركة تعد من �أكرب منتجي وم�صدري الأعالف
يف �أوروب��ا ال�شرقية ودول البلقان و تتكون امل�صانع اخلم�سة من  12خط
�إنتاج بطاقة ت�صل ايل � 500ألف طن �سنويا من الرب�سيم و�أكرث من 15
�صنفا من الأعالف واحلبوب املركزة وبا�ستثمارات تفوق الـ  500مليون
درهم لت�صبح �أكرب �شركة يف �أوروبا ال�شرقية ودول البلقان يف جمال �إنتاج
وت�صدير الرب�سيم والأعالف اخل�ضراء �إىل العامل.
و�أ�شار �إىل �أن ال�شركة كانت قد �أ�ضافت زراعة � 11ألف هكتار من الرب�سيم
م�ؤخراً �ضمن مزارعها الواقعة يف جزيرة برايال يف رومانيا والبالغة 56
�ألف هكتار بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء ميناء نهري ل�شحن احلاويات �إىل ميناء
كوت�ستن�سا مبا�شرة من مزارعها و�إن�شاء خم��ازن جديدة بطاقة �إنتاجية
ت�صل �إىل � 60ألف طن من الأعالف .

�أدنوك للتوزيع تفتتح حمطتني جديدتني يف ال�شارقة

•• �أبوظبي-وام:

افتتحت �شركة �أدن��وك للتوزيع حمطتني جديدتني يف �إم��ارة ال�شارقة يف
منطقتي الطالع واملدائن باملنطقة ال�صناعية .ويدعم افتتاح املحطتني
اجلديدتني التزام ال�شركة بتوفري �أف�ضل خدمات التزود بالوقود لعمالئها
وللمناطق ال�سكنية .وتوفر حمطة خدمة الطالع املخ�ص�صة فقط للتزود
بالوقود خدمات تزود �سريعة يف حني توفر حمطة خدمة املدائن خدمات
تزود بالوقود وت�سوق كاملة من خالل متجر واحة �أدنوك امللحق باملحطة.
وق��ال املهند�س ب��در �سعيد اللمكي ،الرئي�س التنفيذي لأدن��وك للتوزيع:،
“نوا�صل تو�سعة وتعزيز ح�ضورنا يف جميع �أنحاء الدولة ،ويعك�س افتتاح
هذين املحطتني التزامنا بتوفري �أف�ضل خدمات التزود بالوقود ومتاجر
التجزئة اال�ستثنائية لعمالئنا واملناطق ال�سكنية املحلية ،كما نتطلع �إىل
افتتاح املزيد من املواقع قبل نهاية هذا العام».
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اقت�صادية دبي :ارتفاع م�ؤ�شر
ثقة امل�ستهلك للربع الثالث

•• دبي-الفجر:

�أو�ضحت درا�سة م�ؤ�شر ثقة امل�ستهلك التي تقوم بها اقت�صادية دبي متمثلة
يف قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك ب�شكل ربعي ارتفاع امل�ؤ�شر
خالل الربع الثالث من عام � 2021إىل �أعلى م�ستوى منذ �إطالقه قبل
ع�شرة �أع��وام ،حيث ارتفع امل�ؤ�شر خ�لال الفرتة من يوليو �إىل �أغ�سط�س
 2021نقطتني عن الربع ال�سابق و 21نقطة مقارن ًة بالربع املماثل من
عام .2020
ويقي�س م�ؤ�شر ثقة امل�ستهلك انطباعات امل�ستهلكني احلالية وامل�ستقبلية
عن الو�ضع االقت�صادي وت�صورات امل�ستهلك حول فر�ص العمل والظروف
املادية ال�شخ�صية ورغبة امل�ستهلك ل�شراء املنتجات التي يحتاجها ويرغب
ب�شرائها.
اظهر امل�ؤ�شر خ�لال الربع الثالث من العام اجل��اري انطباعات �إيجابية
ل �ف��ر���ص احل �� �ص��ول ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة يف
ال��وق��ت احل� ��ايل ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ن�سبة
امل�ستهلكني املتفائلني يف احل�صول
على وظيفة  73%مقارنة بــ 46%
يف ال��رب��ع الثالث م��ن ال�ع��ام املا�ضي،
وارت�ف�ع��ت ن�سبة ال�ت�ف��ا�ؤل للح�صول
على وظيفة يف الــ� 12شهراً املقبل
�إىل  88%مقارن ًة بــ  77%لنف�س
ال ��رب ��ع م ��ن ع ��ام  .2020وت�صدر
الأوروب � �ي � ��ون والأم ��ري �ك �ي ��ون ن�سبة
التفا�ؤل يف احل�صول على وظيفة يف
ال��وق��ت احل ��ايل ،حيث بلغت 80%
وت �� �ص��در الإم ��ارات � �ي �ي�ن انطباعات
احل�صول على وظيفة يف الــ� 12شهرا
املقبلة بن�سبة تفا�ؤل بلغت .93%
ومن جانبه ،قال حممد علي را�شد لوتاه ،املدير التنفيذي لقطاع الرقابة
التجارية وحماية امل�ستهلك�“ :أظهرت درا�سة م�ؤ�شر ثقة امل�ستهلك نتائج
غري م�سبوقة مما يعك�س االنطباع الإيجابي للم�ستهلكني جتاه الأو�ضاع
االقت�صادية وكيف تعاملت دب��ي بنجاح لإع��ادة الن�شاط االقت�صادي بعد
حتديات جائحة كوفيد  ،19ويظهر هذا الأمر وا�ضحا ب�شعور  86%من
امل�ستهلكني ب�أن ظروفهم املادية ال�شخ�صية جيدة يف الوقت احلايل مقارنة
بــ 72%من الربع الثالث من عام .»2020
و�أ�ضاف لوتاه“ :يعتقد  82%من امل�ستهلكني ب�أن الوقت منا�سب ل�شراء
الأ�شياء التي يحتاجونها ويرغبون ب�شرائها مما �سينعك�س ب�شكل �إيجابي
على زي ��ادة االن �ف��اق يف االق�ت���ص��اد املحلي وامل�ساهمة الإي�ج��اب�ي��ة يف النمو
االقت�صادي ،وي�أتي ذلك نتيجة ل�شعور  78%من امل�ستهلكني ب�أن الو�ضع
االقت�صادي احلايل جيد جدا مقارنة بـــ 57%لنف�س الربع من عام ،2020
وترتفع توقعات امل�ستهلكني الإيجابية جتاه الو�ضع االقت�صادي لـ� 12شهراً
املقبلة �إىل  85%مقارنة بــ 72%لنف�س الربع من عام  .2020وي�شعر
 82%من الإماراتيني  81%من �أ�صحاب الأعمال احل��رة من خمتلف
اجلن�سيات ب�أن الو�ضع االقت�صادي احلايل جيد� ،أما بالن�سبة ل � 12شهرا
املقبلة فيعتقد  95%من العاملني يف القطاع العام و 87%من الذكور
امل�شاركني يف هذه الدرا�سة ب�أن الو�ضع االقت�صادي جيد .ويعتقد امل�ستهلكني
ب�أن حت�سن الو�ضع االقت�صادي يرجع �إىل انتعا�ش ال�سياحة وازدهار التجارة
وزيادة احلمالت الإعالنية».
و�أو�ضح امل�ؤ�شر كيفية تعامل امل�ستهلكني مع الأموال الزائدة عن احلاجات
الأ�سا�سية ،حيث خطط  44%من امل�ستهلكني على انفاقها على الإجازات
و 36%على الرتفيه خارج املنزل و 33%على املالب�س اجلديدة .ومن
جانب �آخ��ر� ،أو��ض��ح امل�ؤ�شر الإج ��راءات املتخذة من قبل امل�ستهلكني لعدم
اخل��روج م��ن امليزانية ،حيث �صرح  51%م��ن امل�ستهلكني على التقليل
من �شراء املالب�س اجل��دي��دة و 39%منهم جت��اه تخفي�ض االن�ف��اق على
العطالت والإج��ازات الق�صرية ،وقرر  38%منهم التقليل من الرتفيه
خارج املنزل.

حاكم الفجرية ي�ستقبل رئي�س الغرفة التجارية العربية الربازيلية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال �ف �ج�يرة يف ق���ص��ر الرميلة،

�سعادة ال�سفري اوزم ��ار �شحفة رئي�س
الغرفة التجارية العربية الربازيلية
والوفد املرافق له..
و ج� ��رى خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ا�ستعرا�ض
العالقات بني ام��ارة الفجرية وغرفة

ال �ت �ج��ارة ال�ع��رب�ي��ة ال�برازي�ل�ي��ة وبحث
�سبل تطويرها .
وا�ســـــتمع �ســــــــــموه الــــــــى �شــــــــرح
م�ف���ص��ل ح ��ول �آل �ي��ة ع �م��ل الغرفـــــــة
التجارية وال�شــــــــراكات التـي تقـــــــوم

بهــــــا مـــــــع الــــدول العربيــــــــة.
ح�ضر اللقاء �ســـــــــعادة حممد �سعيد
ال�ضنحاين م��دي��ر ال��دي��وان الأمريي
ب��ال�ف�ج�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رة و ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ع��ادة فريناندو
اجريجـــــــا �ســـــــــفري جمهورية الربازيل

ل��دى ال��دول��ة وت��ام��ر من�صــــور االمني
ال �ع ��ام ل�ل�غ��رف��ة ال �ع��رب �ي��ة الربازيلية
و�شــــــــاهني �شـــــــاهني امل�ســــــــت�شار
االق �ل �ي �م��ي ل�ل�غ��رف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة يف الـــــــدول
العربية.

الرئي�س التنفيذي لـ «ات�صاالت الإمارات» :تقنية اجليل اخلام�س  5Gحمور حلول االت�صاالت املتقدمة والرقمنة
•• �أبوظبي-وام:

ق ��ال م �� �س �ع��ود حم �م��د � �ش��ري��ف حممود
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذي لـ”ات�صاالت
الإمارات” �إن ال�شركة اتخذت خطوات
كبرية على مر العقود املا�ضية للم�ساهمة
ب���ش�ك��ل حم � ��وري يف رق �م �ن��ة اخلدمات
مل�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وحت��وي��ل �أ�ساليب
و�أمن � ��اط الأع� �م ��ال وال�ت�ع�ل��م والرتفيه
لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي
ومتطلبات املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية.
ول �ف��ت م���س�ع��ود  -يف ح ��وار م��ع و�سائل
الإع�ل�ام على هام�ش فعاليات جيتك�س
جلوبال � 2021إىل �أن ال�شركة ت�سري
بخطى ثابتة ومدعمة ب�أ�س�س االبتكار
ه ��ادف ��ة �إىل ت �ع��زي��ز جت � ��ارب العمالء
وامل�شاركة الفعالة يف دعم �أبرز الفعاليات
التي ت�شهدها الدولة وتزويدها ب�أحدث
�شبكات االت���ص��االت واخل��دم��ات الذكية
التي تعك�س للعامل ب�أ�سره م��دى تقدم
قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف الدولة.
وح��ول جديد جناح ات�صاالت هذا العام
يف معر�ض جيتك�س  .. 2021ق��ال �إن
ات�صاالت تتيح كل عام �أف�ضل العرو�ض
و�أك�ث�ره��ا ح��داث � ًة يف م�ع��ر���ض جيتك�س،
والذي من املقرر �أن يبهر الزوار بالعديد
من االبتكارات التقنية التي تظهر لأول
م��رة على م�ستوى ال �ع��امل يف جناحنا.
ك�م��ا ت �ق��دم ات �� �ص��االت يف ج�ن��اح�ه��ا ملحة

م�ستقبلية لقطاعات النقل والرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وجت� ��ارة ال�ت�ج��زئ��ة والتعليم
وال�ترف�ي��ه امل�ن��زيل والأع �م��ال التجارية
التي تعر�ض ا�ستخدامات �شبكة اجليل
اخل��ام ����س  5Gع�ب�ر ه ��ذه القطاعات
وكيف ميكن تطبيق احللول املبتكرة يف
بيئتنا لت�صبح حقيقة رقمية.
و�أ� � �ض ��اف �أن ات �� �ص��االت ت���س�ت�ع��ر���ض يف
جيتك�س تقنية اجل�ي��ل اخل��ام����س التي
ُتعد حم��ور حلول االت���ص��االت املتقدمة
والرقمنة كما مينح ق�سم التنقل نظرة
ثاقبة مل�ستقبل النقل ذاتي القيادة ،ويف
الروبوتات ت�سلط العديد من التقنيات
احلديثة ال�ضوء على دوره��ا يف حت�سني
حياة الأ�شخا�ص ذوي القدرات املختلفة
م� ��ن خ �ل��ال �أج � �ه � ��زة روب ��وت� �ي ��ة ميكن
ارتدا�ؤها ،و�ستتفاعل الروبوتات ال�شبيهة
بالب�شر مع الزائرين ،وميكن للروبوتات
امل ��ز ّودة بتقنيات اجل�ي��ل اخلام�س 5G
�أن ت �ق��وم ب��دع��م ال�ع�م�ل�ي��ات ال�صناعية
بتقنيات الواقع االفرتا�ضي ،كما ميكن
للزوار �إلقاء نظرة خاطفة على م�ستقبل
الرعاية ال�صحية با�ستخدام الروبوتات
ال �ت��ي ت �� �س��اع��د يف الإج � � � ��راءات املعقدة
واحل�سا�سة؛ كما ميكن للز ّوار االطالع
ع�ل��ى دور ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��روب��وت �ي��ة خالل
حقبة ما بعد اجلائحة يف جعل التعليم
جت��رب��ة تفاعلية و�أي���ض�اً �إع ��ادة تعريف
املنزل الذكي بتقنيات غامرة.
وح��ول دور ات�صاالت يف �إك�سبو 2020

دب ��ي ..ق��ال �إن �إك�سبو  2020دب��ي هو
�أه� ��م ح ��دث ل �ل �ت �ب��ادل ال �ث �ق��ايف وح��اف � ًزا
للماليني حول العامل لت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى االخ�ت�راع��ات واالب �ت �ك��ارات حملياً
و�إقليمياً ودول �ي �اً� .إذ يتيح ه��ذا احلدث
لز ّواره من جميع �أنحاء العامل امل�شاركة
يف واحدة من الأحداث التي �سي�سطرها
ال �ت��اري��خ خ�ل�ال �أج � ��واء ه ��ذا احتفالية
ف ��ري ��دة .وع �م �ل��ت “ات�صاالت” جلعل
موقع احلدث الأ�سرع والأذك��ى والأكرث
ات �� �ص��ا ًال ع �ل��ى وج ��ه الأر� � ��ض لي�ستمتع
ال��زوار بتجربة رقمية �سل�سة ومتطورة
وغامرة من خالل �شبكة حديثة و�آمنة
ذات تغطية �شاملة مت بنا�ؤها خ�صي�صاً
لتلبية متطلبات �إك�سبو  2020دبي
وجميع الأجنحة امل�شاركة والزوار.
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي لـ”ات�صاالت

الإمارات” �أن �شبكة ات �� �ص��االت توفر
يف احل � � ��دث ال� �ع ��امل ��ي ت �غ �ط �ي��ة عالية
ال�ك�ث��اف��ة م��ع ن �ق��اط و� �ص��ول ت�ستهدف
ب�شكل خا�ص تعزيز التجربة الرقمية
ل�ل��زوار با�ستخدام تقنيات مثل الواقع
االف�ترا��ض��ي وال��واق��ع امل�ع��زز ف�ض ً
ال عن
ا��س�ت���ض��اف��ة اخل ��دم ��ات ع �ل��ى ال�سحابة
والتي تعد �إح��دى الأول��وي��ات الرئي�سية
ل�ت��وف�ير االت �� �ص��ال امل ��رن وال���س��ري��ع بني
�إك�سبو  2020ومكاتب املوقع وال�شركاء
واخلدمات العامة وخدمات امل�ؤ�س�سات.
وب�صفتها �شريك االت�صاالت واخلدمات
الرقمية الر�سمي قامت ات�صاالت ببناء
�شبكة حديثة خم�ص�صة ملعر�ض �إك�سبو
 2020دبي لتلبية متطلباته احل�صرية
وت��وف�ي�ر خ��دم��ات االت �� �ص��االت ملاليني
الزوار املتوقعني من جميع �أنحاء العامل
ط��وال فرتة الفعالية التي ت�ستمر �ستة
�أ�شهر.
و�أ��ش��ار �إىل �أن زوار �إك�سبو  2020دبي
ي�ت�م�ت�ع��ون ب�شبكة �آم �ن��ة وم��وث��وق��ة مع
زم��ن ا�ستجابة منخف�ض للغاية حيث
تغطي ال�شبكة م�ساحة  4.38كيلومرت
مربع .وا�ستطعنا حتقيق ذلك عرب ن�شر
�أكرث من  8500نقطة و�صول للهاتف
املتحرك و�أكرث من  8000نقطة و�صول
ل�شبكة ال��واي ف��اي وك��اب�لات لأك�ثر من
 800كيلومرت ل�شبكة الهاتف املتحرك
الداخلية و�شبكة واي فاي عرب مناطق
املعار�ض والأجنحة لتوفري �أعلى كثافة

بال�شراكة مع هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي يف حكومة ال�شارقة:

••ال�شارقة -الفجر:

نظمت جامعة ال�شارقة احتفالية
اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة ل� �ت� �ك ��رمي ال� �ط�ل�اب
والطالبات الذين �أنهو متطلبات
ح���ص��ول�ه��م ع�ل��ى رخ���ص��ة الإر�شاد
ال� ��� �س� �ي ��اح ��ي يف دورت � � � ��ه الثانية
وع � ��دده � ��م  ،40وال � � � ��ذي �أع� � ��ده
ون �ف��ذه ق���س��م ال �ت��اري��خ واحل�ضارة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة  -م �� �س��ار الإر� � �ش� ��اد
ال�سياحي يف كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية باجلامعة
بالتعاون مع هيئة الإمناء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة.
ب ��د�أ االح �ت �ف��ال ب ��آي��ات ع �ط��ره من
الذكر احلكيم ثم الن�شيد الوطني
لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة،
ت�ل�اه ك�ل�م��ة اف�ت�ت��اح�ي��ة وترحيبية
ل���س�ع��ادة الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور حميد
جم��ول النعيمي ،مدير اجلامعة،
رحب من خاللها باحل�ضور وقدم
ال�ت�ه��اين وال�ت�بري�ك��ات للخريجني
واخل��ري�ج��ات على ح�صولهم على
ال��رخ �� �ص��ة ،وال � ��ذي �أك� ��د �أن �ه��ا من
املتطلبات الأ�سا�سية الأوىل ملزاولة
املهنة واحل�صول على الوظيفة يف
ه��ذه امل�ي��ادي��ن ،ث��م ع�بر ع��ن فخره
ب�ن�ج��اح اخل��ري�ج�ين لين�ضموا �إىل
خ ��ري �ج�ي�ن ال ��دف� �ع ��ة الأوىل من
زمالئهم.
ووجهه النعيمي كلمة للخريجني
ق ��ائ�ل�ا� “ :أو� �ص �ي �ك��م ب��امل��زي��د من
ال �ع �م ��ل واال� � �س � �ت � �م ��رار يف العلم
والتعلم لت�شكلوا ال�صورة الأجمل
والأك � �ث ��ر ت �ك��ام�ل�ا ل� �ه ��ذا الوطن
ال� �غ ��ايل وال� �ع ��زي ��ز وال � � ��ذي يقدم
لل�سياحة ورواده��ا �أف�ضل التجارب
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جامعة ال�شارقة تكرم  40من احلا�صلني على رخ�صة الإر�شاد ال�سياحي

ال�سياحية ومب��ا ي�ع��زز م��ن مكانة
ال ��دول ��ة يف ه� ��ذا ال �ق �ط��اع ال �ه��ام،
ونحن ب��دورن��ا يف جامعة ال�شارقة
لن نتوانى عن تقدمي الدعم لكم
بال�شكل ال��ذي مينحكم املزيد من
اخلربات والتجارب التي تعزز من
م�ه�ن��ة الإر�� �ش ��اد ال���س�ي��اح��ي وترفع
من ن�سبة التوطني يف هذه املهنة،
وي �� �س �ع��دين �أن �أب �ل �غ �ك��م �أن � ��ه قبل
�أي��ام قليلة وقعت جامعة ال�شارقة
ات �ف��اق �ي��ة م ��ع ج �م �ع �ي��ة الإم � � ��ارات
للمر�شدين ال�سياحيني و�أن هذه

االت�ف��اق�ي��ة �ست�ساعد على منحكم
مزيد من الفر�ص ،كما �أن اجلامعة
تعمل على احل�صول على ع�ضوية
االحت��اد ال��دويل جلمعيات الإر�شاد
ال���س�ي��اح��ي ،مب��ا يك�سب الربنامج
�سمعة دول�ي��ة ت�سهل عليكم وعلى
من �سبقوكم وم��ن �سيلحقون بكم
يف ه��ذا التخ�ص�ص اال�ستفادة من
ه��ذه اخل�ب�رات وال�سيما اخلربات
امل�ستمدة من هذا االحتاد العاملي».
ويف نهاية كلمته ،قدم �سعادة املدير
ال�شكر �إىل هيئة الإمن��اء التجاري

وال�سياحي بال�شارقة والعاملني بها
و�إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم
ال�ت��اري��خ واحل �� �ض��ارة الإ�سالمية-
م� ��� �س ��ار الإر� � � �ش� � ��اد ال �� �س �ي ��اح ��ي يف
ك�ل�ي��ة الآداب وال �ع �ل��وم الإن�سانية
واالجتماعية على جهودهم.
ويف ك �ل �م��ة � �س �ع��ادة خ ��ال ��د جا�سم
امل � ��دف � ��ع ،رئ� �ي� �� ��س ه �ي �ئ��ة الإمن � � ��اء
ال �ت �ج��اري وال���س�ي��اح��ي بال�شارقة،
ابتد�أ �سعادته بالرتحيب باحل�ضور
وت�ه�ن�ئ��ة اخل��ري �ج�ين م��ن برنامج
الإر�� �ش ��اد ال���س�ي��اح��ي م��ن الطلبة،

و�أك� ��د �أن ه ��ذا الإجن � ��از ه��و ثمرة
تعاون وجهود م�شرتكة مع �شريكنا
اال��س�ترات�ي�ج��ي ج��ام�ع��ة ال�شارقة،
وت�سعى الهيئة لتطوير �شراكتها
مع اجلامعة ب�شكل �أكرب م�ستقب ً
ال
م��ن خ�لال ط��رح ب��رام��ج م�شرتكة
خلدمة �أج�ي��ال امل�ستقبل ،و�أ�ضاف
��س�ع��ادت��ه� ،أن الهيئة ت�سعى دائماً
ل�ت�ق��دمي الأف���ض��ل لأب �ن��اء الوطن،
و�أن ال �ه �ي �ئ��ة يف ال �ف�ت�رة املا�ضية
عملت على تطوير من�صات خمتلفة
وال �ت��ي �أت��اح��ت ل �ل �ك��وادر الوطنية

ال�شابة يف امل�شاركة والت�سجيل يف
مثل ه��ذه ال�برام��ج ب�سهولة ،وهي
ب��رام��ج ت�ت��وف��ر باللغتني العربية
واالجنليزية.
و�أ��ض��اف املدفع �أن �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة يويل اهتماماً كبري
اً بالعلم والثقافة وتطوير البنى
التحتية واملعامل الثقافية و�إ�ضافة
العديد من الوجهات ال�سياحية يف
خمتلف م��دن الإم ��ارة لال�ستفادة
م�ن�ه��ا ودع� ��م االق �ت �� �ص��اد الوطني
وفتح فر�ص و�آف ��اق ج��دي��دة جليل

امل�ستقبل ،و�أك��د �أن قطاع ال�سياحة
م�ه��م وواع� ��د وي�ل�ع��ب دورا ً حيوياً
يف االقت�صاد الوطني ،فهو ي�شكل
 10%من الناجت املحلي يف �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ،ون� ��أم ��ل ب �ع��د امل�شاريع
اجل��دي��دة ال�ت��ي مت الإع �ل�ان عنها
يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي ��رة �أن يكون
ن�صيب ق�ط��اع ال�سياحة �أك�ب�ر من
ذل��ك ،لذلك هناك فر�ص لل�شباب
امل��رخ���ص�ين يف الإر� �ش��اد ال�سياحي
ك �ث�ي�رة وه �ن ��اك ت�خ���ص���ص��ات مثل
ال�سياحة البيئية والآثار واملتاحف

و�سعة لالت�صال الذكي وال�سل�س.
وذك ��ر �أن �إك���س�ب��و  2020دب��ي ه��و �أول
موقع جتاري يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا يحظى بتجربة
�شبكات اجليل اخلام�س بال�شراكة مع
“ات�صاالت” .ويحتوي املوقع على �أكرث
من  700كيلومرت من �شبكة الألياف
ال�ضوئية عالية امل��رون��ة وال�سعة ،وهو
م��ا ي �ع��ادل �أرب �ع��ة �أ� �ض �ع��اف امل���س��اف��ة بني
دب��ي و�أب��وظ �ب��ي ح�ي��ث تتمتع الكابالت
ال���ض��وئ�ي��ة ب��ال �ق��درة ع�ل��ى ت��وف�ير املزيد
م��ن النطاق ال�ت�رددي لنقل امل��زي��د من
البيانات.
وح � ��ول م���س��اه�م��ة �إم� �ك ��ان ��ات ات�صاالت
ال��رق �م �ي��ة يف ت �ع��زي��ز االب �ت �ك��ار داخل ًيا
وخارج ًيا  ..قال �إن تركيز “ات�صاالت”
ين�صب على متكني اخل��دم��ات الرقمية
ال �� �ش��ام �ل��ة م ��ن خ �ل��ال ق � �ي ��ادة ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والأمتتة ،وتن�شيط جتربة
ال�ع�م�لاء الرقمية م��ع زي ��ادة ا�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي يف تفاعالت العمالء
وتطوير القدرات لدعم عرو�ض القيمة
اجلديدة .حيث تعد خدمة العمالء �أحد
املجاالت التي ُت�ستخدم فيها تقنيات مثل
التحدث وحتليالت الفيديو والروبوتات
يف �أمتتة املكاتب اخللفية لتعزيز رحلة
العميل .يوجد حال ًيا العديد من حاالت
اال�ستخدام التي مت حتديدها وهي قيد
التنفيذ جلعل ه��ذه التجربة الرقمية
حقيقة واقعية.

وغ �ي��ره � ��ا ال� �ك� �ث�ي�ر للمر�شدين
ال�سياحيني ،ويف نهاية كلمته قدم
امل��دف��ع ال���ش�ك��ر ل�ل�ك��ادر الأكادميي
يف اجلامعة والعاملني يف الهيئة
على اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة ،و�أك ��د على
�سعي الهيئة لتوحيد اجل�ه��ود مع
ّ
اجل��ام �ع��ة ل�لا��س�ت�م��رار م�ستقب ً
ال
خل��دم��ة ال ��وط ��ن وخ ��دم ��ة �أبنائه
وبناته.
�أم� � ��ا الأ� � �س � �ت� ��اذ ال ��دك� �ت ��ور ح�سني
العثمان عميد كلية الآداب والعلوم
االن�سانية واالجتماعية فقد تقدم
بال�شكر �إىل �إدارة اجل��ام�ع��ة على
دعمها املتوا�صل لطلبة الكلية ،كما
قدم ال�شكر لهيئة الإمناء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة على تعاونهم
امل�ستمر مع الكلية وق�سم التاريخ
واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�أك��د على
�أهمية رخ�صة الإر� �ش��اد ال�سياحي
كونها ت�سمح للأ�شخا�ص مبزاولة
امل�ه�ن��ة ب�ط��ري�ق��ة م�ه�ن�ي��ة ،ك�م��ا �أكد
على �أهمية دور القطاع ال�سياحي
يف التنمية ال��وط�ن�ي��ة ،و�أ� �ض��اف �أن
الكلية م��ن خ�ل�ال م���س��ار الإر�شاد
ال�سياحي بق�سم التاريخ واحل�ضارة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ��س�ت�ع�م��ل ع �ل��ى تلبية
احتياجات الدولة يف جمال الإر�شاد
ال���س�ي��اح��ي ،ث��م ب ��ارك للخريجني
وح �ث �ه��م ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دوره� � ��م يف
الدعاية والرتويج املبا�شر للرتاث
الثقايف واحل�ضاري للدولة وك�سب
ث�ق��ة ال���س��ائ�ح�ين وال�ت�ع��ام��ل معهم
بطريقة مهنية احرتافية.
وانتهت االحتفالية بتكرمي وت�سليم
ال �� �ش �ه��ادات ل�ل�ف��ائ��زي��ن والفائزات
برخ�صة الإر�شاد ال�سياحي ،وتكرمي
الأ�ساتذة امل�شرفني على الربنامج.
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خالل لقاء الزيودي مع وفد جتاري تركي على هام�ش معر�ض �إك�سبو  2020دبي

الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون االقت�صادي

 8.9حجم التبادل التجاري غري النفطي بني الإمارات وتركيا خالل عام 2020
•• دبي-وام:

ال� �ت� �ق ��ى م� �ع ��ايل ال ��دك � �ت ��ور ث � ��اين بن
�أحمد ال��زي��ودي وزيــــــر دول��ة للتجارة
اخل ��ارج� �ي ��ة  ،وف� � ��دا جت ��اري ��ا تركيا،
على هام�ش فعاليات معر�ض �إك�سبو
 2020دب ��ي ،وبحثـــــا �سبل تعزيز
التعاون االقت�صادي وتطوير �أطره يف
كافــــة املجاالت ذات االهتمــــام امل�شرتك
ل��دع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م الأج� �ن ��دات ال�ت�ن�م��وي��ة التي
ي�ق��وده��ا البلدين وحتقيـــق امل�صالـــح
امل�شرتكة.
جاء ذلك بح�ضور �سعادة جمعة الكيت،
وكيل ال��وزارة امل�ساعد لقطاع التجارة
ال��دول�ي��ة يف وزارة االق�ت���ص��اد ،و�سعادة
ح�م�ي��د ب��ن حم�م��د ب��ن � �س��امل ،الأم�ي�ن
العام الحتاد غرف التجارة وال�صناعة،
وح�سني �سجواين ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة داماك العقارية ،رئي�س اجلانب
الإم��ارات��ي ملجل�س الأع�م��ال الإماراتي
ال�ترك��ي ،وتوفيق �أوز ،رئي�س اجلانب
ال�ترك��ي ملجل�س الأع �م ��ال الإم ��ارات ��ي
ال�ت�رك ��ي ،رئ �ي ����س ال ��وف ��د� ،إىل جانب
ع � ��دد م� ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن احلكوميني

وممثلي ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وال�شركات
اال�ستثمارية من البلدين.
وبحث اجلانبان خ�لال اللقاء خطط
ت �ن��وي��ع ال� �ف ��ر� ��ص االق �ت �� �ص��ادي��ة ذات
االه� �ت� �م ��ام امل� ��� �ش�ت�رك ،ومت االت� �ف ��اق
على خ�ط��وات عملية لتنمية التبادل
التجاري واال�ستثماري والتعاون على
ال���ص�ع�ي��د االق �ت �� �ص��ادي ب�ين البلدين،
كما بحثا التحديات االقت�صادية و�سبل
معاجلتها ،وناق�شا �إمكانية الو�صول
�إىل م���س�ت��وي��ات ج��دي��دة ل�ل�ت�ع��اون من
اجلانب االقت�صادي واال�ستثماري.
و�أطلع معايل الدكتور ثاين الزيودي،
ال��وف��د ال�ترك��ي ،على �أب ��رز التطورات
ال�ت��ي �شهدتها البيئة االقت�صادية يف
دول ��ة الإم� � ��ارات يف ظ��ل الإع �ل��ان عن
م���ش��اري��ع اخل�م���س�ين و�إط �ل��اق حزمة
م �ب��ادرات ا�سرتاتيجية ون��وع�ي��ة تعزز
ال� �ت� �ح ��ول ن� �ح ��و من � � ��وذج اق� �ت� ��� �ص ��ادي
جديد �أك�ثر مرونة وا�ستدامة وتفتح
�آف ��اق �أو� �س��ع ل�ل���ش��راك��ات اال�ستثمارية
وال �ت �ج��اري��ة ،وا��س�ت�ع��ر���ض التحديثات
التي �شهدتها الت�شريعات االقت�صادية
يف الدولة ،وال �سيما حترير اال�ستثمار

27

�شركة الإمارات لل�صناعات الغذائية و�شركة تنوفا
الإ�سرائيلية توقعان اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية

من خ�لال ال�سماح بالتملك الأجنبي
الكامل للم�شاريع وال�شركات بن�سبة
 100%يف كافة الأن�شطة والقطاعات
االقت�صادية با�ستثناء �أن�شطة حمدودة
ذات �أثر ا�سرتاتيجي بالن�سبة للدولة،
الأم��ر ال��ذي يعزز فر�ص امل�ستثمرين
وال�شركات ال�سورية الراغبة يف ت�أ�سي�س
وتو�سيع �أعمالها يف دولة الإمارات.
و�أ� � �ش� ��ار م �ع��ال �ي��ه �إىل �أه �م �ي��ة تكثيف

ال �ت �ع ��اون ل �� �ص �ي��اغ��ة خ �ط��ط خمتلفة
لل�شراكة خالل املرحلة املقبلة ،وتطوير
�آليات و�سيا�سات �أكرث مرونة وانفتاحاً
للتعاون ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري بني
ال�ب�ل��دي��ن ،وحت��دي��د ق�ط��اع��ات وفر�ص
ج� ��دي� ��دة ت� ��واك� ��ب م �ت �ط �ل �ب��ات النمو
امل�ستقبلي بني اجلانبني ،داعيا جمتمع
الأعمال الرتكي �إىل تعزيز اال�ستفادة
من فعاليات معر�ض �إك�سبو ،2020

والتعرف عن قرب على الفر�ص التي
توفرها البيئة االقت�صادية يف الدولة.
وق ��د � �س �ج��ل ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري غري
ال �ن �ف �ط��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن من � ��واً بنحو
 21%خ�لال ال�ع��ام املا�ضي ،2020
حيث بلغ نحو  8.9مليار دوالر ،وذلك
م�ق��ارن��ة م��ع ع��ام  2019وال ��ذي بلغ
حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري خ�لال��ه نحو
 7.3مليار دوالر.

