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يف يومها العاملي.. االبت�سامة 
لغة عابرة للحدود

احتفل �سكان العامل باليوم العاملي لالبت�سامة يف اجلمعة الأوىل من 
مت  ر�سمي  غيير  عيد  وهييو  عييام،  كييل  ميين  الأول  اأكتوبر-ت�سرين  �سهر 

اعتماده عام 1999
البت�سامة  تعّد  اإذ  يبت�سم"،  من  هو  "الأقوى  الياباين:  املثل  ويقول 
لغة عاملية موحدة عابرة للحدود تنقل م�ساعر الود وتعرب عن الفرح، 

وتعزز �سحة الإن�سان.
ويعد الوجه الأ�سفر املبت�سم رمزاً لهذا اليوم، والذي ابتكره امل�سور 
الأمريكي "هاريف بال" يف عام 1963، حيث كان ينفذ �سعاراً ل�سركة 
 State Mutual Life Assurance Company of"
اإل، وح�سل  America"، حيث كان عبارة عن وجه مبت�سم لي�س 

على مبلغ وقدره 50 دولراً لقاء ت�سميمه ال�سعار.
اأو�سمة ووزعتها على موظفيها،  بت�سنيع  ال�سركة  و�سرعان ما قامت 
على  فييقييط  لي�س  املبت�سم  الييوجييه  وظييهيير  وا�ييسييعيياً  رواجيييياً  لقيت  حيييييث 
بطاقات ال�سركة و�سعاراتها، واإمنا يف كل مكان، ويف وقت لحق اأ�سدرت 

الوليات املتحدة طابعاً بريدياً يحمل هذا ال�سعار.
وكان الفنان قد اأ�سار يف مقابلة له اإىل اأنه كان �سعيداً للغاية، لأنه مل 

يكن هناك �سيء ب�سيط يف العامل يجلب البت�سامة للجميع.
مت  لكنه  املبت�سم"،  "الوجه  ال�سمايلي  �ساحب  تويف   2001 عام  ويف 
اإن�ساء "موؤ�س�سة هاريف بال لالبت�سامة العاملية"، تكرمياً للم�سمم، ومنذ 

ذلك العام املوؤ�س�سة هي اجلهة الكفيلة باليوم العاملي لالبت�سامة.

اأطعمة تزيد من منو
 اخلاليا ال�سرطانية

ويعد  لأ�سباب كثرة وخمتلفة،  ال�سرطانية يف اجل�سم  تنمو اخلاليا 
النظام الغذائي غر ال�سحي اأحد اأهم العوامل التي تعزز منوها.

اأو تقلل  اأن تزيد  اأن عاداتنا الغذائية ميكن  اأدلة متزايدة على  هناك 
من خطر الإ�سابة بال�سرطان، لذلك، لإبعاد �سبح الإ�سابة بال�سرطان، 
اإليك اأطعمة يجب جتنبها، وفق ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:

اللحوم امل�سنعة: اللحوم والدواجن والأ�سماك والبي�س، كلها اأطعمة 
باعتدال.  وا�ستهالكها  �سحيح،  ب�سكل  طهيها  يتم  اأن  ب�سرط  �سحية 
طريق  عيين  عليها  احلييفيياظ  مت  حيوانية  منتجات  اأي  تيينيياول  يعترب 
خماوف  اإىل  يييوؤدي  اأن  وميكن  �سحي  غر  اأميير  والتمليح،  التدخني 

�سحية ترتاوح من زيادة الوزن اإىل ال�سرطان.
ينتج عن معاجلة اللحوم مركب ميكن اأن يكّون مواد م�سرطنة وميكن 
وامل�ستقيم  القولون  ب�سرطان  الإ�سابة  خلطر  ال�سخ�س  يعر�س  اأن 
واملعدة. ُين�سح بطهي اللحوم يف املنزل، بدًل من �سراء اللحوم امل�سنعة 

مثل النقانق وال�سالمي وال�سجق.
اآخر  الأطعمة املقلية: الإفييراط يف تناول الأطعمة املقلية هو عن�سر 
ال�سرطانية يف اجل�سم. عندما يتم  اإىل منو اخلاليا  يييوؤدي  اأن  ميكن 
قلي الأطعمة مثل البطاط�س اأو اللحوم يف درجات حرارة عالية، يتم 
تكوين مركب ي�سمى الأكريالميد. ت�سر الدرا�سات اإىل اأن هذا املركب 

له خ�سائ�س م�سرطنة وحتى اأنه يدمر احلم�س النووي.
الإجهاد  تزيد من  اأن  اأي�ساً  املقلية  ذلك، ميكن لالأطعمة  اإىل جانب 
التاأك�سدي واللتهابات املرتبطة بنمو اخلاليا ال�سرطانية. لذا، بدًل 

