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احتفل �سكان العامل باليوم العاملي لالبت�سامة يف اجلمعة الأوىل من
�شهر �أكتوبر-ت�شرين الأول م��ن ك��ل ع��ام ،وه��و عيد غ�ير ر�سمي مت
اعتماده عام 1999
ويقول املثل الياباين" :الأقوى هو من يبت�سم"� ،إذ تع ّد االبت�سامة
لغة عاملية موحدة عابرة للحدود تنقل م�شاعر الود وتعرب عن الفرح،
وتعزز �صحة الإن�سان.
ويعد الوجه الأ�صفر املبت�سم رمزاً لهذا اليوم ،والذي ابتكره امل�صور
الأمريكي "هاريف بال" يف عام  ،1963حيث كان ينفذ �شعاراً ل�شركة
"State Mutual Life Assurance Company of
 ،"Americaحيث كان عبارة عن وجه مبت�سم لي�س �إال ،وح�صل
على مبلغ وقدره  50دوالراً لقاء ت�صميمه ال�شعار.
و�سرعان ما قامت ال�شركة بت�صنيع �أو�سمة ووزعتها على موظفيها،
ح��ي��ث لقيت رواج����اً وا���س��ع��اً وظ��ه��ر ال��وج��ه املبت�سم لي�س ف��ق��ط على
بطاقات ال�شركة و�شعاراتها ،و�إمنا يف كل مكان ،ويف وقت الحق �أ�صدرت
الواليات املتحدة طابعاً بريدياً يحمل هذا ال�شعار.
ً
وكان الفنان قد �أ�شار يف مقابلة له �إىل �أنه كان �سعيدا للغاية ،لأنه مل
يكن هناك �شيء ب�سيط يف العامل يجلب االبت�سامة للجميع.
ويف عام  2001تويف �صاحب ال�سمايلي "الوجه املبت�سم" ،لكنه مت
�إن�شاء "م�ؤ�س�سة هاريف بال لالبت�سامة العاملية" ،تكرمياً للم�صمم ،ومنذ
ذلك العام امل�ؤ�س�سة هي اجلهة الكفيلة باليوم العاملي لالبت�سامة.

يف الن�صف الثاين من العمر ،تطر�أ تغريات عديدة على �أج�سام
الن�ساء .لهذا ال�سبب ين�صح الأطباء ب�إيالء اهتمام خا�ص
بنمط احلياة .اكت�شفي معنا كيف ميكنك �سيدتي احلفاظ
على �صحتك و�أنت فوق اخلم�سني..
معظم الن�ساء يعانني من انقطاع الطمث بعد �سن
اخلم�سني .عملية ت�صاحبها عدة تغريات قد تكون
مرهقة لل�صحة اجل�سدية والنف�سية
ل��ل��م��ر�أة .م��ن الأع��را���ض الأك�ثر
�شيوع ًا خالل هذه الفرتة،
اله ّبات ال�ساخنة
وال�����ت�����ع�����رق
وتقلب امل��زاج
والأرق .وبح�سب
وزارة التغذية الأملانية،
ف�إن حوايل ثلثي الن�ساء يف �سن
العديد منهن من زيادة الوزن .لكن ميكن للن�ساء تخطي هذه
الفرتة و�أعرا�ضها املزعجة من خالل جمموعة من الن�صائح

تنمو اخلاليا ال�سرطانية يف اجل�سم لأ�سباب كثرية وخمتلفة ،ويعد
النظام الغذائي غري ال�صحي �أحد �أهم العوامل التي تعزز منوها.
هناك �أدلة متزايدة على �أن عاداتنا الغذائية ميكن �أن تزيد �أو تقلل
من خطر الإ�صابة بال�سرطان ،لذلك ،لإبعاد �شبح الإ�صابة بال�سرطان،
�إليك �أطعمة يجب جتنبها ،وفق ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:
اللحوم امل�صنعة :اللحوم والدواجن والأ�سماك والبي�ض ،كلها �أطعمة
�صحية ب�شرط �أن يتم طهيها ب�شكل �صحيح ،وا�ستهالكها باعتدال.
يعترب ت��ن��اول �أي منتجات حيوانية مت احل��ف��اظ عليها ع��ن طريق
التدخني والتمليح� ،أم��ر غري �صحي وميكن �أن ي���ؤدي �إىل خماوف
�صحية ترتاوح من زيادة الوزن �إىل ال�سرطان.
ينتج عن معاجلة اللحوم مركب ميكن �أن يك ّون مواد م�سرطنة وميكن
�أن يعر�ض ال�شخ�ص خلطر الإ�صابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم
واملعدة .يُن�صح بطهي اللحوم يف املنزل ،اً
بدل من �شراء اللحوم امل�صنعة
مثل النقانق وال�سالمي وال�سجق.
الأطعمة املقلية :الإف��راط يف تناول الأطعمة املقلية هو عن�صر �آخر
ميكن �أن ي���ؤدي �إىل منو اخلاليا ال�سرطانية يف اجل�سم .عندما يتم
قلي الأطعمة مثل البطاط�س �أو اللحوم يف درجات حرارة عالية ،يتم
تكوين مركب ي�سمى الأكريالميد .ت�شري الدرا�سات �إىل �أن هذا املركب
له خ�صائ�ص م�سرطنة وحتى �أنه يدمر احلم�ض النووي.
�إىل جانب ذلك ،ميكن للأطعمة املقلية �أي�ضاً �أن تزيد من الإجهاد
الت�أك�سدي وااللتهابات املرتبطة بنمو اخلاليا ال�سرطانية .لذا ،اً
بدل
من قلي الأطعمة ،ابحث عن طرق طهي �صحية �أخرى.
املنتجات املكررة� :سواء �أكان دقيقًا مكر ًرا �أو �سك ًرا �أو زي ًتا ،فكل هذه
الأط��ع��م��ة لديها ال��ق��درة على تعري�ضك خلطر الإ���ص��اب��ة باخلاليا
ال�سرطانية .ت�شري الدرا�سات �إىل �أن ال�سكر والكربوهيدرات عالية
املعاجلة ميكن �أن تزيد من خطر الإجهاد الت�أك�سدي وااللتهابات يف
اجل�سم ،مما قد يف�سح املجال لأنواع خمتلفة من ال�سرطان.

�أظهرت بيانات من م�سح �أجري هذا العام
وحللها م�س�ؤولون يف قطاع ال�صحة �أن ما
يقدر بنحو  2.06مليون تلميذ وطالب
�أمريكي يف امل��دار���س الإع��دادي��ة والثانوية
ي�ستعملون ال�سجائر الإلكرتونية .ون�شرت
ال��ب��ي��ان��ات يف �إط�����ار ال��ت��ق��ري��ر الأ�سبوعي
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب���الأم���را����ض وال���وف���ي���ات الذي
ت�������ص���دره امل�����راك�����ز الأم��ي�رك����ي����ة ملكافحة
الأم�����را������ض وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا .و�أظ���ه���رت
ال��ب��ي��ان��ات �أن ا���س��ت��خ��دام ذل���ك ال���ن���وع من
ال�سجائر الذي قد ي�ؤدي لإدمان النيكوتني
رمب��ا ت��راج��ع ب�ين الطلبة والتالميذ عن
ع���ام  2020ال���ذي ك���ان ال��ع��دد ف��ي��ه نحو
 3.6مليون طالب .لكن الباحثني حذروا
م��ن �أن ال��ت��ق��دي��رات يف ال��درا���س��ة احلالية
وال��ت��ي ا���س��ت��ن��دت �إىل م�����س��وح �أغ��ل��ب��ه��ا عرب
الإن�ترن��ت ال ميكن �أن ت��ق��ارن بنتائج من
م�سوح ال�سنوات ال�سابقة وجمعت بياناتها
من الف�صول مبا�شرة .وتتنامى املخاوف
يف جم�����ال ال�����ص��ح��ة ال���ع���ام���ة م����ن تنامي
ا�ستخدام الأط��ف��ال وامل��راه��ق�ين لل�سجائر
الإلكرتونية .ويقول م�صنعوها �إنها ت�ساعد
املدخنني على الإقالع عن تلك العادة.

�أزمات لبنان ت�ضاعف
الإ�صابات ب�أمرا�ض القلب

الي�أ�س يعانني من هذه الأعرا�ض .كما ت�شتكي

�أطعمة تزيد من منو
اخلاليا ال�سرطانية

�أكرث من مليوين تلميذ يف �أمريكا
ي�ستخدمون ال�سجائر الإلكرتونية
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يف يومها العاملي ..االبت�سامة
لغة عابرة للحدود
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عالمة يف العني قد تكون عار�ضا
مبكرا خلطر الإ�صابة ب�ألزهامير

التي يقدمها موقع  Galaالأملاين.

للن�ساء فوق �سن اخلم�سني ..هكذا حتافظن على �صحتكن ولياقتكن!
النظام الغذائي ال�سليم
التغذية ال�سليمة مهمة يف جميع املراحل العمرية ،لكنها
تكت�سي �أهمية بالغة عند التقدم يف ال�سن .وهناك �سبب
لذلك .فبالإ�ضافة �إىل التغيرّ الهرموين ،يتباط�أ م�ستوى
التمثيل الغذائي وتنخف�ض متطلبات الطاقة .مع عادات
الأك��ل غري ال�سلمية ،ي��زداد وزن العديد من الن�ساء فوق
�سن اخلم�سني .كما �أنه وعند بلوغ هذا ال�سن ال يتم توزيع
الوزن الإ�ضايف عادة على كامل اجل�سم كما كان يف ال�سابق،
ولكن يرتكز على منطقة البطن فقط ،علماً �أن دهون
البطن ت�شكل خماطر �صحية لكونها تقوي خطر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين� ،إ�ضافة �إىل �أن��ه��ا قد
تت�سبب يف ظهور �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
لهذا ين�صح �أخ�صائيو التغذية ،الن�ساء فوق �سن اخلم�سني
بالتقليل من ال�سعرات احلرارية والتحول �إىل نظام غذائي
منخف�ض ال��ك��ول��ي�����س�ترول وال���ده���ون ق���در الإم���ك���ان .كما
يُن�صح � ً
أي�ضا بتناول عدة وجبات �صغرية ،مع �أخذ فرتات
راحة بني الوجبة والأخرى ملدة ال تقل عن ثالث �ساعات
تقريباً� .سيحافظ ذلك على ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر يف
الدم ومينح عملية اله�ضم الفوا�صل التي يحتاجها.
عند بلوغك �سن اخلم�سني ال يجب �أن تغيب الأطعمة
التالية عن مائدتك ،ب�سبب فوائدها على ال�صحة .من

ال�شاي الأخ�ضر ميكن
�أن يحارب ال�سرطان
وفقًا لدرا�سة حديثة ،قد يزيد �أحد م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف
ال�شاي الأخ�ضر من م�ستويات  ،p53وهو بروتني طبيعي م�ضاد
لل�سرطان يُعرف با�سم " حار�س اجلينوم " لقدرته على �إ�صالح
تلف احلم�ض النووي و تدمري اخلاليا ال�سرطانية.
وقالت الدرا�سة التي ن�شرت يف جملة "نيت�شر كوميونيك�شينز"،
�إن ه��ن��اك ع�لاق��ة مبا�شرة ب�ين ب��روت�ين  p53وم��رك��ب ال�شاي
الأخ�����ض��ر� ،إبيغالوكاتيت�شن غاليت ( ،)EGCGمم��ا يعترب
اكت�شافاً مهماً ميكن �أن ي�ساعد يف �إنتاج �أدوية جديدة لل�سرطان.
وق��ال م�ؤلف الدرا�سة و�أ�ستاذ علم الأح��ي��اء يف معهد "رين�سيلر
بوليتيكينيك" ،الدكتور ت�شونيو وان��غ" :وجدنا الآن �أن هناك
تفاعلاً مبا�ش ًرا مل يكن معرو ًفا من قبل بني بروتني  P53الذي
ي�ساعد يف حماربة ال�سرطان ومركب �إبيغالوكاتيت�شن غاليت
( ،)EGCGوه��ذا �سيكون مبثابة اكت�شاف واع��د �سي�ساعدنا
على تطوير �أدوية لل�سرطان".
و�أ���ض��اف“ :ي�ساعد عملنا يف �شرح كيفية ق��درة  EGCGعلى
تعزيز ن�شاط  p53امل�ضاد لل�سرطان ،مما يفتح الباب لتطوير
عقاقري مبركبات �شبيهة بـ ." EGCG

بني هذه الأطعمة :منتجات احلبوب الكاملة والبقوليات ،ويبطئ عملية اله�ضم ويجعل امت�صا�ص الفيتامينات
اخل�ضر والفواكه الطازجة ،اللحوم والأ�سماك اخلالية واملعادن �أكرث �صعوبة.
م��ن ال��ده��ون ،ال��زي��وت النباتية مثل زي��ت الزيتون وزيت
عباد ال�شم�س وزيت بذر الكتان اللذان يوفران الأحما�ض التمارين الريا�ضية
��ص��ح��ي وم����ت����وازن ،ي�ستح�سن
الدهنية غ�ير امل�شبعة اجل��ي��دة .كما يجب �أن ال تن�سىي ع��ط��ف��ا ع���ن ن��ظ��ام غ���ذائ���ي � ّ
ال�شرب :امنحي ج�سمك � 1.5إىل  2ل�تر م��ن ال�سوائل ممار�سة الريا�ضة� ،أو ا�ستبدال بع�ض العادات ب�أخرى تكون
ب�سيطة لكنها ف ّعالة .التمارين الريا�ضية حترق ال�سعرات
يومياً .املاء �أو ال�شاي غري املحلى هو الأف�ضل.
يف املقابل هناك بع�ض الأطعمة التي عليك جتنبها قدر احل��راري��ة ،وحت�سن قوة الع�ضالت و العظام ،كما حتارب
الإم���ك���ان يف ه���ذه ال��ف�ترة ال��ع��م��ري��ة ،وم��ن��ه��ا :الأحما�ض دهون البطن اخلطرية .بالن�سبة للمبتدئات ،ميكن دمج
الدهنية غ�ير امل�شبعة وال��ت��ي تن�ش�أ عند ت�سخني الزيوت الأن�شطة البدنية ال�صغرية يف احلياة اليومية ،على �سبيل
النباتية ال�صحية .فهي ترفع ن�سبة الكولي�سرتول وميكنها امل��ث��ال :ارك��ب��ي دراج��ت��ك ب���د ًال م��ن ال�����س��ي��ارة ،وا�ستخدمي
الدرج بد ًال من امل�صعد .حتى امل�شي يف الهواء الطلق ميكنه
�أن ت�ؤدي �إىل ت�صلب ال�شرايني.
توجد الدهون املتحولة يف الأطعمة املقلية مثل البطاط�س �أن يزيد من لياقتك.
املقلية والوجبات ال�سريعة مثل الربغر والبيتزا وكذلك �إذا كنت ترغبني يف �إنقا�ص وزنك ،ال يتعني عليك الرك�ض
احللويات والوجبات اخلفيفة مثل ال�شوكوالتة والكعك �إىل �صالة الألعاب الريا�ضية كل يوم ،ولكن عليك ممار�سة
وال��ب�����س��ك��وي��ت ورق���ائ���ق ال��ب��ط��اط�����س .ك��م��ا ين�صح بتجنب التمارين املنا�سبة لك بانتظام مل��دة ن�صف �ساعة تقري ًبا
الأحما�ض الدهنية امل�شبعة ،ب�سبب ت�أثريها ال�سلبي على (مثل مترين القرف�صاء) .تعترب درو���س ال�سباحة � ً
أي�ضا
م�����س��ت��وي��ات ال���ده���ون يف ال����دم .وه���ي ت��وج��د يف ال��غ��ال��ب يف رائعة وح�صة واح��د كل �أ�سبوع كافية ولها ت�أثري �إيجابي
املنتجات احليوانية مثل الكرمية والزبدة و�شحم اخلنزير على �صحتك.
واللحوم الدهنية واجلنب ومنتجات النقانق .ومن �أهم ما منط احلياة ال�صحي ميكنه تقليل �أي �أع��را���ض مزعجة
ين�صح به �أي�ضا ،جتنب الكحول لأنه مينع حرق الدهون ،النقطاع الطمث.

طالت الأزم���ات االقت�صادية التي
ع�����ص��ف��ت ب��ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ن��ه��اي��ة عام
 2019وحتى الآن �شرائح وا�سعة
م��ن ال�شعب ال��ل��ب��ن��اين ،وانعك�ست
ت��ب��ع��ات ه���ذه الأزم�����ات ع��ل��ى قطاع
ال�صحة ،كما �أثر الو�ضع االقت�صادي
املرتدي على قدرة اللبنانيني على
تلقي العالج الفعال و�سط ارتفاع
ن�سبة الإ�صابات بالأزمات القلبية
وتفاقمها.
ويف ح���دي���ث مل���وق���ع "�سكاي نيوز
عربية" ،قالت وف��اء وه��ي لبنانية
تبلغ من العمر  60عاما ت�سكن يف
حمافظة البقاع ،م�صابة مبر�ض
ال�������س���ك���ري وب����ان���������س����داد �شرايني
ال��ق��ل��ب" :خ�سر زوج����ي وظيفته
منذ �شهرين .و�ضعنا املادي �سيء،
لكننا ك��ن��ا ق���ادري���ن م��ن ق��ب��ل على
تغطية نفقاتنا والآن الو�ضع �صار
�أ�صعب ،وغالبا ما نتناول العد�س
والربغل والبطاطا واخلبز".
وت���اب���ع���ت وف�������اء" :ال ي��ع��ت�بر هذا
ن��ظ��ام��ا غ��ذائ��ي��ا م��ن��ا���س��ب��ا حلالتي
ال�صحية ،لكن ه��ذا كل ما ميكننا
�أن نتحمل كلفته".
ويف منطقة �أخرى من لبنان يعي�ش
ج��م��ي��ل وه���و �أب ل��ب��ن��اين لثمانية
�أط���ف���ال ،يف ع��ك��ار ���ش��م��ايل البالد،
حيث يقول" :عندما �أق�صد املركز
ال�صحي ،ي��خ�بروين ب����أن الأدوي���ة
غ�ي�ر متوفرة" .وي���ع���اين جميل
م��ن م�����ش��اك��ل يف ال��ق��ل��ب والأوعية
ال��دم��وي��ة� ،أم���ا اب��ن��ه الأ���ص��غ��ر فهو
م�صاب بان�سداد رئ��وي ،ويقول" :
الأولوية الآن لعالج ابني فحالته
خطرية ت�ستدعي االهتمام ".

انهيار مبنى من
 8طوابق
ت�������داول رواد م����واق����ع التوا�صل
االجتماعي فيديو النهيار مبنى
يف منطقة �شيمال بوالية هيما�شال
برادي�ش� ،شمايل الهند.
و�أظهر الفيديو حلظة حت ّول املبنى
الذي مت �إخ�لا�ؤه من ال�سكان� ،إىل
�أنقا�ض بعد وقوع انهيار �أر�ضي.
وح�����س��ب��م��ا ذك����رت �صحيفة "ديلي
ميل" ال�بري��ط��ان��ي��ة ،ف����إن ال�سكان
ال���ذي���ن ك���ان���وا ق��اط��ن�ين يف املبنى،
خ�����س��روا مم��ت��ل��ك��ات��ه��م ب��ع��د حادثة
االن����ه����ي����ار .ورج����ح����ت ال�سلطات
الهندية �أن يكون االنهيار ناجما
ع���ن ال��ه��ط��ول ال��غ��زي��ر للأمطار،
الأم������ر ال���ت���ي ت�����س��ب��ب يف تخلخل
الأر�ض حتت املبنى.

�أ�شياء يجب عدم م�شاركتها مع
�أطفالك يف مواقع التوا�صل

تعد و�سائل التوا�صل االجتماعي جزءاً ال يتجز�أ من حياتنا اليومية ،ومع
ذل��ك ،ف���إن ا�ستخدام الإن�ترن��ت لي�س �آم��ن��اً ب�شكل كامل بالن�سبة للبالغني
والأطفال على حد �سواء.
ويف حني �أن الآب��اء يحبون م�شاركة ال�صور واللحظات الرائعة من حياة
�أطفالهم ،فقد تكون هناك حاجة لبع�ض القيود ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد
يكون ن�شر بع�ض ال�صور عرب الإنرتنت حمفوفاً باملخاطر ،ابتداء من �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�صور ،وانتهاء بن�شر معلومات ح�سا�سة ميكن �أن جتعل الأطفال
عر�ضة للمخاطر.
فيما يلي بع�ض الأخطاء التي يجب جتنبها �أثناء م�شاركة املعلومات عن
الأطفال عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة تاميز
�أوف �إنديا:
املوقع والعنوان :ميكن �أن ت�سمح م�شاركة عنوان منزلك �أو مدر�سة طفلك
�أو مراكز التدريب �أو التواريخ املهمة ،للمطاردين واخلاطفني ،بالو�صول
�إىل موقع طفلك ،ويحذر اخل�براء �أي�ضاً من م�شاركة روت�ين �أطفالك �أو
�أن�شطتهم ب�شكل منتظم� .صور الأطفال وهم يخلعون مال�سبهم :ميكن
�أن تكون ال�صور العارية للأطفال ،حمفوفة باملخاطر ،وتنتهي يف �أيدي
الأ�شرار الذين قد ي�ستخدمونها لأغرا�ض دنيئة.
التفا�صيل ال�شخ�صية والهويات� :أي تفا�صيل تك�شف عن ال�سجالت الطبية
للطفل ،وهويته ال�شخ�صية ،ميكن �أن ي�ساء ا�ستخدامها من قبل قرا�صنة
الإنرتنت الذين ميكنهم �سرقة معلومات هوية الأطفال وتزويرها ل�صالح
�أ�شخا�ص �آخرين.
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برامج �أكادميية بر�ؤية طموحة نحو م�شاريع اخلم�سني يف جامعة الإمارات
•• العني  -الفجر

مناذج من الزي الإماراتي قدمي ًا يف جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
مبعر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية

ت�ستعد جامعة الإم���ارات العربية املتحدة
ل��ل��خ��م�����س�ين ع����ام����اً ال���ق���ادم���ة م����ن خالل
امل�ساهمات املختلفة يف العديد من امل�شاريع،
التي ت�أتي �ضمن خطة ا�سرتاتيجية ت�ساهم
يف حتقيق ق��ف��زات نوعية ط��م��وح��ة ،حيث
يلعب الطالب اجلامعي ال��دور الرئي�سي
وامل�����ح�����وري يف ه�����ذه ال�����ر�ؤي�����ة م����ن خالل
متكينه معرفياً وعلمياً للم�ساهمة بقوة
يف البناء والتنمية والتطوير يف اخلم�سني
�سنة القادمة من عمر االحتاد.
و�أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن علي
نائب مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
ب���الإن���اب���ة �أن اجل���ام���ع���ة ت���ق���وم مبراجعة
دوري���ة للربامج الأك��ادمي��ي��ة مب��ا يتما�شى
م��ع ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة يف ك��ل تخ�ص�ص
واالح��ت��ي��اج��ات احل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����س��وق العمل
من تخ�ص�صات وبرامج �أكادميية ت�ساعد
يف ب���ن���اء ج��ي��ل م���ن اخل��ري��ج�ين امل�ؤهلني
مبهارات امل�ستقبل .حيث ت�سعى اجلامعة
ل���ت���زوي���د ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي ب���امل���ه���ارات

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،وذل�����ك م���ن خ��ل�ال ت�صميم
ب��رام��ج �أك��ادمي��ي��ة ت��ت��واف��ق م��ع املتطلبات
امل�ستجدة ل�سوق العمل و التي من �ش�أنها
�أن تك�سب الطالب ال��ق��درات والإمكانيات
التي ت�ؤهله للمناف�سة.
و�أ�شار �إىل �أن اجلامعة تعمل على حتديث
خططها وبراجمها الأكادميية مبا يتوافق
م���ع ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة والأول����وي����ات
واال�سرتاتيجيات الوطنية ،مع الأخ��ذ يف
االعتبار املتغريات املت�سارعة يف جماالت
التكنولوجيا والعلوم.
ومتا�شياً مع هذه الر�ؤى ،حتر�ص اجلامعة
على تعزيز دورها امل�ستقبلي يف طرح برامج
�أكادميية تخدم م�شاريع اخلم�سني املنبثقة
اجلديدة.
من وثيقة اخلم�سني.
وم����ن �أب������رز ه����ذه ال��ب�رام����ج :التخ�ص�ص ومت ت�����ص��م��ي��م ه����ذا ال��ت��خ�����ص�����ص للطالب
ال���ف���رع���ي ل���ل���ذك���اء اال����ص���ط���ن���اع���ي ،ال����ذي م��ن جميع التخ�ص�صات ،با�ستثناء علوم
تطرحه كلية تقنية املعلومات ،ملا له من الكمبيوتر ،ال�ستكمال درا�ساتهم الأولية.
�أه��م��ي��ة يف وق��ت��ن��ا ال����راه����ن ،ح��ي��ث يتعلم و�أ����ش���ار ���س��ع��ادة ال��ن��ائ��ب �إىل �أن اجلامعة
ال��ط��ل��ب��ة ك��ي��ف��ي��ة حت�����س�ين �أداء امل�ؤ�س�سات تطرح �أي�ضاً برنامج ماج�ستري العلوم يف
احلكومية وال�صناعية يف دول��ة الإمارات هند�سة احلا�سوب – �إنرتنت الأ�شياء ،وهو
العربية املتحدة من خالل هذه التقنيات برنامج متعدد التخ�ص�صات يوفر للطلبة

ف��ر���ص��ة ف���ري���دة ل���درا����س���ة ت��ط��ب��ي��ق �أح����دث
تقنيات املعلومات واالت�صاالت ،مع مراعاة
ت�أثريها على الأفراد واملنظمات واملجتمع،
كما �أنه يعزز االبتكار يف جماالت متعددة
مب��ا يف ذل���ك ت�صميم الأن��ظ��م��ة املدجمة،
واالت�����ص��ال الال�سلكي واجل����وال ،وتطوير
التطبيقات واخلدمات ،وحتليل البيانات،
و�أمن املعلومات.
و مت ت�����ص��م��ي��م ه�����ذا ال�ب�رن���ام���ج لإع������داد
املتخ�ص�صني القادرين على توفري القيادة
واخل���ب��رة ال��ف��ن��ي��ة ال��ل�ازم����ة للقطاعات
احلكومية واخلا�صة وتزويدهم باملعرفة
وامل��ه��ارات ال�لازم��ة للتطوير وال��ت��ف��وق يف
العامل املهني.
و�أ�ضاف� ،أن اجلامعة تقوم بطرح برنامج
املاج�ستري يف حتليل بيانات الأعمال ،حيث
يتميز ال�برن��ام��ج ع��ن غ�يره م��ن الربامج
بثالث خ�صائ�ص رئي�سية )1( :الرتكيز
املكثف على التطبيقات العملية يف جماالت
قطاع الأعمال املختلفة؛ (� )2إثراء وتعزيز
امل��ادة العلمية بتطبيقات عملية ي�ستخدم
ف��ي��ه��ا �أح�����دث ب���رام���ج ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر؛ ()3

املرونة يف بنية الربنامج التي من �ش�أنها
ال�سماح ب���إج��راء م�شاريع ت��خ��رج متنوعة
تتناول ح��ل م�شاكل عملية وت�ستند على
ب��ي��ان��ات م���أخ��وذة م��ن ���ش��رك��ات وم�ؤ�س�سات
تعمل يف قطاع الأعمال.
كما �أو�ضح الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن
ع��ل��ي – ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة ب��الإن��اب��ة �أن اجلامعة ت�ساهم
يف تعزيز مهارات ريادة الأعمال من خالل
توفري فر�ص عمل للخريجني ،حيث تطرح
اجل��ام��ع��ة ال��ت��خ�����ص�����ص ال��ف��رع��ي يف ري���ادة
الأع��م��ال امل��ك��ون م��ن � 18ساعة معتمدة.
وي�شتمل ه��ذا التخ�ص�ص على مكونني.
املكون الأول ،يقوم الطلبة ب�إكمال م�ساقني
درا�سيني يف التعليم العام� )1( :أ�سا�سيات
االب��ت��ك��ار وري������ادة الأع����م����ال )2( ،الثورة
ال�صناعية الرابعة.
املكون الثاين عبارة عن م�ساق درا�سي من
� 12ساعة معتمدة يعرف با�سم تطوير
م�شروع ريادة الأعمال ،حيث يتعلم الطلبة
عمليات �إن�شاء الأعمال املبتكرة من خالل
�سل�سلة من �سباقات الت�صميم.