�أبوظبي للزراعة حتتفي بيوم الأغذية العاملي
وت�شــارك يف فعاليــات الفــاو ب�إك�ســبو 2020
•• �أبوظبي -وام:

وفد من غرفة �أم القيوين يزور �إك�سبو  2020دبي
•• �أم القيوين -وام:

زار وفد جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أم القيوين
�إك�سبو 2020دبي ،ومركز الأعمال امل�صاحب باملعر�ض،
وذلك �ضمن �إطار تعزيز التعاون بني اجلهات الر�سمية
وحتقيق ال�غ��رف��ة مل�س�ؤوليتها يف دع��م اجل�ه��ود املبذولة
ل�لا��س�ت�ع��دادات اال�ستثنائية ال�ت��ي �أب �ه��رت فيها الدولة
للعامل .وزار ال��وف��د جناح الإم ��ارات ال��ذي مت ت�صميمه
ب�صورة مبدعة ل�يروي ق�صة الإم ��ارات “موطن احللم
والإجناز” وال � ��ذي ي �ق��دم ف �ك��رة ��ش��ام�ل��ة ع��ن الثقافة

الإماراتية عرب حمتوى متنوع من عرو�ض تراثية متكن
ال��زائ��ر من التعرف عن ق��رب على الفلكلور الإماراتي،
ومميزات البيئة الإم��ارات�ي��ة وال�شخ�صيات امللهمة التي
�ساهمت يف ت�شكيل م�لام��ح ق�صة جن��اح الإم� ��ارات .كما
زار ال��وف��د ج�ن��اح اململكة العربية ال�سعودية لالطالع
على �أب��رز امل�ح��اور املهمة لنه�ضة اململكة والتعرف على
ما�ضيها وح��ا� �ض��ره��ا ،ور�ؤي �ت �ه��ا ال�ط�م��وح��ة للم�ستقبل
عرب حمتوى �إبداعي يعك�س ال�ثراء احل�ضاري للمملكة
برتاثها وطبيعتها وجمتمعها املتنوع .وتعرف الوفد على
اخلطط امل�ستقبلية الطموحة لر�ؤية ال�سعودية .2030

�شاركت هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة الغذائية
يف الفعاليات التي �أقامتها منظمة الأغذية والزراعة
ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة “الفاو” يف �إك �� �س �ب��و  2020دبي
مبنا�سبة ي��وم الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي وال ��ذي ي���ص��ادف 16
�أك �ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام وه��و ال �ي��وم ال ��ذي ت��أ��س���س��ت فيه
“الفاو” عام .1945
و�أكدت الهيئة يف هذه املنا�سبة التزامها بتعزيز مفاهيم
ال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة وتنمية ال��وع��ي املجتمعي ب�ش�أن
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال�غ��ذائ�ي��ة للم�ستهلكني ومنتجي
ومتداويل الغذاء على حد �سواء ..مو�ضحة �أن تعزيز
ال��وع��ي املجتمعي ب�أف�ضل املمار�سات الغذائية ون�شر
ثقافة ا�ستهالكية م�س�ؤولة ي�سهم يف احل��د م��ن هدر
الغذاء وتبني نظم غذائية �صحية ت�ساعد على حت�سني
�صحة امل�ستهلك واملجتمع وال��وق��اي��ة م��ن الأمرا�ض
الناجتة عن اتباع نظم غذائية خاطئة.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن الأم��ن الغذائي وال�صحة العامة من
الأولويات اال�سرتاتيجية التي توليها القيادة الر�شيدة
�أهمية خا�صة حيث ت�ؤمن قيادتنا ب�أن م�ستقبل الأوطان
ي�صنعه �إن�سان �صحيح العقل والبدن.
و�أكدت التزامها برتجمة ر�ؤية القيادة الر�شيدة لتعزيز
منظومة الأم��ن الغذائي من خ�لال و�ضع ال�سيا�سات
والت�شريعات الالزمة لزيادة الإن�ت��اج ال��زراع��ي املحلي
ب�شقيه النباتي واحليواين وتطبيق �أف�ضل املمار�سات
ال��س�ت��دام��ة الإن �ت��اج وحت���س�ين ج��ودت��ه ب��الإ��ض��اف��ة �إىل

االل �ت��زام بتحقيق �أع�ل��ى م�ع��دالت ال�سالمة الغذائية
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي م��ن خ�ل�ال ��ض�م��ان تطبيق �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات املت�صلة ب�سالمة ال �غ��ذاء يف ك��اف��ة مراحل
ال�سل�سلة الغذائية وتبني �أنظمة رقابية فعالة وبرامج
توعوية متكاملة يف جمال الزراعة والغذاء ت�ستند �إىل
�أف�ضل املمار�سات الدولية ومبادئ حتليل املخاطر ،مبا
ي�سهم يف تعزيز رفاهية و�سالمة املجتمع.
و�أ��ض��اف��ت �أن تطبيق امل�م��ار��س��ات ال��زراع�ي��ة اجل�ي��دة يف
م��زارع �أبوظبي يعد هدفا حموريا لعمل الهيئة حيث
ي �ق��وم مهند�سو الإر�� �ش ��اد ب�ت��وع�ي��ة وت��دري��ب �أ�صحاب
وعمال املزارع على تطبيق �أف�ضل املمار�سات للمحافظة
على ج��ودة املنتج املحلي وزي��ادة ف�ترة �صالحيته على
طول �سل�سلة التوريد وعند امل�ستهلكني وتقليل الفاقد
و�ضمان �سالمة الغذاء املتداول يف �أ�سواقنا.
و�أو�ضحت الهيئة �أن ج��ودة املنتجات الزراعية عملية
متكاملة ومتوا�صلة تبد�أ يف املزرعة من خالل اختيار
مواعيد ال��زراع��ة والأ�صناف املنا�سبة م��رورا بعمليات
ال��ري والت�سميد وخ��ف ال�ث�م��ار وال��وق��اي��ة م��ن الآفات
والأم� ��را�� ��ض ان �ت �ه��اء ب��ال �ط��رق ال���ص�ح�ي�ح��ة للح�صاد
وم�ع��ام�لات م��ا بعد احل���ص��اد ث��م نقل املنتج بطريقة
�صحيحة للأ�سواق.
و�أ� �ش ��ارت الهيئة �إىل �أن �ه��ا حت��ر���ص ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف
االحتفال بيوم الأغذية العاملي من منطلق الرغبة يف
تعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية العامة حيث متثل الإمارات
�أكرب داعم لربامج مكافحة اجلوع و�سوء التغذية على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي،

�سمانا للتطوير العقاري تبيع  % 80من وحداتها ال�سكنية يف
م�شروع �سمانا بارك فيوز البالغ قيمته 130مليون درهم خالل � 4أيام
•• دبي-د.حممود علياء

عقب �إط�لاق م�شروع �سمانا ب��ارك فيوز
ب�ق�ي�م��ة  130م �ل �ي��ون دره� ��م الأ�سبوع
امل��ا��ض��ي� ،أع�ل�ن��ت �أم����س �سمانا للتطوير
ال� �ع� �ق ��اري ب �ي��ع  80%م ��ن وحداتها
ال���س�ك�ن�ي��ة خ�ل�ال � 4أي � ��ام ،ح�ي��ث الحظ
امل�شرتون و�شركات الو�ساطة العقارية
م� ��دى ال� �ت ��زام امل� �ط ��ور ال �ع �ق ��اري ببناء
وت�شييد وح ��دات �سكنية تتميز بنمط
املنتجعات الفاخرة مقابل �أ�سعار معقولة،
الأم��ر الذي لفت �أنظار بل وجذب عددا
كبريا من امل�شرتين وامل�ستثمرين على
حد �سواء.
يقع م�شروع �سمانا ب��ارك ف�ي��وز الكائن
يف منطقة �أرج ��ان ب �ج��وار امل�ن�ت��زه العام
وعلى م�سافة قريبة من حديقة املعجزة
وحديقة الفرا�شات بدبي ،وكالهما من
املعامل الرئي�سية التي تعمل على جذب
ال�سياح يف دبي.
ميتد ت�صميم امل���ش��روع ال�سكني املتميز
واملكون من طابق �أر�ضي و 6طوابق على
م�ساحة  183,323قدم مربع وي�ضم
 176ا�ستوديو و�شقة تتكون من غرفة
ن��وم واح ��دة وغ��رف�ت��ي ن��وم م��ع حمامات

�سباحة خا�صة.
�أف ��اد ال�سيد  :ع�م��ران ف ��اروق ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة � �س �م��ان��ا للتطوير
ال �ع �ق��اري ،ق��ائ�ًل�اً “كنا م�ت�ف��ائ�ل�ين جدًا
قبلطرح هذا امل�شروع لأننا تلقينا عددًا
ريا من طلبات امل�ستثمرين ،و�أعتقد
كب ً
�أن دمج جوانب اال�ستدامة واخل�صائ�ص
امل �م �ي��زة للمنتجع يف ت�صميم امل�شروع
��س�ي���ش�ه��د اه �ت �م��ا ًم��ا �أك�ب��ر يف ال�سنوات
القادمة يف �ضوءاملخاوف البيئية والقدرة
ع�ل��ى حت�م��ل التكاليف �أث �ن��اء اجلائحة،
التي انتهت تقري ًبا ولكنها �ست�ستمر يف
تداعياتها ،مما �سي�ؤدي ا�ستمرار الطلب
على هذه الوحدات ال�سكنية املتميزة».
و�ضعت �سمانا للتطوير العقاري الفائزة
باجلائزة ت�صميم العقارات التي تتميز
بنمط املنتجعات الفاخرة امل�ستوحاة من
ج��وان��ب البيئة واال��س�ت��دام��ة واحلوكمة
مل�شروع �سمانا ب��ارك فيوز املُ�شتمل على
م�ن���ص��ات ت��رف�ي�ه�ي��ة م��ع م���س�ب��ح رئي�سي
للأطفال والكبار و�شقق �سكنية مزودة
ب�ح�م��ام��ات �سباحة خ��ا��ص��ة وم�سطحات
مائية ومنطقة يوجا و�سينما مفتوحة
وح ��ان ��ات وم �ن��اط��ق خ �� �ض��راء و�صاالت
ريا�ضية داخلية وخارجية ونادي �صحي

وحمامات بخار و�ساونا و�أمن خا�ص على
مدار � 24ساعة.
و�أ� �ض��اف ال���س�ي��د :ع �م��ران ف ��اروق قائلاً
“يُعد م�ن��ح ال �ت ��أ� �ش�يرات ال��ذه�ب�ي��ة ملدة
ث�لاث �سنوات �أو خم�س �سنوات �أو 10
�سنوات للم�ستثمرين العقاريني ومنح
جن�سية دول��ة الإم ��ارات العربيةاملتحدة
من امل�ب��ادرات احلكيمة يف �إط��ار برنامج
الإ�صالحات االقت�صادية لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة،وال �ت��ي ت�خ�ل��ق �شعوراً
باالنتماء بني الوافدين ،وهي من عوامل
اجلذب الرئي�سية للم�ستثمر العقاري.
يعر�ض م�شروع �سمانا بارك فيوز خطة
�سداد مرنة مع 10%دفعة �أوىل و1%
على � 70شه ًرا و 10%يف ال�شهرال�ساد�س
و 5%يف ال���ش�ه��ر ال �ث��اين ع���ش��ر و5%
يف ال�شهر ال�ث��ام��ن ع���ش��ر .وت �ب��د�أ �أ�سعار
ال ��وح ��دات ال �ع �ق��اري��ة من459,000
دره��م ،كما تبد�أ م�ساحات الوحدات من
 361قدم مربع لال�ستديو ،و 937قدم
مربع لل�شقة املكونة منغرفة نوم واحدة،
و 1301ق��دم مربع لل�شقة املكونة من
عدد 2غرفة نوم.
ومن املقرر ت�سليم وحدات م�شروع �سمانا
بارك فيوز ال�سكني يف الربع الثاين لعام

 .2024واختتم ال�سيد :عمران فاروق
ح��دي �ث��ه ق ��ائ�ًل�اً “يعد �إك�سبو2020
فر�صة كبرية بكل ت�أكيد جتذب اهتمامًا
يرا م��ن امل�ستثمرين وامل�ستخدمني
ك �ب� ً
النهائيني على حد �سواء ،و�أتوقع ارتفاع
بن�سبة � 20%إىل  30%يف املعامالت
العقارية يف الأيام املقبلة ،عندما ت�ستمر
زي��ادة ع��دد ال��زوار م��ع املو�سم ال�سياحي
يف دبي اعتبا ًرا من نوفمرب �إىل مار�س.
بالإ�ضافة �إىل �أن تعامل دول��ة الإمارات
العربية املتحدة املمتاز مع �أزمة جائحة

كوفيد 19-وب��دء حملة التطعيم على
م�ستوى الدولة قد �أتى بثماره.
ك�م��ا �سيتم �إط �ل�اق م���ش��روع�ين �آخرين
على اخلريطة يف �أواخر  2021وبداية
 2022وه� �م ��ا� � :س �م��ان��ا وي �ف��ز بقيمة
 165م �ل �ي��ون دره� ��م يف ق��ري��ة جمريا
ال ��دائ ��ري ��ة ،و� �س �م��ان��ا ج��ول��ف �أفينيو2
بقيمة  110مليون درهم يف مدينة دبي
لال�ستوديوهات ،حيث من املقرر الإعالن
عن هذين امل�شروعني �أثناء فرتة �إك�سبو
.2020

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة الإم��ارات لل�صناعات الغذائية الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،عن تعاونها مع �شركة تنوفا كجزء من خطة تعاون ا�سرتاتيجية طويلة
املدى تهدف لتحقيق منو مت�سارع يعزز خططها التو�سعية .تعترب تنوفا الأكرب
يف جمال ت�صنيع وتوزيع امل��واد الغذائية يف �إ�سرائيل .وي�ساهم هذا التعاون يف
متكني �شركة الإم ��ارات لل�صناعات الغذائية م��ن اال�ستفادة م��ن خ�برة تنوفا
الوا�سعة بقطاع �إنتاج الألبان ،وا�ستخدام �أحدث التقنيات املتبعة لتطوير عملية
�إنتاج الألبان وزي��ادة اجل��ودة الغذائية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�سوف مٌتكن هذه
ال�شراكة اال�سرتاتيجية من �إنتاج وتوزيع منتجات �شركة تنوفا املميزة داخل
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة .ويعد ه��ذا التعاون ج��زءاً م��ن خطة تنموية
�شاملة ،م��ن �ش�أنها تعزيز دور �شركة الإم ��ارات لل�صناعات الغذائية ك�شريك
رئ �ي �� �س��ي يف ب ��رام ��ج الأم� � ��ن الغذائي
واال�ستدامة ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة .وتعترب ال�شركة من ال�شركات
الرائدة يف �إنتاج الأعالف احليوانية يف
ال��دول��ة� ،إىل جانب ن�شاطها ال��رائ��د يف
قطاع تعزيز ال�ثروة احليوانية للدولة
من خالل امتالكها لأثنني من كربى
م ��زارع تربية الأب �ق��ار .حيث ق��ام��ت يف
ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة بالتو�سع يف حجم
مزارع الأبقار ب�شكل كبري وتقوم حالياً
ب�إن�شاء م�صنع �ضخم لإن�ت��اج وت�صنيع
منتجات الأل �ب��ان يف ال�ع�ين على �أعلى
املعايري التقنية احلديثة ،والذي �سيتم
ت�شغيله من قبل �شركة الألبان الوطنية
التابعة لها .ويقول و�صفي كا�سو ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الإم��ارات لل�صناعات الغذائية “ :ت�أتي التقنيات املتطورة يف
�صميم خططنا لنمو وتنويع �أعمالنا يف �شركة الإم��ارات لل�صناعات الغذائية.
وتتمثل ر�ؤيتنا يف �إن�شاء �شركة متكاملة لل�صناعات الغذائية لت�شمل جميع املوارد
بد�أً من املزارع و�صو ًال ملنتجات ذات جودة عالية جاهزة لال�ستهالك .هدفنا هو
النمو من خالل ابتكار كل ما ي�ساعد يف تقدمي منتجات جديرة بالثقة وذات
جودة وقيمة غذائية عالية ،با�ستخدام املكونات الطازجة والتكنولوجيا املتطورة
يف كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج« .