من قلي الأطعمة، ابحث عن طرق طهي �سحية اأخرى.
اأو زيًتا، فكل هذه  اأو �سكًرا  اأكان دقيًقا مكرًرا  املكررة: �سواء  املنتجات 
باخلاليا  الإ�ييسييابيية  خلطر  تعري�سك  على  الييقييدرة  لديها  الأطييعييميية 
عالية  والكربوهيدرات  ال�سكر  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سر  ال�سرطانية. 
املعاجلة ميكن اأن تزيد من خطر الإجهاد التاأك�سدي واللتهابات يف 

اجل�سم، مما قد يف�سح املجال لأنواع خمتلفة من ال�سرطان.
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اأ�سياء يجب عدم م�ساركتها مع 
اأطفالك يف مواقع التوا�سل

تعد و�سائل التوا�سل الجتماعي جزءاً ل يتجزاأ من حياتنا اليومية، ومع 
للبالغني  بالن�سبة  كامل  ب�سكل  اآميينيياً  لي�س  الإنييرتنييت  ا�ستخدام  فيياإن  ذلييك، 

والأطفال على حد �سواء.
حياة  من  الرائعة  واللحظات  ال�سور  م�ساركة  يحبون  الآبيياء  اأن  حني  ويف 
اأطفالهم، فقد تكون هناك حاجة لبع�س القيود، وعلى وجه اخل�سو�س، قد 
يكون ن�سر بع�س ال�سور عرب الإنرتنت حمفوفاً باملخاطر، ابتداء من اإ�ساءة 
ا�ستخدام ال�سور، وانتهاء بن�سر معلومات ح�سا�سة ميكن اأن جتعل الأطفال 

عر�سة للمخاطر.
املعلومات عن  اأثناء م�ساركة  التي يجب جتنبها  الأخطاء  بع�س  يلي  فيما 
الأطفال عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، بح�سب ما اأوردت �سحيفة تاميز 

اأوف اإنديا:
املوقع والعنوان: ميكن اأن ت�سمح م�ساركة عنوان منزلك اأو مدر�سة طفلك 
اأو التواريخ املهمة، للمطاردين واخلاطفني، بالو�سول  اأو مراكز التدريب 
اأو  اأطفالك  روتييني  م�ساركة  من  اأي�ساً  اخلييرباء  ويحذر  اإىل موقع طفلك، 
ميكن  مال�سبهم:  يخلعون  وهم  الأطفال  �سور  منتظم.  ب�سكل  اأن�سطتهم 
اأيدي  يف  وتنتهي  باملخاطر،  حمفوفة  لالأطفال،  العارية  ال�سور  تكون  اأن 

الأ�سرار الذين قد ي�ستخدمونها لأغرا�س دنيئة.
التفا�سيل ال�سخ�سية والهويات: اأي تفا�سيل تك�سف عن ال�سجالت الطبية 
للطفل، وهويته ال�سخ�سية، ميكن اأن ي�ساء ا�ستخدامها من قبل قرا�سنة 
الإنرتنت الذين ميكنهم �سرقة معلومات هوية الأطفال وتزويرها ل�سالح 

اأ�سخا�س اآخرين.

اأكرث من مليوين تلميذ يف اأمريكا 
ي�ستخدمون ال�سجائر االإلكرتونية

اأظهرت بيانات من م�سح اأجري هذا العام 
اأن ما  وحللها م�سوؤولون يف قطاع ال�سحة 
وطالب  تلميذ  مليون   2.06 بنحو  يقدر 
والثانوية  الإعييدادييية  املييدار�ييس  يف  اأمركي 
ي�ستعملون ال�سجائر الإلكرتونية. ون�سرت 
الأ�سبوعي  الييتييقييرييير  اإطيييييار  يف  الييبيييييانييات 
بيييالأميييرا�يييس واليييوفيييييييات الذي  لييالإ�ييسييابيية 
ملكافحة  الأمييييركييييييييية  امليييييراكيييييز  تييي�يييسيييدره 
الأميييييرا�يييييس واليييوقيييايييية ميينييهييا. واأظيييهيييرت 
اأن ا�ييسييتييخييدام ذليييك الييينيييوع من  الييبيييييانييات 
ال�سجائر الذي قد يوؤدي لإدمان النيكوتني 
عن  والتالميذ  الطلبة  بييني  تييراجييع  رمبييا 
عيييام 2020 اليييذي كيييان الييعييدد فيييييه نحو 
3.6 مليون طالب. لكن الباحثني حذروا 
احلالية  الييدرا�ييسيية  الييتييقييديييرات يف  اأن  ميين 
والييتييي ا�ييسييتيينييدت اإىل ميي�ييسييوح اأغييلييبييهييا عرب 
من  بنتائج  تييقييارن  اأن  ميكن  ل  الإنييرتنييت 
بياناتها  ال�سابقة وجمعت  ال�سنوات  م�سوح 
املخاوف  وتتنامى  مبا�سرة.  الف�سول  من 
تنامي  ميييين  اليييعيييامييية  اليي�ييسييحيية  يف جميييييال 
لل�سجائر  واملييراهييقييني  الأطييفييال  ا�ستخدام 
الإلكرتونية. ويقول م�سنعوها اإنها ت�ساعد 

املدخنني على الإقالع عن تلك العادة.