•• �أبوظبي-الفجر:

يعر�ض جناح جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي،
خالل م�شاركته يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية بدورته ،18
مناذج من الزي الإماراتي قدمياً.
ويهدف ركن الأزياء الرتاثية والتقليدية �ضمن جناح اللجنة �إىل تعريف
جمهور املعر�ض برتاث دولة الإم��ارات العربية املتحدة ب�شكل عام ،و�إمارة
�أبوظبي ب�شكل خا�ص ،ودعم اجلهود الرامية �إىل �صون الرتاث ونقله من
جيل لآخر.
وي�ستعر�ض الركن عدداً من قطع الأزياء املعروفة يف تاريخ دولة الإمارات
 ،مع ت ّوفر ال�شرح ال�لازم حول �أمن��اط و�أن��واع املالب�س ومميزاتها ،والتي
تعك�س بدورها امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي لأ�صحابها ،م�شرياً �إىل �أن
هذا اال�ستعرا�ض يعك�س �صورة اجتماعية واقت�صادية معينة حلياة القبائل
فيما م�ضى ،والتعريف مبفردات هذه املالب�س ومالحمها ،وطرق �صناعتها
وموا�صفاتها.
ويحتوي الزي الإماراتي على عدة عنا�صر منها الب�شت والدقلة وال�صديري
وال�شال والعقال الذي ينق�سم ب��دوره �إىل �أن��واع منها عقال ال�شعر الأ�سود
الرفيع املربوط وي�سمى اخلزام ،وعقال ال�صوف بلونيه الأبي�ض والأ�سود،
والعقال املق�صب والذي ي�سمى ال�شطفة ،وهذا النوع �شهد تغريات متعددة،
وكان يرتديها احلكام و الأعيان ،و الأمر نف�سه بالن�سبة للدقلة ،وهي زي
معروف يف دول اخلليج العربي ،وب�شكل عام يعترب من املالب�س الفاخرة
التي كان يرتديها احلكام ،و قد ظهر ال�شيخ زاي��د الأول يف �صور له وهو
يرتديها ،وكذلك ال�شيخ �شخبوط وال�شيخ حممد بن خليفة وال�شيخ خليفة
بن زايد الأول ،وكانت ترتدى يف املنا�سبات.
وكانت طريقة ارتداء املالب�س الرتاثية يف الإمارات تتميز عن دول اخلليج
نوعاً ما ،فمث ً
ال كان يتم ارتداء اخلنجر حتت الدقلة ولي�س فوقها ،كما �أن
ال��زي يف دول اخلليج العربي كان مت�شابه بدرجة كبرية ،ومع الوقت بد�أ
يتميز من منطقة لأخ��رى يف بع�ض التفا�صيل كما حدث يف �شكل الب�شت
واخلنجر والكندورة وغريها.

بتوجيهات �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان حتتفل بانطالق فعاليات �إك�سبو 2020
•• العني  -الفجر

بتوجيهات من ال�شيخة الدكتورة �شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حم�م�د ب��ن خالد
�آل ن��ه��ي��ان ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة نظمت
م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان
احتفالية مميزة احتفاء ب���إط�لاق احلدث
الأكرب يف مدينة دبي �إك�سبو  2020لأول
مرة يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
وق��د �شارك يف الفعالية ع��دد من املدار�س
م��ن �إم������ارات ال���دول���ة ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب مع
مكتبة �أجيال امل�ستقبل يف االحتفال الذي
�أقامته افرتا�ضيا
فقدمت مدر�سة حممد بن خالد �آل نهيان

للأجيال  MBKبث مبا�شر من داخل
امل���در����س���ة ي��ع��ك�����س االح���ت���ف���ال ال����ذي نظمه
ط�لاب��ه��ا اح��ت��ف��اء ب��امل��ن��ا���س��ب��ة ،ح��ي��ث �أع����دوا
ال��ب��ي��ئ��ة امل��در���س��ي��ة ل��ه��ذا احل����دث العاملي،
وع���ب��روا ع���ن ب��ه��ج��ت��ه��م ب����إط�ل�اق العديد
م���ن امل�����ب�����ادرات وم��ن��ه��ا (الإم����������ارات تبهر
العامل) كما متحورت م�شاركاتهم ما بني
الكلمات والأ�شعار والر�سم وعر�ض �أغنية
و�شخ�صيات �إك�سبو
كما مت تفعيل �أوىل رح�لات مكتبة �أجيال
امل�ستقبل الذكية املتنقلة مع طالب مدر�سة
حممد بن خالد �آل نهيان للأجيال
حيث �ستنطلق املكتبة املتنقلة بربناجمها
ال���ذي ي��راف��ق اح��ت��ف��االت ال���دول���ة ب�إك�سبو
 2020حتت عنوان (مع �إك�سبو املكتبة

املتنقلة �سياحة ثقافية) وال��ذي ت�ستهدف
فيه �إب����راز ال��وج��ه احل�����ض��اري ال�سياحي و
ال��ث��ق��ايف مل��دي��ن��ة ال��ع�ين يف امل��رح��ل��ة الأوىل
وال����ذي �سيتبعه �سياحة يف ب��اق��ي �إم����ارات
الدولة
وق��دم��ت م��در���س��ة هيلي حلقة  1مبدينة
ال���ع�ي�ن ك��ل��م��ات و�أ����ش���ع���ار ق��دم��ه��ا ط��ل�اب و
طالبات املدر�سة
كما �شاركت مدر�سة الغيث حلقة  1بفيديو
م���رئ���ي حت����دث ف��ي��ه ال���ط�ل�اب ع���ن �أهمية
احلدث و قيمه
و �شاركت رو�ضة الطويني ب�إمارة الفجرية
بعر�ض مميز قدمه طالبها عن �شخ�صيات
�إك�سبو 2020
و اخ��ت��ت��م��ت م��در���س��ة ال���واح���ة الإجنليزية

مبدينة ال�شارقة بكلمة ا�ستعر�ضت فيها الع�ضوة يف مكتبة �أجيال امل�ستقبل حتفيزا
القيمة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ميثلها ه���ذا احلدث لأع�ضاء مكتبة �أجيال امل�ستقبل املتميزين
وامل���واظ���ب�ي�ن ع��ل��ى ح�����ض��ور ب���رام���ج املكتبة
الكبري
وكانت مكتبة �أجيال امل�ستقبل و بتوجيهات وال��ت��ي �أه��ل��ه��ا ذل��ك لتكون �ضمن الكوكبة
م��ن ال�شيخة ال��دك��ت��ورة �شما ب��ن��ت حممد املختارة للتكرمي �ضمن املتميزين املكرمني
ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان ق��د اط��ل��ق��ت م�سابقة يف حفل افتتاح �إك�سبو  2020من �صاحب
(�إك�سبو يف عيون الأجيال) �سحر ال�صورة ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم –
التي تهدف �إىل توثيق هذا احلدث الفريد حفظه اهلل – م�ساء اخلمي�س � 30سبتمرب
من خالل ال�صور التي �سيح�صل الفائزين  ،يف الوقت ذاته �شارك �أع�ضاء مكتبة �أجيال
فيها على جوائز قيمة كما �سيقام معر�ض و امل�ستقبل و �أولياء �أمورهم يف الت�أ�صيل لهذا
احل����دث ال��ك��ب�ير و امل��م��ي��ز م��ن خ�ل�ال عدد
جدارية لتوثيق هذا احلدث الفريد
ويف �إ�ضافة �أخرى �أ�صدرت ال�شيخة د� .شما م��ن ال��ف��ي��دي��وه��ات و ال��ك��ل��م��ات امل��ع�برة عن
بنت حممد بن خالد �آل نهيان توجيهات اعتزازهم بوطنهم متناولني مو�ضوعات
مب��ن��ح ع�����ض��وي��ة ف��خ��ري��ة يف مكتبة �أجيال عدة متعلقة باحلدث الفريد من جوانب
امل�ستقبل ل��ل��ط��ال��ب��ة �سيلينا ر�أف����ت حامد عديدة.

ّ
يتخطى كل التوقعات ..جدول حافل بالفعاليات تك�شف عنه �أر�ض االبت�سامات
حفل افتتاح جناح تايالند
•• دبي-الفجر

عرو�ض ح ّية وا�ستعرا�ضات ثقاف ّية وفلكلور ّية وحمطات طهو واحتفاالت وطن ّية

بُعيد االفتتاح الر�سمي لإك�سبو  2020دبي� ،سرعان ما فرد
اجلناح التايالندي ذراعيه م�ستقب ً
ال ال���ز ّوار ،حيث ُفتحت
الأب����واب امل��ز ّي��ن��ة ب��الأزه��ار بحفل مُده�ش  ،ك�شفت الوجهة
الناب�ضة باحلياة خالله عن مزيد من التفا�صيل وجمموعة
مثرية من الفعاليات اخلا�صة.
وقد �شهد حفل افتتاح اجلناح ح�ضوراً ر�سم ّياً مرموقاً ا�شتمل
على دون برامودويناي نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية،
ال�سيدة �أجارين باتانابانت�شاي ،ال�سكرترية الدائمة لوزارة
االقت�صاد الرقمي واملجتمع ،واملف ّو�ض العام جلناح تايالند
و�سعادة وارافوت بو �أبينيا� ،سفري مملكة تايالند لدى دولة
الإم���ارات ،حيث ا�ستقبل احل�ضور جمموعة من ال�ضيوف
�ض ّمت �أبرز ال�شخ�صيات واملهنيني وال�صحفيني يف دبي.
وتهدف تايالند مب�شاركتها يف "�إك�سبو "2020عرب �أكرب
جناح لها يف التاريخ منذ  150عاماً ،والذي يقع يف منطقة
التنقل على قطعة �أر���ض تبلغ م�ساحتها �أك�ثر من 3600
ق�صتها املح ّفزة ،حيث
مرتاً مربعاً� ،إىل ت�سليط ال�ضوء على ّ
ت�أخذ هذه امل�ساحة الديناميكية الزائرين يف رحلة ممتعة
ي��ت��ع��رف��ون خ�لال��ه��ا ع��ل��ى "تايالند الرقم ّية" (ديجيتال
تايالند) ،ف�ض ً
ال عن ر�ؤيتها االقت�صاد ّية املدفوعة تقن ّياً.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل رب��ط "�أر�ض الإبت�سامات" ببقية العامل
يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،يعمل اجلناح على �إظهار
عجائب الثقافة التايالند ّية الأ�صيلة ،ومبا �أن كامل م�ساحة
اجلناح مملوءة بالألوان والديكورات ال�ساحرة ،ف�إن كل زائر
ترحيبي رائ��ع .و�سعياً لتعزيز عالقات
�سيتم ّتع با�ستقبالٍ
ٍّ
ال�����ص��داق��ة م��ع اجل��م��ي��ع ،اب��ت��ك��ر اجل��ن��اح ال���ذي يحمل �شعار
"معجزة االبت�سامات  "Miracle of Smilesم�ساراً

لرحلة راقية ومفيدة تعبرّ عن اجلوهر احلقيقي لتايالند� .إب��داع�� ّي��ة يف جم��ال الهند�سة املعمار ّية يف تايالند ،و�شركة
وت��ع��ت��زم ت��اي�لان��د ا���س��ت��خ��دام م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و  2020دبي اال�ست�شارات (�أو ب��ي � 3إك�سبو  )OP3 Expoومق ّرها
لإق��ام��ة رواب��ط جديدة وات��خ��اذ خطوات مه ّمة نحو ت�أمني دول��ة الإم���ارات ،و�أ�شهر املقاولني مبا يف ذل��ك (�أرك��ي��د �ستار
م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة ،لذا ،عينت وزارة االقت�صاد الرقمي .)Arcade Star
واملجتمع التايالند ّية (دي �إي  )DEوكالة تعزيز االقت�صاد و�سيو ّفر جناح تايالند املذهل بيئة ملهمة للنقا�ش والتعاون
الرقمي (ديبا )DEPAلتكون الهيئة امل�س�ؤولة عن متثيل داخ��ل ف�ضاء رح��ب م��ن الإب����داع واال���س��ت��دام��ة .وال����ز ّوار من
ت��اي�لان��د ،باعتبارها اجل��هّ��ة ال��ت��ي �أن�����ش���أت جناحها املتطور جميع �أنحاء العامل مدعوون لتبادل الأفكار ومناق�شة كيف
تكنولوج ّياً .وقد مت تنظيم هذا اجلناح ب�شكل �أ�سا�سي من ميكن لالبتكار والتكنولوجيا الرقم ّية تعزيز االقت�صاد �أو
قبل �شركة "�إنديك�س كرييتيف فيلدج" ،وه��ي �أك�بر �شركة حتى حت�سني املجتمع ك��ك��ل .وب���أ���س��ل��وب ب�صري وع��ل��ى نح ٍو

�أ���س��ط��وري بكل م��ا للكلمة م��ن معنىّ ،
مت��ت تغطية اجلناح عامل ّياً واللذيذ والفريد من نوعه .ويف �سياقٍ م ّت�صل ،يدعو
ب��ـ  500زه��رة تايالند ّية ا�صطناع ّية حتمل ا�سم "احلظ مهرجان "لوي كراثونغ �آن��د ووت��ر Loy Krathong
ال�سعيد" ،وك��ل واح��دة منها م�شغولة بعناية لتمثل النمو  "and Water Festivalال����ز ّوار �إىل �إن�����ش��اء �سلة
اخلا�صة بهم واالن�ضمام �إىل
" "krathongالعائمة
والتط ّور امل�ستم َرين للدولة.
ّ
واجلدير بالذكر �أن ز ّوار اجلناح مدعوون لرفع معنوياتهم الرق�صات التقليد ّية وم�شاهدة م�سابقة ملكة جمال تايالند
اخلا�صة باملعر�ض .وم��ع اق�تراب �شهر دي�سمرب،
و�شحن �أنف�سهم بجرعات من الطا ّقة وال��ف��رح من خالل ال�ساحرة
ّ
ً
ً
اال�ستمتاع بالعرو�ض اليوم ّية لـ"فرقة االبت�سامة � Smileسيحتفل املعر�ض ،املن�سق تن�سيقا كامال ،بالذكرى ال�سنو ّية
 "Bandاملوهوبة ب�شكل ا�ستثنائي .كما �سي�ستمتع الز ّوار اخلام�سة والأرب��ع�ين لت�أ�سي�س العالقات الدبلوما�س ّية بني
ب��امل��ع��زوف��ات والأحل�����ان املبهجة واجل���اذب���ة ع��ل��ى م���دار �ستة مملكة تايالند ودولة الإمارات ،يف حني �سيبد�أ عام 2022
�أ�شهر خالل هذا امللتقى العاملي الرائد ،و�سي�شهد احل�ضور با�ستك�شاف االخرتاعات والتقنيات احلديثة الأكرث ابتكاراً
يف اجلناح كل م�ساء �أي�ضاً ا�ستعرا�ضات الواجهات اجلدار ّية وتقدماً يف البالد ،مع مهرجان تايالند للرقمنة والإبتكار،
ال�ساحرة ،املليئة بالعرو�ض املذهلة وفنون اخلداع الب�صري و�أ�سبوع الطاقة والبيئة الذي يتلوه .و�أخ�يراً� ،سيكون �شهر
الرائعة .ويف الوقت نف�سه ،يتمثل جزء رئي�سي من العر�ض م��ار���س مليئاً بامل�شاعر ال�سعيدة ح��ي��ث يجلب "مهرجان
اجل������اذب ل��ل��ج��ن��اح م���ن خ��ل�ال ب���رن���اجم���ه امل���ث�ي�ر للعرو�ض ال�����س��ع��ادة  " Festival of Happinessو"�أ�سبوع
اخلا�صة ،والتي مت اختيارها خ�صي�صاً االبت�سامة التايالند ّية � "Thai Smile Weekسل�سلة
الغامرة والفعاليات
ّ
لت�سليط ال�ضوء على الهو ّية الفريدة لتايالند مبا يف ذلك كاملة من الأن�شطة لرفع م�ستوى ال�سعادة وحت�سني احلالة
تقاليدها الرائعة وامل�أكوالت امل�شهورة عامل ّياً والفنون اجلاذبة املزاج ّية لز ّوار اجلناح ،مبا يف ذلك امل�سابقات و�صنع �إكاليل
واب��ت��ك��ارات��ه��ا ال��رائ��ع��ة ،وت��و ّف��ر جمموعة ال�برام��ج اليوم ّية الزهور التايالند ّية وجمموعة من احلِرف اليدو ّية امل�ص ّممة
اخلا�صة الكثري من الأن�شطة لإ�سعاد العائالت بد ّقة ومهارة لنيل �إعجاب ال�ضيوف من كل ركن من �أركان
والأ�سبوع ّية
ّ
امل��ع��م��ورة� .إىل ج��ان��ب ه���ذه امل�����ش��اه��د ذات ال��ط��اب��ع اخلا�ص،
والأ�صدقاء من جميع الفئات العمر ّية.
وحمبو الطعام والأط��ب��اق املم ّيزة على موعد م��ع "�أ�سبوع تدمج عرو�ض " "Thai Iconicاليوم ّية عادات تايالند
وال�صحة التايالندي الأ�صيل Thai Authenticال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة بطريقة م��ذه��ل��ة .ويحتفل "Thai
الغذاء
ّ
 ،"Food & Health Weekالذي يت�صدّر جداول  "Fightingبالقوة املذهلة للمواي تاي �أو املواي تاي
الأعمال وال��ذي يجب على جميع ال��ذ ّواق��ة زيارته .ويتم ّيز �أو "البوك�س تاي" ،امل�سمات �أحياناً باملالكمة التايالند ّية.
ه��ذا االح��ت��ف��ال الناب�ض باحلياة بنحت الفاكهة وعرو�ض كما ي�ستك�شف الإي��ق��اع التايالندي جمال الفن واملو�سيقى
ال��ط��ه��و ال��ت��اي�لان��دي وه���داي���ا احل��ل��وى وال��و���ص��ف��ات و�أك�ث�ر والرق�ص ،وتدعو فعال ّية " "Thai Miracleاملتفرجني
رق�صة ملك ّية رائعة م�ؤثرة بعنوان "خون" ،وهي
من ذل��ك ،وه��و مليء بالنكهات الرائعة واملكونات الغريبة مل�شاهدة ّ
والأف��ك��ار املثرية لالهتمام من املطبخ التايالندي ال�شهري مُدرجة الآن يف قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو.
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�أ�صبح مر�ض �ألزهامير م�صدر قلق كبري لل�صحة العامة ،حيث �أدت
�شيخوخة ال�سكان �إىل ارتفاع معدالت هذه احلالة.
ودفع هذا �إىل بذل جهود عاملية للوقاية من املر�ض ،لكن مل يتم
العثور على عالج حتى الآن .ومع ذلك ،يعمل الباحثون جاهدين
على حتديد العالمات املبكرة للمر�ض مبا يعزز �إدارة الأعرا�ض
وتخفيف حدتها .وت�شمل الأعرا�ض املبكرة للمر�ض التنك�سي
�صعوبة يف التذكر �أو الرتكيز �أو اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على
احلياة اليومية .وميكن �أن ي�سبب مر�ض �ألزهامير ا�ضطرابا كبريا
يف احلياة اليومية لل�شخ�ص ،ما يهدد ا�ستقالليته و�سبل عي�شه.
ي�سبب ا�ضطرابا كبريا يف احلياة اليومية

Sunday

23

عالمة يف العني قد تكون عار�ضا مبكرا خلطر الإ�صابة ب�ألزهامير
ووجدت درا�سة جديدة �أن العني ميكن �أن ت�شري �إىل ظهور املوجودة بني خاليا الدماغ� ،إحدى ال�سمات املميزة ملر�ض الأم��ي��ل��وي��د.ووج��دت ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي قادتها كلية الطب مبركبات الفالفونويد امل�س�ؤولة عن هذا الت�أثري الوقائي ،والكعك وال�سكر الأبي�ض والأرز الأبي�ض قد حتفز تكوين
املر�ض ،حيث قد يظهر التكوين املبكر للويحة الأميلويد �ألزهامير.
بجامعة كاليفورنيا �سان دييغو� ،أن تر�سبات الأميلويد قد ال �سيما �أنواع الفالفون والأنثو�سيانني.
الأميلويد.ويرجع ذلك �إىل حقيقة �أن هذه الأطعمة ميكن
يف �شبكية العني.
وم��ع تنامي اجل��ه��ود لإي��ج��اد ع�لاج للحالة املنهكة ،تظل حتدث يف �شبكية العني لدى املر�ضى الذين مت ت�شخي�ص وعلى العك�س من ذل��ك ،يحذر موقع � alzheimers.أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع حاد يف الإن�سولني الذي ير�سل ال�سموم
و ُتعد لويحة الأميلويد ،وهي روا�سب الربوتني ال�سامة النقطة املحورية �إىل حد كبري على الوقاية من تكوين �إ�صابتهم مبر�ض �ألزهامير.
 netمن �أن الأطعمة البي�ضاء ،مبا يف ذلك املعكرونة �إىل الدماغ.
وقارن التحليل بني اختبارات �أميلويد ال�شبكية والدماغ يف
املر�ضى .والحظوا �أن وجود بقع �شبكية يف العني مرتبط
بفح�ص الدماغ الذي �أظهر م�ستويات عالية من الأميلويد
الدماغي.
ويعتقد الفريق �أنه يجب ا�ستخدام هذه النتائج كم�ؤ�شر
بيولوجي للك�شف عن خماطر املرحلة املبكرة من مر�ض
�ألزهامير.
وقال كبري م�ؤلفي الدرا�سة ،روبرت ري�سمان" :كانت هذه
جمموعة ب��ي��ان��ات �أول��ي��ة �صغرية م��ن الفح�ص .و�شملت
ثمانية مر�ضى .لكن ه��ذه النتائج م�شجعة لأنها ت�شري
�إىل �أنه قد يكون من املمكن حتديد بداية وانت�شار وت�شكل
مر�ض �ألزهامير با�ستخدام الت�صوير ال�شبكي ب��دال من
فحو�صات ال��دم��اغ الأك�ث�ر �صعوبة وتكلفة .ونتطلع �إىل
ر�ؤي���ة نتائج فحو�صات �إ���ض��اف��ي��ة ل�شبكية ال��ع�ين وت�أثري
�سوالنيزوماب (ج�سم م�ضاد وحيد الن�سيلة) على ت�صوير
ال�شبكية".
كيف متنع تكوين الأميلويد؟
وجدت الدرا�سات �أن الأنظمة الغذائية الغنية ب�أحما�ض
�أوم��ي��غ��ا  3ال��ده��ن��ي��ة مي��ك��ن �أن ت�����س��اع��د يف ال��وق��اي��ة من
الأمرا�ض التنك�سية الع�صبية.
وهناك �أدل��ة متزايدة على �أن هذه الدهون ال�صحية قد
ت�ساعد يف ال��وق��اي��ة م��ن م��ر���ض �أل��زه��امي��ر واخل���رف عن
طريق تقليل لويحات الأميلويد.
وت�شمل م�صادر �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية من الأ�سماك
م��ث��ل ال�����س��ل��م��ون وال��ت��ون��ة وال�����س��ل��م��ون امل��رق��ط واملاكريل
والأع�شاب البحرية وال�سردين.
ووج��دت درا���س��ة حديثة �أي�ضا �أن تناول الأطعمة الغنية
مب�ضادات الأك�����س��دة التي ت�سمى الفالفونويد ميكن �أن
تقلل ب�شكل كبري من خطر الإ�صابة باملر�ض.
وم��رك��ب��ات ال��ف�لاف��ون��وي��د ه��ي جم��م��وع��ة م��ن امل�ستقلبات
يعتقد �أنها توفر فوائد �صحية من خالل م�سارات �إ�شارات
اخلاليا والت�أثريات امل�ضادة للأك�سدة.
و�أو�ضح الدكتور والرت ويل،
من جامعة هارفارد" :هناك �أدل��ة متزايدة ت�شري �إىل �أن
مركبات الفالفونويد فعالة عندما يتعلق الأم���ر مبنع
مهارات التفكري من التدهور مع التقدم يف ال�سن".
وم��ن املهم اتباع نظام غذائي مليئ ب��الأل��وان كونه غنيا

درا�سة تك�شف فائدة امل�شي  7000خطوة فقط يف اليوم!