مايكرو�سوفت تركز على امل�ستقبل
امل�ستدام خالل جيتك�س 2021

•• دبي  -وام:

�أك��دت مايكرو�سوفت �أم�س من خالل م�شاركتها ال�سنوية يف معر�ض جيتك�س
للتقنية عرب ن�سخته الــ  41على م�ضيها قدماً نحو ر�ؤيتها الرامية �إىل حتقيق
م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة مبا يتما�شى مع الأجندة الوطنية  2030حلكومة دولة
الإم��ارات العربية املتحدة .و ت�شارك مايكرو �سوفت يف معر�ض جيتك�س لهذا
العام حتت �شعار “معاً نخ ُلق مُ�ستقب ً
ال رقمياً �أكرث ازدهاراً” مع الت�أكيد على
التزامها الرا�سخ جتاه دولة الإمارات وحكومتها و�شعبها وت�سلط مايكرو�سوفت
ال�ضوء يف هذه الن�سخة على اجليل التايل من حلول املدن الذكية والتي �ستمكن
الإمارات من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .و �أكد �سيد ح�شي�ش املدير العام
ملايكرو�سوفت الإم��ارات على �أن جيتك�س يعد موطناً لالبتكار ومن�صة حا�ضنة
لالبداع على �صعيد املنطقة  ..م�شرياً �إىل �أنه املكان الأمثل الذي يجتمع فيه
اجلميع للح�صول على الإلهام واال�ستماع �إىل الإجنازات التكنولوجية الكبرية
القادمة .منوها �أن مايكرو�سوفت ت�سعى با�ستمرار �إىل �إيجاد حلو ًال ملعاجلة �أكرث
التحديات �إحلاحً ا يف ع�صرنا ..منوهاً �أن ال�شركة كثفت من هذا املنطلق جهودها
لتعر�ض خالل هذا العام اح��دى �أب��رز جتاربها التي ُتعنى بجعل امل��دن الذكية
جزءًا من حل حتديات املناخ  ،وذلك مبا ي�ضمن خلق م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة.
ويف �إطار م�ساهمات ال�شركة يف حلول املدن الذكية و�ش�ؤون اال�ستدامة ،عقدت
مايكرو�سوفت �شراكة مع كل من  »>>Schneider Electricو »>>AVEA
لدعم ر�ؤي��ة دبي لال�ستدامة حيث يو�ضح احلل الذي توفره مايكرو�سوفت يف
هذا املجال كيف ميكن لـتقنيات انرتنت الأ�شياء والتحليالت املتقدمة والذكاء
اال�صطناعي �أن يجتمعوا معا لإن�شاء لوحة معلومات خم�ص�صة للمدن الذكية
ميكنها توفري ر�ؤى ومعلومات وا�ضحة حول اجلوانب احليوية ملوارد وخدمات
املدن خالل الوقت الفعلي مثل ا�ستهالك املياه والكهرباء و�إدارة حركة املرور
وجودة الهواء وغري ذلك الكثري .كما �سيتح هذا احلل للقادة �إمكانية اال�ستفادة
من هذه الر�ؤى وا�ستخدامها يف حل �أبرز امل�شكالت خالل الوقت الفعلي وكذلك
اتخاذ �أف�ضل القرارات اال�سرتاتيجية بطريقة ا�ستباقية متكنهم من معاجلة
العديد من التحديات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن لهذه احللول املقدمة ترجمة
هذه الر�ؤى �إىل ا�سرتاتيجيات قابلة للتنفيذ على �أر�ض الواقع وذلك من خالل
تعقب امل�ؤ�شرات الرئي�سية لتقييم الأداء املتعلق ب�ش�ؤون اال�ستدامة وم�ساعدة
مدن مثل دبي على حتقيق �أه��داف اال�ستدامة على النحو املن�صو�ص عليه يف
ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة .2050

الفجرية للإح�صاء ي�صدر تقرير �شهر
�أغ�سط�س لأ�سعار امل�ستهلك يف الإمارة

•• الفجرية  -وام:

�أ�صدر مركز الفجرية للإح�صاء تقرير م�ؤ�شر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
لإمارة الفجرية عن �شهر �أغ�سط�س  2021وذلك لر�صد حركة �أ�سعار امل�ستهلك
بالإمارة .وي�شري التقرير �إىل ارتفاع يف ن�سبة التغري ال�سنوي للم�ؤ�شر العام لأ�سعار
امل�ستهلك يف �إم ��ارة الفجرية بن�سبة  0.19%خ�لال �شهر �أغ�سط�س 2021
مقارنة ب�شهر �أغ�سط�س  .2020و�أو��ض��ح التقرير �أن ن�سبة التغري ال�سنوي
انخف�ضت يف ع��دد م��ن امل�ج�م��وع��ات الرئي�سية ل�سلة امل�ستهلك وه��ي جمموعة
الطعام وامل�شروبات بن�سبة  ،0.10%-واملالب�س وملبو�سات القدم 7.43%-
 ،وجمموعة ال�سكن وتوابعه بن�سبة  ، 1.43%-واالث��اث والت�أثيث والأدوات
املنزلية و�إ�صالحها  ، 4.67%-وجمموعة الرتفيه والثقافة بن�سبة 0.16%-
ويف ال�سلع واخلدمات املتنوعة  .2.30%-ويف املقابل ح�صل ارتفاع يف التغري
ال�سنوي يف ع��دد م��ن جم�م��وع��ات �سلة امل�ستهلك وه��ي جمموعة النقل بن�سبة
 11.28%وجمموعة املطاعم والفنادق بن�سبة  0.61%وبقي م�ؤ�شر الرقم
القيا�سي ال�سعار امل�ستهلك م�ستقرا يف كل من جمموعة التبغ  ،وجمموعة ال�صحة
 ،واالت�صاالت وخدمات التعليم ومتت مقارنة الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلك
بني �شهري اغ�سط�س  2021ويوليو  2021للوقوف على احدث التغريات يف
م�ؤ�شر االرقام القيا�سية ال�سعار امل�ستهلك على امل�ستوى ال�شهري.
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�إجتماع خربة
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
�إعالن بالن�شر
لدى حمكمة دبي االبتدائية
الق�ضية رقم ( )2021/2937جتاری جزئی -دبی

املرفـوعة مـن  :الفيتا للتموين باملواد الغذائية �ش.ذ.م.م
�ضد  :جمموعة من االبداعات للمقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
املدعى عليه  :جمموعة من الإبداعات للمقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
مدعوا حل�ضور �إجتماع اخلربة احل�سابيه املقرر عقده الواحدة بعد الظهر ( )01.00ظ  -وذلك يوم الأحد املوافق
 24/10/2021م وذلك عرب برنامج � zoomإجتماع عن بعد (مكاملة فيديو) .
للتوا�صل مع مكتب اخلبري لإر�سال املعلومات 0589796040:
�أو عرب الربيد الإلكرتوين salemoffice123@gmail.com :
رابط االجتماع :
Meeting ID: 303 437 2242
Passcode: 5ATNyv
اخلبري احل�سابي
�سامل حممد �سامل بالعمى
رقم القيد144 :
رقم الطرف الإلكرتوين1558:

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

28
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0018726

املنذر� :سا�س للعقارات ،بالوكالة ال�سيد /احمد يو�سف حممد يو�سف ال�شناوي  -م�صري اجلن�سية ب�صفتي وكيل عن ال�سيد �أحمد
خليفة بن ظاعن املهريي ،مبوجب وكالة رقم ( )180175/1/2021وب�صفته وكيال عن ال�سيد  /خليفه �ضاعن عبداهلل املهريي
مبوجب وكالة رقم (  )88356/1/2010م�صدقة من حماكم دبي  ،ب�صفته مالك �سا�س للعقارات  -العنوان :دبي  -بر دبي
 اله�ضيبة  -مكتب خليفة بن �ضاعن عبد اهلل املهريي � -صندوق بريد رق��م  - 11769هاتف  ، +97143986668فاك�س - +97143986868حممول  0524370908الربيد الإلكرتوين dhahir@sasrealuae
املنذر (�إليه)  :حممد و�سيم يا�سني زبداين (م�ست�أجر) العنوان� :شقة رقم ( - )2805برج بن ظاعن  -البحرية  -ال�شارقة
هاتف05502008198 - 0552008198 - 0551584414 :
مو�ضوع الإنذار
�إنذار عديل بالإخالء  ،و�سداد القيمة الإيجارية املت�أخرة ،ودفع امل�ستحقات،
حيث �أن املخطر �إليه ي�ستاجر من الوحدة املذكورة �أعاله ،مبوجب عقد الإيجار رقم ( - )3078097وامل�ؤرخ يف ،26/07/2017
وذلك منذ الفرتة  29/07/2016وحتى  28/07/2017بقيمة �إيجارية قدرها  38000درهم( ،مرفق �صورة العقد) وحيث
�أن املخطر �إليه تخلف عن التجديد ،ودفع بدل الإيجار امل�ستحق منذ  ،26/11/2020ومل يقم بتجديد العقد حتى الآن رغم بقائه
يف العني و�شغله لها ،وحيث �أن املخطر ي�شكو من تهربكم وعدم التزامكم بهذا اخل�صو�ص ،رغم توا�صله معكم مرارا طيلة ال�شهور
املا�ضية .لذلك  ،ف��إن املخطر ب�صفته مكتب مالك العقار يرغب يف �إخ�لاء العني امل�ؤجرة ،وت�سليمها خالية من ال�شواغل ،و�سداد
املت�أخرات الإيجارية ،وامل�ستحقات ،مع فواتري ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ الإخالء الفعلي خالل مدة ( - 30ثالثون) يوما
من ت�سلمكم هذا الإنذار ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالإخالء وبدل العطل وال�ضرر ،مع
حتميل املنذر كافة ر�سوم التقا�ضي ومقابل اتعاب املحاماة

الكاتب العدل

حكومة دبي
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العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8365

املنذره � /شركة العبار للزجاج والتجارة (ذ.م.م)
املنذر اليها � /شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت �ش .ذ م م
كما هو معلوم لديكم انكم مدينون للجهة املنذرة مببلغ اجمايل و قدره  76,125,00درهم ناجتة عن ا�ستجراركم ب�ضائع و خدمات جتارية
من اجلهة املوكلة املنذرة مبوجب عقود و فواتري و طلبات �شراء و حما�ضر ا�ستالم منظمة ح�سب الأ�صول و القانون و حيث ان حقوق اجلهة
املوكلة باملبالغ الواردة �أعاله هي حقوق ثابتة و موثقة مبوجب وثائق خطية �صادرة عنكم و حتمل توقيعكم و ختمكم � ،،،إ�ضافة اىل انها مو�ضوع
ال�شيكات ال�صادر عنكم التالية و التي ارجتعت من البنك لعدم كفاية الر�صيد
 -1ال�شيك رقم  ٢٤٤٨تاريخ  2020/6/30امل�سحوب على بنك االمارات الإ�سالمي بقيمة و قدرها  34,650درهم
 -2ال�شيك رقم  ٢٤٤٩تاريخ  2020/6/30امل�سحوب على بنك االمارات الإ�سالمي بقيمة و قدرها  6,825درهم
-3ال�شيك رقم  3039تاریخ  2020/9/7امل�سحوب على بنك االمارات الإ�سالمي بقيمة و قدرها  34,650درهم
و حيث ان مبلغ ال�شيكات وا�ضح و حمدد القيمة و تاريخ الأداء و غري معلق على �أي �شرط او غري ذلك
لذلك نر�سل لكم هذا االنذار العديل لتبادروا فورا اىل ت�سديد و الوفاء باملبالغ اعاله مببلغ اجمايل و قدره  76,125درهم �ست و �سبعون الفا
و مائة و خم�س و ع�شرون درهما و امل�ستحقة اىل اجلهة املنذرة و خالل  5ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار و اال �سن�ضطر اىل اتخاذ
كافة االجراءات القانونية بحقكم ال�سرتداد املبلغ امل�ستحق ا�ضافة لتحملكم كافة الفوائد و امل�صاريف و النفقات القانونية (اتعاب املحامني) حتى
تاريخ ال�سداد التام مع االحتفاظ بباقي احلقوق االخرى

الكاتب العدل

Date 18/ 10/ 2021 Issue No : 13369
Real Estate Summary 1260/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1-Muhammad Azeem Soomro
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff / Aqaar Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant
to pay an amount of (AED 218,572), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
The hearing of Sunday 24-10-2021 at 08:30 AM on online court hearing
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
الإنذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8372
املنذرة  :جرياب لتقنية االنظمة (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليهما  -1 :كوفان�سي�س تكنولوجيز �ش.ذ.م.م
 -2انیور رامالينغام راجاكومار  -هندي اجلن�سية (-حمرر ال�شيكات)
(جمهول حمل الإقامه)
امل�ن��ذرة تكلف املنذر اليهما مت�ضامنني بالوفاء مببلغ  72939,11دره��م (اثنان
و�سبعون الف وت�سعمائه وت�سعه وثالثون درهم واحدى ع�شر فل�سا) والفوائد من تاريخ
ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمهما
هذا الإنذار ،واال ف�إنه يف حالة امتناع املنذر �إليهما عن الوفاء �سوف ت�ضطر املنذرة �إىل
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها من �أي نوع كانت

حماكم دبي

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة اينيت انرتنا�شيونال (اململكة املتحدة) ليمتد
(اجلن�سية  :اململكة املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي
(العنوان  :ال�صفوح  2ملك حمد �سهيل اخليلي مكتب ، 1410 ، 1411 ، 1413/1412
� 1407 ، 1408 ، 1409ص ب  )502885واملقيدة حتت رقم ( )5372يف �سجل ال�شركات
الأجنبية بالوزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد
دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

حماكم دبي

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2421/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( )16070.09دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم.2947/2021:
املدعي�:شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع ال مكتوم  -مبنى ال مكتوم رقم  - 24بالقرب من دوار ال�ساعة  -مقابل مركز الدانة -
امييل - maliklaw@emirates.net.ae:رقم مكاين3066594950:
املطلوب �إعالنهم  -1 :مطعم جوقي دا دابا �ش.ذ.م.م
 -3حممد جماهد عبد املجيد �صفتهم  :مدعي عليهم
 -2حممد و�سيم يون�س حممد يون�س خان
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :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 عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره
( )16070.09درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف
النزاع املدين رقم - 2947/2021:وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/24ال�ساعة � 09.00صباحا
يف مكتب �إدارة 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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18

العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة

يف الدعوى رقم  1643ل�سنة  2021مدنى جزئي -ال�شارقة
املدعى عليها � /شركة اال�ضواء البينية التجارية �ش.ذ.م.م (لي�س له عنوان معلوم)
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم من (�شركة جمموعة بريد االمارات )
وعليه فانتم مكلفني �أو من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الأحد املوافق 24/10/2021
وذلك ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا (� )11:00ص و�سيكون االجتماع عن بعد با�ستخدام برنامج  Zoomعرب
الرابط التايل :
Mohamed Amer is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: Mohamed Amer's Zoom Meeting
Time: Oct 24, 2021 11:00 AM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/i/73415382697?pwd-OThFK2pYcmFLZDI3U0FGdUFGNzhldz09
Meeting ID: 734 1538 2697
Passcode: 4A9uAK

يرجي احل�ضور باملوعد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى �أعاله على �أن تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجمة
للغة العربية و�إح�ضار الأ�صول لالطالع عليها  ،علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلرية �ستبا�شر اعمالها
وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً .للتوا�صل مع اخلبري :هاتف رقم ()0524379029
اخلبري املنتدب  /حممد عبد املح�سن عامر
قيد رقم 619

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021/ 0005189

اعالن املدعى عليه ن�شرا يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب  :املدعي (ة)  :مرجهان اخرت حممد یو�سف
اىل املدعي عليه  :ر�ستم حممود اعظم عبدالرزاق
تطالب فيها  - :الزام املدعى عليها بدفع مبلغ (  ) 5120درهم
 الزام املدعى عليها بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة . �إعالن املدعى عليها باجلل�سة والئحة االدعاء . �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية .انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00014136واملقرر بتاريخ  ، 2021/10/28ال�ساعة  ,08:30والذي
�سيعقد يف حمكمة ال�شارقه الإحت��ادي��ة دائ��رة دائ��رة اليوم الواحد املدنية والتجارية ال��دائ��رة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة
االت�صال املرين عرب موقع وزارة العدل
/ https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات /الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا الهاتف
بيانات الإجتماع :
رق��م الإجتماع  EM00014136 :وميكنكم تقدمي امل��ذك��رة اجلوابية على ال��دع��وى وارف��اق امل�ستندات عرب النظام
االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني � -شمة احمد را�شد ال�سلمان
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8367

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه � -1 /سنان �ساريكايا  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى � /سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمه خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه بف�سخ اتفاقية الت�أجري الآجل املوقعة ما بني املدعية واملدعى عليه امل�ؤرخة يف
 2016/04/30لعدم التزام املدعى عليه ب�إلتزاماته التعاقدية الواردة بالإتفاقية احلا�ضرة
خماطبة دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك لإلغاء ا�سم املدعى عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة ،و�إع��ادة ت�سجيل
الوحدة رقم  1118مب�شروع �أبراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية  Bبالبلوك
احلكم بعدم �أحقية املدعى عليه يف �إ�سرتداد مبلغ  158.423.53درهم املدفوع منه طبقا للمتفق عليه بالإتفاقية املربمة
وفقاً للبند  6.3منها .وكجزء من مقابل �إنتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ �.2016/4/30إلزام املدعى عليه ب�أن
ي�ؤدي �إىل املدعية مبلغ وقدره  150.000درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة ما بني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها
التوقيع على �إتفاقية الت�أجري الأجل ،وما بني الفرتة احلا�ضرة نظراً لأن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق
نظراً لإنخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة� ،إلزام املدعى عليه بكافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .لذا ف�أنت  &BUILDING_DESCوح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق -10-24
 2021ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على االقل

رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 18/ 10/ 2021 Issue No : 13369
Notifying the Defendant by Publication
Before Case Management Office,
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
In Case No. AJCFICIREA2021/0003103, Civil Partial
To the Defendant: MUJIBA SIRAJ MOHAMED
Unknown address: Ajman, Al Bustan, Al Bustan St., next to Central Post
Office, Makani: 4357211208
You or your authorized representative are required to appear before
Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of
First Instance, Office No. (Case Manager Office No. 8) on 26/10/2021
hearing, and submit plea on the case, along with all documents no later
than ten days from the date of publication, in order to consider the above
mentioned case in your capacity as the Defendant.
Note: Notification by Publication in two languages Arabic and English.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued on: 12/10/2021
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املنذره  /كابارول للدهانات �ش.ذ.م.م
املنذر اليهما � -1 /شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ.م.م)
 - 2يو�سف حنا زهره – لبناين اجلن�سية
مبوجب تعامل جتاري بني املخطرة واملخطر �إليهما قام املخطر �إليه الثاين بتحرير ال�شيكات التالية من ح�ساب املخطر
�إليها الأوىل لدى بنك �أبوظبي التجاري ل�صالح ولأمر املخطرة ح�سب الآتي:
 .1بنك دبي التجاري  42,511,35 2020/5/22 039923درهم
 .2بنك دبي التجاري  42,511,35 2020/6/9 039924درهم
ولدى تقدمي ال�شيكات املذكورة لل�صرف بتاريخ ا�ستحقاقها ارجتعت بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد.
وحيث ان املخطر �إليهما ممتنعني دون وجه حق عن �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة بعاليه.
لذلك ف�إن املخطرة تخطر املخطر �إليهما ومتهلهما مدة خم�سة �أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا الإخطار لوفاء و�سداد
قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة بياناتها بعاليه والبالغ مبلغ وقدره  85,022,70درهم (خم�سة و ثمانون �ألف و �إثنان و
ع�شرون درهماً و �سبعون فل�ساً) وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطرة �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية و�إقامة الدعوى
يف �سبيل �إلزام املخطر �إليهما بالت�ضامن والتكافل باملبلغ املذكور بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد.
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املنذره � /شركة العبار للزجاج والتجارة (ذ.م.م)
املنذر اليها  /تريا فريدي لالن�شاءات �ش.ذ.م.م
ا�ستنادا اىل طلب ال�شراء املقدم من طرفكم للجهة املوكلة املنذرة رقم 903073/902985/902701/902705
و الذي مبوجبهم ا�ستح�صلتم على خدمات اجلهة املنذرة التجارية و حيث ان املنذرة كانت قد اوفت بكامل التزاماتها  ،و
امتت كافة االعمال  ،و لديها جمموعة االقرارات و امل�ستندات التي تثبت اقراركم ب�صحة ذلك  ،،،و حيث ان اجمايل ر�صيد
م�ستحقات املنذرة بذمتكم هو مبلغ  23,601,79درهم و هو مبلغ ما زالت ذمتكم م�شغولة جتاه املنذرة و حيث ان املنذرة
قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�سداد الر�صيد املذكور �أعاله و لكنكم مل تبادروا حتى هذا التاريخ اىل ت�سديد ما بذمتكم  ،و
ما زلتم متخلفني عن �سداد املبالغ املذكورة على الرغم من �آنها م�ستحقة االداء منذ فرتة طويلة  ،و م�صادق عليها ا�صوال
من طرفكم لذلك نوجه لكم هذا االنذار العديل بح�سب وكالتنا عن اجلهة املنذرة لتكليفكم بالوفاء و طالبني منكم املبادرة
فورا اىل ت�سديد املبالغ املنوه عنه �أعاله و البالغ  23,601,79درهم ثالث و ع�شرون الف و�ستمائة و واحد درهم و ت�سع
و �سبعون فل�سا  ،و ذلك خالل مدة خم�سة �أيام ف�إننا �سن�ضطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء املخت�ص ملطالبتكم بها  ،مع
الفوائد القانونية  ،ا�ضافة للعطل و ال�ضرر و �سائر النفقات و الر�سوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة.
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Real Estate Appeal 1201/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1- Abubakar Qassim Cabdo
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. 883/2021 Real Estate
Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 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.

Real Estate Appeal 1408/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1-Ahmad Moeed Malik Abdulateef Malik
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. 1114/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 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.

Real Estate Appeal 1427/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1- Yasmeen Fatima Shakeel Ahmed Siddiqui
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. 1143/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 25-10-2021 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.

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13369بتاريخ 2021/10/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  2052/2021/16جتاري جزئي

املنظورة يف الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار احلكم بحل و ت�صفية �شركة  /اور�شي لت�صميم الأزي��اء ذ م م  .تعيني م�صفي ل�شركة /
اور�شي لت�صميم الأزياء ذ م م مهمته جرد ما لها من حقوق و ماعليها من التزامات ومتثيلها �أمام الغري واتخاذ كافة الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات ب�ش�أن ت�صفية ال�شركة و �إ�شهار انتهاء الت�صفية يف ال�سجل التجاري و�شطب قيد ال�شركة من
ال�سجل التجاري.الزام املدعى عليهما الأول و الثاين بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  /هناء حممد ظاهر بن ظاهر  -عنوانه � /إمارة دبي  -منطقة جمريا ،جمريا الثالثة � ،شارع رقم  ،15فيال رقم .352
رقم مكاين 3098591218 :وميثله  /یو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب �إعالنهم -1ارو�شي لت�صميم الأزي��اء ذ م م � -صفته :مدعى علي  - 2 ،لوجلنی بیرت كامبیل � -صفته  :مدعى عليه ،
 -3مرييل مارثي �سوزان اوبري لوغلني � -صفته  :مدعى علي
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-07-07يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /
& NAME_PARTY1بحل وت�صفية �شركة اور�شي لت�صميم الأزياء وندب امل�صفى �صاحب الدور يف اجلدول املتخ�ص�ص
ت�صفية ال�شركات لت�صفيتها باالطالع على �أوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سي �أ �أن يقدمه اخل�صوم له من م�ستندات �أخري
وح�صر وجرد دفاترها و�سجالتها وكافة موجوداتها و�أ�صولها وفح�ص ح�ساباتها من خالل االطالع علي الدفاتر املحا�سبية لها
وحركة الإيرادات وامل�صروفات وك�شوف حركة احل�ساب لدى البنوك و�صوال لبيان املركز املايل لها ثم بيان ما لها من �أموال لدى
الغري وال�سعي لتح�صيلها و�إيداعها ح�ساب خا�ص بالت�صفية لدي �أحد امل�صارف  ،وبيع  :كافة موجوداتها املنقولة والعقارية باملزاد
العلني و�إيداع ح�صيلة البيع بذلك احل�ساب  ،وكذا بيان ما عليها من التزامات للغري ودعوتهم لتقدمي طلباتهم واالخطار عن
الت�صفية بالن�شر ب�صحيفتني حمليتني يوميتني لإعالم الدائنني غري معلومي العنوان والعمل علي �سداد هذه الديون والوفاء
بها و�إي��داع مبالغ كافية للوفاء بالديون املتنازع عليها حلني الف�صل يف املنازعة وكذا تلك غري معلومة الدائنني �أو عناوينهم
وختاما بيان ح�صة كل من ال�شركاء يف ال�شركة بعد الت�صفية من حيث املك�سب واخل�سارة يف �ضوء ن�سب التوزيع ال��واردة بعقد
الت�أ�سي�س ويقوم بتوزيعه عليهما  ،وعلية انهاء الت�صفية خالل �ستة �أ�شهر يقدم بعدها ح�سابا ختاميا لها ثم يقوم ب�شهر احلكم
بال�سجل التجاري ل�شطب قيد ال�شركة به وق��درت مبلغ ع�شرة �آالف دره��م ك�أتعاب للم�صفى و�أ�ضافتها علي عاتق م�صروفات
الت�صفية و�ألزمت املدعى عليهما امل�صروفات و�أل��ف دره��م مقابل �أتعاب املحاماة  .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.
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Judicial Notice of Publication
)No. (8372/2021
Notifying Party: GERAB SYSTEM TECHNOLOGY LLC
Notified Parties:
1- COVANSYS TECHNOLOGIES LLC
2- ANNIYUR RAMALINGM - Indian - cheque writer
)(residence is unknown
the Notifying Party notifies the Two Notified Parties to pay an
amount of 110250 (One hundred ten thousand two hundred
fifty Dirham) with the commercial interest as of the due date of
the cheque until the full payment within 5 days from the date of
receiving thereof. Otherwise, the Notifying Party will take all legal
actions to serve its rights whatsoever and any other legal rights.
Notary public

An executed declaration against him by publication
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
Suvarna Prashant SuradkarKhon Tishabova
)Pay Notice in Case No. 0002617/ SHCEXCIREA2021-civil(partial
To The convict: Suvarna Prashant SuradkarKhon Tishabova
As it is on the date that the attached judgment has been issued a copy of it against you in favor of
the plaintiff
The executor 1: Al Nakheel Metal Works Industry LLC
2 2- Omar Sultan Obaid bin Tarish Al Muhairi,
33- James Thomas, Ben Willemman, Chaco Thomas, an Indian national,
4 4- Mahanen Pololi Vasudevan, Indian National, In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the aforementioned
judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment requested to be executed is as
follows: Grand total including fees and charges: 9700 dirham
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred to above
within [15] days from
The date of your notice of this notification.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures
prescribed by law against you.
The judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

Notification for attending videoconference
Case No. SHCFICIREA2021/0005189
Notification by publication in a wide spread newspaper
Upon the request of: plaintiff: Marjahan Akter Mohammad Yousuf
To: Rustam Mahmood Azam
Requesting:
• Bind the defendant to pay AED 5120
• Bind the defendant to pay charges, expenses and attorney fees Notify the defendant
with the hearing and statement
• The ruling shall have an immediate execution pursuant to Article 229 of section 5
of Civil Procedure Law.
You are requested to attend the videoconference meeting No. EM00014136 dated
28/10/2021 08:30 am in Sharjah Federal Court civil and commercial One-Day Circle
5 via videoconference on Ministry of Justice website
http://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/emeeting/search/ videoconference hearing
portal, in person or to be represented by a legal attorney. Or you mat scan the QR code
below. Meeting No. EM00014136
You can submit a plea to the case and attach all documents on the system after the
court permission.
Customer Happiness Center / Shama Ahmed Rashed Alsalman

رئي�س الق�سم
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Declaration claimed by publication
The Case Management Office of the Sharjah Federal Court has the Federal
Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIRECON2021/0007573
To the defendant: Riaz Ahmad Ahmad Hassan Arshad
Unknown place of residence: Dubai Arjan, Vincitore Boulevard Building, Apartment No. 226,
my place number: 2269172608
Phone: 050/6760077 - 7437175/052
At the request of the plaintiff, Qaisar Mahmud Rehmat Ali. a Pakistani national
He may file a lawsuit against you and demand it from you:
1. Obligating the defendant to pay an amount of 23,250 dirhams to the plaintiff in return for
the value of 3 cheques cashed by the defendant from the plaintiff's account.
2. Re-delivery of 5 cheques (including the bounced check) in addition to the guarantee check
of 6200 dirhams.
3. Obligating the defendant to pay court fees and expenses.
You are required to attend the 27/10/2021 hearing in front of the Case Management Office,
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance, at exactly 08:30 am - Office No.
Documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
consider the case whose number is mentioned above. As a defendant, the defendant announced
the publication in both Arabic and English languages.

Preliminary Notification by publication
Appeal No.: 320/2021/797- Personal Status and Inheritance Appeals
Considered in: First Personal Status Department - Appeal No. 88
Subject of the appeal: ((Appeal of the judgment issued in Case No. ((445/ 2021)) Conditions of Muslim
souls, fees, expenses and fees)) The Appellant: Nahla Ki Abdel Nasser
Address: Emirates - Dubai Emirate Bur Dubai - Sheikh Zayed Road Street - api world tower building
- 14th floor, office 1404b
Represented by: Hamid Mubarak, Yaqout Mubarak Al-Ghafli
The defendant: 1- Munib Muhammad Muhammad Kalathil - his capacity:
The defendant
Subject of the announcement: Since the above-mentioned appellant has instituted the above-mentioned
lawsuit, and accordingly, we announce to you the following preliminary ruling:
The court decided to accept the appeal in form and in the matter, and before deciding on it, by warning
the defendant to either reside with his appellant wife in the state in the residence he had prepared for her,
or to transfer her to him to India after ensuring that the procedures for obtaining the visa and residence
requirements and paying her expenses, travel expenses.
transportation and housing for her and the girl, or she was released in good faith. Or divorce her if the
verdict was not implemented, and gave him three weeks for that from the date of publication, and set the
10/11/2021 session to find out what had been done and kept the expenses and authorized the appellant
to announce it by publishing in two newspapers, one of which was in English, and assigned her to
archive the declaration duly in the system. And the court set a session for it on Wednesday, 10/11/2021
 at 10:00 am in the remote litigation hall, which can be accessed through the Dubai Courts websitepublic services - case hearings schedules
Prepared by: Hisham Abdul Karim Abdullah

Notification the Judgment by Publication Memorandum
Issued by Sharjah Federal Court-Civil Court of First Instance
In Case No. SHCFICIPOR2021/0005427 Commercial Partial
To: Defendants
1- AL MARWAN BLDG. MAT. TR. LLC - Address: 9319121
2-CHANDRA KANTA WAGLI - Address : 9319122
We would like to inform you that on 19/09/2021, this Court issued a judgment against
you in the above mentioned Case for Al Nimr Steel Trading LLC as follows:
Judgment Wording
The Court, as in the presence of the Defendant, rules as follows:
-To keep the Two Defendants jointly under obligation under obligation to pay the
Plaintiff an amount of AED 129289.96 with the legal interest at rate of 5% as of the
date of registering the Case until the payment is made in full, subject to that this
interest shall not exceed the original of the judged amount; and to pay the fees, the
expenses an amount of AED 500 against the attorney fees.
This Judgment may be appealed within the legal period 30 days as of the day following
publishing this notification.
Judge / Mohammed Hassan Al Marzouki
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

Judicial Services Office
Aisha Ali Muhammad
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يوجد يف املتو�سط ثالثة ماليني غدة عرقية يف ج�سم الإن�سان ،و�أثناء ممار�سة الريا�ضة
ميكنك �أن تفقد ما بني  700مل و 1.5لرت من العرق يف ال�ساعة.
ونتعرق يف جميع �أنحاء �أج�سامنا ،لنهد�أ ونحافظ على رطوبة ب�شرتنا ،ولكن ،هناك ثالثة
�أنواع خمتلفة من الغدد العرقية :الغدد املفرزة والغدد املفرتزة ،وغدد ،apoeccrine
التي تفرز العرق ،وهي موجودة يف الثدي والوجه وفروة الر�أ�س والإبطني.وميكن
�أن يكون ال�شعور باحلرارة والتعرق �أمرا جيدا يف الظروف املنا�سبة :مثل التعرق
يف �صالة الألعاب الريا�ضية.
ولكن� ،إذا بدت رائحة العرق خمتلفة ،فقد يرجع ذلك �إىل م�شكلة �صحية.