عالمة  يف العني قد تكون عار�سا 
مبكرا خلطر االإ�سابة باألزهامير �ص 23

ال�ساي االأخ�سر ميكن 
اأن يحارب ال�سرطان

وفًقا لدرا�سة حديثة، قد يزيد اأحد م�سادات الأك�سدة املوجودة يف 
ال�ساي الأخ�سر من م�ستويات p53، وهو بروتني طبيعي م�ساد 
لل�سرطان ُيعرف با�سم " حار�س اجلينوم "  لقدرته على اإ�سالح 

تلف احلم�س النووي و تدمر اخلاليا ال�سرطانية.
"نيت�سر كوميونيك�سينز"،  وقالت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة 
ال�ساي  ومييركييب   p53 بييروتييني  بييني  مبا�سرة  عييالقيية  هيينيياك  اإن 
يعترب  ممييا   ،)EGCG( غاليت  اإبيغالوكاتيت�سن  الأخيي�ييسيير، 
اكت�سافاً مهماً ميكن اأن ي�ساعد يف اإنتاج اأدوية جديدة لل�سرطان.

"رين�سيلر  معهد  يف  الأحييييياء  علم  واأ�ستاذ  الدرا�سة  موؤلف  وقييال 
هناك  اأن  الآن  "وجدنا  وانييغ:  ت�سونيو  الدكتور  بوليتيكينيك"، 
تفاعاًل مبا�سًرا مل يكن معروًفا من قبل بني بروتني P53 الذي 
غاليت  اإبيغالوكاتيت�سن  ومركب  ال�سرطان  حماربة  يف  ي�ساعد 
�سي�ساعدنا  واعييد  اكت�ساف  مبثابة  �سيكون  وهييذا   ،)EGCG(

على تطوير اأدوية لل�سرطان".
EGCG على  قييدرة  كيفية  �سرح  “ي�ساعد عملنا يف  واأ�ييسيياف: 
الباب لتطوير  p53 امل�ساد لل�سرطان، مما يفتح  تعزيز ن�ساط 

." EGCG عقاقر مبركبات �سبيهة بي

النظام الغذائي ال�سليم
التغذية ال�سليمة مهمة يف جميع املراحل العمرية، لكنها 
�سبب  وهناك  ال�سن.  يف  التقدم  عند  بالغة  اأهمية  تكت�سي 
لذلك. فبالإ�سافة اإىل التغّر الهرموين، يتباطاأ م�ستوى 
التمثيل الغذائي وتنخف�س متطلبات الطاقة. مع عادات 
فوق  الن�ساء  العديد من  وزن  يييزداد  ال�سلمية،  الأكييل غر 
�سن اخلم�سني. كما اأنه وعند بلوغ هذا ال�سن ل يتم توزيع 
الوزن الإ�سايف عادة على كامل اجل�سم كما كان يف ال�سابق، 
دهون  اأن  علماً  فقط،  البطن  منطقة  على  يرتكز  ولكن 
البطن ت�سكل خماطر �سحية لكونها تقوي خطر الإ�سابة 
قد  اأنييهييا  اإىل  اإ�سافة  الييثيياين،  اليينييوع  ميين  ال�سكري  مبر�س 

تت�سبب يف ظهور اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
لهذا ين�سح اأخ�سائيو التغذية، الن�ساء فوق �سن اخلم�سني 
بالتقليل من ال�سعرات احلرارية والتحول اإىل نظام غذائي 
الإميييكيييان. كما  قيييدر  واليييدهيييون  الييكييولييييي�ييسييرتول  منخف�س 
اأخذ فرتات  ا بتناول عدة وجبات �سغرة، مع  اأي�سً ُين�سح 
راحة بني الوجبة والأخرى ملدة ل تقل عن ثالث �ساعات 
يف  ال�سكر  م�ستوى  ا�ستقرار  على  ذلك  �سيحافظ  تقريباً. 

الدم ومينح عملية اله�سم الفوا�سل التي يحتاجها. 
الأطعمة  تغيب  اأن  يجب  ل  اخلم�سني  �سن  بلوغك  عند 
من  ال�سحة.  على  فوائدها  ب�سبب  مائدتك،  عن  التالية 

بني هذه الأطعمة: منتجات احلبوب الكاملة والبقوليات، 
اخلالية  والأ�سماك  اللحوم  الطازجة،  والفواكه  اخل�سر 
وزيت  الزيتون  زيييت  مثل  النباتية  الييزيييوت  الييدهييون،  ميين 
عباد ال�سم�س وزيت بذر الكتان اللذان يوفران الأحما�س 
تن�سىي  ل  اأن  يجب  كما  اجليييييدة.  امل�سبعة  غيير  الدهنية 
ال�سوائل  ميين  لييرت   2 اإىل   1.5 ج�سمك  امنحي  ال�سرب: 