خل�صت درا�سة �إىل �أن الأ�شخا�ص يف منت�صف العمر ميكن �أن يقللوا من خطر
الوفاة املبكرة ب�أكرث من الثلثني عن طريق امل�شي  7000خطوة فقط يوميا.
وك������ان ل�����دى اخل����ب���راء م����ن ج���ام���ع���ة ما�سات�شو�ست�س
 ،Amherstنحو  2100بالغ ترتاوح �أعمارهم بني
 50-38يرتدون مقيا�س الت�سارع ،من عام � 2005إىل
.2006
ثم راقب الفريق النتائج ال�صحية للمر�ضى ملدة  11عاما
يف املتو�سط.
وتبني �أن �أولئك الذين مي�شون  7000خطوة يوميا كانوا
�أقل عر�ضة للوفاة املبكرة من �أقرانهم الذين ال ميار�سون

الريا�ضة  70 -و ،63%على التوايل ،للبالغني البي�ض
و�أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء.
ول��وح��ظ �أي�����ض��ا اخ��ت�لاف يف الآث����ار ب�ين اجلن�سني ،حيث
انخف�ض خطر الوفاة املبكرة لدى الن�ساء (بن�سبة )72%
�أكرث من الرجال (بن�سبة .)58%
ومع ذلك ،الحظ الباحثون �أنه ال توجد ارتباطات مماثلة
بني �شدة اخلطوة وتقليل خطر الوفاة املبكرة.
وت�ضيف النتائج �إىل ال��دل��ي��ل على �أن ه��دف 10000

خ��ط��وة  -ال���ذي ���ش��اع م��ن خ�ل�ال حملة ت�سويقية لعداد
اخلطوات الياباين يف عام  - 1965هو نوع من املبالغة.
وت����أت���ي مم��ار���س��ة ال��ن�����ش��اط ال���ب���دين ب��ان��ت��ظ��ام م���ع فوائد
�صحية كبرية للعديد من احلاالت  -مبا يف ذلك �أمرا�ض
القلب والأوع��ي��ة الدموية وال�سكري و�أن��واع خمتلفة من
ال�سرطان.
وتو�صي منظمة ال�صحة العاملية ب�أن ميار�س البالغون ما ال
يقل عن  150دقيقة من الن�شاط البدين املعتدل ال�شدة
�أ�سبوعيا� ،أو  75دقيقة من الن�شاط البدين القوي.
وبوترية �سريعة ،ي�ستغرق ال�شخ�ص العادي ح��وايل 70
دقيقة للم�شي  7000خطوة  -مقارنة بحوايل �ساعتني
للم�شي  10000خطوة.
وقالت معدة البحث وعاملة احلركة �أم��ان��دا بالو�ش ،من
جامعة " :UMass Amherstوجدت هذه الدرا�سة
اجلماعية �أن حجم اخل��ط��وات اليومية الأك�ب�ر مرتبط
بانخفا�ض خطر ال��وف��ي��ات املبكرة جلميع الأ���س��ب��اب بني
الن�ساء والرجال يف منت�صف العمر من ال�سود والبي�ض".
و�أ�ضافت �أن "�أكرث من  10000خطوة يف اليوم مل يكن
مرتبطا مبزيد من التقليل من خماطر الوفاة".
ويعك�س هذا اال�ستنتاج نتائج العديد من الدرا�سات ال�سابقة
التي �أ�شارت �إىل �أن الأهداف الأقل قد تكون فعالة بالقدر
نف�سه يف احلفاظ على �صحة الفرد.
ويف الوقت نف�سه ،وجدت درا�ستان حديثتان من الواليات
املتحدة �أن امل�شي فقط  4000خطوة يف اليوم ميكن �أن
يقلل من خطر الوفاة بحوايل .30%
ون�شرت النتائج الكاملة للدرا�سة يف جملة JAMA
.Network Open
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الرباعة للطباعة وت�صوير امل�ستندات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCILABMIN2021 /0001448عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ب�شري عنرب ب�شري عنرب بالل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003922جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سلطان ابراهيم مراد عبداهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003541مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :الرباعة للطباعة وت�صوير امل�ستندات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد جهري اال�سالم حممد عبدول خالق  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
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 824.0 :
درهم  +ت�سليم جواز �سفر
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ب�شري عنرب ب�شري عنرب بالل  -العنوان  :ال�شارقة منطقة القرائن بالقرب من
�سوبرماركت التكامل �شقة رقم  98هاتف متحرك  0527743330هاتف ثابت 065588389
�ص ب  1619ال�شارقة عنوان العمل القيادة العامة للقوات امل�سلحة ابوظبي هاتف العمل
� 025735539ص ب  309/1100ابوظبي .حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه
�ضدك ل�صالح املدعي املنفذ دار التمويل � -ش م ع  -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 33706
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :سلطان ابراهيم مراد عبداهلل  -العنوان  :عجمان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداهلل �سيف علي �سيف ال�شام�سي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 270238
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اخلط اخلليجي الأول ملقاوالت الطرق
ذ م م اخلط اخلليجي الأول ملقاوالت الطرق ذ م م فرع دبي حممد �أ�صف حممود �أحمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003610جتاري

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :احلياه اجلميله للتجارة (ذ م م)
رقم الرخ�صة  570519 :العنوان  :حمل رقم  18ملك مركز �سن�شري مول  -ديرة
 هور العنز  -ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجلالتجاري  74693 :تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم
املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_complain@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
ا�سود
رينو دا�سرت
T
دبي
10168
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

�إجتماع خربة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  FUCFICIREA2021 / 0000834مدين (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  SHCFICIREA2021 / 0002555مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة ابو �سلطان لتجارة ال�سيارات (م�ؤ�س�سه فرديه) ومن ميثلها قانونا
نا�صر �سلطان �سيف حممد الطنيجي اماراتي /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي ماجد حممد �سيف العبد املزروعي اماراتي /اجلن�سية,
قد �أق��ام الدعوى املذكورة �أع�لاه للمطالبة مببلغ (مائه وخم�سه و�ستون الف دره��م) لذا
يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة الفجرية االحتادية ،املحكمة االبتدائية املدنيه املوافق
ي��وم الأرب��ع��اء بتاريخ  2021/10/13ال�ساعة التا�سعة �صباحا ً لتقدمي ما لديكم من
دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة
�ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/09/28 :
مدير �إدارة الدعوى /اال�ستاذ  /علي الزعابي

اىل املدعي عليه  :زهيب �سليم حممد �سليم  -باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �أجرة ال�شارقة
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم االتي
حكمت املحكمة ح�ضوريا :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  17212.75درهم (�سبعة
ع�شر ومائتان واثنا ع�شر درهم و  75فل�س) مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002977أمر �أداء

املحكمة االبتدائية املدنية

�إعالن حكم بالن�شر
 2021/5جتاري جزئي
بناء على طلب  /مدعي /تراي اليت انرتنا�شيونال �ش ذ م م  -اجلن�سية
اىل مدعي عليه  /عبدالرحمن عبا�س متيز  -اجلن�سية  /ايران
يرجى الإحاطة بان املحكمة بتاريخ  2021/7/18ا�صدرت بحقك احلكم التايل :
حكمت املحكمة يف مادة جتارية � :أوال  :بعدم قبول الدعوى بالن�سبة للمدعي عليها االوىل ليلى �سيد حممد
�سيد حمي املرزوقي ب�صفتها املالكة للرخ�صة التجارية للم�ؤ�س�سة الفردية �سنرتو هايرب ماركت لرفعها على
غري ذي �صفة ثانيا  :بقبول �إدخال عبدالرحمن عبا�س متيز خ�صما يف الدعوى �شكال
ثالثا  :بالزام املدعي عليه الثاين واخل�صم املدخل مت�ضامنني بان ي�ؤديا لل�شركة املدعية مبلغ 129715
درهم (مائة وت�سعة وع�شرون الف و�سبعمائة وخم�سة ع�شر درهم) قيمة ال�شيكات مو�ضوع الدعوى والفائدة
القانونية على ذلك املبلغ بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف  2021/1/5وحتى متام ال�سداد
والزمتها مب�صروفات ال��دع��وى ومائة دره��م اتعاب حم��ام��اة .حكما قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثون يوما
اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة
�سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
رئي�س ق�سم الت�سجيل

�إجتماع خربة

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
يف الدعوي رقم  2021/ 2947مدين جزئي عجمان

اعالن ح�ضور اجتماع خربة ح�سابي بالن�شر

اخلبري احل�سابي
من�صور عبد الوهاب حممد

املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل  :املحكوم عليه  /الدقة لتجهيز وتركيب املطابخ املعدنية -2حممد فتحي عبدال�ستار
فرحات -3 ،جمعه �إبراهيم جمعة �إ�سماعيل  -نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/8/12قد
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج  -ذ م م
قرار القا�ضي  :ن�أمر املطلوبني بان ي�ؤدوا للطالبة مبلغ ( 14.030.05اربعة ع�شر الف
وثالثني درهم وخم�سة فل�س) بالت�ضامن مع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة يف  2021/8/10حتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال
لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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ال�سيد  /عمردین نیكام دين  -املدعي عليه
ب��الإ���ش��ارة �إىل ك��ت��اب م��دي��ر �إدارة ����ش����ؤون اخل��ب�راء ال��ف��ن��ي�ين رق���م  2063/2021امل����ؤرخ
 15/9/2021بتكليفنا مببا�شرة املهمة يف الدعوى امل�شار �إليها �أع�لاه ،،للقيام ب�أعمال
اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم  2947/2021مدين جزئي عجمان املقام �ضدك من
ال�سادة /تاك�سي الراحة (�ش.ذ.م.م) نود دعوتكم اىل اجتماع اخلربة الثاين مبكتبنا باركر را�سل
عبيد لتدقيق احل�سابات الكائن بدبي  -بور �سعيد  -بناية الوحدة مقابل ديره �سيتي �سنرت
وبالقرب من حمطة املرتو -الطابق اخلام�س � -شقة رقم  - 504تلفون 04/2959958
يوم اخلمي�س املوافق  7/10/2021ال�ساعة  12:00ظهراً لتزويدنا مبا  11لديكم من
م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /نتا�شا ريكي كاباواتن ب�يروغ  -فلبيني اجلن�سية  -وعنوانه �إم���ارة دب��ي  -مدينة دب��ي  -منطقة دي��رة  -بناية
� - ALTANI BUILDINGشقة رقم  - 12متحرك رقم 0584044296
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )32064درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )32064درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة
املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
نوع املركبة

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17086

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :اخلط اخلليجي الأول ملقاوالت الطرق  -ذ م م  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�سور
 �شارع حممد �إبراهيم املدفع  -برج احلرية � -أ�سفل الربج بقالة الربج الذهبي  ،ومركز �صن رايز الطبي -الطابق ال�سابع  -مكتب  ،704هاتف  ، 065517006هاتف  - 0503658943اخلط اخلليجي الأول
ملقاوالت الطرق ذ م م فرع دبي  -العنوان � :إمارة دبي  -منطقة بردبي  -مركز ا�ستدامة  ،مكتب رقم  ، 205هاتف
 0503658943حممد �أ�صف حممود �أحمد  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة ال�سور � -شارع حممد �إبراهيم
املدفع  ،برج احلرية � ،أ�سفل الربج بقالة الربج الذهبي  ،ومركز �صن رايز الطبي  -الطابق ال�سابع  -مكتب 704
 ،هاتف  ، 065517006هاتف  0503658943حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك
ل�صالح املدعي املنفذ الوحيد للتجارة  -م م ح  -يف الق�ضية امل�شار اليها 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  675410لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

ا�سم امل�صفي  :حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1708-1707-1908-1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال
نهيان  -املركز التجاري  -ا�ستدامة  Bهاتف  :فاك�س  :مب��وج��ب ه���ذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
ار ايه بي خلدمات ال�شحن � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/26واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/26
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :ار ايه بي خلدمات ال�شحن � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  806ملك �شركة ا�سيكو اخلليجية العقارية  -دي��رة بور�سعيد
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  726879 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1154005 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/9/26واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني حممود كاظم ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب -1707-1908-1901
 1708ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان  -املركز التجاري  -ا�ستدامة  Bهاتف :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ()45
فاك�س :
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إجتماع خربة

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

يعلن اخلبري املحا�سبي �أحمد جا�سم العبدويل  -مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق -
واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية يف النزاع رقم  489/2021نزاع جتارى
واملقامة من املتنازع  /روناكو �إنرتنا�شونال � -ش.م.ح
�ضد املتنازع �ضدهم  -1ثيك ادوت كري مايا
 -2كونك�س للطاقة املحدودة  -وميثلها ال�سيدة ديانا عقيل
 -3ال�شركة التايالندية �إيه بي �إم �سي للإن�شاءات املحدودة بجنوب ال�سودان وميثلها
ال�سيد �أكول ميل الجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 05/10/2021
ال�ساعة الثانية ع�شر ظهراً مبكتب اخلبري  -مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق  -الكائن
يف دبي  -ديره  -اخلبي�صي� -شارع �صالح الدین بناية العبدويل (�أعلى معر�ض �سرياميك
ر�أ�س اخليمة)  -ميزانني  -مكتب رقم -M/104
ت  04/ 2684700 :ف 04/ 2688846 :

اخلبري املحا�سبي � /أحمد جا�سم العبدويل

�إعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
املو�ضوع الدعوى  2021/5044تنفيذ جتاري  -حماكم دبي
اىل املنفذ �ضدهم  -1 :بنتاكري خلدمات املرافق ال�صحية � -ش ذ م م  -2عي�سى احمد عبداهلل
بن جكه املن�صوري  -مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املنفذ /خالد �صبحي جمال ،
وكيال عنه /ح�سن حميد ال�سويدي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .و�أنه قد مت تكليفنا خبريا
م�صفيا مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم حل�ضور �إجتماع خربة
مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم الأربعاء القادم املوافق  2021/10/6يف متام ال�ساعة 10.30
�صباحا وعليه يرجى التواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد املحدد كما
يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد الإلكرتوين
للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى الإت�صال على الهاتف  0589323011هاتف
 - 042206244بريد الكرتوين intrafinance@intra.ae :
مكتب اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

�إخطار عديل  -رقم الت�صديق ()2021/17087

املنذر  /بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  /احمد �سيف اهلل جعفرى  -ايراين اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة دبي  -مدينة دبي  -منطقة ديرة  -املمزر  -بجوار
�سن�شري مول � -شقة رقم  - 405متحرك رقم 0551096172
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )39910.76درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )39910.76درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2010
ا�سود
بور�ش بانامريا
P
دبي
21811
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8088

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8091

املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :مقهي طيف اخلليج
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
� )1سداد قيمة ال�شيكات املذكورة مببلغ  5600درهم وما ي�ستجد من ايجار وذلك خالل 30
يوما من ا�ستالمه هذا االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل
مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر
اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.

املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه :كاليكوت كا�سكو للتجارة العامة
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  4518درهم للفرتة من  2021/5/29وحتى 2021/9/2
وم��ا ي�ستجد م��ن اي��ج��ار م��ن ت��اري��خ  2021/9/3حتى ت��اري��خ ال�سداد وذل��ك خ�لال 30
يوما من ا�ستالمه هذا الإن��ذار )2 .اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار
وت�سليم العني للمنذر خاليه م��ن ال�شواغل م��ع ���س��داد ف��وات�ير الكهرباء وامل���اء وتزويدنا
باملخال�صه )3 .وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونيه بحفظ
حقوقه والزام املنذر اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه مع االخالء التام .مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه
واحلالية وامل�ستقبليه.

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8090
املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :ام جيه ا�س للخدمات الفنية (ب�صفته حمرر ال�شيكات)
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
"� )1سداد امل�ستحق مبلغ  266643درهم و ذلك خالل  5يوما من ا�ستالمه هذا االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه
من ال�شواغل مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه
وال��زام املنذر اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه مع االخ�لاء ال��ت��ام .مع حفظ كافة احلقوق االخ��رى للمنذر اي��ا ك��ان نوعها
ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8106
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8083
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انذار بالن�شر
رقم ()2021/7950
لالنذار العدىل املحرر بالرقم ( )2021/1/149243
مقدم من  :املنـذرة � :شركة املنتوجات البال�ستيكية الدقيقة �ش.ذ.م.م.
�ضـد  /املنذر �إليهما  -1 :التجربة لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
 - 2بی�سو اجیت �ساركار  -هندي اجلن�سية( .حمرر ال�شيكات)
(جمهول حمل الإقامه)
املنذرة تكلف املنذر اليهما مت�ضامنني بالوفاء مببلغ  110250درهم (مائه وع�شرة
�آالف ومائتان وخم�سون درهما فقط) والفوائد التجارية من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك
وحتى متام ال�سداد ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمهما هذا الإن��ذار ،واال
ف�إنه يف حالة امتناع املنذر �إليهما عن ال��وف��اء �سوف ت�ضطر امل��ن��ذرة �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها من �أي نوع كانت
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8089
املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :فرقان احمد �سعيد احمد
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
"� )1سداد امل�ستحق مبلغ  623855درهم و ذلك خالل  5يوما من ا�ستالمه االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه
من ال�شواغل مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه
وال��زام املنذر اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه مع االخ�لاء ال��ت��ام .مع حفظ كافة احلقوق االخ��رى للمنذر اي��ا ك��ان نوعها
ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

املنذر � /سالم مو�سى عبد اهلل (لبناين اجلن�سية).
وعنوانه وحمله املختار (�إم��ارة ال�شارقة -املجاز  - 1كورني�ش البحرية  -بنـايـة البطحاء  -ال��دور العا�شر
مكتب ( 1006مكتب حنان �سامل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)
هاتف 065740840/0566020764 :
بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
املنذر �إليه  /هانی حممد �شعیب ( -وجن�سيته لبنانی) هاتف  - 0568556988 :وعنوانه /امارة دبي
املو�ضـوع  -/يكلف املنذر  -املنذر �إليه ب�ضـرورة �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ( )200،000درهم (مائتي
االف دره��م ام��ارات��ي) دره��م م�ســـــــحوبا على بنك (م�صـرف ال�شـارقة الإ�سـالمي) مبوجب ال�شيك رقم
 000177بتاریخ  2019/10/13وذلك خالل مده �أق�صـاها خم�سـة �أيام من تاريخ ن�شـر هذا االنذار
واال �سـيطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سـت�صـدار �أمر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�صاريف
التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنذر  :حاجي عبد الرحمن حممد حوير الزرعوين  ،اماراتي اجلن�سية
املنذر �إليها  :الزمردة ملقاوالت البناء  -م�ؤ�س�سة فردية
(جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنـذر املنذر اليها ب�سداد مبلـغ قــــدره ( 475,000اربعمائة
وخم�سة و�سبعون �أل���ف) يف خ�لال ا�سبوع م��ن ت��اري��خ �إ�ستالمها لهذا
الإن���ذار ويف حالة ع��دم ال�سداد �سن�ضطر اىل �إت��خ��اذ كافة الإج���راءات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال�ل�ازم���ة م��ع �إح��ت��ف��اظ امل��ن��ذر ب��ك��اف��ة ح��ق��وق��ه جت���اه املنذر
اليها هذا للعلم.
الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم ( 709/2019تنفيذ)
حمكمة الفجرية االحتاديه االبتدائيه
اىل املنفذ �ضده  /النجوم الثالثه لتجارة مواد البناء و ميثلها �سعيد خلفان عبداهلل
نحيطكم علماً �أنه مت انتدابنا خبرياً هند�سيا عقاريا يف الق�ضية �أعاله واملرفوعة �ضدكم من  /امتو�ست
ملواد البناء وعليه ف�أنتم مكلفني �أو من ميثلكم قانوناً حل�ضور اجتماع اخلربة املقررة يوم االربعاء املوافق
 06/10/2021يف متام ال�ساعة اخلام�سة و الن�صف ع�صرا عن طريق تطبيق زووم
Zoom ID - 831 171 5035
Password 1234
يرجـى احل�ضـور باملوعـد واملكـان املحـدد و�إح�ضـار امل�ستندات امل�ؤيـدة لـدفاعكم بالـدعوى علمـاً ب�أنـه فـي
حـال تخلفكـم عـن احل�ضـور فـ�إن اخلبـرة �ستبا�شـر �أعمالهـا وفقـا لل�صـالحيات املخولـة لهـا قانوناً- ،
لال�ستف�سار االت�صال ب 0507190170

اخلبري الدكتور مهند�س
عبداهلل خمي�س العقاد

الكاتب العدل

الكاتب العدل
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غرفة �أبوظبي والغرف ال�سعودية يبحثان الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاع العقاري
•• �أبوظبي-وام:

بحثت غرفة جت��ارة و �صناعة �أبوظبي مع وفد اللجنة
الوطنية العقارية ب��احت��اد ال��غ��رف ال�سعودية الفر�ص
اال�ستثمارية للم�شاريع العقارية وتبادل �أف�ضل املمار�سات
والتجارب الناجحة يف القطاع العقاري ب�إمارة �أبوظبي.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد يف مقر الغرفة و
ح�ضره �سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب
الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة �أبوظبي ،و�سعيد غمران
الرميثي نائب �أمني ال�صندوق ،و�أحمد خليفة املهريي،
وعامر فايز قاقي�ش ،وف�ؤاد دروي�ش ،وخالد �أنيب ،ور�شيد
ميقاتي �أع�ضاء املجل�س �إىل جانب الإدارة العليا للغرفة
وع���دد م��ن ممثلي دائ���رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل ب�أبوظبي،
و�شركة الدار العقارية واملعنيني بالقطاع العقاري من
كربى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العقارية يف �أبوظبي .وقد

ت��ر�أ���س حممد عبداهلل املر�شد رئي�س اللجنة العقارية
ب��احت��اد ال��غ��رف ال�����س��ع��ودي��ة ..اجل��ان��ب ال�����س��ع��ودي الذي
�ضم ممثلي الهيئات وال�شركات واملطورين العقاريني،
و�أع�����ض��اء م��ن اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل قطاع
العقارات بالغرف ال�سعودية.
ج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية
للقطاع ال��ع��ق��اري ب���إم��ارة �أب��وظ��ب��ي م��ن خ�لال م�شاريع
�شركة الدار العقارية ،كما مت التعريف ببع�ض القوانني
والت�شريعات التي تنظم �ش�ؤون القطاع العقاري بالإمارة
م��ن خ�ل�ال دائ����رة ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل ،ومت ف��ت��ح املجال
ل��ل��ت��ح��اور وال��ن��ق��ا���ش وع��ق��د ل��ق��اءات �أع��م��ال ثنائية بني
ممثلي ال�شركات وامل��ط��وري��ن العقاريني م��ن البلدين
ال�شقيقني.
وقال الظاهري �إن غرفة �أبوظبي حتر�ص دائما على بناء
�أف�ضل عالقات التعاون مع نظرياتها �إقليميا ودوليا،

ال�سيما مع �أ�شقائنا يف اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك
من خالل بناء ال�شراكات اال�ستثمارية وتبادل الأفكار
واخل�برات ،والتن�سيق املتكامل للرتويج لبيئة الأعمال
لدى اجلانبني.
و �أ���ض��اف �إن القطاع ال��ع��ق��اري ،يعد امل��ح��رك الأ�سا�سي
مل��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة الأخ������رى وه����و من
القطاعات الواعدة واجلاذبة للم�شاريع امل�شرتكة ،التي
ت��وف��ر ف��ر���ص اال�ستثمار امل��ج��دي وم��ن ���ش���أن��ه �أن ي�سهم
يف تنويع القاعدة االقت�صادية والتجارية يف البلدين
ال�شقيقني.
و�أو���ض��ح �أن القطاع ال��ع��ق��اري يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي ت�صدر
ق��ائ��م��ة الأ����س���واق الأك��ث�ر حت�سنا ع��ل��ى م�ستوى العامل
ب�ي�ن ع��ام��ي  2018و  2020وذل����ك وف��ق��ا لتقرير
ن�شرته �شركة “جيه �إل �إل” املخت�صة ب�إ�صدار م�ؤ�شر
ال�شفافية العقارية العاملي لقيا�س م��دى ال�شفافية يف

�أ�سواق العقارات العاملية ..يف حني حققت الإمارة تقدما
على م�ستوى املنطقة بح�صولها على املرتبة الثانية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف تقرير عام
.2020
و �شدد الظاهري على �أهمية العمل م��ن �أج��ل حتقيق
الأه���داف وال���ر�ؤى امل�شرتكة عرب تو�سيع �آف��اق التعاون
امل�شرتك يف القطاع العقاري ومنوه ب�شكل متوا�صل .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم حم��م��د امل��ر���ش��د ���ش��رح��ا ع���ن اخلطط
العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤكدا �أن زيارة
غرفة �أبوظبي �ستكون بداية لتعزيز التعاون وال�شراكات
التي حتقق امل�صالح املتبادلة ،م�شريا �إىل �أهمية التن�سيق
للتعرف على امليزة التناف�سية العقارية ،وكيفية ت�سويق
الفر�ص اال�ستثمارية العقارية ،والتحديات العقارية
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا وال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأن��ظ��م��ة والت�شريعات
والإجراءات املتعلقة ب�أداء القطاع.

مع م�شاركة �أبرز العالمات التجارية املتخ�ص�صة بالأثاث والتجهيزات املنزلية

مهرجان دبي للمفرو�شات يختتم دورته الثالثة بنجاح

•• دبي-الفجر:

اخ���ت���ت���م م���ه���رج���ان دب�����ي للمفرو�شات
دورت��ه الثالثة بنجاح كبري ،حيث �شهد
ع��ل��ى م����دار  12ي��وم��اً م��ن  19وحتى
� 30سبتمرب� ،2021إقامة جمموعة
وا����س���ع���ة م����ن ال����ع����رو�����ض الرتويجية
والتخفي�ضات ،والفعاليات والأن�شطة
والتجارب املتنوعة ،وكذلك ور�ش العمل
مب�شاركة �أكرث من  60عالمة جتارية
من �أكرب العالمات للأثاث والتجهيزات
املنزلية يف دب��ي ،وال��ت��ي قدمت بدورها
للمت�سوقني فر�صا كثرية لال�ستفادة من
عرو�ضها املتميزة ،و�أي�ضا ن�صائحها التي
قدمتها لهم لإ�ضفاء مل�سات جمالية على
منازلهم �سواء من الداخل �أو اخلارج.
ك��م��ا ا���س��ت�����ض��اف امل��ه��رج��ان �أك�ث�ر م��ن 7
ور�����ش ع��م��ل خ��ا���ص��ة ب��ع�����ش��اق الت�صميم
ال���داخ���ل���ي ،مب���ا ف��ي��ه��ا ور����ش���ة �أقامتها

ال��ع�لام��ة ال��ت��ج��اري��ة امل��م��ي��زة “ذ-ون”
حول “كيفية تن�سيق الديكور املنزيل”،
وكذلك ور�شة عمل ح��ول “الديكورات
مقبولة التكلفة” للعالمة التجارية
يو�سك  ،JYSKبالإ�ضافة �إىل ور�شة
عمل �أخرى �أقامها حي دبي للت�صميم،
مت خ��ل�ال����ه����ا ت����ق����دمي ن�������ص���ائ���ح ح����ول
“الت�صاميم املنزلية الفاخرة والأنيقة”.
و�أي�ضا �أتاح املهرجان للمت�سوقني فر�صة
مثالية ال�ستك�شاف جمموعة وا�سعة من

العالمات التجارية امل�ستقلة ،وال�شركات
ال�صغرية املتميزة خالل فعالية “�آرتي”
ماركت  ARTEيف مركز تامي �سكوير
بدبي ،والتي ا�ست�ضافت �أك�ثر من 70
���ش��رك��ة ���ص��غ�يرة خ�ل�ال �أي����ام املهرجان،
جنباً �إىل جنب مع حي دب��ي للت�صميم
ال���ذي احت�ضن م��ا ي��زي��د على  20من
متاجر البوتيك وعالمات التجهيزات
واملفرو�شات املنزلية الفاخرة.
كما حر�ص مهرجان دب��ي للمفرو�شات

على تلبية تطلعات خمتلف ال��زوار من
خالل تقدمي جوائز عبارة عن ق�سائم
هدايا بقيمة  500,000درهم لأكرث
م��ن  100مت�سوق ع�بر جمموعة من
عرو�ض ت�س ّوق واربح ،وجتديد ديكورات
امل���ن���زل ،وال�����س��ح��وب��ات ،وال���ت���ي قدّمتها
جمموعة من �أبرز العالمات التجارية
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب�����الأث�����اث والتجهيزات
امل��ن��زل��ي��ة وك��ذل��ك م��راك��ز ال��ت�����س�� ّوق ،مبا
يف ذل��ك ،م��ول الإم����ارات ،و�سيتي �سنرت

خالل لقاء بني دائرة العالقات احلكومية ووفد من جمهورية غواتيماال

م������ردف ،و���س��ي��ت��ي ���س��ن�تر دي������رة ،ودب���ي
ف�ستيفال �سيتي مول ،وف�ستيفال بالزا
بجبل علي ،ونخيل مول ،و�سوق التنني.
و�شهدت دورة العام احلايل من املهرجان
�إ�ضافة جديدة وفريدة من نوعها مت ّثلت
يف ع��ر���ض التخفي�ضات احل�����ص��ري من
عالمة ايكيا ،وال��ذي ق��دّم للمت�سوقني
ت��خ��ف��ي�����ض��ات و���ص��ل��ت ح��ت��ى  90باملئة
�شملت م��ئ��اتٍ م��ن منتجات التجهيزات
املنزلية وقطع الأثاث والإك�س�سوارات.
ويُعترب “مهرجان دب��ي للمفرو�شات”
�أح���د امل��ه��رج��ان��ات املهمة �ضمن تقومي
دب��ي ال�سنوي لقطاع التجزئة ،والذي
ي�ضم �إىل جانب هذا املهرجان جمموعة
وا�����س����ع����ة م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات املف�ضلة،
وم���ه���رج���ان���ات ال���ت�������س���وق ،وال���ع���رو����ض
الرتويجية العائلية والتجارب الفريدة
التي تدخل ال�سعادة �إىل نفو�س �سكان
املدينة وزوارها.