Monday

29

الأ�سباب اخلم�سة لرائحة العرق

مب تل ّمح لك رائحة ج�سمك عن �صحتك؟!
ملاذا قد تبدو رائحة العرق حام�ضة؟
ميكن �أن تنتج رائحة اجل�سم احلام�ضة عن التعرق �أكرث.
وكلما زاد تعرقك ،زاد اختالط عرقك بالبكترييا التي تعي�ش
عادة على ب�شرتك ،ما يت�سبب يف الرائحة احلام�ضة.
وميكن �أن يكون هذا نتيجة حالة ت�سمى فرط التعرق ،ما
ي�سبب التعرق املفرط .وميكن �أن ي�ساهم تناول الأطعمة
الالذعة مثل الثوم يف هذه الرائحة �أي�ضا.
مل��اذا تكون رائحة العرق مثل رائحة
البول؟
ميكن �أن ت ��ؤدي امل�ستويات العالية من
الأم��ون �ي��ا يف ال �ع��رق �إىل رائ �ح��ة بول
ب��اه �ت��ة ،وال� �ت ��ي م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أنها
مزعجة.
ولكن العرق الذي تنبعث منه رائحة
ال �ب��ول مي�ك��ن �أن يكون
�أي �� �ض��ا من

�أعرا�ض �شيء �أكرث خطورة .وميكن لأمرا�ض الكبد والكلى ال �ل��ذي��ذة ،وه��ي ب��ال�ت��أك�ي��د �أق ��ل �شهية ع�ن��دم��ا تظهر على
�أن ت�سبب رائحة كريهة وغريبة.
ج�سمك.
و�إذا كان الكبد �أو الكليتان ال تعمالن ب�شكل �صحيح ،ميكن وميكن �أن تت�سبب الإ��ص��اب��ة ب�ع��دوى اخل�م�يرة املهبلية �أو
�أن ترتاكم ال�سموم التي تُر�شّ ح من اجل�سم ب�شكل طبيعي .ع��دوى اخلمرية يف الإب�ط�ين يف جعل رائحة العرق ت�شبه
وميكن �أن يت�سبب ذل��ك برائحة ال�ع��رق مثل الأم��ون�ي��ا �أو رائحة خمرية اخلبز.
البول.
ملاذا رائحة العرق مثل اخلل؟
مل��اذا تبدو رائ��ح��ة العرق مي�ك��ن �أن ت �ك��ون رائ �ح��ة اخل��ل م��رت�ب�ط��ة ببع�ض احلاالت
مثل خمرية اخلبز؟
ال�صحية املختلفة.
ت �ع �ت�ب�ر اخل� �م�ي�رة �إذا كنت م�صابا مبر�ض يف الكلى ،فقد تكون كليتاك غري
م� ��ن امل� �ك ��ون ��ات قادرتني على تك�سري مادة كيميائية ت�سمى اليوريا.
ا لر ئي�سية و�سيقوم ج�سمك بعد ذلك ب�إفراز اليوريا من خالل البول
ل� ��رائ � �ح� ��ة والعرق  -ما يت�سبب يف احل�صول على رائحة ت�شبه اخلل.
اخل� � �ب � ��ز وق��د يت�سبب مر�ض ال�سكري �أي�ضا يف جعل رائحة العرق
�أكرث نفاذة وخال من املعتاد .وذلك لأن امل�ستقلبات ،مبا يف
ذلك الأ�سيتونُ ،تطلق يف العرق.
وميكن �أن يكون داء امل�شعرات �سببا �آخ��ر لرائحة اجل�سم
ال�شبيهة باخلل .وهذه عدوى بكتريية ت�صيب �شعر الإبط.
ملاذا قد تبدو رائحة العرق حلوة؟
�إذا كانت رائحة العرق �أو الأنفا�س حلوة ب�شكل غري عادي،
فقد يكون ه��ذا ب�سبب ارت�ف��اع ع��دد الكيتونات يف جمرى
الدم.
وقد يبدو من اجليد �أن تكون رائحتك حلوة باملعنى
احل� ��ريف ل�ل�ك�ل�م��ة ،ول �ك��ن مي �ك��ن �أن ت �ك��ون يف
ال��واق��ع عالمة على ح��االت طبية خطرية
م �ث��ل م��ر���ض ال �� �س �ك��ري غ�ي�ر اخلا�ضع
لل�سيطرة.
كيف ميكن التوقف ع��ن �إف��راز العرق
ذي الرائحة الكريهة؟
• اال�ستحمام ب�شكل متكرر :معظم
روائح العرق �سببها البكترييا املوجودة
على اجللد.
• ا��س�ت�خ��دام م��زي��ل ال �ع��رق وم�ضادات
التعرق •.ا�شرب املزيد من امل��اء� :شرب
امل��زي��د م��ن امل ��اء �سيخفف ال �ع��رق ب�شكل
�أكرب ،ما يجعل الرائحة �أقل و�ضوحا.
• ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي :مي�ك��ن لنظامك
ال�غ��ذائ��ي �أن يغري رائ�ح��ة ال�ع��رق ،وميكن
�أن ي ��ؤث��ر ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن ال �ل �ح��وم على
مقدار تعرقك ورائحته.

ما كمية ال�سكر التي ميكن
تناولها يف اليوم ب�شكل �صحي؟
�أعلنت ال��دك�ت��ورة �آال بوغوجيفا ،الربوفي�سورة يف
مركز البحوث الفدرالية للتغذية والتكنولوجيا
احليوية� ،أن كمية ال�سكر التي يو�صى بتناولها يف
اليوم يجب �أال تزيد عن  50غراما.
وت�شري ال�بروف�ي���س��ورة مو�ضحة� ،إىل �أن املق�صود
بكمية ال�سكر التي يو�صى بتناولها يف اليوم ت�شمل
ال�سكر امل�ضاف �إىل املنتجات الغذائية خالل عملية
الإن�ت��اج  -ال�سكروز والفركتوز والغلوكوز والن�شاء
والع�سل.
وتقول�" ،ضمن احلد املو�صى به  ،ميكن �أن يتواجد

ال�سكر يف ال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي للمر�ضى والأ�صحاء،
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ب�ع����ض الأم ��را� ��ض واحل� � ��االت .وت�شمل
ال���س�م�ن��ة ،وم �ت�لازم��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ال �غ��ذائ��ي ،ومر�ض
ال�سكري".وت�ضيف مو�ضحة" ،عند حتديد كمية
ال�سكر يجب �أخ��ذ احل��دود العليا ب��االع�ت�ب��ار ،التي
تعادل حاليا  10باملئة من ال�سعرات احلرارية التي
حتتويها املواد الغذائية� ،أو  50غراما يف اليوم".
وت�شري� ،إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يهتمون ب�صحتهم،
عادة يركزون على معايري منخف�ضة.
وت�ق��ول" ،ال�سكر كم�صدر للكربوهيدرات ،ين�صح

با�ستبداله بعديد ال�سكاريد ،التي ت�شمل الألياف
الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب الكاملة ويف
الفواكه واخل�ضروات".
وت�ضيف ،يحتاج ال�شخ�ص ال�سليم �إىل كمية حمدودة
من ال�سكر كم�صدر للغلوكوز ال�ضروري للج�سم.
لأن��ه عند النق�ص احل��اد يف الغلوكوز ب�سبب حمية
غ��ذائ�ي��ة معينة ،ق��د ي ��ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستوى
ال�سكر يف الدم ،ما ينتج عنه �ضعف عام ،اعتام الر�ؤية
ولعالج ه��ذه احلالة يجب تناول م�شروب يحتوي
على ال�سكر ،مثل ال�شاي.

مواد غذائية ت�سبب الإدمان
�أعلنت الدكتورة داريا �سافيليفا ،خبرية التغذية
ال��رو��س�ي��ة� ،أن بع�ض امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ،مي�ك��ن �أن
ت�سبب الإدمان.
وت�شري اخلبرية يف حديث لراديو "�سبوتنيك"،
�إىل �أن هناك بع�ض املواد الغذائية ينجذب �إليها
ال�ن��ا���س ب��ا� �س �ت �م��رار.وه��ذه ال �ظ��اه��رة ل�ه��ا �أ�سباب
نف�سية و�أ�سباب كيميائية حيوية.
ووف�ق��ا ل�ه��ا ،عمليا ميكن �أن ي�صبح ك��ل �شخ�ص
م��دم �ن��ا ع �ل��ى ال �� �س �ك��ر ،ل ��ذل ��ك ي �ج��ب التحكم
با�ستهالك احللويات.
وتقول" ،ميكن التخل�ص من هذا الإدمان خالل
فرتة طويلة .لأن الدماغ يحب الطاقة الب�سيطة
وال�سهلة واملتوفرة مثل ال�سكر .وبالطبع لي�س
الدماغ وحده من يحتاج �إىل احللوى ،بل و�أي�ضا
م �ي �ك��روب �ي��وم الأم� �ع ��اء ،ال� ��ذي ي �ع �ت��اد ع�ل�ي��ه عند ال�سيطرة عليها ،وخا�صة منتجات اخلبز ،التي �إ��ض��اف��ة اخل�م�يرة �إل�ي��ه ي�صبح �ضربة مزدوجة.
الإفراط بتناول ال�سكر على مدى �سنوات".
ت�ستخدم اخل�م�يرة يف �إن�ت��اج�ه��ا ،لأن�ه��ا ميكن �أن لذلك ي�صعب على الكثريين التخلي عن تناول
ألبان.
ل
وت�ضيف ،وه��ذا ي�شمل �أي�ضا منتجات ا
اخلبز ،لأن الإدمان عليه �أقوى من الإدمان على
ت�سبب الإدمان �أي�ضا.
وت �ق��ول" ،بر�أي ت�ك��ون منتجات الأل �ب��ان مفيدة وتقول" ،ي�سبب الدقيق الأبي�ض الإدم��ان ،وعند احللويات".
عند تناولها ب��اجل��رع��ات العالجية .الحتوائها
على ن�سبة عالية من �سكر الالكتوز ،الذي ي�سبب
الإدم��ان على ال�سكر �أي�ضا .كما حتتوي منتجات
الأل�ب��ان على م��واد �أفيونية طبيعية .لأن حليب
احل �ي��وان��ات ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��واد خم ��درة خفيفة
ت�سمى كا�سومورفني .وهذه مواد مهدئة وت�ساعد
على اال��س�ترخ��اء .لذلك يحب الكثريون تناول
منتجات الألبان ليال ،وهذا ي�شري �إىل �أنها ت�سبب
الإدم ��ان .لذلك يجب التعامل مع ه��ذه الرغبة
ال���ش��دي��دة ب �ح��ذر ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن منتجات
الألبان املخمرة مفيدة لل�صحة".
وت���ض�ي��ف اخل �ب�ي�رة ،ون�ف����س امل���ش�ك�ل��ة م��ع اخلبز
واملعجنات الأخرى .فمن جانب ال حاجة للتخلي
ع��ن ت �ن��اول �ه��ا ،وم ��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ي�ج��ب االنتباه
لكي ال يتحول حب املعجنات �إىل رغبة ال ميكن
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•• �أبوظبي -وام:

30

ت�شارك جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف مركز �أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي،
يف الن�سخة الــ  73من معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب  ،2021الذي ُتقام فعالياته بني � 24 - 20أكتوبر اجلاري
حتت �شعار “�إعادة اللقاء».
وت�شارك اجلائزة مبن�صة خا�صة �ضمن جناح مركز �أبوظبي للغة العربية امل�شارك يف املعر�ض ،لتقدم �أجند ًة حافلة
بالفعاليات الثقافية النوعية التي تت�ضمن تنظيم ثالث جل�سات حوارية ،تغطي جمموعة من �أبرز املو�ضوعات
التي ترثي نقا�شات املعر�ض ،وت�ستقطب اهتمام ز ّواره من امل�ؤلفني والنا�شرين على حد �سواء.

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب ت�شارك يف معر�ض فرانكفورت للكتاب 2021
و�ستُبثّ هذه اجلل�سات النقا�شية باللغة الإجنليزية مبا�شر ًة
ع�بر ا�ستديو ف��ران�ك�ف��ورت ،و�س ُتعر�ض باللغة العربية بعد
انتهائها عرب قناة اجلائزة على اليوتيوب ل�ضمان �إي�صالها
لأكرب عدد من اجلمهور من حول العامل.
وق��ال �سعادة ال��دك�ت��ور علي ب��ن متيم ،الأم�ي�ن ال�ع��ام جلائزة
ال�شيخ زاي��د للكتاب رئي�س م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي ل ُّلغة العربية:
“ متتلك اجل��ائ��زة ت��اري��خً ��ا ح��ا ًف�لا بامل�شاركات يف معر�ض
ف��ران �ك �ف��ورت ال ��دويل ل�ل�ك�ت��اب؛ ال ��ذي ُي �ع � ّد واح � �دًا م��ن �أهم
الأح ��داث العاملية يف الأدب والن�شر .وحتظى م�شاركتنا يف
هذا احلدث العاملي ب�أهمية بالغة بالن�سبة لنا؛ ملا ُي�ش ِّكله من
من�صة مثالية لتحقيق مهمتنا املتمثلة يف تعزيز مكانة ال ُّلغة
والأدب العربي على م�ستوى العامل؛ ال �سيما �أنه يجمع نخب ًة
من كبار امل�ؤلفني والنا�شرين وال�شخ�صيات امل�ؤثرة من العامل
الأدب��ي مع ال�ق� ّراء حتت مظلة واح��دة .خا�صة و�أنّ العالقة
بني الثقافتني العربية والأملانية مت�أ�صلة ذات جذور عميقة،
املن�صات املعرفية الرائدة
ون�شهد اليوم من خالل ما توفره ّ
عاملياً مزيداً من التالقي بني الأدبني العربي والأمل��اين ،مبا
ي�ت��واف��ق ب�شكل كبري م��ع املهمة الرئي�سة للجائزة املتمثلة
يف تعزيز التبادل الثقايف ،واالح�ت�ف��اء بامل�ؤلفني م��ن جميع
�أنحاء العامل ممن يكتبون عن الثقافة واحل�ضارة العربية
بلغاتهم«.
و ُتعقد اجلل�سة الأوىل للجائزة حتت عنوان “ :الأدب العربي ال
حدود للإبداع “ يوم � 21أكتوبر يف متام ال�ساعة � 11صباحاً

بتوقيت الإم� ��ارات ،و ُت�ق��ام بالتعاون م��ع جملة “بيبلي�شينغ
بري�سبكتيفز” ،املجلة الأمريكية الرائدة يف قطاع ن�شر الكتب
العاملية والتابعة ملعر�ض فرانكفورت للكتاب .وتبحث اجلل�سة
يف الأ�سباب التي تحَ ول دون ترجمة �أعمال الكثري من كبار
الكتّاب العرب وو�صولها �إىل العاملية ،و ُتر ّكز على �آليات متكني
النا�شرين للتعرف على �أبرز �أعمال الأدب العربي الكال�سيك ّية
واحل��دي �ث��ة ال �ت��ي ميكنها �إث� ��راء ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��امل�ي��ة .و ُيدير
اجلل�سة بورتر �أندر�سون ،رئي�س حترير جملة “بيبلي�شينغ
بري�سبكتيفز” ،و ُي���ش��ارك فيها ك� ٌّ�ل م��ن :كيفن بالنك�شيب،
ال�شاعر والناقد واملرتجم ،وهو �أي�ضاً �أ�ستاذ م�ساعد يف الأدب
العربي يف جامعة بريغهام يونغ الأمريكية ،وت�شيب رو�سيتي،
مدير حترير مكتبة الأدب العربي ،ويا�سمينة جري�صاتي،
مديرة الن�شر يف �ستوريتل دبي وم�ؤ�س�سة وكالة راية الأدبية.
وت�ت�ن��اول اجلل�سة الثانية للجائزة م��و��ض��وع “ن�ش ُر الكتب
الفر�ص والتحديات”  -التي ُتعقد يف ثالث �أيام
العربية -
ُ
امل�ع��ر���ض ب�ت��اري��خ � 22أك�ت��وب��ر يف ال�ساعة  2ظ �ه��راً بتوقيت
الإمارات ،و ُت َن َّظم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة “ليتربوم الثقافية”
أ�سباب املعيقة لدخول
التابعة ملعر�ض فرانكفورت للكتاب  -ال َ
�أعمال الأدب العربي �إىل الأ�سواق الغربية ،وماهي العناوين
واملو�ضوعات التي تثري اهتمام القراء العامليني وحتقّق مبيعات
جيدة ،وكيف ميكن دعم ن�شر الأدب العربي يف اخلارج .وعلى
نحو معاك�س� ،ست�ستعر�ض اجلل�سة كتباً مل�ؤلفني غري عربٍ
م�ؤهلة مبو�ضوعاتها املعرفية وعناوينها ال�شيقة لأن حتظى

باهتمام الق ّراء العرب.
ٌ
وي�ت�ح��دث يف اجلل�سة ك��ل م��ن ر��ش��ا الأم�ي�ر ،ال�ن��ا��ش��رة يف دار
اجلديد ،الدار الفائزة بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب عام 2021
يف ف��رع الن�شر والتقنيات الثقافية ،ويا�سمينة جري�صاتي،
مديرة الن�شر يف �ستوريتل دبي ،وم�ؤ�س�سة وكالة راية الأدبية،
وبيريو �ساالبي ،حمرر جملة “هيرنيك فريالج” الأملانية،
فيما تدير اجلل�سة لينا بوب ،املحررة ال�صحفية يف �صحيفة
فرانكفورتر الأملانية ./FAZ/
وتناق�ش اجلل�سة الثالثة للجائزة مو�ضوع “كتاب الطفل
ب�ين تب�سيط ال���س��رد وتعقيد الفكرة” ال�ت��ي ُت�ق��ام بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة “ليتربوم الثقافية” ي��وم � 22أكتوبر يف متام
ال���س��اع��ة  3بتوقيت الإم � ��ارات  ،الأه �م �ي � َة ال�ك�ب�يرة لتطوير
م�ه��ارات املتخ�ص�صني يف كتابة الأع�م��ال الأدب�ي��ة للأطفال،
حيث �سي�ستعر�ض املتحدثون ع��دة حم��اور؛ منها ،حتدّيات
ت�أليف كتب �أدب الطفل وترجمتها ون�شرها ،نوع الأدب الذي
ُيعد منا�سباً للأطفال ،وما ال�شكل الذي يجب �أن يتخذه من
الناحية اللغوية وال�سردية والعالقة بني الن�ص وال�صورة.
وت�شهد اجلل�سة التي ُتديرها املرتجمة ليلى �ش ّماع ،م�شاركة
ك� ٍّ�ل م��ن :ابت�سام ب��رك��ات ،الكاتبة والفنانة ال�ف��ائ��زة بجائزة
ال�شيخ زايد للكتاب  2020لأدب الطفل عن كتابها“ :الفتاة
الليلكية” ،وجميد مهيت ،النا�شر واملدير التنفيذي لدار ن�شر
“�سوجيت فريالج” بالإ�ضافة �إىل امل�ؤلف واملرتجم �سليمان
توفيق.