يومياً. املاء اأو ال�ساي غر املحلى هو الأف�سل.
قدر  جتنبها  عليك  التي  الأطعمة  بع�س  هناك  املقابل  يف 
الييعييمييرييية، وميينييهييا: الأحما�س  الييفييرتة  الإميييكيييان يف هيييذه 
الزيوت  ت�سخني  عند  تن�ساأ  والييتييي  امل�سبعة  غيير  الدهنية 
النباتية ال�سحية. فهي ترفع ن�سبة الكولي�سرتول وميكنها 

اأن توؤدي اإىل ت�سلب ال�سرايني.
توجد الدهون املتحولة يف الأطعمة املقلية مثل البطاط�س 
وكذلك  والبيتزا  الربغر  ال�سريعة مثل  والوجبات  املقلية 
والكعك  ال�سوكولتة  مثل  اخلفيفة  والوجبات  احللويات 
كييمييا ين�سح بتجنب  الييبييطيياطيي�ييس.   والييبيي�ييسييكييويييت ورقيييائيييق 
على  ال�سلبي  تاأثرها  ب�سبب  امل�سبعة،  الدهنية  الأحما�س 
ميي�ييسييتييويييات اليييدهيييون يف الييييدم. وهيييي تييوجييد يف الييغييالييب يف 
املنتجات احليوانية مثل الكرمية والزبدة و�سحم اخلنزير 
واللحوم الدهنية واجلنب ومنتجات النقانق. ومن اأهم ما 
ين�سح به اأي�سا، جتنب الكحول لأنه مينع حرق الدهون، 

الفيتامينات  امت�سا�س  ويجعل  اله�سم  عملية  ويبطئ 
واملعادن اأكرث �سعوبة.

التمارين الريا�سية 
نييظييام غيييذائيييي �ييسييّحييي ومييييتييييوازن، ي�ستح�سن  عييطييفييا عييين 
ممار�سة الريا�سة، اأو ا�ستبدال بع�س العادات باأخرى تكون 
ب�سيطة لكنها فّعالة. التمارين الريا�سية حترق ال�سعرات 
كما حتارب  العظام،  و  الع�سالت  قوة  احلييرارييية، وحت�سن 
دمج  للمبتدئات، ميكن  بالن�سبة  البطن اخلطرة.  دهون 
الأن�سطة البدنية ال�سغرة يف احلياة اليومية، على �سبيل 
املييثييال: اركييبييي دراجييتييك بيييدًل ميين اليي�ييسيييييارة، وا�ستخدمي 
الدرج بدًل من امل�سعد. حتى امل�سي يف الهواء الطلق ميكنه 

اأن يزيد من لياقتك.
 اإذا كنت ترغبني يف اإنقا�س وزنك، ل يتعني عليك الرك�س 
اإىل �سالة الألعاب الريا�سية كل يوم، ولكن عليك ممار�سة 
تقريًبا  �ساعة  ن�سف  ملييدة  بانتظام  لك  املنا�سبة  التمارين 
ا  اأي�سً ال�سباحة  درو�ييس  تعترب  القرف�ساء(.  مترين  )مثل 
اإيجابي  تاأثر  ولها  كافية  اأ�سبوع  كل  واحييد  رائعة وح�سة 

على �سحتك.
مزعجة  اأعييرا�ييس  اأي  تقليل  ميكنه  ال�سحي  احلياة  منط 

لنقطاع الطمث.

اأزمات لبنان ت�ساعف 
االإ�سابات باأمرا�ض القلب

التي  القت�سادية  الأزميييات  طالت 
عيي�ييسييفييت بييلييبيينييان ميينييذ نييهيياييية عام 
2019 وحتى الآن �سرائح وا�سعة 
وانعك�ست  الييلييبيينيياين،  ال�سعب  ميين 
تييبييعييات هيييذه الأزميييييات عييلييى قطاع 
ال�سحة، كما اأثر الو�سع القت�سادي 
املرتدي على قدرة اللبنانيني على 
ارتفاع  و�سط  الفعال  العالج  تلقي 
القلبية  بالأزمات  الإ�سابات  ن�سبة 

وتفاقمها.
نيوز  "�سكاي  مليييوقيييع  حيييدييييث  ويف 
لبنانية  وهييي  وفيياء  قالت  عربية"، 
تبلغ من العمر 60 عاما ت�سكن يف 
مبر�س  م�سابة  البقاع،  حمافظة 
�سرايني  وبييييانيييي�ييييسييييداد  الييي�يييسيييكيييري 
وظيفته  زوجييييي  "خ�سر  الييقييلييب: 
�سيء،  املادي  �سهرين. و�سعنا  منذ 
قييبييل على  قيييادريييين ميين  كيينييا  لكننا 
تغطية نفقاتنا والآن الو�سع �سار 
العد�س  نتناول  ما  وغالبا  اأ�سعب، 