ال�شارقة تبحث مع وفد وزاري غواتيمايل تو�سيع العالقات االقت�صادية والتجارية وحتفيز اال�ستثمارات امل�شرتكة
•• ال�شارقة  -الفجر:

ا�ستقبل ال�شيخ فاهم القا�سمي ،رئي�س
دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة،
وف��داً وزاري���اً من جمهورية غواتيماال
برئا�سة �سعادة �أنطونيو معلوف ،وزير
االق��ت�����ص��اد ،ورئ��ي�����س وف���د اجلمهورية
امل�شارك يف �إك�سبو دبي  ،2020وبحث
اجل��ان��ب��ان خ�لال اج��ت��م��اع عقد يف بيت
احلكمة بال�شارقة� ،سبل تعزيز التعاون
االقت�صادي وال��ت��ج��اري واال�ستثماري،
وت��و���س��ي��ع ال�����ش��راك��ات االق��ت�����ص��ادي��ة بني
الإمارة واملدن الغواتيمالية.
وح�������ض���ر االج����ت����م����اع ،ال�������ش���ي���خ ماجد
ال���ق���ا����س���م���ي ،م���دي���ر دائ�������رة العالقات
احلكومية يف ال�شارقة ،و�سعادة الر�س
بريا برييز� ،سفري جمهورية غواتيماال
ل���دى ال���دول���ة ،ومم��ث��ل��ون ع��ن حكومة
ج��م��ه��وري��ة غ��وات��ي��م��اال ،ومم��ث��ل��ون عن
�سفارة غواتيماال يف الدولة.
وناق�ش اجلانبان �آليات تعزيز التوا�صل
بني جمتمعي الأعمال يف كل من �إمارة
ال�شارقة وغواتيماال ،وكيفية اال�ستفادة
م���ن ال��ع�لاق��ات امل��ت��ي��ن��ة ب�ي�ن اجلانبني
يف حتفيز اال���س��ت��ث��م��ارات امل�����ش�ترك��ة ،يف
ال��ق��ط��اع��ات ال��ه��ام��ة ل��ك��ل منهما ،حيث
ط����رح اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى ط���اول���ة البحث
خمتلف الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة
يف قطاعات حيوية يف مقدمتها الأمن
الغذائي ،وال�سياحة ،و�إدارة النفايات،
مبا ي�سهم يف تنمية العالقات الثنائية
بينهما.
و�أك��������د ال�������ش���ي���خ ف����اه����م ال���ق���ا����س���م���ي �أن
ال���ع�ل�اق���ات امل��ت��ي��ن��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة التي
جتمع ال�شارقة مع جمتمع غواتيماال،
ت�شكل �أ���س��ا���س��اً ق��وي��اً ل��ت��ع��زي��ز جماالت

ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك يف العديد
من القطاعات احليوية ،وم�شرياً �إىل
�أن لقاء دائ��رة العالقات احلكومية مع
الوفد الغواتيمايل ميهد الطريق �أمام
امل�ستثمرين من كال اجلانبني لتطوير
وت��و���س��ي��ع �أع��م��ال��ه��م ،واال����س���ت���ف���ادة من

البيئة اال�ستثمارية احلا�ضنة لدى كال
اجلانبني.
وق������ال“ :نحن ن��ن��ظ��ر �إىل عالقاتنا
مهما كانت جماالتها مع م��دن العامل
بو�صفها فر�صة لتعزيز التبادل الثقايف
بني ال�شعوب ،فكل ا�ستثمار اقت�صادي

ال تقت�صر ثماره على عائدات البلدان
وامل��دن وحجم الناجت القومي وح�سب،
و�إمنا متتد لتحقق تقارباً بني ثقافتني
و���ش��ع��ب�ين ،ف�����الأمم ال حت��ق��ق جتربتها
احل�ضارية وال تر�سخ هويتها �إال من
خالل التفاعل مع احل�ضارات والهويات

الإن�سانية الأخرى».
و�أ���ش��اد �سعادة �أنطونيو معلوف بر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ،ع�����ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،يف تعزيز ثقافة
تبادل املعرفة يف الإم���ارة وبناء قدرات
�أبنائها عرب خمتلف امل�ؤ�س�سات ،خا�صة
التي تتيح فر�ص تعلم متنوعة وتفاعلية
وتقدم جت��ارب حية يف م�شاريع التعلم
مدى احلياة.
وحول �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف
املجاالت التجارية واال�ستثمارية ،قال
وزير االقت�صاد الغواتيمايل“ :متتلك
�إم���ارة ال�شارقة مزايا تناف�سية فريدة
ت���ب���د�أ م���ن ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة املتطورة
واخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة املتقدمة،
و����ص���و ًال �إىل م��وق��ع��ه��ا اال�سرتاتيجي
الذي يتو�سط كربى الأ�سواق العاملية،
فر�صا واعدة للتعاون
الأمر الذي يفتح ً
م���ع غ��وات��ي��م��اال ال��ت��ي مت��ت��ل��ك بدورها
قدرات كبرية يف العديد من القطاعات
وخا�صة �أعمال التجارة الزراعية».
ي�شار �إىل �أن دائرة العالقات احلكومية
يف ال�شارقة ،احتفت ب��ال��ذك��رى املئوية
ال��ث��ان��ي��ة ال���س��ت��ق�لال غ��وات��ي��م��اال على
م��دى �أ�سبوع كامل يف “بيت احلكمة”
ب��ال�����ش��ارق��ة ،وذل����ك يف م��ن��ت�����ص��ف �شهر
���س��ب��ت��م�بر امل���ا����ض���ي ،اف��ت��ت��ح��ت��ه بحفل
ر���س��م��ي ح�����ض��ره ع���دد م��ن ال�شخ�صيات
ال��ر���س��م��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة واالقت�صادية
م��ن اجلانبني ،و�أك���دوا خالله عزمهم
على تعزيز رواب���ط ال�صداقة واحلوار
والتبادل الثقــــــــايف وا�ستك�شاف املزيد
م���ن ال��ف��ر���ص ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف توطيد
التعاون التجـــاري واال�ستثماري بينب
اجلانبني.
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اجلائحة �أدت �إىل زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط املنتجعات الفاخرة
�سمانا للتطوير العقاري تطلق ثالثة م�شاريع جديدة حتاكي
جوانب البيئة واال�ستدامة واحلوكمة بقيمة  405مليون درهم

•• دبي-د.حممود علياء

عقب ت�سليم م�شروع �سمانا جرينز ت�سليمًا ناجحً ا يف الوقت املحدد ،وبيع 100%
من وحدات جولف �أفينيو وا�ستكمال البنية الفوقية مل�شروع هيلز بن�سبة ،100٪
�أطلقت �سمانا للتطوير العقاري ثالثة م�شاريع جديدة وهي� :سمانا بارك فيوز
بقيمة  130مليون درهم ،و�سمانا ويفز بقيمة  165مليون درهم ،و�سمانا جولف
�أفينيو 2بقيمة  110مليون دره��م ،الكائنة يف �أرج���ان وقرية جمريا الدائرية
ومدينة دبي لال�ستوديوهات على التوايل.
�سرتكز امل�شاريع اجل��دي��دة على جوانب البيئة واال�ستدامة واحلوكمة يف �ضوء
املخاوف البيئية وال�صحية والقدرة على حتمل التكاليف �أثناء اجلائحة ،مما �أدى
�إىل زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط املنتجعات ال�صحية.
يكون امل�شروع الأول يف �سل�سلة امل�شاريع ،الذي �سيبد�أ املبيعات يف وحداته العقارية
بتاريخ � 6أكتوبر  ،2021هو �سمانا ب��ارك فيوز الكائن يف منطقة �أرج���ان ،وهو
امل�����ش��روع امل��ج��اور للمنتزه ال��ع��ام ،وي��ق��ع على م�سافة قريبة م��ن حديقة املعجزة
وحديقة الفرا�شات بدبي ،وجميعها معامل رئي�سية تعمل على جذب ال�سياح يف دبي.
وميتد م�شروع �سمانا ب��ارك فيوز ال�سكني على م�ساحة  183,323قدم مربع،
وي�ضم  176ا�ستوديو و�شقة تتكون من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات
�سباحة خا�صة .وتتوقع �سمانا للتطوير العقاري �أن يُجرى بيع وحدات هذا امل�شروع
خالل يوم �أو يومني ،حيث تتلقى �سمانا للتطوير العقاري عددًا كبريًا من طلبات
ال�شراء.
�أفاد ال�سيد /عمران فاروق ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سمانا للتطوير العقاري،
قائلاً “لقد تعلمنا در�سً ا مهمًا جعلنا قادرين على ال�صمود خالل الأوقات ال�صعبة،
مما �أدى �إىل حتقيق هذا النجاح الباهر .كما �ساعدنا ،بالطبع ،عدة عوامل مثل
تنظيم �إك�سبو  2020والإ���ص�لاح��ات االقت�صادية ون��ظ��ام ال��ت���أ���ش�يرات اجلديد
والتعامل الناجح مع اجلائحة من خالل تنظيم حمالت اللقاح يف جميع �أنحاء
الدولة ،وكل هذه العوامل يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار لتحقيق النظرة الإيجابية
للوحدات العقارية التي تطرحها �سمانا للتطوير العقاري».
واختتم ال�سيد عمران فاروق حديثه قائلاً “بنا ًء على اهتمام امل�ستثمرين الإيجابي،
الحظنا �أن ميزات ت�صميم الوحدات العقارية املدرو�سة جيدًا والفريدة من نوعها،
ولي�س نوعية البناء ،مل�شاريع �سمانا للتطوير العقاري توفر �أ�سلوب حياة �صحي
وجميل يجعل �أ�صولنا العقارية من العوامل اجلذابة للم�ستثمرين وامل�ستخدمني
النهائيني على حد �سواء ،كما تلعب الأ�سعار املعقولة للوحدات العقارية التي تتميز
بنمط املنتجعات الفاخرة دورًا رئي�سيًا جلذب امل�ستثمرين والعمالء النهائيني».
�ستكون امل��ي��زات الرئي�سية امل�ستوحاة من جوانب البيئة واال�ستدامة واحلوكمة
مل�شروع �سمانا بارك فيوز عبارة عن من�صات ترفيهية مع م�سبح رئي�سي للأطفال
وال��ك��ب��ار وم�سطحات مائية ومنطقة ي��وج��ا و�سينما مفتوحة وح��ان��ات ومناطق
خ�ضراء و�صاالت ريا�ضية داخلية وخارجية ون��ادي �صحي وحمامات بخار و�أمن
خا�ص على مدار � 24ساعة .ومن املقرر ت�سليم م�شروع �سمانا بارك فيوز يف الربع
الثاين من عام .2024
يعر�ض م�شروع �سمانا بارك �أفينيو ال�سكني خطة �سداد مرنة مع  10٪دفعة �أوىل
و 1٪على � 70شه ًرا و 10٪يف ال�شهر ال�ساد�س و 5٪يف ال�شهر الثاين ع�شر و 5٪يف
ال�شهر الثامن ع�شر .وتبد�أ �أ�سعار الوحدات العقارية من  459,000درهم ،كما
تبد�أ م�ساحات الوحدات من  361قدم مربع لال�ستديو ،و 937قدم مربع لل�شقة
املكونة من غرفة نوم واحدة ،و 1301قدم مربع لل�شقة املكونة من عدد  2غرفة
نوم .كما يوجد م�شروعان �آخران يتبعان �سمانا بارك فيوز هما� :سمانا ويفز بقيمة
 165مليون درهم يف قرية جمريا الدائرية ،و�سمانا جولف �أفينيو 2بقيمة 110
مليون درهم يف مدينة دبي لال�ستوديوهات .و�سيُجرى الح ًقا الك�شف عن مزيدٍ من
التفا�صيل .كما جرى �ساب ًقا ت�سريع �أعمال م�شروع و�سمانا جولف �أفينيو 1بقيمة
 100مليون درهم يف مدينة دبي لال�ستوديوهات ،حيث بيعت ن�سبة  100٪من
وحداته اعتبارًا من اليوم و�ستكون الوحدات جاهزة للت�سليم يف الربع الأول من
عام .2023
ت�سليم م�شروع �سمانا جرينز  ..قامت �سمانا للتطوير العقاري يف فرباير
 2021بت�سليم املفاتيح الأوىل لأ�صحاب املنازل يف م�شروع �سمانا جرينز ال�سكني
الذي تبلغ تكلفته  75مليون درهم والكائن يف منطقة �أرجان.
التمويل  ..يوجد جانب �أخ��ر من اجل��وان��ب املهمة التي تعمل على تعزيز ثقة
امل�ستثمرين يف �أ�صول �سمانا �أال وهو تقدمي متويل بن�سبة  50٪للم�شرتين ،كما
ت�ضمن �أ�صول �سمانا العقارية عائدات تناف�سية بن�سبة  24٪مبعدل � 8٪سنويًا
على مدى � 3سنوات ،مما يجعل م�شاريع �سمانا �إحدى العرو�ض اجلذابة للم�شرتي
الوحدات العقارية.
نبذة عن �سمانا للتطوير العقاري � ..أجنزت �سمانا للتطوير العقاري� ،إحدى
�شركات جمموعة �سمانا ،العديد من امل�شاريع ال�صناعية وال�سكنية �إجنا ًزا ناجحً ا يف
ال�شرق الأو�سط ،حيث �أ�س�ست �سمانا للتطوير العقاري �سمعتها باتباع معايري عالية
الأداء وتقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات .وتركز �سمانا للتطوير العقاري على
تطوير امل�شاريع التجارية وال�سكنية احلديثة بخ�صائ�ص مميزة جتعل احلياة مكا ًنا
�أف�ضل للعي�ش فيه.

مفو�ض عام مولدوفا لـ «وام»� :إك�سبو  2020دبي
عا�صمة عاملية جديدة للتعاون والإبداع من �أجل الإن�سانية

•• دبي-وام:

�أكد �سعادة فيكتور هاروتا �سفري جمهورية مولدوفا لدى الدولة املفو�ض العام لبالده
يف �إك�سبو  2020دبي �أن �شعار “توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل” يج�سد م�سار
القيادة احلكيمة لدولة الإم��ارات الإ�ست�شرايف الذي يعزز جماالت التعليم والفن
والت�سامح والإخاء وامل�ساواة والت�ضامن الإن�ساين بني بني الب�شر .وقال �سعادته  -يف
حوار مع وكالة �أنباء الإمارات “وام” � -إن �إك�سبو  2020دبي املكان املنا�سب لإعادة
بناء العامل ويتيح فر�صة مثالية للم�شاركني يف �أه��م حدث ثقايف وح�ضاري على
م�ستوى العامل ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتنمية حيث ميثل �إك�سبو 2020
دبي عا�صمة عاملية جديدة للتعاون والإبداع من �أجل الإن�سانية جمعاء حيث ت�شارك
مولدوفا يف هذا احلدث لعر�ض تاريخ الدولة وتراثها الرثي و�إبداع �شعبها .و�أكد
�أن �إك�سبو  2020دبي انطلق يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب �إذ ميثل عام 2021
فر�صة لإعادة البناء بعد �أن غري عام  2020العامل جراء جائحة “كورونا” واليوم
يجتمع العامل يف دبي لبحث فر�ص بناء م�ستقبل �أف�ضل للجميع .وحول دور �إك�سبو
 2020دبي يف تد�شني عودة احلياة الطبيعية وا�ستئناف الأن�شطة الدولية ..
قال �سعادة ال�سفري فيكتور هاروتا �إن دول العامل ت�أثرت بجائحة “كورونا” ولكننا
اليوم نرى �أن دولة الإم��ارات جنحت يف عقد �إك�سبو  2020ورحبت بالعامل على
�أر�ضها رغم الظرف اال�ستثنائي الذي �شهده العامل ..وا�صفا بروتوكوالت ال�سالمة
والأمن املطبقة يف �إك�سبو  2020دبي ويف الإمارات ب�شكل عام ب�أنها فعالة للغاية
وت�ؤدي �إىل نتائج �إيجابية حيث تعد الإمارات مكاناً �آمناً للزوار بف�ضل تلك التدابري
كونها �أوىل دول العامل يف معدل املطعمني بالن�سبة لتعداد ال�سكان.
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وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة نظمتها بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة وبلدية دبي

توعية م�صانع الأغذية وامل�شروبات بوحدات القيا�س وت�أثريها على رفع الكفاءة الإنتاجية وتناف�سية املنتجات
 عمر ال�سويدي  1294 :موا�صفة قيا�سية و632الئحة فنية تخدم قطاع الأغذية وامل�شروبات
 فرح الزرعوين  :تعريف القطاع ال�صناعيبدور املوا�صفات واملقايي�س يدعم جودة املنتجات
ويرفع تناف�سيتها

26

معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية 2021
ي�شهد م�شاركة وا�سعة من كربى ال�شركات الأملانية

•• دبي -وام:

نظمت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل���ت���ق���دم���ة ،ور�����ش����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة لقطاع
���ص��ن��اع��ات الأغ���ذي���ة واجل���ه���ات املخولة
بالرقابة املرتولوجية يف �إمارات الدولة،
بهدف تعزيز الوعي ب��وح��دات القيا�س
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ع��ت��م��دة يف ق��ط��اع �صناعة
الأغذية وامل�شروبات ،و�أثرها على تنمية
�أعمال م�صانع الأغذية وامل�شروبات يف
الدولة ،وحت�سني جودة املنتجات.
وت���أت��ي الور�شة �ضمن م��ب��ادرات الوزارة
يف جم��ال التعريف والتوعية ب�أن�شطة
وخدمات املقايي�س ،والتي عقدت “عن
بعد” ،وح�ضرها ممثلون عن �شركائها
اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين م��ن ك��ل م��ن القطاع
احلكومي واخلا�ص من جمل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة ،وخمترب دبي املركزي
ال��ت��اب��ع ل��ب��ل��دي��ة دب����ي ،ودوائ�����ر التنمية
االقت�صادية يف ال��دول��ة وج��ه��ات تقييم
املطابقة وممثلو م�صانع و�شركات �إنتاج
الأغ��ذي��ة وامل�����ش��روب��ات يف ال��دول��ة ،فيما
�شملت الور�شة تقدمي عرو�ض تقدميية
حول اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة “م�شروع 300
مليار” ،وت���أث�يره��ا امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى رفع
ال��ك��ف��اءة الإن��ت��اج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وتعزيز
فر�ص تناف�سيتها وقبولها عاملياً ،من
خالل ا�ستخدام وحدات قيا�س متوائمة
م��ع النظام ال���دويل ل��وح��دات القيا�س،
و�أث���ر ذل��ك على دع��م ق��ط��اع ال�صناعات
الغذائية يف الدولة.

•• دبي-وام:

ت�ستقطب الدورة الثالثة والع�شرين من معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة
والبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية باقة من كربى ال�شركات الأملانية
امل�شاركة يف ج��ن��اح جمهورية �أمل��ان��ي��ا االحت��ادي��ة يف امل��ع��ر���ض .وتنظم هيئة
كهرباء ومياه دبي املعر�ض بتوجيهات كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل وحتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يف الفرتة من � 5إىل � 7أكتوبر  2021يف
موقع �إك�سبو  2020دبي.
وت�ستعر�ض الوزارة االحتادية لل�ش�ؤون االقت�صادية والطاقة يف جمهورية
�أملانيا االحتادية واالحت��اد الأمل��اين ل�صناعة املعار�ض التجارية �إىل جانب
ع��دد من ال�شركات الأملانية منها �شركة “في�ستو” العاملية �أب��رز حلولها
وتقنياتها املبتكرة يف جماالت الأمتتة ال�صناعية و�إدارة املرافق وبرجميات
احل�سابات الهيكلية للأنابيب وتطبيقات حلول حمطات اجلهد املرتفع
وامل��ت��و���س��ط وم��ع��اجل��ة م��ي��اه ال�����ص��رف وحم���ط���ات م��ع��اجل��ة وت���دوي���ر املياه
والأنظمة الكهروميكانيكية وحلول �أمتتة امل�صانع والعمليات و�إعادة ت�أهيل
الأنابيب و�أنظمة قيا�س ر�صد ت�سريبات املياه وخف�ض الهدر و�سل�سلة �إدارة
امل��ي��اه والتطبيقات املعتمدة على امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية امل�ستخدمة يف
التقنية البيئية .و�أكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي م�ؤ�س�س ورئي�س معر�ض ويتيك�س ودبي
للطاقة ال�شم�سية �أن امل�شاركة الوا�سعة لكربى ال�شركات واجلهات العاملية
يف املعر�ض �سنويا جعله �أحد �أجنح املعار�ض املتخ�ص�صة يف جماالت الطاقة
والكهرباء وامل��ي��اه والبيئة والنفط وال��غ��از والطاقة املتجددة والنظيفة.
وين�سجم تنظيم معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية مع ا�سرتاتيجية
الإم��ارات للتنمية اخل�ضراء وا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
لتحويل دبي �إىل مركز عاملي للطاقة النظيفة واالقت�صاد الأخ�ضر.

كهرباء ال�شارقة تنجز م�شروع
تطوير حمطة الفلج ل�ضخ املياه

ا�سرتاتيجية وطنية
و�أك���د ���س��ع��ادة عمر �صوينع ال�سويدي،
وك��ي��ل وزارة ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة� ،أن ب��ن��اء ال���ق���درات املعرفية
لل�شركاء يف القطاع اخلا�ص يف الدولة،
ين�سجم مع امل�ستهدفات اال�سرتاتيجية
للوزارة ،خ�صو�صاً يف تهيئة بيئة الأعمال
املنا�سبة واجلاذبة للم�ستثمرين املحليني
وال����دول����ي��ي�ن يف ال���ق���ط���اع ال�صناعي،
ودع��م منو ال�صناعات الوطنية وتعزيز
تناف�سيتها �إقليمياً وعاملياً ،م�شريا �إىل
�أن الوزارة عملت يف �إطار دعمها لتطوير
ه��ذا القطاع ورف��ع كفاءته على توفري
وت��ط��ب��ي��ق اح��ت��ي��اج��ات��ه م���ن املوا�صفات
القيا�سية وال��ل��وائ��ح الفنية م��ن خالل
�إ���ص��دار ما ي�صل �إىل  1294موا�صفة
قيا�سية و 623الئحة فنية �إلزامية يتم
توفريها لل�شركاء من القطاع ال�صناعي
من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة.
وق����ال ال�����س��وي��دي �إن ال�������وزارة و�ضمن
ج��ه��وده��ا ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة م���ع ���ش��رك��ائ��ه��ا يف
القطاعني احلكومي واخل��ا���ص ،تعمل
حالياً على دم��ج و�إ���ش��راك ممثلني عن
ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات يف ال���ل���ج���ان الفنية
املعنية بو�ضع املوا�صفات والت�شريعات
واللوائح الفنية لرت�سيخ منهج ال�شراكة
امل�ؤ�س�سية وتوفري املوا�صفات وفق �أعلى

•• ال�شارقة -وام:

ك�شفت �إدارة حمطات املياه والتحلية
بهيئة كهرباء وم��ي��اه وغ���از ال�شارقة
عن �إجناز م�شروع ا�ستبدال و تطوير
حمطة الفلج ل�ضخ املياه ب�سعة �ضخ
ت�صل اىل  73.9مليون جالون يوميا
ما �سي�سهم يف توفري  879ميغاواط
من الكهرباء �سنويا و تقليل انبعاثات
ثاين اك�سيد الكربون اىل  503طن
�سنويا و بتكلفه اجماليه بلغت 10
ماليني درهم.
و�أو����ض���ح امل��ه��ن��د���س في�صل ال�سركال
مدير �إدارة حمطات املياه والتحلية
�أن الهيئة تعمل على تطوير وحدات
التحلية وحمطات ال�ضخ تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�ضرورة
العمل على تطوير امل�شروعات ورف��ع كفاءتها لتلبية الطلب املتزايد على
الطاقة واملياه  .و�أ�شار �إىل �أن الهيئة تعمل على درا�سة وتنفيذ جمموعة من
امل�شاريع التطويرية والتنموية اخلا�صة مبحطات حتلية و�ضخ املياه �سعيا
ملواكبة التطور الكبري وحتقيقا خلطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة
اجلهات احلكومية وال�شركات املتخ�ص�صة لإجناز امل�شروعات بجودة وكفاءة
ويف �أ�سرع وقت.
و نوه �إىل ان رفع كفاءة حمطة الفلج يعترب من امل�شاريع امل�ستقبلية التي
�ست�سهم بدورها يف تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع املياه وي�ساهم يف تو�صيل
كميات املياه ملختلف املناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة وتقدمي خدمات
متطورة لأه��ايل ال�شارقة وتلبية احتياجاتهم املتزايدة من املياه خا�صة
خالل ف�صل ال�صيف الذي يتزايد فيه الطلب على ا�ستخدام املياه.

املعايري الدولية املطبقة.
و�أك������د ����س���ع���ادة وك���ي���ل وزارة ال�صناعة
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة� ،أن دول����ة
الإم���ارات تعد �أول دول��ة جتري حتديثاً
ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بوحدات
القيا�س ،وال��ذي ي�أتي بناء على �أحدث
ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ت��ج��دات احل��ا���ص��ل��ة يف
ال��ن��ظ��ام ال���دويل ل��وح��دات القيا�س من
ق��ب��ل ال�����دول الأع�������ض���اء امل��وق��ع�ين على
اتفاقية املرت الدولية يف املكتب الدويل
للأوزان واملقايي�س خالل عام .2018
و�شاركت الدولة يف الت�صويت على القرار
ب�صفتها ع�ضو رئي�س يف املكتب الدويل
ل�ل��أوزان واملقايي�س  ،BIPMوالذي
ن��ت��ج ع��ن��ه �إع�����ادة ت��ع��ري��ف �أرب����ع وح���دات
قيا�س �أ�سا�سية من �أ�صل �سبع وحدات
يت�ضمنها ال��ن��ظ��ام ال����دويل للوحدات،
هي الكيلوغرام الوزن والكيلفن /درجة
احل�����رارة والأم���ب�ي�ر ال��ت��ي��ار الكهربائي
واملول كمية املادة.
�صناعة الأغذية و�أو�ضحت �سعادة فرح
علي الزرعوين ،الوكيل امل�ساعد بالإنابة
لقطاع املوا�صفات والت�شريعات يف وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة� ،أن
الور�شة ا�ستهدفت توعية العاملني يف
قطاع �صناعات الأغذية وامل�شروبات يف
الدولة ب�أهمية تطبيق �أنظمة القيا�س
احلديثة ،بال�شكل ال��ذي يدعم حتقيق
ال��ك��ف��اءة الإن��ت��اج��ي��ة ،وت��ع��زي��ز تناف�سية
املنتجات الإماراتية يف الأ�سواق العاملية.
وق���ال���ت �إن�����ه مت ال��ت��ط��رق �إىل وح����دات
النظام الدويل للقيا�س ،وطرق كتابتها،
ورموزها ،و�إلغاء العمل بوحدات القيا�س
غري املقبولة عاملياً والتي ت�ؤثر �سلباً على
قبول املنتجات الوطنية خ��ارج الدولة،
وك���ذل���ك ال��ت��ع��ري��ف ب�����دور املوا�صفات

واملقايي�س وقدرتها على رفع تناف�سية
امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة ،وتت�ضمن �إ�ضافة
�إىل ال���ور����ش ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وتعريف
ب�أهمية تطبيق برامج املقايي�س العلمية
وال�صناعية والنظام الدويل للوحدات.
وب��ي��ن��ت ال���زرع���وين �أن ال������وزارة ت�صدر
وتراجع العديد من الت�شريعات الهادفة
�إىل تطوير البنية الأ�سا�سية للمقايي�س
يف الدولة ،مثل النظام الوطني للقيا�س،
وال��ل��وائ��ح الفنية اخل��ا���ص��ة بالقيا�سات
الطبية والبيئية ،بالإ�ضافة �إىل برامج
املقايي�س القانونية التي يتم تطبيقها
بالتن�سيق م��ا ب�ين ال�����وزارة و�شركائها
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي�ي�ن ،وت�����ش��م��ل امل����وازي����ن
وع�����ددات ال���وق���ود ،وع�����دادت التاك�سي،
وم��ن��ت��ج��ات ال��ع��ب��وات امل��ع��ب��اة ،وقيا�سات
الأمتار التجارية.
و�أك���������دت �أن ه������ذه ال��ب��رام�����ج ت�ساهم
ب�شكل كبري يف رف��ع الثقة بالقيا�سات
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال���ق���ط���اع ال�صناعي
وال��ت��ب��ادالت ال��ت��ج��اري��ة يف ال���دول���ة ،كما
تعمل على ا�ستحداث ت�شريعات حديثة
تواكب التطور ال�صناعي الذي ت�شهده
ال����دول����ة ل��ت��غ��ط��ي جم�����االت القيا�سات
الكيميائية واالل��ك�ترون��ي��ة والقيا�سات
الرقمية يف ال�صناعة ودعم ريادة الدولة
يف هذا املجال.
�ضمان دقة الأدوات يف �أبوظبي
من جهته� ،أك��د �سعادة خلف املزروعي،
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع خ���دم���ات
الأ�������س������واق وامل�������س���ت���ه���ل���ك�ي�ن يف جمل�س
�أبوظبي للجودة واملطابقة� ،أن م�شاركة
املجل�س يف الور�شة ت���أت��ي ان�سجاماً مع
ال��دور احليوي ملجل�س �أبوظبي للجودة
واملطابقة للتعاون مع وزارة ال�صناعة

والتكنولوجيا املتقدمة على �صعيد رفع
القدرات الفنية للم�صانع وال�شركات يف
الدولة ،وانطالقاً من اتفاقية التخويل
املوقعة بني الوزارة واملجل�س.
و�أو���ض��ح امل��زروع��ي �أن جمل�س �أبوظبي
للجودة واملطابقة يتبنى ر�ؤي��ة ور�سالة
تتما�شى م��ع �أه���داف خطة �أب��وظ��ب��ي يف
بناء اقت�صاد قوي وتناف�سي ،حيث تتمثل
ال���ر�ؤي���ة يف االرت���ق���اء بالبنية التحتية
ل��ل��ج��ودة وامل�����س��اه��م��ة يف مت��ك�ين �إم����ارة
�أبوظبي من التميز عاملياً ،بينما تتمثل
الر�سالة يف قيادة وتي�سري وتطوير بنية
حتتية للجودة يف �إم��ارة �أبوظبي ،تكون
متكاملة وذات كفاءة عالية على ال�صعيد
العاملي ،من �ش�أنها تعزيز ثقافة اجلودة،
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،والتناف�سية،
و�سالمة امل�ستهلك.
وق��ال  :كما يعمل املجل�س على �ضمان
دق��ة �أدوات القيا�س القانونية و�صحة
ال��ك��م��ي��ة يف ال���ع���ب���وات امل���ع���ب����أة م�سبقاً
ومطابقتها للموا�صفات واال�شرتاطات
اخل���ا����ص���ة ب���ه���ا م����ن خ��ل��ال ف�����رق عمل
فنية متخ�ص�صة للت�أكد من دقة �أدوات
ال��ق��ي��ا���س ال��ق��ان��ون��ي��ة يف �إم����ارة �أبوظبي
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ت���أك��د م��ن ا�ستخدام
وح��دات القيا�س ال�صحيحة يف الإمارة
ح��ي��ث ����ش���ارك امل��ج��ل�����س ب��ح��م�لات عدة
لتغيري وح��دات القيا�س منها :احلملة
اخلا�صة با�ستبدال وحدة اليارد بوحدة
امل�ت�ر وح��م��ل��ة ا���س��ت��ب��دال وح����دة التولة
بوحدة الغرام واملليلرت.
بلدية دبي
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى ،ع��ر���ض خم��ت�بر دبي
املركزي التابع لبلدية دبي ،دور البلدية
يف الرقابة على �أدوات القيا�س القانونية،