ال�شارقة الدويل للكتاب 2021يحتفي مب�سرية  30عاما من الأدب للروائي الكويتي طالب الرفاعي
•• ال�شارقة-وام:
�أعلنت هيئة ال�شارقة للكتاب ع��ن اختيار الأدي ��ب الكويتي طالب الرفاعي
�شخ�صية العام الثقافية لفعاليات الن�سخة الـ 40من معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب الذي يقام هذا العام حتت �شعار “هنا ..لك كتاب” ،خالل الفرتة من
 3حتى  13نوفمرب املقبل يف مركز �إك�سبو ال�شارقة.
وجاء اختيار طالب الرفاعي �شخ�صية العام الثقافية للمعر�ض تقديرا مل�سريته
الإبداعية يف كتابة الرواية والق�صة الق�صرية والنقد الأدب��ي وتدري�س فنون
الكتابة الإبداعية ودوره يف التجديد يف الأدب اخلليجي ونقل جماليات املكان
وعمق ثقافة �أهله وبناء ج�سر توا�صل بني احل��راك الثقايف العربي ونظريه
الغربي خالل �أكرث من ثالثة عقود متوا�صلة.
وم��ن �أح��دث �أعماله رواي��ة بعنوان خطف احلبيب وكتاب ل��ون الغد – ر�ؤية
املثقف العربي ملا بعد كورونا وله �إ�صدارات �سردية حققت انت�شارا وح�ضورا
كبريا يف �أو�ساط القراء منها “ظل ال�شم�س” و”�سرقات �صغرية و”الثوب”
و�أعمال �أخرى مثل “امل�سرح يف الكويت :ر�ؤية تاريخية».
ون��ال الرفاعي ج��ائ��زة ال��دول��ة يف الآداب ع��ام  2002يف الكويت ع��ن روايته
“رائحة البحر” وكان رئي�سا للجنة حتكيم اجلائزة العاملية للرواية العربية
يف العام  2010وتر�شحت روايته “يف الهنا” للقائمة الطويلة للجائزة يف
العام .2016

وعمل مديرا لإدارة الثقافة والفنون يف املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب بالكويت ومديرا وم�ست�شارا جلريدة “الفنون” بني عامي 2003
و 2008و�إىل جانب �إىل ان�شغاله الدائم والغزير بالكتابة الروائية له العديد
من الأبحاث الأدبية والتاريخي و هو رئي�س جائزة امللتقى للق�صة الق�صرية
العربية.
وح��ول اختيار �شخ�صية ال�ع��ام الثقافية لزينة ه��ذا ال�ع��ام م��ن امل�ع��ر���ض ،قال
�سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب “ ..ن�سعى �أن
يظل معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب من�صة لتكرمي رموز الإبداع يف الثقافة
العربية والعاملية من الأدب��اء واملفكرين والنقاد الذين �أ�ضافوا �إىل املكتبات
العاملية ما يغنيها بالتنوع ويرفدها بتجارب �أ�صيلة تك�شف عن ثراء ال�ساحة
الأدبية فتكرمي العقول امل�ستنرية والنماذج املبدعة تقليد �سنوي رافق معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب منذ انطالقه ليج�سد ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة جتاه
االحتفاء برموز الأدب والثقافة وتكرمي دوره��م يف النهو�ض بواقع الثقافة
العربية» .و�أ�ضاف �إن التكرمي هذا العام هو احتفاء با�سم �أدبي جتاوز ح�ضوره
املحلي واخلليجي �إىل امل�شهد الثقايف العربي وهو الأديب طالب الرفاعي الذي
ا�ستطاع �أن يثبت للأجيال اجلديدة �أن املراهنة على الكلمة والإبداع اجلميل
تنقل جتربة الكاتب والفنان �إىل ع��امل �أو��س��ع قائم على امل�شرتك الإن�ساين
واحل�ضاري.

�ضمن فعاليات مبادرة ب�إيجابيتنا ن�صنع الأمل ل�سفراء ال�سالم بال�شارقة

حما�ضرة حول الت�شجيع على القراءة للكاتبة الإماراتية هيفاء الدح
•• ال�شارقة –الفجر:

�ألقت الكاتبة والأديبة الإماراتية هيفاء �سلطان الدح حما�ضرة
بعنوان «الت�شجيع على القراءة» وذلك �ضمن فعاليات مبادرة
ب�إيجابيتنا ن�صنع الأمل التي �أطلقها �سفراء ال�سالم بال�شارقة
�ضمن برنامج التوعية والتثقيف للمجتمع مبنا�سبة �أكتوبر
ال��وردي يف فندق فور بوينت�س بال�شارقة بح�ضور �سلوى �آل
رحمه رئي�سة �سفراء ال�سالم و�إح��دى الناجيات من مر�ض
ال�سرطان مب�شاركات ع��دد كبري م��ن �أف��راد املجتمع املحلي
الإماراتي بال�شارقة والإمارات املجاورة .
وا��س�ت�ه�ل��ت امل �ح��ا� �ض��رة ب��ال�ت�ع��ري��ف ب��أه�م�ي��ة ال� �ق ��راءة وطرق
الت�شجيع عليها م��ن قبل اجلميع وا�صفة �إي��اه��ا ب�أنها هي
ذل��ك الفن اللغوي ال��ذي يعترب معينا غزير العطاء� ،سابغ
امل��دد ،ومنه ت�ستمد عنا�صرها بق ّية الفنون الأخ ��رى� ،أنها
املورد الذي ينهل منه الإن�سان ثروته اللغو ّية .واملنهل الذي
يرت�شف منه رحيق املعرفة وينهل من معينها ث��روات العلم
وا�ستق�صاء املعلومات عربها .

و�أ��ض��اف��ت الكاتبة هيفاء ال��دح »:ت��أت��ي ال�ق��راءة والكتابة يف
مقدمة م�ه��ارات اللغة العربية �أه�م�ي��ة ،كمهارتي ا�ستقبال
و�إنتاج ،فالقراءة بوابه التع ّلم يف ّ
كل امليادين ،وتع ّلمها لي�س
لذاتها فح�سب ،ولكن لغريها �أي�ضاّ من �صنوف املعرفة ،كما
�أن الكتابة �إنتاج لهذه املعرفة ،وتعبري عن مقدار ما اكت�سب
املتعلم ومت� ّث��ل م��ن ه��ذه املعرفة ،ف ��إذا كانت ال�ق��راءة مفتاح
التعلم ،ف�إن الكتابة هي التع ّلم ذاته� ،أ�ضف �إىل هذا ما تتّ�سم
به ال�ق��راءة والكتابة من تعدد يف اكت�ساب امل�ه��ارات اللغوية
وتعقّد يف العمليات اال�ستيعابية لبع�ض املوارد العلمية فيها
�إن مل يكن القارئ يتقن فن القراءة».
وق��ال��ت الكاتبة هيفاء ال��دح ب ��أن ال �ق��راءة تعد كنز العلوم
ك��اف��ة وه��ي امل���ص��در الأول للعلم وامل�ع��رف��ة م���ش�يرة �إىل �أنه
بقدر م�صدر الثقافة ما يف ينابيعها من عذوبة و�سال�سة يف
الفهم والإدراك ملعانيها  ،ودقة و�صفاء ورونق وبهاء يف انتقاء
مفرداتها يف التعبري اللغوي من بالغة وف�صاحة بقدر ما
تعطى للكالم والكتابة ،بل واال�ستمتاع بها عند �سماعها دور
هام يف ا�ستيعاب و�إدراك مفاهيمها ال �سيما �إذا كانت القراءة

جهر ّية ،فهي تعد �أف�ضل م��ن التحدّث بالعامية والكتابة
ب�ه��ا م ��ؤك��دة �أن اال��س�ت�م��اع ل�ل�ق��ارئ ال��ذي يح�سن ا�ستخراج
احلروف بلفظ �سليم من الأهمية مبكان �أنه �سيكون ممتع
ومفيد،بعك�س �إذا �أختلط الأمر ومل ترتبط روافدها مبعينّ
القراءة ،و�إذا مل تلتق جماريها مع غدير القراءة.
و�أكدت الكاتبة ب�أن القراءة تعد جزء ال يتجز�أ من التنمية
الب�شرية وال�ت��ي ل��ن تتحقق �سوى ب�ع��ودة املجتمع كافة �إىل
ال�ق��راءة لزيادة املعرفة من خ�لال الكتب وامل�صادر املتوفرة
الأخرى
ودع��ت اجلميع �إىل �أه�م�ي��ة ال�ت�ن��وع يف ق ��راءة الكتب ولي�س
االجت��اه لنوع واحد فقط ،مع �أهمية الرتكيز على االجتاه
للكتب العلمية والتاريخية واللغة العربية والثقافية وذلك
لتو�سيع مدارك القارئ من خالل القراءة التي هي عبارة
ع��ن ب��ذرة ن�ح��اول �أن ن��زرع�ه��ا يف �أف ��راد املجتمع ل�ع��ودة حب
القراءة للكتب،
تخلل املحا�ضرة عر�ض جتارب وا�ستف�سارات حول حمتواها
وحماورها التي عر�ضتها الكاتبة.

«�إ�شراقة» ..لقاءات ملهمة مع �شخ�صيات ثقافية وفنية على «تلفزيون ال�شارقة»
فرد حول امل�شهد الثقايف ،ويحاول تب�سيط املفاهيم ،من خالل حوار تفاعلي مع
•• ال�شارقة –الفجر:
�شخ�صيات فنية و�أدبية ،تتحدث عن جتاربها.
  يفتح برنامج «�إ�شراقة» الذي يبثه تلفزيون ال�شارقة التابع لهيئة ال�شارقة ويخرج الربنامج الذي تعده وتقدمه علياء املن�صوري ،يف تقدميه من نطاق
للإذاعة والتلفزيون يوم الأحد من كل �أ�سبوع يف متام ال�ساعة  9:30م�ساء ،اال�ستديو� ،إىل م��واق��ع خمتلفة يف ال�شارقة تتنا�سب م��ع اهتمام ك��ل �ضيف،
ن��واف��ذ ثقافية جديدة ،تتنوع ب�ين الآداب والفنون امل �ت �ع��ددة ،وغ�يره��ا من فيحاور الأدب��اء والكتاب واملبدعني وال��رواد يف ال�صروح الثقافية ،والبيوت
املوا�ضيع املرتبطة بالثقافة والفكر.
الرتاثية ،وغريها من املعامل يف الإمارة.
ويجيب الربنامج على بع�ض الت�سا�ؤالت التي ميكن �أن تخطر على ذهن� أي ويتناول الربنامج ،موا�ضيع متنوعة تركز على �ضرورة الوعي واالرتقاء بفكر

الإن�سان ،مثل ر�ؤيتنا للم�ستقبل ،عالقة الفن الت�شكيلي بالفل�سفة ،وم�شهد
الق�صة الق�صرية يف الإمارات ،وترميم املباين ،و�أهمية النقد الأدبي يف تطور
احلركة الثقافية .وميكن للجمهور م�شاهدة جميع حلقات الربنامج عرب
تطبيق «م��راي��ا» https://maraya.sba.net.ae/title/407
من�صة ومكتبة رقمية ت�ض ّم جميع
الذي خ�ص�صته الهيئة ب�شكل جماين ليكون ّ
الأع�م��ال وامل�سل�سالت وال�برام��ج التي تبثها ق�ن��وات هيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون طيلة العام.
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ب�سبب احتياجه �إىل ا�سرتاحة حمارب

با�سل خياط يغيب عن
ال�سباق الرم�ضاين
�أعلن الفنان با�سل خياط غيابه عن مو�سم دراما رم�ضان  ،2022وك�شف عن
�أ�سباب اتخاذه هذا القرار خالل ت�صريحات له مع برنامج "�إي تي بالعربي"،
ورف�ض يف بداية حديثه ك�شف م�صري �أعماله يف رم�ضان املقبل وقال �إنها �سر
بالن�سبة له ،قبل �أن يك�شف �أنه �سيغيب عن مو�سم رم�ضان
املقبل ب�سبب احتياجه �إىل ا�سرتاحة حمارب ،بالإ�ضافة
�إىل تعاقده على �أعمال �أخرى �ست�ؤثر على تواجده يف
رم�ضان.
وعر�ض لبا�سل خياط خالل �شهر رم�ضان املا�ضي م�سل�سلني
دراميني هما تاجنو و حرب �أهلية الذي �شارك فيه للمرة
الأوىل امام النجمة ي�سرا.

31

 ق�صة م�سل�سل (تاجنو)يتناول م�سل�سل تاجنو ق�صة "عامر" ،الذي ي�ؤدي دوره با�سل خياط ،وهو
رجل �أعمال يف جمال العقارات متزوج من "لينا" ،التي تلعب دورها دانا
مارديني ،وهي ربة منزل و�أم لطفل،
وجتمع هذه الأ�سرة عالقة �صداقة وعمل مع الثنائي �سامي "با�سم
مغنية" وهو مهند�س عمارة ،ومتزوج من فرح "دانييال رحمة" التي
تعمل مدربة رق�ص.
ويك�شف ح��ادث ال�سري ال��ذي يتعر�ض له عامر وف��رح عن �أن��ه كانت
هناك عالقة ح��ب تربط بينهما ،و�أنهما كانا ي�ستعدان للهروب
وال�سفر معاً ،وهي املفاج�أة التي ُتفجر �أحداثاً م�شوقة يف احللقة
الأوىل للم�سل�سل و�سيتبعها الكثري من املفاج�آت غري املتوقعة.
 �أبطال م�سل�سل (تاجنو)جتمع حلقات الدراما املميزة "تاجنو" ُنخبة من جنوم الدراما
العربية ،منهم با�سم مغنية ،دانا مارديني ،دانييال رحمة ،يو�سف
حدّاد ،طالل اجلردي� ،سمرية بارودي ،فرح بيطار ،و�آخرين.
و�شارك با�سل خياط يف م�سل�سل حرب �أهلية رم�ضان املا�ضي
ريا �أثناء عر�ضه وعر�ض على
وكان امل�سل�سل حقق
ً
جناحا كب ً
�شا�شة قناة �سي ب��ي �سي ،وت�صدر تريندات م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي وحمرك البحث العاملي جوجل نظ ًرا ملا يت�ضمنه
من �أحداث �شيقة ومثرية بني اخلري وال�شر.
وج�سدت ي�سرا خ�لال العمل ق�صة م��رمي ،وه��ي �إح��دى �أجنح
طبيبات التجميل يف م�صر ،والتي متر مبنعطفات غري متوقعة
تقلب حياتها ر� ًأ�سا على عقب ،فتحاول مللمة �أ�شالئها يف مواجهة
التحوالت الطارئة يف حياتها يف �إطار من الدراما االجتماعية
امل�شوقة.
 �أحداث (حرب �أهلية)وتدور �أحداث امل�سل�سل يف �إطار من الإث��ارة بني زوجتني ل�شخ�ص
واحد� ،إىل جانب ال�صراع بني �أبطال العمل ويف مقدمتهم الفنانة
ي�سرا التي جت�سد دور "مرمي" �إح��دى �أجنح طبيبات التجميل يف
م�صر ،وتكت�شف �أنها قد تخ�سر كل �شيء يف حلظة �ضعف ،ولديها
اب�ن��ة تدخلها يف ��ص��راع��ات ،كما ت��واج��ه ال�ع��دي��د م��ن اخل�لاف��ات مع
زوجها وتتواىل الأحداث يف �إطار درامي م�شوق.
و ي�شارك يف بطولة امل�سل�سل ي�سرا ،با�سل خياط ،جميلة عو�ض ،تامر
هجر�س ،ر�شدي ال�شامي ،خالد �أنور ،ب�سنت �صيام ،برلنتي ف�ؤاد ،وت�أليف
�أحمد عادل ،و�إخراج �سامح عبد العزيز.

حنان مطاوع� :سعيدة بالتكرمي عن دورى فى (القاهرة كابول)
عربت الفنانة حنان مطاوع عن �سعادتها بتكرميها لأكرث من مرة عن
دوره��ا يف م�سل�سل "القاهرة كابول" ،وال��ذي عر�ض يف �شهر رم�ضان
املا�ضي ،م�شرية �إىل �أنها ح�صلت على كثري من التكرمي عن دورها يف
امل�سل�سل و�أنها فخورة بكونها واحدة من فريق عمل كبري قدم م�سل�سل
رائع والقى ا�ستح�سان الكثريين.
وقالت حنان مطاوع� ،إنها �سعيدة بدور الدولة
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة احل��ال �ي��ة ،م �� �ش�يرة �إىل �أنها
ت�شعر بدور ال�ضمري اجلمعي والوعي الثقايف
امل��وج��ود حالياً ،الفتة �إىل �أن�ه��ا �سعيدة بدور
الفن يف الفرتة احلالية ودوره يف الت�أثري حتى
لو على امل�ستوى البعيد.
و�أ�ضافت "مطاوع" �أنها بد�أت ت�صوير م�سل�سل
"و�ش تالت" ،مع حممود عبد املغني ومن
�إخراج �أحمد ح�سن ،وهو مكون من  15حلقة،
حيث �أك ��دت �أن م��ا �شجعها على امل���ش��ارك��ة يف
العمل هو ال�سيناريو ،وحتديدا الق�صة التي
نالت �إعجابها وك��ذل��ك ال��دور املختلف الذي
تقدمه ،مو�ضحة �أن امل�سل�سل كتب على يديها
حلقة تلو الأخرى ،خا�صة �أنها �صاحبة الفكرة
ووقفت على كتابتها مع الكاتب حممد علي.