والربغل والبطاطا واخلبز".
هذا  يييعييتييرب  "ل  وفييييييياء:  وتيييابيييعيييت 
ميينييا�ييسييبييا حلالتي  غييذائيييييا  نييظييامييا 
ميكننا  ما  كل  هييذا  لكن  ال�سحية، 

اأن نتحمل كلفته".
ويف منطقة اأخرى من لبنان يعي�س 
لثمانية  لييبيينيياين  اأب  وهيييو  جييميييييل 
البالد،  �ييسييمييايل  عييكييار  اأطيييفيييال، يف 
حيث يقول: "عندما اأق�سد املركز 
الأدويييية  بييياأن  يييخييربوين  ال�سحي، 
جميل  وييييعييياين  متوفرة".  غييير 
والأوعية  الييقييلييب  يف  ميي�ييسيياكييل  ميين 
الييدمييوييية، اأميييا ابيينييه الأ�ييسييغيير فهو 
 " ويقول:  رئييوي،  بان�سداد  م�ساب 
ابني فحالته  الآن لعالج  الأولوية 

خطرة ت�ستدعي الهتمام ".

انهيار مبنى من
 8  طوابق 

التوا�سل  مييييواقييييع  رواد  تيييييييداول 
مبنى  لنهيار  فيديو  الجتماعي 
يف منطقة �سيمال بولية هيما�سال 

برادي�س، �سمايل الهند.
واأظهر الفيديو حلظة حتّول املبنى 
الذي مت اإخييالوؤه من ال�سكان، اإىل 

اأنقا�س بعد وقوع انهيار اأر�سي.
"ديلي  �سحيفة  ذكييييرت  وحيي�ييسييبييمييا 
ال�سكان  فييياإن  ميل" الييربيييطييانييييية، 
املبنى،  قيياطيينييني يف  كيييانيييوا  اليييذيييين 
بييعييد حادثة  خيي�ييسييروا ممييتييلييكيياتييهييم 
ال�سلطات  ورجييييحييييت  النييييهيييييييييار. 
ناجما  النهيار  يكون  اأن  الهندية 
لالأمطار،  الييغييزييير  الييهييطييول  عييين 
تخلخل  يف  تيي�ييسييبييب  اليييتيييي  الأميييييير 

الأر�س حتت املبنى.

للن�ساء فوق �سن اخلم�سني.. هكذا حتافظن على �سحتكن ولياقتكن!

يف الن�سف الثاين من العمر، تطراأ تغريات عديدة على اأج�سام 
خا�ص  اهتمام  باإيالء  الأطباء  ين�سح  ال�سبب  لهذا  الن�ساء. 

احلفاظ  �سيدتي  ميكنك  كيف  معنا  اكت�سفي  احلياة.  بنمط 
على �سحتك واأنت فوق اخلم�سني..

�سن  بعد  الطمث  انقطاع  من  يعانني  الن�ساء  معظم 
اخلم�سني. عملية ت�ساحبها عدة تغريات قد تكون 

والنف�سية  اجل�سدية  لل�سحة  مرهقة 
لثثلثثمثثراأة. مثثن الأعثثرا�ثثص الأكثثر 

�سيوعًا خالل هذه الفرتة، 
ال�ساخنة  الهّبات 

والثثثثثتثثثثثعثثثثثرق 
املثثزاج  وتقلب 

وبح�سب  والأرق. 
الأملانية،  التغذية  وزارة 

�سن  يف  الن�ساء  ثلثي  حوايل  فاإن 
الياأ�ص يعانني من هذه الأعرا�ص. كما ت�ستكي 

العديد منهن من زيادة الوزن. لكن ميكن للن�ساء تخطي هذه 
الن�سائح  من  جمموعة  خالل  من  املزعجة  واأعرا�سها  الفرتة 

التي يقدمها موقع Gala الأملاين.
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املتحدة  العربية  الإميييارات  جامعة  ت�ستعد 
لييلييخييميي�ييسييني عيييياميييياً اليييقيييادمييية ميييين خالل 
امل�ساهمات املختلفة يف العديد من امل�ساريع، 
التي تاأتي �سمن خطة ا�سرتاتيجية ت�ساهم 
حيث  طييمييوحيية،  نوعية  قييفييزات  حتقيق  يف 
الرئي�سي  الييدور  اجلامعي  الطالب  يلعب 
اليييييروؤيييييية ميييين خالل  وامليييييحيييييوري يف هيييييذه 
بقوة  للم�ساهمة  وعلمياً  معرفياً  متكينه 
يف البناء والتنمية والتطوير يف اخلم�سني 