مبوجب اتفاقية التخويل ال�صادرة عن
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
وبال�صورة التي تدعم البنية التحتية
للجودة يف �إم���ارة دب��ي ودول���ة الإم���ارات
ب�شكل ع��ام ،وحتقيق �أف�ضل النتائج يف
توفري قيا�سات �صحيحة ودقيقة يعتمد
عليها ووفقاً لأف�ضل املمار�سات ملعايري
ال��دول��ي��ة .وت��ط��رق ال��ع��ر���ض التقدميي
امل��ق��دم م��ن خم��ت�بر دب���ي امل���رك���زي� ،إىل
ب��رن��ام��ج ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ك��م��ي��ة امل��ن��ت��ج يف
العبوات املعب�أة م�سبقاً يف امل�صانع املحلية،
والذي من �ش�أنه �أن يحافظ على حقوق
امل�ستهلكني من جهة ،وحقوق امل�صنعني
واملوزعني وامل�ستوردين من جهة �أخرى،
واالقت�صاد الوطني ب�شكل عام.
و�أ�شار �إىل طرق التحقق وكيفية كتابة
وح����دات ال��ق��ي��ا���س ب��ال��ط��رق ال�صحيحة
ا���س��ت��ن��اداً �إىل الالئحة الفنية رق��م 3/
ل�����س��ن��ة  /2016ال�������ص���ادرة ع���ن وزارة
ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة،
اخل��ا���ص��ة بالتحقق م��ن كمية املنتج يف
العبوات املعب�أة م�سبقاً ،والتي ت�ستهدف
م��ن��ت��ج��ات امل�����ص��ان��ع امل��ح��ل��ي��ة الغذائية
واملنتجات امل�ستوردة.
ي�شار �إىل �أن عملية الرقابة على كمية
املنتجات يف العبوات املعب�أة م�سبقا ،تتم
بطريقتني  :عرب م�سح الأ�سواق ب�شكل
ع��ام وت�ستهدف منافذ البيع والأ�سواق
وال�����س��وب��رم��ارك��ت وذل���ك ل�لاط�لاع على
�أكرب عدد من �أن��واع املنتجات املعرو�ضة
مبا�شرة للم�ستهلك حيث يتم الت�أكد من
كمية املنتج داخ��ل العبوة وم��ن بطاقة
ال��ب��ي��ان للمنتج وف��ق��ا ل�لائ��ح��ة الفنية
الإم��ارات��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ال��ع��ب��وات املعب�أة
م�سبقا رقم  3ل�سنة  .. 2016ويف حال
وج���دت خم��ال��ف��ات يتم اال�ستف�سار عن
املورد الرئي�سي �أو امل�صنع ويتم االنتقال
�إىل املرحلة �أو الطريقة الثانية والتي
ي��ت��م م���ن خ�لال��ه��ا ال��ت��ح��ق��ق م���ن كمية
املنتجات �سواء من حيث الوزن �أو احلجم
داخل امل�صنع �أو لدى الوكيل الرئي�سي
�أو امل�ستورد ويتم تطبيق �إج��راءات �أخذ
العينات ب�شكل مو�سع ومن خط الإنتاج
�أو من امل�ستودعات الرئي�سية.
ويف حال ثبوت املخالفات يتم التحفظ
ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات وم���ن���ع ع��ر���ض��ه��ا للبيع
ع��ل��ى امل�����س��ت��ه��ل��ك�ين وات���خ���اذ االج������راءات
الت�صحيحية اجلذرية.
وي�ستطيع امل�صنعون واملوردون والتجار
وامل�ستهلكون ال��و���ص��ول �إىل معلومات
تف�صيلية حول اخلدمات الرقمية التي
تقدمها وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل��ت��ق��دم��ة ،م���ن خ��ل�ال زي������ارة الرابط
ال���ت���ايلhttps://www.moiat. :
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ح�ضور عاملي وا�سع لأهم الدول امل�صنعة للذهب واملجوهرات مب�شاركة  300عار�ض

�إك�سبو ال�شارقة ينهي ا�ستعداداته ال�ست�ضافة الن�سخة الـ  48من عر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن مركز �إك�سبو ال�شارقة عن م�شاركة
 300عار�ض يف فعاليات الن�سخة الـ 48
م��ن “معر�ض ال�شرق الأو���س��ط لل�ساعات
واملجوهرات” ،ال��ذي يقام خ�لال الفرتة
من � 9-5أكتوبر املقبل ،وذلك مع ا�ستكمال
املركز لكافة ا�ستعداداته ال�ست�ضافة �أكرب
املعار�ض التجارية املتخ�ص�صة يف �صناعة

املجوهرات وال�ساعات يف املنطقة.
و�ضمت قائمة ال��دول امل�شاركة يف املعر�ض
الذي ينظمه وي�ست�ضيفه �إك�سبو ال�شارقة
بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة،
كل من البحرين وال�صني وكندا واليابان
ول��ب��ن��ان ول��ي��ت��وان��ي��ا وب��اك�����س��ت��ان واململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،وال���ي���م���ن ،وتركيا،
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ،وال��ب�رازي����ل ،ومالطا،
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،بالإ�ضافة

�إىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما يتميز احلدث الذي ميتد على م�ساحة
�إجمالية تبلغ � 30ألف مرت مربع ،بتواجد
�أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة يف
جمال �صناعة ال�ساعات واملجوهرات والتي
�ستقدم ل���زوار املعر�ض جتربة ا�ست�شكاف
�أف��خ��م الت�صاميم احل�صرية م��ن الذهب
والأملا�س التي حتمل توقيع �أه��م الأ�سماء
يف �أ�سواق املجوهرات اخلم�سة الأ�شهر على

م�ستوى العامل يف كل من �إيطاليا وهونغ
كونغ والهند و�سنغافورة وتايلند.
و�أ�شار �سعادة �سيف حممد املدفع ،الرئي�س
التنفيذي مل��رك��ز �إك�سبو ال�شارقة �إىل �أن
امل�شاركة الوا�سعة التي ي�شهدها املعر�ض
هذا العام من قبل اجلهات العار�ضة ي�ؤكد
امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي ا���س��ت��ط��اع حتقيقها
ك���واح���د م���ن �أه�����م م���ع���ار����ض املجوهرات
وال�����س��اع��ات يف امل��ن��ط��ق��ة ،م�����ش�يراً �إىل �أن

ا�ستعدادات �إك�سبو ال�شارقة لهذا احلدث
متت وفق �أعلى درج��ات املهنية واحلرفية
ل�����ض��م��ان ال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة للعار�ضني
وال�������زوار وامل�����ش��ارك�ين ب���ال���درج���ة الأوىل،
وتقدمي ن�سخة فريدة من نوعها تت�ضمن
ع���ر����ض لأح������دث ت�����ش��ك��ي�لات املجوهرات
ال��ف��اخ��رة وال�����س��اع��ات والأح���ج���ار الكرمية
وامل�شغوالت املا�سية.
و�أك��د �سعادة املدفع �أهمية هذا احل��دث يف

دعم �صناعة الذهب واملجوهرات يف دولة
الإم�����ارات وال �سيما �أن��ه��ا ت��ع��د �أح���د �أكرب
املراكز العاملية لتجارة الذهب� ،إذ ت�ستحوذ
ع��ل��ى ن��ح��و  14%م��ن جت����ارة ال��ذه��ب يف
ال��ع��امل ،فيما ت�ستحوذ ه��ذه التجارة على
�أك�ثر من  29%من �إج��م��ايل ال�صادرات
ال��وط��ن��ي��ة غ�ير ال��ن��ف��ط��ي��ة ،م��ن��وه��اً �إىل �أن
دول املنطقة تتميز باهتمامها باملجوهرات
وال�ساعات الفخمة والثمينة نتيجة ارتفاع

دخ���ل ال��ف��رد وال����ذي يلعب دوراً يف زيادة
اقتناء �أحدث املنتجات الفاخرة والت�صاميم
املميزة التي يتم طرحها يف ال�سوق ،وهو
ما ع��زز ب��دوره من �أهمية املعر�ض ومنوه
املتوا�صل وحتوّله �إىل �أحد �أهم الفعاليات
التي ي�ست�ضيفها “اك�سبو ال�شارقة».
وي��ق��دم املعر�ض عر�ضاً لأح���دث منتجات
وخطوط املو�ضة من املجوهرات والأحجار
الكرمية والل�ؤل�ؤ ،وال�ساعات امل�ستوحاة من
االجتاهات املعا�صرة والتقاليد والثقافات
املختلفة ح���ول ال��ع��امل ب���أع��ل��ى م�ستويات
التقنية والإبداع والتميز� ،إىل جانب �إتاحة
الفر�صة لزواره للفوز بجوائز ق ّيمة ومن
�ضمنها �سيارة  ،bmw x2بالإ�ضافة �إىل
امل�شاركة يف ال�سحوبات اليومية على جوائز
من الذهب والأملا�س.
ويفتح املعر�ض الذي يتيح لعامة اجلمهور
�إم��ك��ان��ي��ة ال�����ش��راء امل��ب��ا���ش��ر� ،أب���واب���ه� ،أي���ام
الثالثاء والأرب��ع��اء وال�سبت م��ن ال�ساعة
 12ظهراً حتى  10م�ساء ،ويوم اخلمي�س
م���ن  12ظ���ه���راً ح��ت��ى  11م�����س��اء ،ويوم
اجلمعة من  3م�ساء حتى  11م�ساء ،مع
ت��وف��ر م�ساحات ك��ب�يرة مل��واق��ف ال�سيارات
�سواء مقابل املركز �أو يف املبنى املال�صق له
جمانا للزوار.
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فريق العمل اال�ستثماري امل�شرتك رفيع امل�ستوى بني الإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ 9يف دبي
•• دبي-وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ حامد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي و معايل بيو�ش ج��وي��ال وزير
التجارة وال�صناعة و���ش���ؤون امل�ستهلك
والأغذية والتوزيع العام واملن�سوجات يف
حكومة الهند � ..أم�س يف دبي االجتماع
ال��ت��ا���س��ع ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل اال�ستثماري
الإماراتي  -الهندي امل�شرتك مب�شاركة
م�س�ؤولني كبار من اجلهات احلكومية
ذات ال�����ص��ل��ة وم���ؤ���س�����س��ات ا�ستثمارية
خمتلفة من كال البلدين.
ت�أ�س�س فريق العمل امل�شرتك يف �سنة
 2013باعتباره منتدى رئي�سيا لتعزيز
ال��ع�لاق��ات االقت�صادية واال�ستثمارية
ب�ين الإم�����ارات وال��ه��ن��د ،وال��ت��ي ازدادت
قوة بعد التوقيع على اتفاقية ال�شراكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة بني البلدين يف
يناير  2017بح�ضور �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
ع��ه��د �أب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة و دولة ناريندرا مودي
رئي�س وزراء جمهورية الهند.
وتطرق اجلانبان خالل االجتماع �إىل
ت����أث�ي�ر ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى التجارة
و اال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��امل��ي�ين ،و�أك����دا �أهمية
موا�صلة تعزيز العالقات االقت�صادية
العميقة بني البلدين و�أ�شادا بالتعاون
ب��ي�ن ال���ه���ن���د والإم������������ارات خ��ل��ال هذه
الفرتة ال�صعبة و�أعربا عن تقديرهما
جلهود قيادتي البلدين يف منطقتهما
مبواجهة الوباء.
و ا�ستعر�ض االجتماع النتائج الإيجابية
التي حتققت بف�ضل اجلهود التي بذلها
فريق العمل امل�شرتك حتى الآن ،واتفق
اجلانبان على موا�صلة ا�ستك�شاف �سبل
ت�����س��ه��ي��ل اال���س��ت��ث��م��ار يف امل���ج���االت ذات
االهتمام امل�شرتك م��ع �إم��ك��ان��ات النمو
االقت�صادي.
وج������رى ا����س���ت���ع���را����ض ال���ت���ق���دم املحرز
يف امل��ن��اق�����ش��ات اجل��اري��ة ب�����ش���أن اتفاقية
ال�����ش��راك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال�����ش��ام��ل��ة بني
الهند والإم��ارات ،والتي �ستمثل خطوة
مهمة ووا�سعة النطاق يف تعزيز التجارة
و اال�ستثمار بني البلدين.
و يف ه��ذا ال�����ص��دد �أع���رب اجل��ان��ب��ان عن
تقديرهما للجهود امل��ب��ذول��ة م��ن �أجل
ت�سريع املناق�شات للتو�صل �إىل اتفاق
م��ت��وازن م��ن �ش�أنه �أن يعمق العالقات
االقت�صادية الثنائية ب�شكل كبري ويعود
بالنفع على اقت�صاد كال البلدين.
و تطرق اجلانبان كذلك �إىل اجلهود

اجل�����اري�����ة ل���ت���ع���دي���ل ات���ف���اق���ي���ة حماية
وت�����ش��ج��ي��ع اال����س���ت���ث���م���ار ال���ق���ائ���م���ة بني
ال��ب��ل��دي��ن ،م�شريين �إىل �أه��م��ي��ة �إنهاء
عملية التفاو�ض يف �أقرب وقت ممكن.
و ناق�ش االجتماع ا�ستك�شاف �أ�ساليب
وح���واف���ز م��ف��ي��دة ل��ل��ج��ان��ب�ين لت�سهيل
امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ار م��ن امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ال�سيادية الإم��ارات��ي��ة يف
ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ذات الأولوية
يف ال��ه��ن��د ومت���ت الإ�����ش����ادة باخلطوات
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احلكومة
ال���ه���ن���دي���ة يف ه������ذا ال�������س���ي���اق وات���ف���ق
اجل��ان��ب��ان على موا�صلة الرتكيز على
ط��رق ت��ق��دمي ح��واف��ز �ضريبية لبع�ض
ال��ك��ي��ان��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال�����س��ي��ادي��ة يف

دولة الإمارات .وناق�ش الطرفان �أهمية
امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��م��ك��ت��ب اخلا�ص
لدولة الإم��ارات �ضمن وكالة “ا�ستثمر
يف الهند” الوطنية لت�شجيع اال�ستثمار
يف ال���ه���ن���د يف ت�������س���ري���ع ح�����ل ك�����ل من
امل�شكالت العالقة و ال�صعوبات احلالية
التي تواجهها بع�ض ال�شركات والبنوك
الإماراتية يف الهند.
و �سلط اجل��ان��ب الهندي ال�ضوء على
بع�ض ال�صعوبات العالقة التي يواجهها
امل�ستثمرون الهنود يف دول��ة الإم���ارات
واتفق اجلانبان على موا�صلة التن�سيق
و التعاون على �أعلى امل�ستويات الر�سمية
لإيجاد حل مبكر لتلك ال�صعوبات.
و نظرا لأهمية قطاع النقل اجلوي يف

ت�سهيل العالقات الثنائية والعالقات
ب�ي�ن ال�����ش��ع��ب�ين ات���ف���ق اجل���ان���ب���ان على
����ض���رورة م��وا���ص��ل��ة ���س��ل��ط��ات الطريان
امل�����دين يف ك�ل�ا ال��ب��ل��دي��ن ال��ع��م��ل معا
على �أ�سا�س الأول��وي��ة من �أج��ل املنفعة
امل��ت��ب��ادل��ة ل�����ض��م��ان ال��ت��ط��ب��ي��ع ال�سريع
لعمليات النقل اجلوي بني البلدين.
وتعليقا على االجتماع التا�سع لفريق
ال��ع��م��ل امل�������ش�ت�رك ،ق����ال ���س��م��و ال�شيخ
حامد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ،الرئي�س
امل�شارك لفريق العمل امل�شرتك “ :جتمع
جمهورية الهند ودولة الإمارات �شراكة
ا�سرتاتيجية وا���س��ع��ة وعميقة و�ساعد
ذلك على تعزيز العالقات االقت�صادية

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حتديات
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ،وي��ع��د ف��ري��ق العمل
امل�����ش�ترك م��ن�����ص��ة م��ه��م��ة ل��ل��ح��وار بني
بلدينا فهو يزيد من الفر�ص اجلديدة
للتجارة واال�ستثمار ،وي��ذل��ل العقبات
�أمام املزيد من التعاون ..وبالنظر �إىل
امل�ستقبل ،ف���إن ل��دى الهند و الإمارات
�أه����داف����ا م�����ش�ترك��ة ط��م��وح��ة لتو�سيع
�أن�شطة التجارة واال�ستثمار بني بلدينا
و �سيوا�صل فريق العمل امل�شرتك لعب
دور مهم يف حتقيق هذه الأهداف».
م��ن جانبه ق��ال معايل بيو�ش جويال،
ال���رئ���ي�������س امل���������ش����ارك ل���ف���ري���ق العمل
امل�����ش�ترك ووزي����ر ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
و���ش���ؤون امل�ستهلك والأغ��ذي��ة والتوزيع
ال��ع��ام وامل��ن�����س��وج��ات يف حكومة الهند:
“تتمتع ج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د ودول������ة
الإمارات بعالقات طويلة الأمد ازدادت
ق��وة ور���س��وخ��ا يف الآون���ة الأخ��ي�رة ،و�إن
ا���س��ت��م��رار ه���ذه ال��ع�لاق��ات ح��ت��ى خالل
فرتة جائحة كورونا يدل على الأهمية
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا ه���ذه ال�شراكة
لبلدينا ..و تويل قيادتنا مكانة خا�صة
لعالقتنا م��ع دول���ة الإم������ارات و توفر
منتدياتنا الثنائية ،مثل فريق العمل
امل�شرتك� ،آليات فعالة لال�ستفادة من
الفر�ص الكامنة يف عالقات ال�صداقة
ال��وط��ي��دة ب��ي��ن��ن��ا ..وب��ال��ن��ظ��ر �إىل �آفاق
النمو القوية لالقت�صاد الهندي ،نتطلع
�إىل زيادة اال�ستثمار من دولة الإمارات
يف قطاعات متنوعة يف الهند ،ونحن
ع��ل��ى ي��ق�ين م���ن �أن ال���ع���امل �سيوا�صل
ر�ؤي��ة �إجن���ازات �أك�بر لل�شراكة الهندية
الإماراتية يف امل�ستقبل».

ح�����������ض�����ر م�����ع�����ه�����د الإم�������������������ارات
ل��ل��م�ترول��وج��ي��ا ال���ت���اب���ع ملجل�س
�أب����وظ����ب����ي ل���ل���ج���ودة واملطابقة
ك��ع�����ض��و م���ن الأع�������ض���اء املمثلني
للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا
وذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ات �أعمال
ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش�ترك��ة للتجمعات
التابعة للمكتب الدويل للأوزان
وامل��ق��اي��ي�����س « ،»BIPMوقد
عُقدت االجتماعات عرب من�صات
ال��ت��وا���ص��ل االف�ت�را����ض���ي ،و ُتعقد
ه��ذه االجتماعات مرتني �سنو ًيا
خ�لال �شهري م��ار���س و�سبتمرب.
وق������ال ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د املهريي
املدير التنفيذي ملعهد الإمارات
للمرتولوجيا ان املعهد يحظى
ب��اع�تراف �إق��ل��ي��م��ي وع��امل��ي ّمكنه
م���ن مت��ث��ي��ل ال��ت��ج��م��ع اخلليجي
وب�������الأخ���������������ص جل�����ن�����ة اجل���������ودة
للتجمع اخلليجي للمرتولوجيا
يف ال���ل���ج���ن���ة امل�������ش�ت�رك���ة خ�ل�ال
اج���ت���م���اع���ات ال���ل���ج���ن���ة الدولية
امل�����ش�ترك��ة ل��ه��ي��ئ��ات املرتولوجيا
الإقليمية ،والتي تعترب من �أبرز
�أن�شطة اللجان التابعة للمكتب
ال�����دويل ل���ل����أوزان وامل��ق��اي��ي�����س «
 « BIPMوالذي ي�شرف ويتابع
�أن�شطة املرتولوجيا على م�ستوى
ال����ع����امل .وخ���ل��ال االجتماعات
مت مت��ث��ي��ل ال��ت��ج��م��ع اخلليجي
خ���م�������س �أع���������ض����اء م����ن �ضمنهم
ال�سيدة �أ�سماء حممد احلو�سني،
ح���ي���ث ن���اق�������ش الأع�����������ض�����اء على
م���دى ي��وم�ين �آل���ي���ات ���س�ير عمل
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املدينة امل�ستدامة يف دبي توفر لقاطنيها
حياة �صحية خالية من االنبعاثات الكربونية

•• دبي -وام:

جت�سد “املدينة امل�ستدامة” يف دبي مبادىء اال�ستدامة و احلفاظ على البيئة
و الإن�سان و تعترب الأوىل من نوعها يف املنطقة مبا توفره من مزايا بيئة
مثالية و مراعاة للجوانب االجتماعية واالقت�صادية والبيئية فهي مدينة
متكاملة ت��وف��ر لقانطيها ح��ي��اة �صحية م�ستدامة خالية م��ن االنبعاثات
ال��ك��رب��ون��ي��ة وب���ح���زام �أخ�����ض��ر وط��اق��ة نظيفة  .و ق���ال ك���رمي اجل�����س��ر املدير
التنفيذي لال�ستدامة االجتماعية يف “داميوند ديفلوبرز” املطور العقاري
مل�شروع “املدينة امل�ستدامة” يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات (وام) �إن
املدينة امل�ستدامة تعترب م�شروعا نوعياً يراعي اجلوانب االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية و يدجمها معاً يف تركيبة فريدة توفر حياة متناغمة وم�ستدامة
متتاز بانخفا�ض االنبعاثات الكربونية وتوفر جمموعة من اخلدمات واملرافق
ال�سكنية اخل�ضراء من دون �إحداث �أي ت�أثري �سلبي على البيئة ..م�شريا �إىل
�أن املدينة امل�ستدامة تبلورت من ر�ؤية تهدف �إىل ت�سريع عملية االنتقال نحو
مفهوم اال�ستدامة وهي تقدم الآن منوذجاً معي�شياً ودلي ً
ال عملياً على هذا
املفهوم املواكب لتطلعات امل�ستقبل ،لتكون معياراً للحياة امل�ستدامة .و�أ�ضاف
�إن املدينة تقدم مفهوماً ف��ري��داً يعيد تعريف احلياة امل�ستدامة من خالل
الوحدات ال�سكنية املوفرة للطاقة دون �أن يتحمل �ساكنوها �أي ر�سوم �صيانة
�إ�ضافة �إىل معدل ر�سوم خدمات منخف�ض ،وخدمات تعليمية ،ورعاية �صحية
مبنية على املمار�سات اخل�ضراء �إىل جانب الأن�شطة الرتفيهية والبدنية يف
م�ساحات داخلية وخارجية ،و مزرعة ح�ضرية ،وم�سجد يراعي �أعلى املعايري
البيئية ومركز لالبتكار.
و حول ر�صد وقيا�س �أثر التنوع البيولوجي و�صحة منظومة البيئية عموماً
يف املدينة امل�ستدامة قال اجل�سر � “ :أطلقنا برنامج تقييم التنوع البيولوجي
على نطاق املجمع ال�سكني �سعياً منا �إىل تعزيز مفاهيم احلياة امل�ستدامة و
ن�شرنا م��ع��دات ر�صد خم�ص�صة لقيا�س �أث��ر البيئة احل�ضرية على التنوع
البيولوجي و�صحة املنظومة البيئية ..ونحن ن�ستخدم لهذا الغر�ض معدات
ر�صد متطورة ت�شمل م�سجالت املوجات فوق ال�صوتية للخفافي�ش وم�سجالت
ال�صوت املخ�ص�صة للطيور» .و �أ���ش��ار �إىل �إ���ش��راك ال�سكان يف جهود البحث
العلمي عرب من�صتي  iNaturalistو eBirdال�سحابيتني اللتني تتيحان
للمقيمني يف املدينة حتميل �صو ٍر لف�صائل متنوعة مثل الطيور و النباتات
التي يتم م�شاهدتها يف الأحياء و امل�ساحات اخل�ضراء الأخرى �ضمن املجتمع
ما ي�سهم يف ت�شجيع �سكان املدينة املُ�ستدامة على اكت�شاف التنوع البيولوجي
وتوثيقه �ضمن �أماكن معي�شتهم .و حول التطلعات من وراء ا�ست�ضافة املدينة
امل�ستدامة حمطة جديدة جلمع النفايات الإلكرتونية و�إدارتها بالتعاون مع
�شركة “�إيفات” ل�ضمان م�ستقبل �أكرث اخ�ضراراً � ..أو�ضح �أن حمطة تفريغ
النفايات الإلكرتونية تعمل على مدار ال�ساعة وهي حل جماين وفعال لإدارة
النفايات الإلكرتونية للمقيمني وع��امّ��ة امل�ستخدمني .و ب�إمكان املقيمني
واجلمهور و�ضع نفاياتهم من الأج��ه��زة الإلكرتونية يف ه��ذه املحطة ليتم
الحقاً جمعها ونقلها �إىل من�ش�أة �إعادة التدوير وفرز حمتوياتها وفقاً للنوع
على �أن يعاد ا�ستخدام الأجزاء النافعة واملواد املفيدة التي حتتوي على مواد
خام �ضرورية يف ت�صنيع منتجات جديدة ،بينما �سيتم التخل�ص من الأجزاء
غري املفيدة وفق عملية ال ينتج عنها �أي انبعاثات �ضارة.
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�أبوظبي للجودة ميثل التجمع اخلليجي للمرتولوجيا يف اجتماعات املكتب الدويل للأوزان
•• �أبوظبي -وام:

Sunday

ب���رام���ج امل���ق���ارن���ات ال��ب��ي��ن��ي��ة التي
ينظمها املكتب ال��دويل للأوزان
واملقايي�س BIPMواملنظمات
الإقليمية الأخ��رى مبا ي�سهم يف
رفع �إمكانيات الدول الأع�ضاء يف
العامل يف �سبيل ت�سهيل التبادل
التجاري وحركة ال�سلع والب�ضائع
واملنتجات حول العامل.
و�أ�ضافت ال�سيدة �أ�سماء احلو�سني
�أن���ه مت مناق�شة اج�����راءات نظام
�إدارة اجل��ودة يف خ�ضم تداعيات
كوفيد -19وكيفية ���س�ير عمل
املقيمني مع املعاهد الوطنية يف
خمتلف التجمعات املرتولوجية
وال������ت������ي ي����ت����م ف���ي���ه���ا التقييم
افرتا�ضياً �أو �شخ�صياً �أو كليهما،
ك���م���ا مت ت��و���ض��ي��ح ب���ي���ان �أهمية
امل�ترول��وج��ي��ا يف عملية التحول
الرقمي للنهو�ض بالقطاع عرب
ات����اح����ة اخل����دم����ات ال���ك�ت�رون��� ًي���ا،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م��ن��اق�����ش��ة كيفية
ت�ضمني �إج������راءات امل��ع��اي��رة من
قيا�سات وحتليل و�إ�صدار التقارير

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /بيكا بيكورى،
ج�������ورج�������ي�������ا اجل����ن���������س����ي����ة
 ج������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )4 2 8 7 9 A F 1 8
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0501416347

لت�صبح عملية رقمية قائمة على
تغذية الآالت باملعلومات بدءاً من
وح����دات ال��ق��ي��ا���س ال��دول��ي��ة حتى
�أدق معيار متعلق مبجال القيا�س
مبا يحفظ جودة القيا�س .وقال
امل��ه�يري �أن ه���ذا االج��ت��م��اع يعد
�أك���ب��ر جت���م���ع ل��ع��ل��م��اء القيا�س
يف ال����ع����امل ،ح��ي��ث ي���ق���وم بو�ضع
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ات ل��ت��ط��وي��ر علم
املرتولوجيا والأب��ح��اث الدولية
املتخ�ص�صة ،التي تدعم قطاعات