م�سل�سل "القاهرة كابول" مع ط��ارق لطفي،
وفتحي عبد ال��وه��اب ،خ��ال��د ال���ص��اوي ،نبيل
احل�ل�ف��اوي�� ،ش�يري��ن ،ن��ور حم�م��ود ،كما ظهر
الفنان �أح�م��د رزق �ضيف ��ش��رف يف احللقات
الأوىل من العمل.
وكانت قد روجت الفنانة حنان مطاوع مل�سل�سل
"التحدي" ،املقرر عر�ضه قري ًبا.
ون�شرت "مطاوع" �صورة لها ،عرب ح�سابها
ال��ر� �س �م��ي مب��وق��ع "�إن�ستجرام" ،وعلقت:
"املن�صات ال �ل��ي ب �ت �ع��ر���ض �أع� �م ��ال جميلة
وحم�ترم��ة م�ن���ص��ات الزم ن��دع�م�ه��ا ون�شارك
فيها والتحدي عمل جديد ب�شارك فيه على
من�صة حمرتمة".
من ناحية �أخرى ت�شارك حنان مطاوع يف فيلم
"قابل للك�سر" تدور ق�صته حول �إمر�أة تدعى

"نان�سي" ت�ستعد للهجرة بعد عدة �أيام
لتلحق ب�أ�سرتها يف كندا ،وخالل تلك
الأي��ام متر بكثري من الأحداث،
وي���س�ت�ع��ر���ض ع�لاق�ت�ه��ا بعدد
م � ��ن ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات قبل
�سفرها ،منهم �صديقتها،
وال� ��� �ش ��اب ال � ��ذي حتبه
وعدد من املواقف.
"قابل للك�سر" من
ت� ��أل� �ي ��ف و�إخ � � � ��راج
�أح� � �م � ��د ر�� � �ش � ��وان،
ب � � �ط� � ��ول� � ��ة :ح � �ن� ��ان
مطاوع ،رانيا �شاهني،
ف ��اط �م ��ة ع� � � ��ادل ،عمرو
جمال ،خالد خطاب.

دينا ف�ؤاد:
(حكاية ماريونيت)
حتقق الغر�ض منها
جن ��اح ك�ب�ير حققته ال�ف�ن��ان��ة دي �ن��ا ف � ��ؤاد ،ب�شخ�صية "مروة" ،يف حكاية
"ماريونيت" ،مب�سل�سل (وراء كل باب) ،بردود �أفعال وا�سعة على من�صات
التوا�صل االجتماعي ،و�إ�شاد اجلمهور ب�إم�سكها بتفا�صيل ال�شخ�صية جيدًا.
و�أعربت النجمة دينا ف�ؤاد فى ت�صريحات �صحفية عن �سعادتها بردود الفعل
الوا�سعة التى حققتها عرب احلكاية ،مو�ضحة �أنها �سعيدة برد الفعل وكذلك
م�شاركتها للنجم حممود عبد املغني فى احلكاية التى تركت ت�أثريا كبرياً
لدى امل�شاهدين ،مو�ضحة �أن جناح ال�شخ�صية ي�ضع على عاتقها م�س�ؤولية
كبرية ،خ�صو�صا و�أنها متيل �إىل التنوع فى اختياراتها.
و�أ�شارت (ف�ؤاد)� ،إىل �أن احلكاية حققت الغر�ض منها ،وبعثت بر�سالة مهمة
لكل الأزواج وال��زوج��ات ،ودق��ت ن��اق��و���س اخل�ط��ر ح��ول ال�ع�لاق��ات الزوجية
واملخاطر التي تواجهها ب�سبب امللل ،و�ألقت ال�ضوء على خطر ال�سو�شيال
ميديا واجلروبات التي ت�ؤدى �إىل خراب البيوت.
و�أ�ضافت �أن حكاية ماريونيت جذبتها منذ قر�أتها لل�سيناريو ،لكونها مت�س
ال��واق��ع ،وحكاية �شديدة اخل�صو�صية ،م�شرية �إىل �أن م�شاركتها يف العمل
ج��اءت عن طريق �شركة �سيرنجي واال�ستاذ �أحمد �صالح خم��رج احلكاية،
الف�ت��ة �إىل �أن �شخ�صية "مروة" ج��دي��دة ومل جت�سدها م��ن ق�ب��ل وحتمل
انفعاالت مت�شابكة وم�شاكل عديدة تعاين منها ال�سيدات املتزوجات ،مو�ضحة
�أنه دور جديد مل ولن تتناوله الدراما بال�شكل املبا�شر ،و�أكدت �أنها ا�ستعانت
بامل�ؤلف حممد �سيد ب�شري وحتدثت اليه و�س�ألته (انت �شايف مروة ازاي وانت
ريا.
بتكتبها) ف�ساعدها كث ً
وحول كوالي�س العمل� ،أ�شارت دينا ف�ؤاد� ،إىل �أنها كانت رائعة وت�سود �أجواء
حميمية بني جميع الأبطال ،الفتة� :إىل �أن (حممود عبد املغني فنان حمرتم
وحمرتف وابن �أ�صول ومن رجال الزمن اجلميل ،ومرينا �شخ�صية لطيفة
وروحها حلوة و�شاطرة جدًا ،ولديها طموح).
وعن املخرج �أحمد �صالح ،قالت (ف�ؤاد)�":أنا �سعيدة بالتعاون معه ،و�أمتني
ريا ،خمرج متميز ،وي�ستوعب املمثل ويحبه جدًا ،و�أنا كنت
التعاون معه كث ً
م�شدودة وخائفة ،وحاملة هم امل�شاهد ال�صعبة الكثرية ،وطوال الوقت يهون
علينا برغم تعبه".
ووجهت دينا ف�ؤاد ن�صيحة لالزواج ليتخل�صوا من امللل والفتور الذي ي�أتي
بعد فرتة من الزواج ،ب�أن يظلوا قريبني من بع�ضهم ،و�إن مينحوا بع�ضهم
م�شاعر �إيجابية ط��وال الوقت ،الفتة �إىل �أن الأ�شياء الب�سيطة تزيل امللل
والفتور.
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طريقة جديدة لعالج مر�ض ال�سكري
اكت�شف العلماء ال��رو���س و زم�لا�ؤه��م م��ن ال��والي��ات املتحدة
طريقة لتحديد بنية م�ستقبالت اللوكوترين  ،BLT1التي
ت�ساهم يف العمليات االلتهابية ويف تطور الأم��را���ض املعدية
واحل�سا�سية والأورام.
وت�شري جملة � ،Nature Communicationsإىل
�أن هذه النتائج تفتح الطريق لتطوير �أ�ساليب عالج النوع
ال �ث��اين مل��ر���ض ال���س�ك��ري .و اكت�شف ال�ب��اح�ث��ون �أن BLT1
مرتبط ب�ع��دد م��ن الأم��را���ض ،مب��ا فيها ال��رب��و والإنفلونزا
وت�صلب ال�شرايني والتهاب املفا�صل وال�سكري وال�سرطان .وقد
�سبق �أن جرت حم��اوالت عديدة ال�ستخدام هذه امل�ستقبالت
كهدف للأدوية ،ولكن ات�ضح �أن لهذه الأدوي��ة� ،آث��ارا جانبية
غري مرغوب بها ،بالإ�ضافة �إىل �أن فعاليتها كانت منخف�ضة و

تخرج من اجل�سم ببطء .وعر�ض الباحثون الرتكيب البلوري
ل �ـ  BLT1ال�ب���ش��ري ( )hBLT1م��ع امل���ض��اد االنتقائي
 MK-D-046اخلا�ص بعالج النوع الثاين من مر�ض
ال�سكري وااللتهابات الأخرى .وبعد حتليل العالقة بني بنية
امل�ستقبل ون�شاطه مب�ساعدة الطفرات املتعمدة يف املناطق
الأ�سا�سية للجزيئات ،ح��ددوا �آل�ي��ة ارت�ب��اط خمتلف الأنواع
ال�ف��رع�ي��ة للم�ستقبالت م��ع ال��رب�ي�ط��ة (( )ligandعادة
ج��زيء �صغري) ال�ت��ي ت�شكل م��ع  BLT1مركبات معقدة.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن معرفة البنية ،ي�ساعد على حتديد
قنوات الو�صول �إىل الربيطة ،املخفية يف الغ�شاء اخللوي،
وكذلك على حتديد الطرق املحتملة لالرتباط مب�ستقبالت
 ،BLT1ما ي�سمح بابتكار �أدوية جديدة.

حتديد �أعرا�ض �أحد �أكرث �أنواع ال�سرطان فتكا

حددت جمموعة علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية ،العالمات التي
ت�شري �إىل �إمكانية اكت�شاف �سرطان البنكريا�س يف الوقت املنا�سب.
وج��اء يف ال��درا��س��ة ،التي ن�شرها موقع � ،ColumbiaSurgeryأن
الأع��را���ض الأوىل ،تتطور ب�شكل غ�ير حم�سو�س ،ل��ذل��ك غالبا م��ا يكون
املر�ضى غري مدركني للمر�ض وخطورته .يف�سر ذلك موقع البنكريا�س
يف اجل�سم :ميكن �أن ينمو الورم دون �أمل ل�سنوات .ويعد ظهور اال�صفرار
على اجللد وعلى بيا�ض العينني (الريقان) من العالمات املميزة للمر�ض.
وتعترب ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي (�آالم يف البطن� ،إ�سهال ،غثيان) من
ال�ع�لام��ات �شائعة للمر�ض .ومي�ك��ن �أن ت�شري �إىل وج��ود ال��ورم اخلبيث،
حدوث �أمل حاد يف منت�صف و�أ�سفل الظهر لعدة �أ�سابيع ،لأن الورم يكرب مع
الوقت ويبد�أ بال�ضغط على �أع�ضاء اجل�سم املجاورة .ويف كثري من الأحيان،
يفقد املر�ضى امل�صابون بهذا الورم ،الوزن ب�شكل كبري.

اجلوز

�شبكة خلاليا الأع�صاب اال�صطناعية
تتنب�أ يف عواقب خطرية لـ كوفيد – 19

ك�شفت درا�سة طبية عن �أن �إتباع نظام غذائى يومى غنى باجلوز ( عني
اجل�م��ل ) ي�ساعد على تقليل امل�خ��اط��ر �أو ت��أخ�ير ظ�ه��ور و�إب �ط��اء مر�ضى
االزهامير.
و�شدد الباحثون على �أن الدرا�سة اجلديدة ت�ضيف �إىل جمموعة متزايدة
من البحوث التى تو�ضح �آث��ارا واقية من اجلوز على الوظائف الإدراكية
للإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث للآثار مكمالت الغذائية
على الفئران حيث مت تناول  6%منهم نحو  28.7جرام من البندق ،فى
الوقت الذى تناول البع�ض الأخر نحو 42.5جرام من اجلوز يوميا.
فقد وجد الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات التعلم ،الذاكرة ،واحلد
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى �أنتظمت فى تناول اجلوز (
عني اجلمل) مقارنة ب�أقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

• ملاذا تظهر النباتات باللون الأخ�ضر يف الغالب؟.
 -لأنها حتتوي على مادة الكلوروفيل.

• هل تعرف كم لرت دم موجود يف الإن�سان؟.
 -يحتوي ج�سم الإن�سان على  6لرت من الدم.

• الزرافة لها ل�سان طويل فكم طوله؟.
 -حوايل � 45سم.

• كيف نقي�س ال�صوت.
 -عن طريق الدي�سبل.

املمثلة امل�صرية ب�شرى تقف على ال�سجادة احلمراء خالل الدورة اخلام�سة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي.ا ف ب

اخ�ت�رع ال�ع�ل�م��اء ال��رو���س �شبكة خ��ا��ص��ة خل�لاي��ا الأع �� �ص��اب اال�صطناعية
مبقدورها التنب�ؤ يف خطورة جريان مر�ض "كوفيد –  "19لدى مري�ض
�أ�صيب للتو بـ"فريو�س كورونا".
وق��ال �أح��د �أ��ص�ح��اب ال��درا��س��ة ب�ه��ذا ال���ش��أن ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة "نيجني
نوفغورود" الرو�سية احلكومية ،ميخائيل �إيفانت�شينكو يف مقال ن�شره يف
جملة  Frontiers in Immunologyق��ال �إن م��ن امل�ه��م جدا
معرفة عالمات رئي�سية ت�ؤثر على خطورة جريان املر�ض.
و�شارك يف جتربة �إعداد �شبكة خاليا الأع�صاب اال�صطناعية  60متطوعا
ترتاوح �أعمارهم بني  18و 65عاما نقلوا �إىل امل�ست�شفى يف الفرتة ما بني
مايو و�أغ�سط�س عام  2020بعد ت�أكيد �إ�صابتهم بـ"كوفيد – "19وهم
م�صابون بفريو�س كورونا خمتلف اخلطورة.
وقام الأطباء وغريهم من العاملني يف امل�ست�شفى مبراقبة ه�ؤالء .ودر�س
الأطباء كذلك كيفية ت�أثري فريو�س كورونا على  50م�ؤ�شرا �أحيائيا يف
ج�سم كل مري�ض.
وا�ستفاد العلماء من املعلومات التي ح�صلوا عليها لتعليم �شبكة خاليا
الأع�صاب اال�صطناعية والتعرف على عوامل ت�ؤثر كثريا على خطورة
جريان املر�ض .ومتكنت �شبكة خاليا الأع�صاب اال�صطناعية نهاية املطاف
من التنب�ؤ يف حدة مر�ض فريو�س كورونا بن�سبة  83%وذلك با�ستخدام
 8م�ؤ�شرات �أحيائية فقط.
وقد اخرتع العلماء بناء على نتائج درا�ستهم تطبيقا خا�صا للهاتف الذكي
ي�ساعد يف ح�ساب احتمال اجلريان اخلطري ملر�ض "كوفيد – "19حيث
ميكن للم�ستخدمني �إيجاد تطبيق "حا�سوب خطورة "كوفيد –  "19على
من�صة "�أندرويد" و�إدخال نتائج فح�ص امل�ؤ�شرات الأحيائية املذكورة.

• �إذا قمت برج بي�ضة ب�شكل جيد ف�إن با�ستطاعتك �أن توقفها على قاعدتها � .إذ �أن من خالل الرج �سوف
ينثقب الغ�شاء الفا�صل بني املح والآح  ،و�سوف يهبط املح �إىل قاع البي�ضة.
• يعود الف�ضل لل�ساعاتي الفرن�س انطوان روديية يف �إبتكار �أول منبه �صباحي وذلك يف عام 1847
• �أ�سرع حيوان يف العامل هو الفهد ال�صياد فهو ي�ستطيع �أن يجري ب�سرعة 112كم يف ال�ساعة ولكن
مل�سافة ال تزيد عن  300مرت فقط.
• العن�صر الوحيد املكون للما�س هو الكربون ال�صاخي .
• �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�س يف نف�س قطر
�شعره.
• اك�بر �شجرة هي �شجرة اخل�شب االحمر ارتفاعها  83م وحميطها عند القاعدة  30م وتوجد يف
امريكا .
• منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ .
• احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
• ا�صغر نبات زهري قطره  5,7 – 1,5مم وا�سمه وليفا ويعي�ش على امل�ستنقعات .

الأمنيات
جل�س جحا و�صديقه يتحدثان عن �أمنيتهما فقال جحا� :أمتنى �أن يكون يل � 100صديق يحبونني و�أحبهم،
ومت�ن��ى ج��اره ان ي�ك��ون ل��دي��ه �أم ��وال ك�ث�يرة وم ��زارع وخ�ي��ول وم��وا���ش ،ف�ق��ال جحا م�ي�راث ال��دن�ي��ا يف االوالد
واال�صدقاء.
فقال الرجل بل فيما لديك من مال .
وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�صاحبه �صدق الكالم.
خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد �أ�صبح لديه مائة �صديق� ..أما �صاحبه فذهب يجمع الأموال
بكافة الطرق حتى ا�صبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
وملا تقابال حكى كل منهما ل�صاحبه ماذا فعل ،فكان جحا �سعيدا ب�أ�صدقائه.
يف �إحدى الأيام �أحب جحا ان يخترب �أ�صدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته
ف�أ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه و�أموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى ،واغدقوا عليه
العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال :بحق ال�صديق وقت ال�ضيق .
ام��ا �صاحبه فقد ات��ت الأم�ط��ار على مزروعاته فخربتها وهربت خيوله وتفرقت موا�شيه التي ال ي�ستطيع
رعايتها وحده  ،كما خ�سر �أمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء ،وهنا تقابل مع جحا فقال له
جحا :عرفت ما حدث لك ،فبكى الرجل وقال :عدت كما كنت ال مال وال �صديق ،ال بيت وال �شئ .
فقال جحا :ولكن لديك �صديق �..أن��ا وت�ستطيع �أن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين �أن تعمل وتكد
وتتعب ليكون عندك ماال تعبت فيه وعندها �ست�ستطيع �أن حتافظ عليه ،فقال الرجل :حقا ال�صديق وقت
ال�ضيق وهو ال ي�ضيع لكن املال ي�ضيع.