�سنة القادمة من عمر الحتاد.  
واأو�سح الأ�ستاذ الدكتور حممد ح�سن علي 
الأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
مبراجعة  تيييقيييوم  اجلييياميييعييية  اأن  بيييالإنيييابييية 
يتما�سى  مبييا  الأكييادميييييية  للربامج  دوريييية 
الييعيياملييييية يف كييل تخ�س�س  الييتييوجييهييات  مييع 
العمل  ليي�ييسييوق  والحييتييييياجييات احلييقيييييقييييية 
ت�ساعد  اأكادميية  وبرامج  تخ�س�سات  من 
املوؤهلني  اخلييريييجييني  مييين  جيييييل  بييينييياء  يف 
اجلامعة  ت�سعى  حيث  امل�ستقبل.  مبهارات 
ليييتيييزوييييد اليييطييياليييب اجلييياميييعيييي بيييامليييهيييارات 

مييين خييييالل ت�سميم  امليي�ييسييتييقييبييلييييية، وذليييييك 
املتطلبات  مييع  تييتييوافييق  اأكييادميييييية  بييرامييج 
�ساأنها  من  التي  و  العمل  ل�سوق  امل�ستجدة 
والإمكانيات  الييقييدرات  الطالب  تك�سب  اأن 

التي توؤهله للمناف�سة.
واأ�سار اإىل اأن اجلامعة تعمل على حتديث 
خططها وبراجمها الأكادميية مبا يتوافق 
ميييع الييتييطييلييعييات امليي�ييسييتييقييبييلييييية والأولييييويييييات 
يف  الأخييذ  مع  الوطنية،  وال�سرتاتيجيات 
جمالت  يف  املت�سارعة  املتغرات  العتبار 

التكنولوجيا والعلوم. 
ومتا�سياً مع هذه الروؤى، حتر�س اجلامعة 
على تعزيز دورها امل�ستقبلي يف طرح برامج 
اأكادميية تخدم م�ساريع اخلم�سني املنبثقة 

من وثيقة اخلم�سني. 
التخ�س�س  الييييربامييييج:  هييييذه  اأبييييييرز  وميييين 
اليييفيييرعيييي ليييليييذكييياء ال�يييسيييطييينييياعيييي، الييييذي 
من  له  ملا  املعلومات،  تقنية  كلية  تطرحه 
الييييراهيييين، حيييييث يتعلم  وقييتيينييا  اأهييمييييية يف 
املوؤ�س�سات  اأداء  حتيي�ييسييني  كيييييفييييية  الييطييلييبيية 
الإمارات  دوليية  يف  وال�سناعية  احلكومية 
التقنيات  املتحدة من خالل هذه  العربية 

اجلديدة. 
للطالب  الييتييخيي�ييسيي�ييس  هييييذا  تيي�ييسييميييييم  ومت 
علوم  با�ستثناء  التخ�س�سات،  جميع  ميين 

الكمبيوتر، ل�ستكمال درا�ساتهم الأولية.
اجلامعة  اأن  اإىل  اليينييائييب  �ييسييعييادة  واأ�يييسيييار 
يف  العلوم  ماج�ستر  برنامج  اأي�ساً  تطرح 
هند�سة احلا�سوب – اإنرتنت الأ�سياء، وهو 
برنامج متعدد التخ�س�سات يوفر للطلبة 

فيير�ييسيية فيييرييييدة ليييدرا�يييسييية تييطييبيييييق اأحييييدث 
تقنيات املعلومات والت�سالت، مع مراعاة 
تاأثرها على الأفراد واملنظمات واملجتمع، 
البتكار يف جمالت متعددة  يعزز  اأنه  كما 
املدجمة،  الأنييظييميية  ت�سميم  ذليييك  يف  مبييا 
وتطوير  واجلييييوال،  الال�سلكي  والتيي�ييسييال 
البيانات،  وحتليل  واخلدمات،  التطبيقات 

واأمن املعلومات. 
اليييربنييياميييج لإعييييييداد  تيي�ييسييميييييم هيييييذا  و مت 
املتخ�س�سني القادرين على توفر القيادة 
للقطاعات  الييييالزميييية  الييفيينييييية  واخلييييييربة 
باملعرفة  وتزويدهم  واخلا�سة  احلكومية 
الييالزميية للتطوير والييتييفييوق يف  واملييهييارات 

العامل املهني. 
برنامج  بطرح  تقوم  اجلامعة  اأن  واأ�ساف، 
املاج�ستر يف حتليل بيانات الأعمال، حيث 
الييربنييامييج عيين غييره ميين الربامج  يتميز 
الرتكيز   )1( رئي�سية:  خ�سائ�س  بثالث 
املكثف على التطبيقات العملية يف جمالت 
قطاع الأعمال املختلفة؛ )2( اإثراء وتعزيز 
ي�ستخدم  عملية  بتطبيقات  العلمية  املييادة 
فيييييهييا اأحيييييدث بيييراميييج الييكييومييبيييييوتيير؛ )3( 

�ساأنها  من  التي  الربنامج  بنية  يف  املرونة 
متنوعة  تييخييرج  م�ساريع  بيياإجييراء  ال�سماح 
على  وت�ستند  عملية  م�ساكل  حييل  تتناول 
�ييسييركييات وموؤ�س�سات  ميين  ميياأخييوذة  بيييييانييات 