اقت�صادية و�إنتاجية مهمة ،مثل
ال�����ص��ن��اع��ة والإن����ت����اج وامل���ج���االت
الكيميائية والكهربائية ،حيث
ي�شارك فيه رئي�س املكتب الدويل
ل���ل����أوزان وامل��ق��اي��ي�����س ،ور�ؤ����س���اء
التجمعات املرتولوجية يف �أوروبا
و�آ�سيا والأمريكيتني وافريقيا.
ف��� ً
��ض�لا ع��ن ال��ت��ج��م��ع اخلليجي
ل���ل���م�ت�رول���وج���ي���ا ب���ح�������ض���ور 40
م�������س����ؤو ًال وخ���ب�ي�راً م���ن خمتلف
�أنحاء العامل.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إنذار عديل
رقم الت�صديق ()2021/16256

مقدم من املخطر  /خالد خلفان حمد ماجد املري � -إماراتي اجلن�سية .العنوان  /االمارات  -ر�أ�س اخليمة -
منطقة اجلوي�س  -مقابل راك مول  -برج النخيل الطابق رقم  10مكتب رقم 1004
هاتف  - 0568180000 :االمييل Khaled.almerri@gmail.com
�ضد  /املخطر �إليها� /شركة الإمارات ملقاوالت الطرق  -حمر عني والذيب (ذ.م.م) فرع دبی
العنوان  /الإمارات  -دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شـارع بي ا�سكوير بناية رقم  ، 346بالقرب من �سوبر
ماركت �شويرتام  ،الرقم املكاين  - 2683186573االمييل eroad@emirates.net.ae
الـمـو�ضـوع  -حيث انه وبناء على الر�سالة ال�صادرة من الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية املو�ضح
فيها افادة الهيئة بان احلالة لل�سيد /خالد خلفان حمد ماجد املري رقم ت�أميني  110975م�سجل لدى
الهيئة من تاريخ  1/7/2003من قبل �شركة االمارات ملقاوالت الطرق .حمر عني والذيب .فرع دبي ،
وبالن�سبة لت�سديد اال�شرتاكات ال�شهرية من قبلكم تبني عدم ت�سديدكم �آية ا�شرتاكات او مبالغ عن املخطر
من قبلكم عن الفرتة من �شهر يوليو  2003وحتى دي�سمرب  - .2012وحيث انكم اكدمت ما جاء يف ر�سالة
الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية وذلك من خالل اقراركم ال�صريح بخ�صو�ص منوذج �سداد
مكاف�أة نهاية اخلدمة ال�صادر منكم بتاريخ  29/10/2017واملت�ضمن اقراركم بخ�صم مبلغ 26,240.00
درهم من امل�ستحقات املرت�صدة يف ذمتكم ل�صاحلي على ان تقوموا ب�سدادها اىل الهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية  ،وحيث انه وبعد التحري واال�ستف�سار لدى الهيئة تبني لنا �إنكم مل تقوموا ب�إيداع
املبلغ املخ�صوم من م�ستحقاتنا لدى الهيئة حتى تاريخ اعداد هذا االخطار ومل تبادروا لإعادة املبلغ الينا.
لذلك � ،أخطركم ب�سرعة ت�سليمي املبلغ وقدره �( 26.240سـته وع�شرون الف ومائتان واربعون درهم)
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالمكم هذا الإخطار ،مع الفائده القانونية بواقع  9%من تاريخ
 15/11/2017وحتى تاريخ ت�ســليمي املبلغ املذكور �أعاله وحتى ال ا�ضـطر لإتخاذ الإجراءات القانونية
حيال ذلك .مع حفظ كافة حقوقي قبلكم .املخطر  :خالد خلفان حمد املري

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة خورفكان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية -
هورايزن �أنريجي ذ.م.م  -ال�سفينة اخلالدية ومالكتها �شركة "�سي جاينت �شيبينج �أنك"  -ال�سفينة
جاما  )gamma 11( 11ومالكتها �شركة "�سي ليون �إنرتنا�شيونال �شيبنج �إنك”  -ال�سفينة يا�س ومالكتها
�شركة “كراون �شيبينج �إنك  -ال�سفينة �أثين�س  77ومالكتها �شركة “�إيت�ش �إيه �إل دبي للمالحة ذ.م.م
 ال�سفينة �أثين�س  88ومالكتها �شركة “فوجلا املالحية ذ.م.م  -ال�سفينة �سي فانتوم ومالكتها �شركة �سيفانتوم �شيبهولدينغ �إ�س�.أي  -حممد عبداهلل جمعة ماجد ال�سري  -حممد علي عبداهلل على ال�سري -
جورجيو�س بوردوفالي�س  -جيورجيو�س �شاتزیكون�ستانتی�س  -برافني كومار برابهاباران فیدو كومار
برابهاكاران فیدو  -روبرتو رلوزا �سریمات  -دمییرتو�س اندریاون�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  – KHCEXCICOMS2021/0000149جتاري
�إىل املحكوم عليهم  :هورايزن �أنريجي ذ.م.م  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم
� ، 065029999إمييل info@horison-uae.com :
ال�سفينة اخلالدية ومالكتها �شركة "�سي جاينت �شيبينج �أنك"  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف
رقم  ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
ال�سفينة جاما  )gamma 11( 11ومالكتها �شركة ”�سي ليون �إنرتنا�شيونال �شيبنج �إنك”  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية
� ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم  ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
ال�سفينة يا�س ومالكتها �شركة “كراون �شيبينج �إنك  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم
 ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
ال�سفينة �أثين�س  77ومالكتها �شركة “�إيت�ش �إيه �إل دبي للمالحة ذ.م.م  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال
للبرتول  ،هاتف رقم  ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
ال�سفينة �أثين�س  88ومالكتها �شركة “فوجلا املالحية ذ.م.م  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف
رقم  ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
ال�سفينة �سي فانتوم ومالكتها �شركة �سي فانتوم �شيبهولدينغ �إ�س�.أي العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول ،
هاتف رقم  ،065286666فاك�س� ، 065280861 ، 065281437 :إمييل info@faloil.ae :
حممد عبداهلل جمعة ماجد ال�سري  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم ، 065029999
�إمييل  info@horison-uae.com :موبايل رقم 0506464642 :
حممد علي عبداهلل على ال�سري  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم � ، 065029999إمييل
 info@horison-uae.com :موبايل رقم 0506464642 :
جورجيو�س بوردوفالي�س  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم  ،065029999فاك�س:
� ، 065281437إمييل info@horison-uae.com :
جيورجيو�س �شاتزیكون�ستانتی�س  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم ،065029999
فاك�س� ، 065281437 :إمييل info@horison-uae.com :
برافني كومار برابهاباران فیدو كومار برابهاكاران فیدو  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  -منطقة اللية � ،شركة فال للبرتول  ،هاتف رقم
 ،065029999فاك�س� ، 065281437 :إمييل info@horison-uae.com :
روبرتو رلوزا �سریمات  -العنوان � :إمارة الفجرية � -شارع حمد بن عبداهلل دوار الت�أمني مركز الفجرية التجاري  ،الطابق الثامن ،
بجوار فندق ديار �سيجي هاتف رقم  ، 092233906فاك�س � 092233944إمييل info@ionian-agency.com :
دمییرتو�س اندریاون�س  -العنوان � :إمارة الفجرية � -شارع حمد بن عبداهلل دوار الت�أمني مركز الفجرية التجاري  ،الطابق الثامن ،
بجوار فندق ديار �سيجي هاتف رقم  ، 092233906فاك�س � 092233944إمييل info@ionian-agency.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ �شركة كا�سبيا ينفتجاز ليمتد  -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  76,927,332درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار
اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين)
بح�ضور جل�سة يوم اخلمي�س  -املوافق  - 2021/9/16ال�ساعة � 10.00صباحا  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلف (م) عن
ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

Notification by Publication for a Judgment Debtor
Khorfakkan Federal Court-Civil Execution Court-Horizon Energy LLC,
)Khalidia ship owned by Sea Giant shipping Inc Company, (Gamma 11 ship
owned by See Lion International Shipping Inc Company, (Yass ship) owned
by Crown Shipping Inc Company, (Athins Ship 77) owned by H.A.L Dubai
Navigation LLC,(Athins Ship 88) owned by Volga Navigation LLC, (Sea
Vantom ship) owned by Sea Vantom Shipholding S.I Company, Mohamed
Abdullah Gomaa Majed AL-Sri, Mohamed Ali Abdullah Ali AL-Sri, Georgios
Bordovalis Georgios Schatzikonstantis, Praveen Kumar Prabhakaran Vidhu
Kumar Prabhakaran Vidhu, Roberto Rolosa Sermat, Demetros Andreaons
Payment Notification of the case
No. KHCEXCICOMS2021/0000149 -Commercial
To the Judgment Debtor: Horizon Energy LLC
 Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999E-mail: info@horison uae.com
Khalidia ship owned by Sea Ganet shipping Inc Company
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 E-mail: info@faloil.uac
(Gamma 11 ship) owned by See Lion International Shipping Inc Company
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 E-mail: info@faloil.uae
(Yass ship) owned by Crown Shipping Inc Company
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 E-mail: info@faloil.uae
(Athins Ship 77) owned by H.A.L Dubai Navigation LLC
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 E-mail: info@faloil.uae
(Athins Ship 88) owned by Volga Navigation LLC
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 E-mail: info@faloil.uae
(Sea Vantom ship) owned by Sea Vantom Shipholding S.I company
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065286666 - Fax:
065281437 065280861- E-mail: info@faloil.uae
Mohamed Abdullah Gomaa Majid AL-Sri
 Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999E-mail: info@horison-uae.com Mobile No. 0506464642
Mohamed Ali Abdullah Ali AL-Sri
 Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999E-mail: info@horison uae.com Mobile No. 0506464642
Georgios Bordovalis
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999 - Fax:
 065281437 E-mail: info@horison-uae.comGeorgios Schatzikonstantis
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999 Fax:
065281437 E-mail: info@horison-uae.com
Praveen Kumar Prabhakaran Vidhu Kumar Prabhakaran Vidhu
Address: Emirate of Sharjah - Al-lya Area - Fal Oil Company - Tel: 065029999 - Fax:
065281437 - E-mail: info@horison-uae.com
Roberto Rolosa Sermat
 Address: Emirate of Fujairah - Hamad bin Abdullah Street - Insurance RoundaboutFujairah Commercial Center - 8th floor - next to Diyar Siji Hotel - Tel. No.: 092233906
- Fax: 092233944 Email: info@ionian-agency.com
Demetros Andreaons
 Address: Emirate of Fujairah - Hamad bin Abdullah Street - Insurance RoundaboutFujairah Commercial Center - 8th floor - next to Diyar Siji Hotel - Tel. No.: 092233906
- Fax: 092233944 - Email: info@ionian-agency.com
Whereas a copy of the judgment passed against you in favor of the plaintiff - in
attached herewith, For Caspia Enftegaz Ltd. -In the above mentioned case.
Whereas the said Judgment creditor has requested for execution of the judgment and
he paid the fees and as the judgment requested for execution as follows: Total amount
fees and expenses included AED 76.927.332
Therefore you are ordered to pay the above-mentioned amount within (15) days from
the date of your notification by this publication. Otherwise, the court will take the legal
compulsory execution procedures against you.
Judge / Suleiman Rashid Suleiman Ali Al-Abed Al-Kaabi
Khorfakkan Federal CourtCivil Execution Court

األحد  3أكتوبر  2021م  -العـدد 13356
3 October 2021 - Issue No 13356

Sunday

28
حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8024

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0006974أمر اداء

املنذرة � /شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر �إليها /دميكويب لهدم املباين ورفع االنقا�ض � -ش ذ م م
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار قانوين رقم ()2021/1/193015
ت��ن��ذر وت��ن��ب��ه امل��ن��ذرة  /للمنذر ال��ي��ه��ا ب�����ض��رورة ���س��داد مبلغ وق����دره ( )750دره���م �شيك ال��ت��ـ���أم�ين رقـم
( )500067وامل�ؤرخ  2020/2/10بقيمة ( )750درهم وامل�سحوب على م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
والـذي ارجتـع دون �صرف ب�سبب خط�أ يف كتابة املبلغ املطلوب بالإ�ضافة لقيمة غرامة ال�شيكات املرجتعـة
( )75دره��ـ��م و���س��داد القيمة االي��ج��اري��ة امل�تر���ص��دة يف ذم��ت��ه ع��ن ال��ع��ام اجل��دي��د ال���ذي ي��ب��د�أ م��ن تاريخ
 2020/6/25وذلـك خالل ثالثون يوماً من تاريخ هذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سـفـة الـى اتخـاذ
االج���راءات القانونيـة والق�ضائية الخ�لاء املنذر اليها من امل���أج��ور مع �إلزامها ببدل االيجـار والر�سـوم
وامل�صـاريف والر�سوم الق�ضائية حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى

الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :حممد راجل اال�سالم حممد عبدالغني هوالدر بنجالدي�شي اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي بابول رانا جليل  -قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
لذلك  -احلكم  -انه بتاريخ 2021/09/12
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر ب�إلزام املقدم �صدها ب�أن ت�ؤدي للطالب مبلغ  15000درهم (خم�سة ع�شر �ألف
درهم ) والفائدة  % 5من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
ورف�ضت ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ 2021/09/28 :
حرر بوا�سطة املوظف  /مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2961/2021/16جتاري جزئي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8149/2021

املنظورة يف  :الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ  4,606,700.06درهم (�أربعة ماليني و�ستمائة و�ستة �ألف درهم
و�ستة فل�س) والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية
مبلغ  4,730,498.05درهم (�أربعة ماليني و�سبعمائة وثالثون �ألف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وخم�سة فل�س) تعوي�ضاً عما
تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة �إ�ضافية قدرها  245يوماً والفائدة القانونية على هذا
املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .املدعى  :ايه �سي
�إيه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�شات (�ش ذ م م) عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع برج خليفة -
مبنى اوبال تاور � -شقة  407املطلوب �إعالنه  :عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن �شريف � -صفته  :مدعى عليه .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام
عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ  4,606,700.06درهم (�أربعة ماليني و�ستمائة
و�ستة �ألف درهم و�ستة فل�س) والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليه ب�أن
ي�ؤدي للمدعية مبلغ  4,730,498.05درهم (�أربعة ماليني و�سبعمائة وثالثون �ألف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وخم�سة فل�س)
تعوي�ضاً عما تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة �إ�ضافية قدرها  245يوماً والفائدة القانونية
على هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد�.إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/17ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل( .علما بان مت احالة الدعوى من
الدائرة التجارية اجلزئية للدائرة التجارية الكلية)

رئي�س ال�شعبة

املنذر  :ماركو زاك�ش
املنذر �إليه  :او زي ان ال للخدمات الرتفيهية م.م.ج
ينذر املنذر ،املنذر اليه بالوفاء ب�سداد مبلغ  500،000درهم ل�صالح
املنذر يف خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم الإن��ذار و�إال
�سي�ضطر املنذر لرفع الدعوي املو�ضوعية ملواجهتكم للمطالبة ب�إلزامكم
ب���أداء املبلغ �سالف الذكر مع الفائدة القانونية حتى ال�سداد التام مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة
حقوق املنذر جتاة املنذر �إليه.
الكاتب العدل
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة -
القرهود  -هاتف  04-2822936 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ار ئي �سي او
لال�ستثمار � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/19
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :ار ئي �سي او لال�ستثمار � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1506ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين  -واح��ة دبي
لل�سيلكون  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  695081 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1121761 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/9/19واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم BM07
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة  -القرهود  -هاتف -2822936 :
 04فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي -
دي��رة  -القرهود  -هاتف  04-2822936 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
ي�شفني  -ذ م م وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2021/9/19
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :ي�شفني  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1506ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين  -واح��ة دبي
لل�سيلكون  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  642649 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1063001 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/9/19واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم BM07
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة  -القرهود  -هاتف -2822936 :
 04فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

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

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

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

ا�سم امل�صفي  :كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة -
مبوجب هذا تعلن دائرة
القرهود  -هاتف  04-2822936 :فاك�س :
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ذا نوليج
هاو�س � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي ب��ت��اري��خ 2021/9/14
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :ذا نوليج هاو�س � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1502ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين  -واح��ة دبي
لل�سيلكون ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  689853 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1116641 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم BM07
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة  -القرهود  -هاتف -2822936 :
 04فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم امل�صفي  :كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة -
مبوجب هذا تعلن دائرة
القرهود  -هاتف  04-2822936 :فاك�س :
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية ار اي
�سي او عوير لال�ستثمار � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/9/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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حكومة دبي
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العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8023

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8025

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8027

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8026

املنذرة � /شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر �إليها /انوار للخدمات الفنية � -ش ذ م م
املو�ضـوع /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار قانوين رقم ()2021/1/193005
تنذر وتنبه املنذرة  /على املنذر اليها ب�ضرورة جتديد عقد االيجـار للغـرف  137و�سـداد بـدل
االيجـار امل�ستحق منذ تاريخ  2020/12/24املقدر مببلغ  38400درهم �سنويا �أو االخالء
التام و�سداد بدل االيجـار حتى تاريخ االخالء وفقا للقيمة االيجارية املبينة يف العقد ال�سابق
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هـذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ االجراءات
القانونية والق�ضائية الخ�لاء امل��ن��ذر اليها م��ن امل���أج��ور م��ع �إل��زام��ه��ا ببدل االي��ج��ار والر�سوم
وامل�صاريف حتى تاريخ االخالء التام مع حفظ كافـة حقـوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

املنذرة � /شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر �إليها /ا�شوك كومار لرتكيب الرخام والبالط � -ش ذ م م
املو�ضـوع  /طلب �إعالن ب يف �إنذار قانوين رقم ()2021/1/193005
تنذر وتنبه املنذرة  /للمنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )2250درهم املتبقي من �شيك
االيجار رقـم ( )٠٠٠٠٢٤وامل���ؤرخ  2021/1/28بقيمة  5000درهم امل�سحوب على بنك دبي
التجـاري قد ارجتـع دون �صرف ب�سبب احل�ساب جممد بالإ�ضافة لقيمة غرامة ال�شيك املرجتع
( )500درهـم و�سـداد القيمـة االيجارية املرت�صدة يف ذمته عن العام اجلديد ال��ذي يبد�أ من
تاريخ  2021/2/20وذلك خالل ثالثـون يوماً من تاريخ هذا االن��ذار و�إال �ست�ضطر املنذرة
ا�سفة اىل اتخاذ االج��راءات القانونيـة والق�ضـائية الخـالء املنذر اليها من امل�أجور مع �إلزامها
ببدل االيجار والر�سوم وامل�صاريف والر�سوم الق�ضـائية حتـى تـاريخ االخالء التام مع حفظ كافة
حقوق املنذرة االخرى.
الكاتب العدل

املنذرة � /شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر �إليها /كاران للنقل الربي � -ش ذ م م
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر �إنذار قانوين رقم ()2021/1/193004
تنذر وتنبه املنذرة  /للمنذر اليها ب�ضرورة جتديد عقد االيجار للغرف  216و�سداد بدل االيجـار
امل�ستحق منذ تاريخ  2019/6/22املقدر مببلغ  57600درهم �سنويا �أو االخالء التام و�سداد
بـدل االيجـار حـتـى تاريخ االخالء وفقا للقيمة االيجارية املبينة يف العقد ال�سابق وذلك خالل
ثالثون يومـاً مـن تـاريـخ هـذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ االجراءات القانونية
والق�ضائية الخالء املنذر اليها من امل�أجور مع �إلزامها ببدل االيجار والر�سوم وامل�صاريف حتى
تاريخ االخالم التام مع حفظ كافـة حقـوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

املنذرة � /شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي
املنذر �إليها /ام اي �سي اي �سي للمقاوالت  -ذ م م
املو�ضوع /طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذار قانوين رقم ()2021/1/193028
تنذر وتنبه امل��ن��ذرة  /للمنذر اليها ب�����ض��رورة ���س��داد مبلغ وق���دره ( )53000دره��م قيمة �شيكات االيجـار
رق��ـ��م ( )000243وامل���ـ����ؤرخ  2020/12/30بقيمة  ١٠٠٠٠دره��ـ��م  ،وال�شـيـك رق��ـ��م ( )٠٠٠٢٤٤واملـ�ؤرخ
 2021/1/30بقيمة  10000درهم وال�شيك رقـم ( )000279واملـ�ؤرخ  2021/2/28بقيمـة 10000
درهم وال�شيك رقم ( )٠٠٠٢٨٠وامل���ؤرخ  2021/3/30بقيمة  10000درهم وال�شـيك رقـم ()000281
وامل���ؤرخ  2021/4/30بقيمة  10000درهم و�شيك الت�أمني رقـم ( )000282واملـ�ؤرخ 2021/1/30
بقيمة  3000دره��م وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري بقيمة اجمالية قدرها ( )53000دره��م قد
ارجتعـو دون �صرف ب�سبب ع��دم وج��ود ر�صيد بالإ�ضافة لقيمة غرامة ال�شيكات املرجتعة ( )6000درهم
وذلك خـالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االنذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ االج��راءات القانونيـة
والق�ضـائية املنذر اليها من امل�أجور مع �إلزامها ببدل االيجـار والر�سـوم وامل�صاريف والر�سـوم الق�ضائية حتى
تاريخ االخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى
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العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8110/2021

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8107/2021

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8104

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8105

دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة  :ار اي �سي او عوير لال�ستثمار � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  1506ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين بردبي ند ح�صة
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  704904 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1131766 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني كودو�س بي �أر �أ�س حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  BM07ملك
�سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي  -ديرة  -القرهود  -هاتف 04-2822936 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ()45
فاك�س :
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

املخطرة � :شركة ماف احلريق االمن وال�سالمة �ش.ذ.م.م
�ضـد  /املخطر اليه  :ديليب كوجنو ناير كوالفالبيل  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد مبلغ  95.040درهم
بنـــــــاء على التعامــــــل التجــاري بيـــــــنـكم واملخطــرة قـد ا�صــــــــدرتـم ال�شــــــــــكات رقـم 114 & 112
&  118 & 117 & 116 & 115وحيــث �أنـــه تـــم ارجـاع ال�شـــــــكات املـذكوره دون �صرف
بعـد تقـدميهم للبنـك امل�سحوب عليـه  ،مما ت�سبب للمخطـرة بخ�سائر وا�ضـرار جـراء ت�أخركم
يف الوفاء باملبالغ املذكور وحيـث انكـم قـد �أطـلـتـم فـي �سـداد املبلـغ �سـالف الذكر للمخطـره رغـم
املطالبات املتكررة ولكن دون جدوى .لذلك  ،وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ
املرت�صد يف ذمتكم مبلغ  95.040درهم وذلك خالل � 7أيام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الإخطار،
و�إال ف�أننا �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ الإج���راءات القانونية يف مواجهته ب�صفتكم املذكورة  ،مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املخطرة � :سليمان فايالت بوكري حاجي  -هندي اجلن�سية
�ضـد  /املخطر اليه  :ديليب كوجنو ناير كوالفالبيل  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع � :إخطار ب�سداد  174,990درهم
بناء على التعامل التجـاري بينكم واملخطـر قـد ا�صـدرمت ال�شيكات رقـم 158&157& 156
وحيـث �أنـه تـم ارجـاع ال�شيكات املذكوره دون �صـرف بـعـد تقـدميهم للبنـك امل�سحوب عليـه  ،مما
ت�سبب للمخطـرة بخ�سائر وا�ضـرار جـراء ت�أخركم فـي الـوفـاء باملبالغ املذكور وحيـث انكـم قـد
�أطلـتـم فـي �سداد املبلغ �سالف الذكر للمخطره رغم املطالبات املتكررة ولكن دون جدوى
ل��ذل��ك ،وعليه وب��ن��اء على م��ا ت��ق��دم نخطركم ب�����س��داد املبلغ امل�تر���ص��د يف ذمتكم مبلغ وقدرة
 174,990درهم وذلك خالل  7ايام من تاريخ ت�سلمكم لهذا االخطار ،و�إال ف�أننا �سن�ضطر
�أ�سفني التخاذ االجراءات القانونية يف مواجهتكم ب�صفتكم املذكورة  ،مع حتميلكم كافة الر�سوم
وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

املنذر � /سمو ال�شيخ  /حمدان بن حممد بن حمدان �آل نهيان (�إماراتي اجلن�سية) وعنوانه وحمله املختار
(�إمارة ال�شـارقة -املجاز  - 1كورني�ش البحرية  -بنـايـة البطحاء  -الدور العا�شر مكتب ( 1006مكتب حنان
�سامل للمحاماة واال�سـت�شـارات القانونية) هاتف 065740840/0566020764 :
بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
املنذر �إليه  /فرا�س عبد �أبو هديب  ( -وجن�سيتة �أردين) هاتف 0568666650 :
وعنوانه /امارة دبي
املو�ضوع  -:املنذر  -ينذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة و�سرعة �سداد املبلغ وقدره ( )1,111,110درهم (مليون
ومائة و�إحدى ع�شر الفا ومائة وع�شرة دراهم اماراتي) يف ظرف خم�سة �أيام من تاريخ ن�شـر هذا االنذار واال
�سيطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه ورفع دعوى باملطالبة بالقيمة املطلوبة
والف�سـخ النهائي للعقد واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضـرر تعر�ض له املنذر ماديه وادبية
جراء عدم تنفيذ املنذر �إليـة لبنود االتفاق مع حتميل املنذر اليـه بكـافـة الر�سـوم وامل�صروفات.

امل��ن��ذر ��� /س�لام مو�سى عبد اهلل (ل��ب��ن��اين اجلن�سية) .وع��ن��وان��ه وحم��ل��ه امل��خ��ت��ار (�إم����ارة ال�شـارقة  -املجاز
 - 1كورني�ش البحرية  -بنـايـة البطحاء  -الدور العا�شر مكتب ( 1006مكتب حنان �سامل للمحاماة
واال�سـت�شـارات القانونية)  -هاتف 065740840/0566020764 :
بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
�ضد /املنذر �إليه � /شركة البيت الأبي�ض للعقارات ذ.م.م وميثلها بالتوقيع املدير  /رجيب عبدالرحمن
هاتف 043348080 :
وعنوانه /امارة دبي  -اخلليج التجاري  -بناية موني�شا حمل رقم ( 825عنوان التحرى)
املو�ضـوع  /ميهل وينذر املنذر  -للمنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره ( )55،000درهم
(خم�سـة وخم�سـون االف درهم اماراتي) درهم م�سحوبا على بنك (ر�أ�س اخليمة الوطني) مبوجب ال�شيك
رقم  000631بتاريخ  2021/3/28وكذلك الفوائد القانونية الت�أخريية ح�سب الأ�صـول القانونية
وذلك خالل مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سيطر املنذر التخاذ كافة االجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر
تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

حكومة دبي
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
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حكومة دبي
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العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/7904

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/7903

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8150

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8109/2021

املنذرة � :شركة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليه  -1 :دیدار �شودری �شاهد �شودری
(جمهول حمل الأقامة)
ف���إن امل��ن��ذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعه �سداد الدين املرت�صد
بذمتهم مبلغ وق���درة  11057وذل���ك خ�لال خم�سة اي���ام م��ن تاريخ
اال�ستالم مف�صله كاالتی  -:مبلغ وق��درة  10468دره��م قيمه ايجار
للفرتة م��ن  2021/3/25وح��ت��ى ت��اري��خ - .2021/6/24مبلغ
وقدرة  589درهم ر�سوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

املنذرة � :شركة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم �-1 :صالون �سكاى �ستار لل�سيدات
 - 2زهري هوجن �سون ( -جمهول حمل الأقامة)
ف�إن املنذرة تكلف املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعه �سداد الدين املرت�صد بذمتهم مبلغ وقدرة
 5195وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ اال�ستالم مف�صله كاالتی  :مبلغ وقدرة 3580
دره��م قيمه اعمال ال�صيانه ح�سب ماهو وارد بتقرير ال�صيانه باالمر على عري�ضه رقم
 - 2021/1447مبلغ وقدرة  545درهم قيمه ايجار  2ايام ح�سب ماهو وارد بتقرير
الأمر على عري�ضه رقم  - 2021/1447مبلغ وقدرة  1070درهم ر�سوم وم�صاريف
االمر على عري�ضه رقم 2021/1447
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املخطرة  :كراج جنم االحتاد لل�سيارات ذ.م.م
بوكالة املحامي /خليفة ال�سادة
املخطر �إليه  :بيجوي بابي بابي بوهنان  -هندي اجلن�سية
(جمهول حمل الإقامة)
تخطر املخطرة مبوجب هذا االخطار املخطر اليه ومتهله مدة خم�سة �أيام �إعتبارا
من تاريخ تبليغه بهذا االخطار لإع��ادة وت�سليم املخطرة مبلغ وقدره 60,000
درهم (�ستون الف درهم) ،وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطرة �إىل اتخاذ
الإج���راءات القانونية و�إق��ام��ة الدعوى يف �سبيل �إل��زام املخطر �إليه ب�سداد املبلغ
املذكور بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد.
الكاتب العدل

املنذر  :ال�شيخ �أحمد بن خالد بن را�شد بن احمد املعال
املنذر اليهما � - 1 :سينو اف ام م م ح
 -2ال�سيدة  /دوجنمي �شينج � -صينية اجلن�سية  -ب�صفتها كفيل مت�ضامن
املو�ضوع  :انذار بالف�سخ واالخالء ملخالفة القانون و�شروط العقد
لذلك
فاملنذر يخطركم بهذا الإنذار وينبه ب�ضرورة العمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله و�سريان كافة �آثاره القانونية من تاريخ
اعالنه اليكم ..
 )1ف�سخ العقد لإخاللكم بالإلتزامات املفرو�ضة عليكم مبوجبه ،و�سداد ال�شرط اجلزائي املتفق عليه فوراً
� )2إخالء امل�أجور وت�سليمه باحلالة التي كانت عليها وقت ت�سلمكم.
� )3سداد كافة فواتري الكهرباء واملياه وال�صيانة وال�صرف ال�صحي واملبالغ املدفوعة من املنذر وما ي�ستجد حتى
تاريخه .و�إال ف�إننا �سنتخذ �سائر الإجراءات القانونية والق�ضائية الكفيلة بحماية حقوق موكلنا وا�ستيفاء �سائر املبالغ
املدفوعة بالإ�ضافة �إىل جميع التعوي�ضات اجلابرة للأ�ضرار املادية واملعنوية مع �سائر الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة .حمتفظني يف �أثناء ذلك ب�سائر احلقوق الأخرى املخولة �إىل موكلنا عقداً �أو قانونا.