تعمل يف قطاع الأعمال. 
ح�سن  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اأو�سح  كما 
لل�سوؤون  اجلييامييعيية  مييدييير  – نييائييب  عييلييي 
ت�ساهم  اجلامعة  اأن  بييالإنييابيية  الأكييادميييييية 
يف تعزيز مهارات ريادة الأعمال من خالل 
توفر فر�س عمل للخريجني، حيث تطرح 
اجلييامييعيية الييتييخيي�ييسيي�ييس الييفييرعييي يف رييييادة 
معتمدة.  �ساعة   18 ميين  املييكييون  الأعييمييال 
مكونني.   على  التخ�س�س  هييذا  وي�ستمل 
املكون الأول، يقوم الطلبة باإكمال م�ساقني 
اأ�سا�سيات  العام: )1(  التعليم  درا�سيني يف 
الثورة   )2( الأعييييمييييال،  وريييييييادة  البييتييكييار 

ال�سناعية الرابعة. 
املكون الثاين عبارة عن م�ساق درا�سي من 
تطوير  با�سم  يعرف  معتمدة  �ساعة   12
م�سروع ريادة الأعمال، حيث يتعلم الطلبة 
عمليات اإن�ساء الأعمال املبتكرة من خالل 

�سل�سلة من �سباقات الت�سميم.
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بتوجيهات من ال�سيخة الدكتورة �سما بنت 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
خالد  بيين  حميميد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة 
نظمت  والييتييعييليييييمييييية  الييثييقييافييييية  نييهيييييان  اآل 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
احلدث  بيياإطييالق  احتفاء  مميزة  احتفالية 
الأكرب يف مدينة دبي اإك�سبو 2020 لأول 

مرة يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
املدار�س  من  عييدد  الفعالية  يف  �سارك  وقييد 
ميين اإمييييييارات اليييدولييية جيينييبييا اإىل جيينييب مع 
الذي  الحتفال  يف  امل�ستقبل  اأجيال  مكتبة 

اأقامته افرتا�سيا
فقدمت مدر�سة حممد بن خالد اآل نهيان 

MBK  بث مبا�سر من داخل  لالأجيال  
امليييدر�يييسييية يييعييكيي�ييس الحيييتيييفيييال الييييذي نظمه 
طييالبييهييا احييتييفيياء بييامليينييا�ييسييبيية، حيييييث اأعييييدوا 
العاملي،  احلييييدث  لييهييذا  املييدر�ييسييييية  الييبيييييئيية 
العديد  بييياإطيييالق  بييهييجييتييهييم  عييين  وعييييييربوا 
مييين امليييييبيييييادرات وميينييهييا )الإمييييييييييارات تبهر 
بني  ما  م�ساركاتهم  متحورت  كما  العامل( 
اأغنية  وعر�س  والر�سم  والأ�سعار  الكلمات 

و�سخ�سيات اإك�سبو
اأجيال  رحييالت مكتبة  اأوىل  تفعيل  كما مت 
امل�ستقبل الذكية املتنقلة مع طالب مدر�سة 

حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال 
بربناجمها  املتنقلة  املكتبة  �ستنطلق  حيث 
باإك�سبو  اليييدولييية  احييتييفييالت  يييرافييق  اليييذي 
املكتبة  اإك�سبو  )مع  عنوان  حتت   2020

ت�ستهدف  والييذي  ثقافية(  �سياحة  املتنقلة 
و  ال�سياحي  احليي�ييسيياري  الييوجييه  اإبييييراز  فيه 
الييثييقييايف ملييدييينيية الييعييني يف املييرحييليية الأوىل 
اإمييييارات  بيياقييي  يف  �سياحة  �سيتبعه  والييييذي 

الدولة 
مبدينة   1 حلقة  هيلي  مييدر�ييسيية  وقييدمييت 
اليييعيييني كييلييمييات واأ�يييسيييعيييار قييدمييهييا طييييالب و 

طالبات املدر�سة
كما �ساركت مدر�سة الغيث حلقة 1 بفيديو 
اأهمية  اليييطيييالب عييين  ميييرئيييي حتييييدث فيييييه 

احلدث و قيمه
و �ساركت رو�سة الطويني باإمارة الفجرة 
بعر�س مميز قدمه طالبها عن �سخ�سيات 

اإك�سبو 2020
الإجنليزية  اليييواحييية  مييدر�ييسيية  اخييتييتييمييت  و 

فيها  ا�ستعر�ست  بكلمة  ال�سارقة  مبدينة 
احلدث  هيييذا  ميثلها  الييتييي  املييهييميية  القيمة 