الكاتب العدل
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حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3139/2019/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عبدالر�سول احمد عبداهلل احمد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :موارد للتمويل
وميثله  :علي �سلطان �سامل الكندي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/11/14بالزام املدعي عليها
بان ي�ؤدي لل�شركة املدعية مبلغ  60248.85درهم وفوائده بواقع  %9من تاريخ احلكم
وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صروفات و�ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  1064/2021/361ا�ستئناف �أمر اداء

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  1256/2021/322ا�ستئناف عقاري

رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/الك�شمانان جاني�ساه  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /دار التمويل ���ش.م.ع  -نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية
امل��ذك��ورة �أع�لاه ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أم��ر الأداء املقيد من قبلكم
وحددت لها جل�سه يوم الأحد املوافق  2021/10/31ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 7071/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موجل اليكرتوميك �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )57.188.80درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/كو�سرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م  -جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /كو�سرتا هوم�س بروبرتي ماجنمنت منطقة
حرة ذ.م.م وميثله :خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  -قد
ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/75عقاري كلي وح��ددت لها
جل�سه ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021/10/05ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
 13/2021/7747عمايل جزئي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
 4728/2021/60امر �أداء

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
 6099/2021/60امر �أداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ملتي لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :فيجاي كومار ناتاراجان
ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 99.500درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اقامة الدعوى و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/19ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2021/3783تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سوبا�ش بابو كارياتو جوباال كري�شنان ناير
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة)
نعلنكم ب�أنه مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اال�سهم امل�سجلة يف �سوق
دبي املايل عدد اال�سهم  4005وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف �أعاله وذلك للعلم مبا
جاء ونفاذ مفعولة قانوناً.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 7182/2021/13:عمايل جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثالثة رقم 25
مو�ضوع الدعوى  :احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي له مبلغ ( )628.287.50درهم �ستمائة وثمانية وع�شرون
الفا ومائتان و�سبعة وثمانون درهما وخم�سون فل�سا  -والفائدة على هذا املبلغ بواقع � %5سنويا من تاريخ رفع
الدعوى وحتى ال�سداد التام مع حتميلها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:هوارد جيم�س بانك�س
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ال�صفا االوىل  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى ام ا�س ام � - 1شقة العلوي بالقرب من
حمطة نور بنك  -وميثله:مانع �سعيد �سيف حارب املهريي
املطلوب �إعالنه  -1 :ادمار�س منطقة حرة ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي له مبلغ ()628.287.50
درهم �ستمائة وثمانية وع�شرون الفا ومائتان و�سبعة وثمانون درهما وخم�سون فل�سا  -والفائدة على هذا املبلغ
بواقع � %5سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع حتميلها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/19ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنتمكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 850/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى � :إحالة الق�ضية رقم  2021/187ا�ستئناف عقاري من حمكمة اال�ستئناف اىل حمكمة اول درجة وا�ستكماال
لباقي االج���راءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واع�لان املدعى عليه بها وفقاً
ل�لاج��راءات املتبعة لديكم وال��زام��ه ب���أن ي���ؤدي للبنك املدعي مبلغ وق��دره  1.128.752.63دره��م (مليون ومائة وثمانية
وع�شرون ال��ف و�سبعمائة واث��ن��ان وخم�سون دره��م وثالثة و�ستون فل�س) والفائدة بواقعة � %9سنوياً اعتباراً من تاريخ
 2020/3/4وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م - 042227008:هاتف متحرك
رقم - 0557016552:فاك�س رقم - 042227002:مكاين3135291835:
املطلوب �إعالنه  -1 :نا�صر علي �سليمان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/8:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك
االمارات دبي الوطني �ش.م.ع باوال:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )1.128.752.63والفائدة بواقع  %5من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -ثانيا:الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل  ,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

رئي�س الق�سم

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن ب�سداد مبلغ وقدره ()45.000.00
درهما خم�سة واربعون الف درهما  -باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.
املدعي�:شركة فا�ست تراك لت�أجري االالت واملعدات �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة جبل علي ال�صناعية االوىل  -بناية كاندا�س جروب  -هاتف رقم- 042355103:
فاك�س رقم - 042631309:متحرك رقم - 0503686287:رقم مكاين0830765825:
املطلوب �إعالنهما  -1 :مانوج تاند�شريي دهارمان  -2مودلر كون�سبت�س �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/15:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن ب��ان ي�ؤديا للمدعية قيمة ال�شيك ال���واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ()45.000
درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/8/23:وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم
وامل�صاريف ورف�ضت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 17086/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Natasha Ricky Capuatan Perong, Filipino national, residing at the Emirates of Dubai, the
City of Dubai, Diera, Altani Building, Flat 12 - Mobile No 058-404 4296
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 32,064
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 32,064; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:
Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2015

Black

Renault Duster

T

Dubai

10168

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Public Notice

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1322/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/828:عقاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:الك�ساندرو�س جورجيو�س ايكنوميد�س
عنوانه�:إمارة دبي اخلليج التجاري �شارع االبراج برج ت�شر�شل التنفيذي مكتب 3504
وميثله :جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :كيه ام بروبرتيز �ش.ذ.م.م � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/828:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/05ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Notification of Publication
)Case No. SHCFICIREA2021/0002555, Civil (partial
To the defendant:
Zohaib Saleem Muhammad Saleem, Nationality: Pakistan
We want to inform you the Claimant/Sharjah Taxi has filed the case
mentioned above, and the following judgment has been made: The
court has made the judgment as the claimant was appeared: - to
obligate the defendant to pay an amount of 17212.75 dhs (Seventeen
thousand two hundred and twelve dirhams and seventy-five fils),
with obligating him to pay the fees and expenses.
Edited by the employee
Customer Happiness Center
Judge/ Najim Naqeela
Sharjah Court - First Instance Court

Legal notice by publication

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالن�شر
 4855/2021/60امر �أداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حديد االمارات للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :فالكون ال�ست�شارات هند�سة امل�ساحة
قررت حمكمة دبي االبتدائية ب��ت��اري��خ� 2021/8/1:أوال :بانفاذ العقد التجاري املربم بني
املدعية واملدعى عليها ثانياً :بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ  87.228درهم
(�سبعة وثمانون �ألفا ومائتان وثمانية وع�شرون درهماً) مع الفائدة القانونية بواقع %5
�سنوياً من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5934/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )600.000دره��م باال�ضافة
للفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/6/30:حتى متام الوفاء والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:فازاباليل يوهانان �ساميون
عنوانه:امارة دبي  -ديره الق�صي�ص بناية بوهليبه  -الطابق الثاين مكتب  - 121م��ك��اين- 3995495418:
هاتفh.aljaberiadvocates@gmail.com - 0545385010:
وميثله:ح�صة �سيف �سامل �سيف اجلابري
املطلوب �إعالنه  -1 :برابي�ش كومات كارا بها�سكاران تيكي كوالنتيكاندي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/23:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )600000درهم فقط مبلغ وقدره �ستمائة الف درهم والفوائد بواقع
 %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل املحاماة .ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6190/2021/60:امر اداء

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما  -1 :االختيار امللكي لتجارة االثاث �ش.ذ.م.م  -2عبدالقادر حممد �سيد علي
ب�صفته مدير االختيار امللكي لتجارة االثاث �ش.ذ.م.م جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله :مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
طلب ا�ست�صدار ام��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب��ت��اري��خ 2021/8/4:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )32.150درهم (اثنني وثالثون
�ألف ومائه وخم�سون درهم) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك حتى متام
ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب
النفاذ املعجل ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :فرندز زون لتجارة الهواتف �ش.ذ.م.م جمهول حمل الإقامة
مب��ا ان امل��دع��ي �:أم ت��ي ب��ي لتجارة االل��ك�ترون��ي��ات �����ش.ذ.م.م حالياً (�شركة كندروتيك لتجارة
االلكرتونيات ذ.م.م �سابقاً) وميثله :بدر حممد علي القرق
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/23:بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )2105درهم فقط مبلغ وقدره (�ألفني ومائة وخم�سة درهم)
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد والزامها امل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6880/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/3869أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )19254.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م)  -االمارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا)
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية ام ا�س ام
� - 1شقة  - R03+R04بجوار اوتو الند موتورز
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد علي �أبواحل�سن روان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )19254.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4887/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1507/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )39802.47درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ � :شركة الروابي للألبان �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلوانيج االوىل  -دبي � -شارع �شارع العيا�ص  -مبنى عقار رقم
� - 283-133شقة عقار رقم - 283-133:بالقرب من دوار اخلوانيج وم�سجد اخلوانيج
املطلوب �إعالنه  -1 :كرمي دي ال كرمي �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )39802.47درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5530/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )644.596.13درهم �ستمائة
واربعة واربعون الفا وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم وثالثة ع�شر فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:دانوب ملواد البناء �ش.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع جافزا  -مبنى �أر�ض اي دبليو تي ايه
 -10البوابة رقم  4دوار رقم  - 6وميثله:حليمة مرت�ضى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب �إعالنه  -1 :طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/8/31:بالزام
�شركة /طائف املدينة للمقاوالت �ش.ذ.م.م بان ت�سدد اىل �شركة/دانوب ملواد البناء �ش.م.ح مبلغ ()644.596.13
درهم �ستمائة واربعة واربعون الفا وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم وثالثة ع�شر فل�سا  -والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ 2019/8/26:وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم اتعاب
املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13356بتاريخ 2021/10/3
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
يف الدعوى رقم 760/2020/20:جتاري كلي
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ
وق��دره ( )15.411.693.48درهم درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد
والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعاده  -مبنى ا�سبكت � -شقة  - 3401ابراج
رجال االعمال  -الطابق 34
املطلوب �إعالنهما � -1 :سانات كاندها�شريى باراييل � -2ساريت كاندا�شريي باراييل � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والت�ضامم فيما
بينهم بان ي���ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )15.411.693.48دره��م دره��م والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 09.30ص 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Date 3/ 10/ 2021 Issue No : 13356

Subject: Public Notice in lawsuit
No. 2947/2021 Civil, Partial – Ajman
Mr. Umar Din Nekam Din - Defendant
With Reference to the register of the Director of the Department of
Technical Experts Affairs No. 2063/2021 dated on 15/09/2021, they
assigned us to undertake the task in the case referred to above, to carry
out the work of computational expertise in lawsuit No. 2947/2021 Civil,
Partial Ajman, against you from Al Raha Taxi L.L.C. we would like to
invite you to the second accounting experts' meeting in our office «Parker
Russell Obaid Auditing» located in Dubai - Centre Deira and near Metro
Station Thursday 07/10/2021 mentioned above. 12:30PM, Port Saeed Al
Wahda building 5th floor to provide us flat No. 504 - opposite of City Tel:
04/2959958 on with documents related to the lawsuit mentioned above.
Computational Expert
Mansor Abdel Wahab Mohammad

No. 149243/1/2021
Notifying Party: PRECISION PLASTIC PRODUCTS CO L.L.C
Notified Parties:
)1-AL TAJARUBUH FOODSTUFF TRADING (L.L.C
2- BISW AJIT SARKAR-indian-cheque writer
)(residence is unknown
Legal notice subject
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

Request for Notification by Publication for an Execution Case
Notification by Publication for a Judgment Debtor
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
First Gulf Line Road Contracting LLC- Dubai Branch - Mohamed Asif Mohamed Ahmed
Payment Notification of the Case No. SHCEXCICOMS2021/0003610 -Commercial

Notification by Publication
No. 8149/2021
Notifying Party : Marco Zacchei
Notified Party : OZNL LEISURE SERVICES FZE
Under hereby, the Notifying Party notifies the Notified Party to
pay him an amount of AED 500,000 within five days as maximum
as of the date of receiving thereof, otherwise the Notifying will
have to file the substantive Case against you in order to keep
you under obligation to pay the above stated amount with the
legal interest until the payment is made in full. You shall pay the
charges, the expenses and the attorney fees. All the Notifying
Party's rights are reserved.
Notary Public

 To the Judgment Debtor: First Gulf Line Road Contracting LLC.Address: Emirate of SharjahAlsoor Area - Mohamed Ibrahim Al midfaa St. -Hurria Tower - Golden Tower Grocery - under
the tower and sunrise medical centre - seventh Floor - Office No. 704 - Tel: 065517006 - Tel:
0503658943. First Gulf Line Road Contracting LLC - Dubai branch - Address: Emirate of Dubai
- Bur Dubai Area- Istidamah Centre - Office No.205- Tel: 0503658943. Mohamed Asif Mohamed
Ahmed - Address: Emirate of Sharjah - Alsoor Area - Mohamed Ibrahim Al midfaa St.-Al Horria
Tower - Golden Tower Grocery and Sunrise Medical Centre under the tower - seventh Floor
- Office No. 704 - Tel: 065517006- Tel: 0503658943. Whereas a copy of the judgment passed
against you in favor of the plaintiff - in attached herewith. AL-Manfaz AL-Waheed Trading LLC.
In the above mentioned case. Whereas the said Judgment creditor has requested for execution
of the judgment and he paid the fees and as the judgment requested for execution as follows:
Total amount fees and expenses included is 675410. Therefore you are ordered to pay the
above-mentioned amount within (15) days from the date of your notification by this publication.
Otherwise, the court will make the legal compulsory execution procedures against you.
Judge / Moutasim Ahmed Sameer Abu Shadi
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court
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يب�شر با�ستكمال جهود تعايف �سوق الن�شر العربي والعاملي

ال�شارقة الدويل للكتاب ينطلق بدورته الـ 40
يف الثالث من نوفمرب املقبل حتت �شعار (هنا ..لك كتاب)
••ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة ال�شارقة للكتاب عن انطالق
فعاليات ال���دورة الأرب��ع�ين م��ن معر�ض
ال�شارقة ال���دويل للكتاب – �أح���د �أكرب
ثالث معار�ض للكتاب يف العامل -حتت
�شعار “هنا ..لك كتاب” يف الثالث من
نوفمرب املقبل يف مركز �إك�سبو ال�شارقة،
و�ستوا�صل فعالياته على مدار  11يوماً
حتى  13نوفمرب مب�شاركة كبار الكتاب
العرب والأجانب ،ودور ن�شر من خمتلف
بلدان العامل.
وك�شفت الهيئة �أن الدورة اجلديدة من
املعر�ض ت�شكل حدثاً مف�صلياً من تاريخ
امل��ع��ر���ض ،وت��ع��ك�����س ال��ت��ج��رب��ة العميقة
التي �أر���س��اه��ا م�شروع ال�شارقة الثقايف
بقيادة وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ

الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ال�شارقة،
حيث تفتح الباب �أمام القراء يف الإمارات
واملنطقة وال��ع��امل على ج��دي��د �صناعة
الكتاب مبختلف اللغات.
وح����ول ان��ط�لاق ال�����دورة الأرب���ع�ي�ن من
امل��ع��ر���ض ،ق��ال �سعادة �أح��م��د ب��ن ركا�ض
العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب:
“�إن املعر�ض يدعو كل فرد يف الإمارات
واملنطقة حل�ضور دورة ا�ستثنائ ّية ،ت�ؤكد
ر����س���وخ ال����ر�ؤي����ة ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة م��ن��ذ �أك�ث�ر من
�أرب��ع�ين عاماً اجت��اه اال�ستثمار بالر�أ�س
امل�����ال ال��ب�����ش��ري م���ن خ��ل�ال اال�ستثمار
ب��وع��ي امل��ج��ت��م��ع��ات وم��ع��ارف��ه��ا لتحقيق
نه�ضة �شاملة ت�ستند �إىل خ�صو�صية
الثقافة الإم��ارات��ي��ة وم��ا قدمته جتارب

احل�ضارات والثقافات الإن�سان ّية».
و�أ����ض���اف“ :مل ي��ك��ن م��ع��ر���ض ال�شارقة
للكتاب يف يوم من الأيام معر�ضاً القتناء
ال��ك��ت��ب وح�����ض��ور اجل��ل�����س��ات احلوارية
النقا�شية ،و�إمنا ظل منذ انطالقه قبل
�أربعني عاماً م�شروعاً ثقافياً متكام ً
ال
يقود �صناعة الن�شر يف الإمارات واملنطقة
وي��ف��ت��ح �أب�����واب ال��ت��وا���ص��ل امل��ت��ك��اف��ئ بني
الثقافة العربية ونظريتها من ثقافات
العامل ،يف الوقت ذاته يبني �أجيا ًال من
ال��ق��راء وي��ع��زز م��ن ارت��ب��اط��ه��ا بالكتاب،
ان��ط�لاق��اً م��ن حقيقة �أن الأمم تنه�ض
بعقول �أبنائها ،ووعي الفرد يف جمتمعه
ه���و �أوىل ل��ب��ن��ات ال��ن��ه��و���ض واالرت���ق���اء ال�صناعات الإب��داع��ي��ة يف ال��ع��امل وعلى ع��ام معر�ض ال�شارقة ال���دويل للكتاب� ،أك�بر حملة ثقافية يف املنطقة والعامل( ،ه���ن���ا ..ل��ك ك��ت��اب) ي���ؤك��د �أن ل��ك��ل فرد
احل�ضاري».
ر�أ���س��ه��ا ���ص��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب ،خ��ا���ص��ة و�أننا �أن املعر�ض هذا العام ي�ستكمل الر�سالة حتت �شعار “�إذا مهتم ب�شي ،يعني مهتم م��ه��م��ا ك���ان اه��ت��م��ام��ه و���ش��غ��ف��ه وحلمه،
������دورة
ل
ا
��ل
ك
��ش��
�
��
ت
أن
�
“نتطلع
وت����اب����ع:
ل���ه ك��ت��اب ومي��ك��ن��ه احل�����ص��ول ع��ل��ي��ه من
ن��درك م��ا واجهته ه��ذه ال�صناعات من التي وجهتها هيئة ال�شارقة للكتاب �إىل بالكتب”،
اجلديدة من املعر�ض دفعة قوية لقطاع �آث��ار جراء جائحة كورونا ،فنحن نعمل العامل منذ �أ�شهر قليلة والتي جاءت يف م����ؤك���دة �أن امل��ع��ر���ض ب��اخ��ت��ي��اره ل�شعار “معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب».
لت�ستكمل ال��دورة الأربعني من املعر�ض
م���ا ق���ادت���ه ال������دورة امل��ا���ض��ي��ة م���ن جهود
لتحقيق التعايف الكلي والكامل ل�سوق
الكتاب و�إنتاج املعرفة العربي والعاملي».
ووج������ه ال���ع���ام���ري دع������وة للم�ؤ�س�سات
الثقافية ودور الن�شر يف املنطقة والعامل
ال�ستثمار ما يتيحه املعر�ض من فر�ص
ل��ب��ن��اء ����ش���راك���ات وم����ا ي��ف��ت��ح��ه م���ن �أفق
لتعزيز التعاون بني العاملني يف قطاع
�صناعة الن�شر وال�صناعات الإبداعية
عموماً ،الفتاً �أن الكثري من النا�شرين
وامل�ؤ�س�سات الثقافية امل�شاركة يف املعر�ض
م���ن خم��ت��ل��ف ب���ل���دان ال���ع���امل حت�����ض��ر يف
املنطقة العربية للمرة الأوىل ،والكثري
منها يتطلع لتعزيز جماالت التعاون مع
�صناع املعرفة و���س��وق الكتاب يف العامل
العربي.
وح������ول ����ش���ع���ار ال��������دورة اجل����دي����دة من
املعر�ض� ،أو�ضحت خولة املجيني ،من�سق

خ��ول��ة املجيني:����ش���ع���ار امل���ع���ر����ض
ي�����س��ت��ك��م��ل ر���س��ال��ة
الهيئة يف حملتها
(�إذا م��ه��ت��م ب�شي،
يعني مهتم بالكتب)

خولة للفن والثقافة تطلق معر�ضها الأول
«الوحدة يف التنوع» يف �أوبرا دبي
�أطلقت خولة للفن و الثقافة  -امل�ؤ�س�سة الثقافية
الفنّية التي � ّأ�س�ستها �سمو ال�شيخة خولة بنت
�أحمد خليفة ال�سويدي حرم �سمو ال�شيخ طحنون
بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني لتفعيل
الإهتمام بالفنون الكال�سيكية و�إحياء فن اخلط
العربي و�صقل املواهب ال�شابة فعاليات معر�ض
ال��وح��دة يف ال��ت��ن��وع يف �أوب����را دب���ي ال���ذي ي�ستمر
حتى  12من اكتوبر اجلاري مب�شاركة  41فنانا
يقدمون  54عمال فنيا .
ح�ضر فعاليات اليوم الأول من املعر�ض ال�شيخ
حممد بن �سلطان بن خليفة بن زاي��د �آل نهيان
حيث ق��ام بجولة يف �أرج���اء املعر�ض ال���ذي يقام
مبنا�سبة ال��ذك��رى ال�سنوية الأوىل ل “ خولة
للفن و الثقافة “ مطلعا على اللوحات الإبداعية
التي جاءت من ت�صميم �سمو ال�شيخة خولة بنت
�أحمد خليفة ال�سويدي و كذلك الأعمال الفنية
امل�صاحبة التي يعر�ضها فنانون من �أنحاء العامل
�شملت �أعمالهم اللوحات واملنحوتات والزخرفة .
ك��م��ا ح�ضر امل��ع��ر���ض م��ع��ايل الأدي����ب حم��م��د املر
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة م���ؤ���س�����س��ة م��ك��ت��ب��ة حممد

بن را�شد �آل مكتوم و �سعادة �أغ���ادا غاربا �سفري
جمهورية النيجر املعني ل��دى ال��دول��ة والفنان
الت�شكيلي الإم��ارات��ي مطر بن الح��ج �إىل جانب
عدد من الفنانني الت�شكيليني و متذوقي الفن .
و�أع��رب��ت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أحمد خليفة
ال�سويدي عن �شكرها وتقديرها لل�شيخ حممد
ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان على ت�شريفه
واف��ت��ت��اح املعر�ض مب��ا يعك�س �إهتمامه وحر�صه
على رعاية الإبداع والفنون الفتة �إىل �أن القيادة
الر�شيدة يف دولة الإمارات حري�صة كل احلر�ص
على النهو�ض بامل�شهد الثقايف وتطويره ب�شكل
م�ستمر وجعل الدولة مركزا للثقافة وحا�ضنة
للإبداع.
و�أك���دت �سمو ال�شيخة خولة بنت �أح��م��د خليفة
ال�سويدي �أن “خولة للفن والثقافة” حتر�ص
من خالل ما تنظمه من فعاليات ومعار�ض على
رع��اي��ة خمتلف ال��ف��ن��ون وال �سيما يف جم��ال فن
اخلط العربي وذلك يف �إطار �سعيها لدعم املبدعني
ال�شباب وتدريبهم و�صقل مواهبهم وقدراتهم
يف املجاالت الثقافية والفنية ف�ضال عن تعزيز

االهتمام مبجاالت الفنون الكال�سيكية واخلط
العربي والزخرفة الإ�سالمية واملو�سيقى وال�شِ عر
والأدب الفتة �إىل �أن اختيار امل�ؤ�س�سة لأوبرا دبي
لكي تطل على جمهورها بهذا املعر�ض ال�ضخم
مبنا�سبة االحتفال مب��رور عام على ت�أ�سي�سها ملا
ميثله هذا ال�صرح الثقايف الذي تتج�سد فيه �أروع
احل��وارات الإن�سانية وبناء ج�سور بني ح�ضارات
وثقافات العامل ال��ذي ي�شع منه �أل��وان املو�سيقا
و�سيمفونيات الغناء وروائع فنون الأداء وها نحن
اليوم نحتفي يف ه��ذا ال�صرح لنوجه ر�سالة ب�أن
الإم��ارات منارة ترثي امل�شهد الثقايف يف املنطقة
ب��ل��وح��ات ف��ن��ي��ة وع���رو����ض م��رم��وق��ة حت��ت��ف��ي بها
الأجيال القادمة.
و�أ�����ش����ارت ���س��م��وه��ا �إىل �أه��م��ي��ة امل��ع��ر���ض يف دعم
امل�����ش��ارك�ين و�إي��ج��اد من�صة ثقافية لهم لعر�ض
حوارية خا�صة يف فن اخل��ط العربي �إىل جانب
تعريف ال��زوار �إىل جمالية اخلط العربي حيث
ي�أخذ املعر�ض زواره �إىل ه��ذا العامل عرب طيف
وا���س��ع م��ن الأع��م��ال وامل�����ش��ارك��ات ال��ت��ي جتمع ما
بني الزخرفة واخلط ف�ضال عن  54عمال فنيا
متنوعا يحت�ضنها معر�ض “الوحدة يف التنوع”
وت��ن��ت��م��ي مل��خ��ت��ل��ف امل���دار����س ال��ف��ن��ي��ة الت�شكيلية
واحل��روف��ي��ة ت����روي ج��م��ال��ي��ات ال��ت��ن��وع وق�ص�ص
التعاي�ش والت�آلف بني ح�ضارات العامل و�شعوبه
مبا يج�سد ر�سالة امل�ؤ�س�سة ب�أن تكون منارة على
ال�ساحة الفنية والثقافية.
و�أ���ش��اد معايل الأدي���ب حممد امل��ر رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف حديث خا�ص لوكالة �أنباء الإم���ارات  /وام /
بامل�ستوى ال��ف��ن��ي ال��ع��ايل للمعر�ض مب��ا ي�ضمه
م��ن �أع��م��ال فنية مت��زج م��ا ب�ين امل�ضمون الأدبي
و ال�����ش��ع��ري اجل��م��ي��ل ال����راق����ي و ب�ي�ن الأع���م���ال
اخل��ط��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ح م��ن��ه��ا ال��روح��ان��ي��ة و متزج
اخل��ط ب��ال��زخ��ارف اجلميلة م���ؤك��دا �أن��ه��ا جتربة
فنية رائدة وعلى املهتمني و املتذوقني للأعمال
الفنية و الطلبة الدار�سني للفنون زيارة املعر�ض

للإطالع على هذه الأعمال الإبداعية املميزة .
وقال معاليه �أنه �أطلع على �أعمال �سمو ال�شيخة
خولة بنت �أحمد خليفة ال�سويدي للمرة الأوىل
خ�لال زي��ارت��ه ملعر�ضها الفني ال���ذي نظمته يف
العا�صمة الربيطانية يف  2017حتت عنوان “
احلب و ال�سالم “ يف “ �سات�شي غالريي “ الذي
يعد من �أهم الدور الفنية يف بريطانيا حيث �أطلع
على جتربتها الفنية املميزة و كيفية مزجها بني
اخلط و الزخرفة و الرتكيب الفني  ..الفتا اىل
�أن معر�ض اليوم هو �إمتداد لتلك التجربة الأوىل
الناجحة بكل املقايي�س .
و �أ���ش��ار معاليه عقب جولته يف �أرج���اء املعر�ض
�أن الأعمال الفنية التي عر�ضتها م�ؤ�س�سة خولة
للفن و الثقافة لعدد من الفناانني العامليني و
املحليني ه��ي �أع��م��ال فنية جميلة تنم ع��ن ح�س
فني راق��ي و تبني م��دى الرعاية وال��دع��م الذي
تقدمه امل�ؤ�س�سة ل��ه���ؤالء الفنانني  ..الف��ت��ا �إىل
�أن ال��ف��ن��ون يف ك��اف��ة ال���دول املتقدمة ال تنمو و
ال ت��ت��ط��ور اال ب��رع��اي��ة م��ن ج��ان��ب ال�شخ�صيات
املجتمعية و م�ؤ�س�سات الدولة و رعاة الفنون.
من جابها قالت الدكتورة ملي�س القي�سي مدير “
خولة للفن و الثقافة “ ت�شرفنا بح�ضور ال�شيخ
حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان ملعر�ض “
الوحدة يف التنوع “ الذي يعترب الأول من نوعه
على م�ستوى ال��دول��ة حيث جمع �أك�بر ق��در من
الفنانني العامليني و املحليني عر�ضوا �أعمالهم
بالتزامن مع معر�ض �سمو ال�شيخة خولة بنت
احمد خليفة ال�سويدي حتت م�سمى “ بني ال�شعر
و اخلط “ فهي فنانة و �أديبة و خطاطة متيزت
�أعمالها بخط �إبداعي جديد.
و �أ���ش��ارت �إىل ان معر�ض “ الوحدة يف التنوع “
ي�ضم �أع��م��اال فنية دجم��ت ب�ين اخل��ط و الفنون
الكال�سيكية و ف��ن ال��ر���س��م و ال��ن��ح��ت و الفنون
التعبريية و ي�شرفنا نحن يف “ خ��ول��ة للفن و
الثقافة “ �إ�ستقبال ك��اف��ة املهتمني بالثقافة و
الفن يوميا حتى  12من �أكتوبر.

�أح��م��د العامري:نعمللتحقيقالتعايف
ال���ك���ل���ي وال���ك���ام���ل
ل�������س���وق ال���ك���ت���اب
و�إن�����ت�����اج امل��ع��رف��ة
ال���ع���رب���ي وال��ع��امل��ي
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�أطلق جنم (ذا فوي�س) �أنطوين توما �أخري ًا فيديو كليب
�أغنية بعنوان (،)Show Me How You Dabke
وهي من كلماته و�أحلانه و�إخراج بيار خ�ضرا.
ويف هذا احلوار ،يتحدث توما عن �أغنيته اجلديدة ،وكيف
�أ�صبحت الدبكة �إنكليزية� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املوا�ضيع
الفنية.

َمن يكتب �شيئ َا ال ي�شبهني فلن �أقبله

31

�أنطوين توما� :أ�ستوحي �أعمايل من ق�ص�ص واقعية
• كيف تتحدث عن تفا�صيل �أغنيتك
اجل���دي���دة ،ال��ت��ي ت��ب��دو غ��ري��ب��ة بع�ض
ال�شيء؟
 الأغ��ن��ي��ة حت��م��ل بع�ض الغرابةك��م��ا ي��ب��دو ب���داي��� ًة م���ن عنوانها،
وا�ستخدام كلمة دبكة يف جملة
باللغة الإنكليزية يعك�س ذلك.
ف��ك��رة الأغ��ن��ي��ة ب����د�أت ق��ب��ل نحو
عام ،وتعك�س ت�أ ُّثري باحل�ضارتني
العربية والغربية ،ف�أنا ع�شتُ يف
فرن�سا ول��ن��دن ،ويف ال��وق��ت ذاته
�أنا لبناين ومت�أثر ببلدي وبكل
البلدان العربية ،ل��ذا �أحببت
�أن �أق���دم �أغ��ن��ي�� ًة تعك�س هذه
اخل���ل���ط���ة ،ول���ك���ن بطريقة
ظريفة بعيدة عن اجلدية.
ب��ح�����س��ب ال��ق�����ص��ة� ،أظ���ه���ر يف
الكليب و�أح��اول التقرب من
�إح��دى الفتيات ،ولكنها
ت���ق���ط���ع الطريق
ع���ل ّ���ي ،وتقول
يل �إن��������ه��������ا
ال حت�����ب
ال���ت���ح���دث
ب�����ال�����ل�����غ�����ة
ا لإ نكليز ية
و�إذا رغبتُ
بالتحدث معها،
ف��ي��ج��ب �أن �أرق�������ص
ال����دب����ك����ة ،فا�ستدعيتُ
�أ�صدقائي ورق�صناها معاً.
وال�سبب الأ���س��ا���س��ي ال���ذي جعل
الأغ��ن��ي��ة حت��ظ��ى ب�����ص��دى �إيجابي،
هو الفيديو الكليب اخلا�ص بها ،وهو
م���ن ت��وق��ي��ع ب���ي���ار خ�����ض��را ال�����ذي كان
( )Choreographerو�أ�صبح
مخُ ْ ��� ِرج���اً ،و���س��ب��ق �أن �أخ����رج فيديو
كليب للفنانة داليدا خليل.
ك����ل �����ش����يء مم���ي���ز يف الكليب،

مالب�س الراق�صني ،مالب�سي ،الت�صوير ال��ذي بدا
وك�أنه يف دبي ،مع �أنه مت ت�صويره يف لبنان ،الألوان،
الق�صة ،وه��و يحظى ب���أ���ص��داء �أك�ثر م��ن �إيجابية.
حتى املوزع هاري هيدي�شيان ،هو �أ�سا�سي يف الأغنية
لأن��ه ا�شتغل على املقطع ال��ذي له عالقة بالدبكة،
وتعاونا معاً مو�سيقياً.
• وك�أن ق�صة الكليب حقيقية؟
 مل يح�صل �أن ُطلب مني �أن �أرق�ص الدبكة ،لكنكثريين يقولون يل �إنهم ال يحبون الثقافة الغربية.
لكنني �أ�ستوحي �أعمايل من ق�ص�ص ح�صلت معي �أو
مع �أ�صدقائي.
• جتربتك الفنية مم��ي��زة ،كونك تنتج �أعمالك
وتلحنها وتغ ّنيها .هل هذا الأم��ر يريحك
وتكتبها ّ
فنياً؟
 طبعاً.ه��ذا الأم���ر ي�ساعدين ك��ث�يراً ،لأن �أي عمل �أقدّمه
ينبع مني ،وه��ذا يريحني وال يجربين على غناء
كالم قد ال �أقوله يف احلقيقة� .أنا كتبتُ و ّ
حلنتُ هذه
الأغنية بالتعاون مع �شاب ا�سمه روي �شل�ش ،الذي
كتب و ّ
حل��ن املقطع ال���راب يف الأغ��ن��ي��ة ،وه��و يكتب
كلمات �أغنياته �أي�ضاً .حتى �إنني �أتدخّ ل يف التوزيع،
وا�شتغلتُ �أن��ا وروي معاً ،ودخلنا اال�ستوديو وكتبنا
معاً ال�صولو اخلا�ص بالدبكة .الفن واملو�سيقى هما
غرامي ،و�أن��ا ب��د�أت باملو�سيقى قبل �أن �أب��د�أ بالغناء،
وكنت �أع���زف على �آل��ة البيانو منذ �أن ك��ان عمري
ع�شر �سنوات.
وهذا الأمر ي�ساعدين كثرياً.
���راج���ع م�ستوى
• يف ظ��ل الأزم����ات الإن��ت��اج��ي��ة و َت ُ
الكلمة ،هل قدرتك على الغناء والتلحني والكتابة
َ
اعتدت
حتميك م��ن ال�تراج��ع ع��ن امل�ستوى ال���ذي
عليه؟
 ب�����د� ُأت ب��ه��ذه ال�����س��ك��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ،وه���ذا الأمر���س��اع��دين يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ع�ين ،كما
على هويتي املو�سيقية� .أت��دخ��ل يف ك��ل �شيء وهذا
الأم�����ر ي����ؤم���ن ا���س��ت��م��راري��ت��ي م���ن دون ال��ت���أث��ر مبا
يح�صل حولنا ،عدا عن �أنني ل�ست بحاجة لأن �أدفع
امل��ال للكاتب �أو امللحن ،لأنني �أهت ّم �شخ�صياً بهذا
املو�ضوع.
• لكن ه��ن��اك مَ��ن يعترب �أن امل�����ش��ارك��ة �ضرورية

منة �شلبي تخو�ض ال�سباق
الرم�ضاين مب�سل�سل جديد
تخو�ض الفنانة منة �شلبى ،ال�سباق الرم�ضانى املقبل ،مب�سل�سل جديد،
تعود من خالله �إىل الدراما بعد غياب عام على �أق�صى تقدير ،منذ �أن
ريا وقت
قدمت م�سل�سل "ليه لأ" يف مو�سمه الثاين ،والقى
ً
جناحا كب ً
عر�ضه.
ويعد م�سل�سل منة �شلبى اجلديد الذى �ستخو�ض من خالله مو�سم
رم�ضان بعد فرتة غياب عن الدراما الرم�ضانية ،هو اللقاء الثانى
بينها وبني امل�ؤلف حممد ه�شام عبية ،حيث تعاونا من قبل يف
م�سل�سل "يف كل �أ�سبوع يوم جمعة" ،والذى تر�شحت من خالله
جلائزة "الإميى" وهو احلدث الأهم يف اجلوائز العاملية.
ومل ي�ستقر �صناع امل�سل�سل على املخرج حتى الآن ،حيث ر�شح
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ع��م��ل �أك��ث�ر م��ن خم����رج ،ول��ك��ن م��ن املقرر
الإعالن عن املخرج خالل الأيام املقبلة.
وف��ى �سياق �آخ���ر ،اح��ت��ف��ال كبري الق��ت��ه النجمة منة �شلبى،
بعد �إعالن تر�شحها جلائزة "�إميى" العاملية ،عن دورها فى
م�سل�سل فى "كل �أ�سبوع يوم جمعة" ،الذى عر�ض العام املا�ضى
على �إحدى املن�صات الرقمية ،وهو عن ق�صة الروائى الكبري
�إبراهيم عبد املجيد ،وت�صدر ا�سم الفنانة منة �شلبي خالل
ال��ف�ترة املا�ضية من�صات التوا�صل االجتماعي واملواقع
الإلكرتونية ،كونها �أول ممثلة م�صرية وعربية مر�شحة
لهذه اجلائزة عن عمل ناطق باللغة العربية .
ويعر�ض ملنة �شلبى حال ًيا فيلم
"الإن�س والنم�س"
يف دور العر�ض،
ب���ط���ول���ة النجم
حم��م��د هنيدى،
وع��������������������م��������������������رو
ع������ب������د اجل�����ل�����ي�����ل،
و����ص���اب���ري���ن ،وحممود
حافظ ،وعدد كبري من الفنانني،
�إخ���راج �شريف ع��رف��ة ،و�سيناريو
وحوار كرمي ح�سن ب�شري.

بالن�سبة �إىل الفنان ك��ي تكون جتربته �أك�ثر غنى الأغنية.
َ
• وهل ميكن �أن تغ ّني من كلمات �شاعِ ر �آخر؟
وثراء؟
 ال �شك يف �أن امل�شاركة �أ�سا�سية ،و�أت�شارك مع فنانني  -ال م�����ش��ك��ل��ه ع��ن��دي يف ذل����ك �إذا �أر����س���ل يل ن�صاً�أ�صدقاء يل يف املجال .ف�أنا �أت�شارك مع املو ّزع الذي و�أحبب ُته.
تكون لدية ر�ؤية خا�صة بتوزيع الأغنية ،ومع خمرج و�إذا مل �أغ��ن��ه ك��م��ا ه���و ،ي��ع��ود ال�����س��ب��ب �إىل بع�ض
الكليب الذي يتخ ّيل الأغنية بطريقة معينة �أقتنع التعديالت التي �أق��وم بها كي يتنا�سب الكالم مع
بها ،كما َت�شا َر ْكتُ مع روي �شل�ش يف الكتابة بطريقة الأ�سلوب الذي �أغ ّنيه ومع طريقتي يف الغناء.
مَن يكتب �شيئاَ ال ي�شبهني فلن �أقبله ،ومَن يفعل
تتنا�سب مع �أ�سلوبي الغنائي.
�صحيح �أن امل�شاركة توجِ د بع�ض ال�صعوبات ،ولكنها العك�س ويكتب ك�لام��اً ي�شبهني ف�لا �شك �أن��ن��ي لن
تعطي �أي�����ض��اً نتيجة مم��ي��زة ال مي��ك��ن �أن ن�سمعها �أرف�ضه.
دائماً� .أ�شارك يف الكتابة مع �أ�صدقائي ،وحتى مع • تق�صد �أن مل�ساتك الفنية ه��ي ال��ت��ي تعطيك
�أخ��ت��ي ال��ت��ي تغني وتكتب �أغ��ن��ي��ات .نحن نت�شارك هويتك الفنية؟
�إىل �أن نحقق النتيجة النهائية التي ت�صل �إليها  -هذا �صحيح.

�سو�سن بدر فى
� 6أكتوبر من �أجل
ت�صوير م�شاهد
"ال�سيدة زينب"
ت��وا���ص��ل �أ���س��رة م�سل�سل "ال�سيدة زينب" ،ال���ذي تخو�ض
بطولته الفنانة �سو�سن ب��در ،ت�صوير العمل ب�شكل �شبه
يومي با�ستوديو نور ال�شريف مبدينة � 6أكتوبر ،ا�ستعدادًا
لعر�ضه خالل الفرتة املقبلة ،ومن املقرر �أن ينتهى فريق
العمل من الت�صوير ب�شكل نهائى منت�صف �شهر �أكتوبر
املقبل.
�أح���داث م�سل�سل "ال�سيدة زينب" ،ت��دور ح��ول منطقة
ال�سيدة زينب ،وحى زق��اق امل��دق ،ويتناول �أبطال العمل
ق�ص�صا من تلك املنطقة فى �إطار اجتماعى ،و�سوف يذاع
ً
"�أوف �سيزون" على �إحدى القنوات الف�ضائية .
م�سل�سل "ال�سيدة زينب" ي��ت��وىل بطولته ك��ل م��ن �سو�سن بدر،
وحممود عبد املغنى ،رانيا من�صور  ،دينا ،ليلى عز العرب� ،أحمد وفيق
 ،فرا�س �سعيد ،
�سامى مغاورى � ،أ�شرف عبد الغفور  ،ح�سام داغر و�آخرين� ،سيناريو
وحوار �أحمد �صبحى و�إخراج حممد النقلى.
يذكر�أن املخرج حممد النقلى والكاتب �أحمد �صبحى تعاونا
م�ؤخراً فى م�سل�سل "�سكن البنات" ،الذى لعبت بطولته
وف��اء عامر و�أي�تن عامر ،دينا ،منذر رياحنة ،منة
ف�ضاىل ،حممد جن��ات��ى ،ه��اي��دى رف��ع��ت� ،إلهام
عبدالبديع ،ح�سنى �شتا ،هاجر ال�شرنوبى،
الفت عمر ،عايدة ريا�ض� ،أحمد جمال
�سعيد.
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متارين ريا�ضية ت�ساعد على مكافحة ال�سرطان
�أعلن لياندرو ري�سيندي ،بروفي�سور يف ق�سم الطب الوقائي بكلية
الطب بجامعة �ساو باولو� ،أن التمارين الريا�ضية لتقوية الع�ضالت
والتمارين الهوائية ،ت�ساعد على تخفي�ض خطر وف��اة امل�صابني
بال�سرطان.
وت�شري �صحيفة � ،Daily Expressإىل �أن نتائج الدرا�سات التي
�أجراها الربوفي�سور �أثبتت �أن تعزيز الكتلة الع�ضلية مع التمارين
اخل��ا���ص��ة ل��زي��ادة التحمل مثل امل�شي واجل���ري وال�سباحة وركوب
الدراجات ،قادرة على تخفي�ض خطر موت امل�صابني بال�سرطان.
واكت�شف الربوفي�سور وفريقه العلمي من درا�ستهم وحتليلهم لـ 12
درا�سة علمية ب�ش�أن متابعة احلالة ال�صحية حل��وايل  1.3مليون
مري�ض بال�سرطان ،خالل فرتة من � 6إىل  25عاما� ،أن متارين
القوة املختلفة مثل التجديف وغريها ت�ساعد على تخفي�ض خطر

املوت ب�سبب ال�سرطان بن�سبة  14باملئة .وعند تزامنها مع التمارين
الهوائية ،ف�إن هذا اخلطر ينخف�ض بن�سبة  28باملئة.
وت�شري ال�صحيفة� ،إىل �أن ا�ستنتاجات الربوفي�سور وفريقه العلمي
ت��ت��واف��ق م��ع ن��ت��ائ��ج درا���س��ة �أج��ري��ت ع���ام  ، 2016ال��ت��ي تفيد ب�أن
الأ�شخا�ص الذين لهم ن�شاط بدين مكثف ،هم �أقل عر�ضة للإ�صابة
ب��ال�����س��رط��ان ،م��ق��ارن��ة ب��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ب��دو م�ستوى لياقتهم
البدنية منخف�ضا.
وت�شري ال�صحيفة� ،إىل �أن منظمة ال�صحة العاملية تن�صح البالغني
مبمار�سة التمارين الهوائية املعتدلة ال�شدة بانتظام مدة -150
 300دقيقة يف الأ�سبوع� ،أو التمارين الهوائية املكثفة مدة -75
 150دقيقة يف الأ�سبوع .وكذلك متارين تقوية الع�ضالت مرتني
يف الأ�سبوع.

عالمات ج�سدية ميكن
�أن تنذر بخطر املوت
املبكر قبل � 10سنوات

جوزة الطيب
�أفادت درا�سة حديثة ب�أن(جوزة
الطيب) ت�ساعد على حت�سني
����ص���ح���ة ال����ك����ب����د ،وق������د حتمي
الإن�����س��ان م��ن التعر�ض لتليف
الكبد ،ح�سب ما ذكرته �صحيفة
(ديلي ميل) الربيطانية.
و�أج���رى الدرا�سة باحثون من
ج���ام���ع���ة ن��اجن��ي��ن��غ ال�صينية
بالتعاون مع الربنامج الوطني للبحث والتطوير الرئي�سي يف ال�صني؛
وذل��ك بعدما الحظوا �أن توابل ج��وزة الطيب ظلت ت�ستخدم ل�سنوات يف
الطب التقليدي ال�صيني لعالج جمموعة من الأمرا�ض املعوية.
وا�ستخدم الباحثون فئران لتجربة واختبار الت�أثريات الوقائية جلوزة
الطيب على الكبد .و�أظ��ه��رت النتائج �أن ه��ذا النوع من التوابل يحارب
ارتفاع الدهون يف ال��دم ،وف��رط �سكر ال��دم ،بالإ�ضافة �إىل مكافحة �ضرر
�أن�سجة القلب وتليف الكبد.
ووجد الباحثون �أن جوزة الطيب حتتوي على مركب خا�ص له ت�أثري وقائي
قوي �ضد تليف الكبد.
وج��وزة الطيب هي نواة ثمرة �شجرة جوزة الطيب ،التي تنمو يف املناطق
اال�ستوائية فقط .وعادة ما ت�ستخدم جوزة الطيب على �شكل م�سحوق.

• من �صاحب اول �صفر يف احل�ساب ؟
�صاحب اول �صفر يف احل�ساب ه��و ال��ع��امل امل�سلم حممد ب��ن مو�سى
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�صفر يف احل�ساب وكان اكت�شافه هذا
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً
ملفهوم الرقم .

• متى كان اول حا�سوب الكرتوين؟

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام  1946وهو
من احلوا�سيب القدمية التى تعمل بال�صمامات املفرغه وي�ستهلك
قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً

• هل علم ح�ساب املثلثات علم حديث ؟

ال  ..اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي و�أول من ا�ستخدمه
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء االهرامات ال�شهرية وقد
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�ضعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً
م�ستق ً
ال بذاته ومن اوائل امل�ؤ�س�سني لعلم ح�ساب املثلثات ابوعبداهلل
البتاين ون�صر الدين الطو�سي

امر�أة متر خلف بجعة �أثناء ممار�سة الريا�ضة يف ملبورن ،حيث �أعلنت حكومة الوالية تخفيف قيود « .Covid-19ا ف ب»

ق��ال الأط��ب��اء �إن التغيريات يف بع�ض الأ�شياء ال�صغرية التي يقوم بها
النا�س كل يوم ميكن �أن ت�شري �إىل �أنهم �أكرث عر�ضة خلطر املوت املبكر.
ويعتقد الباحثون �أن عالمات التحذير ميكن �أن تظهر قبل � 10سنوات
من املوت و�أن املهام اليومية مثل امل�شي والت�سوق وارتداء املالب�س ميكن
�أن تكون مبثابة �إ�شارات حمراء.
و�أو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون ،ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا ال��ن��ت��ائ��ج يف امل��ج��ل��ة الربيطانية
� ،British Medical Journalأن تراجع الوظائف احلركية
اجل�سدية فوق �سن  65مرتبط بزيادة خطر الوفاة.
وتن�ص النتائج على �أن مواجهة �صعوبات يف احل��رك��ات مثل النهو�ض
من الكر�سي �أو تراجع �سرعة امل�شي �أو انخفا�ض ق��وة القب�ضة ،ميكن
�أن ت�ساعد يف الك�شف املبكر ،ما ي���ؤدي �إىل "فر�ص للوقاية والتدخالت
امل�ستهدفة".
وت�ستند النتائج �إىل درا�سة �أجريت على �أكرث من � 6آالف م�شارك ترتاوح
�أعمارهم بني  33و 55عاما� ،أجريت بني عامي  1985و.1988
وب�ين عامي  2007و ،2016خ�ضع امل�شاركون �أنف�سهم للتقييمات
اجل�سدية يف ثالث منا�سبات ،والتي �شملت قيا�سات �سرعة امل�شي ،والوقت
امل�ستغرق للنهو�ض م��ن الكر�سي ،وق���وة القب�ضة ،وم��ه��ام مثل ارتداء
املالب�س ،وا�ستخدام املرحا�ض ،والطهي والت�سوق .ووقع ت�سجيل الوفيات
لأي �سبب حتى �أكتوبر .2019
ووجدت الدرا�سة �أن االنخفا�ض يف م�ستوى الوظائف احلركية اجل�سدية
كان مرتبطا بزيادة خطر الوفاة.
ويقول التقرير �إن امل�شاركني يف الدرا�سة الذين ماتوا �سجلوا �أوقاتا �أبط�أ
للنهو�ض من الكر�سي حتى � 10سنوات قبل امل��وت مقارنة مبن جنوا،
وعانوا من �صعوبات �أكرب يف �أن�شطة احلياة اليومية قبل �أرب��ع �سنوات
من املوت ،مع تزايد ال�صعوبات ب�شكل حاد يف الفرتة التي �سبقت املوت
مبا�شرة.
وتن�ص الدرا�سة على ما يلي" :بعد �أخ��ذ العوامل امل���ؤث��رة الأخ���رى يف
االع��ت��ب��ار ،وج��د الباحثون �أن �ضعف الوظيفة احلركية ك��ان مرتبطا
بزيادة خطر الوفاة بن�سبة  22%ل�سرعة امل�شي ،و 15%لقوة القب�ضة،
و 14%لوقت النهو�ض من الكر�سي ،يف حني ارتبطت ال�صعوبات يف
�أن�شطة احلياة اليومية بزيادة خطر الوفاة بن�سبة .30%

• هل تعلم �أن املخ يحتاج �إىل �سد�س كمية الدم التي ي�ضخها القلب و خم�س الأوك�سجني الذي يدخل
اجل�سم  ..رغم �أن املخ ال يزن �أكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله.
• هل تعلم �أنه يوجد يف ج�سم الإن�سان نحو  32بليون خلية .
• هل تعلم �أن يف ج�سم الإن�سان �أك�ثر من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من العرق ت�تراوح ما بني
ن�صف لرت �إىل لرت ون�صف كل � 24ساعة بال توقف �صيفاً و �شتا ًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة
احلرارة.
• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة
�أخرى.
• هل تعلم �أن احتبا�س البول يف اجل�سم ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ( الت�سمم
البوليني ).
• هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي
�أكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.

�سباق اخليول
جاء موعد امل�سابقة الكبرية ..جاء موعد �سباق اخليول واخذ كل من كل منفي املدينة ي�ستعدون فهذه امل�سابقة
مميزة فان للجميع حق اال�شرتاك فيها كما جوائزها �ضخمة و�سي�شتهر من يفوز ورمبا خرج لل�سباقات العاملية..
نظر هرني ايل ح�صانه وهويقول لو كان لدي ح�صان ا�شرتك به يف تلك امل�سابقة ما تاخرت ولكن هذا احل�صان
اليعرف �سوي االكل وجر العربات العربات واللعب ..فردت عليه اخته بكلمة ب�سيطة وقالت لكنه عندما يلعب
فهو يجري ب�سرعة ..هرني مل��اذا ال نحاول ان منرنه امامنا �شهران ميكن ان نفعل فيهما �شيئا لنحاول انه
يحبنا ..هيا طفالن كل منهما فيه ن�شاط وحيوية وامل ..اخذ ح�صانهما املحبوب ايل و�سط املزرعة واخذ يف
تقليد مدربني اخليول ورمبا اح�سا بانهما �سيفلحان ..كانا احيانا يق�سوان عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به
خارج املزرعة ليجري حولها ..كل مرة يتح�سن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من ال�سكاكر ،اح�س احل�صان
بذلك وحتي يحثانه علي ال�سرعة جاءا بح�صان اخر يخ�ص ماري لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف قلب
احل�صان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ومع االيام ا�صبحا احل�صانان ماهران بحق خا�صة بعد ان قام والد هرني
بتجربتهما وانده�ش لتلك النتيجة الرائعة .اليوم �ضمن اال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�صانه
املرقط وماري وح�صانها اال�سود وكان االب واالم يتا�ضاحكان حني قال االب اعتقد ان هرني من املمكن ان يفوز
مبركز متقدم فح�صانه يح�س بالغرية ال�شديدة من ح�صان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ضاعف يف
حلبة لت�سابق به هرني فتحركت الغرية يف قلب احل�صان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ،ومع االيام �أ�صبح احل�صانان
ماهران بحق خا�صة بعد ان قام والد هرني بتجربتهما وانده�ش لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �ضمن اال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�صانه املرقط وماري وح�صانها اال�سود وكان مبركز
متقدم فح�صانه املرقط وماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ضاعف يف حلبة ال�سباق حني يراه بجوار كانت
فكرة جيدة بحق ..مع طلقات البداية باملركز الثاين يف جولتها واالن هناك ع�شر خيول �ستت�سابق يف املرحلة
االخرية واجلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه ال�سباقات ولي�س من املعقول ان تفوز عليها خيول
جتري الول م��رة ..انطلق اجلميع علي امل واحد فقط املركز االول او الثاين او الثالث .انطلق كل �شئ مع
طلقات البداية ام��ال كثرية وامنيات وم�ستقبل جمهول ..وم��ر الوقت �سريعا حني �صفق اجلميع يف ذهول
لفوز ه�نري وال��ذي يع�شق تلك فقد ف��از باملركز الثالث واالن ال�صحف جميعها تتحدث عن عائلة اخليول،
عائلة جمعت ثالث جوائز غريت جمري حياتها انهم االن ميتلكون خيول عديدة وا�سطبالت كثرية ويدخلون
�سباقات ال ح�صر لها فقد حددوا منذ البداية ما ياملون فيه حتي و�صلوا المان.