الكبر
وكانت مكتبة اأجيال امل�ستقبل و بتوجيهات 
حممد  بيينييت  �سما  الييدكييتييورة  ال�سيخة  ميين 
اطييلييقييت م�سابقة  قييد  نييهيييييان  اآل  بيين خييالييد 
ال�سورة  �سحر  الأجيال(  عيون  يف  )اإك�سبو 
التي تهدف اإىل توثيق هذا احلدث الفريد 
من خالل ال�سور التي �سيح�سل الفائزين 
فيها على جوائز قيمة كما �سيقام معر�س و 

جدارية لتوثيق هذا احلدث الفريد
ويف اإ�سافة اأخرى اأ�سدرت ال�سيخة د. �سما 
توجيهات  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 
اأجيال  مكتبة  يف  فييخييرييية  عيي�ييسييوييية  مبيينييح 
حامد  راأفييييت  �سيلينا  لييلييطييالييبيية  امل�ستقبل 

اأجيال امل�ستقبل حتفيزا  الع�سوة يف مكتبة 
املتميزين  امل�ستقبل  اأجيال  مكتبة  لأع�ساء 
بيييراميييج املكتبة  وامليييواظيييبيييني عييلييى حيي�ييسييور 
الكوكبة   �سمن  لتكون  ذلييك  اأهييلييهييا  والييتييي 
املختارة للتكرمي  �سمن املتميزين املكرمني 
يف حفل افتتاح اإك�سبو 2020 من �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم – 
حفظه اهلل – م�ساء اخلمي�س 30 �سبتمرب 
، يف الوقت ذاته �سارك اأع�ساء مكتبة اأجيال 
امل�ستقبل و اأولياء اأمورهم يف التاأ�سيل لهذا 
احلييييدث الييكييبيير و املييميييييز ميين خيييالل عدد 
ميين الييفيييييديييوهييات و الييكييلييمييات املييعييربة عن 
مو�سوعات  متناولني  بوطنهم  اعتزازهم 
عدة متعلقة  باحلدث الفريد من جوانب 

عديدة.

برامج اأكادميية بروؤية طموحة نحو م�ساريع اخلم�سني يف جامعة االإمارات

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان حتتفل بانطالق فعاليات اإك�سبو 2020

مناذج من الزي االإماراتي قدميًا يف جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

مبعر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
•• اأبوظبي-الفجر:

يعر�س جناح جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 
خالل م�ساركته يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية بدورته 18، 

مناذج من الزي الإماراتي قدمياً.
ويهدف ركن الأزياء الرتاثية والتقليدية �سمن جناح اللجنة  اإىل تعريف 
جمهور املعر�س برتاث دولة الإمييارات العربية املتحدة ب�سكل عام، واإمارة 
اأبوظبي ب�سكل خا�س، ودعم اجلهود الرامية اإىل �سون الرتاث ونقله من 

جيل لآخر.
وي�ستعر�س الركن عدداً من قطع الأزياء املعروفة يف تاريخ دولة الإمارات 
والتي  املالب�س ومميزاتها،  واأنييواع  اأمنيياط  الييالزم حول  ال�سرح  تّوفر  ، مع 
تعك�س بدورها امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي لأ�سحابها، م�سراً اإىل اأن 
هذا ال�ستعرا�س يعك�س �سورة اجتماعية واقت�سادية معينة حلياة القبائل 
فيما م�سى، والتعريف مبفردات هذه املالب�س ومالحمها، وطرق �سناعتها 

وموا�سفاتها.
ويحتوي الزي الإماراتي على عدة عنا�سر منها الب�ست والدقلة وال�سديري 
الأ�سود  ال�سعر  اأنييواع منها عقال  اإىل  بييدوره  وال�سال والعقال الذي ينق�سم 
الرفيع املربوط وي�سمى اخلزام، وعقال ال�سوف بلونيه الأبي�س والأ�سود، 
والعقال املق�سب والذي ي�سمى ال�سطفة، وهذا النوع �سهد تغرات متعددة، 
وكان يرتديها احلكام و الأعيان، و الأمر نف�سه بالن�سبة للدقلة، وهي زي 
الفاخرة  املالب�س  من  يعترب  عام  وب�سكل  العربي،  اخلليج  دول  يف  معروف 
زايييد الأول يف �سور له وهو  ال�سيخ  التي كان يرتديها احلكام، و قد ظهر 
يرتديها، وكذلك ال�سيخ �سخبوط وال�سيخ حممد بن خليفة وال�سيخ خليفة 

بن زايد الأول، وكانت ترتدى يف املنا�سبات.
وكانت طريقة ارتداء املالب�س الرتاثية يف الإمارات تتميز عن دول اخلليج 
نوعاً ما، فمثاًل كان يتم ارتداء اخلنجر حتت الدقلة ولي�س فوقها، كما اأن 
بداأ  الوقت  بدرجة كبرة، ومع  كان مت�سابه  العربي  دول اخلليج  الييزي يف 
الب�ست  يتميز من منطقة لأخييرى يف بع�س التفا�سيل كما حدث يف �سكل 

واخلنجر والكندورة وغرها.

حفل افتتاح جناح تايالند يتخّطى كل التوقعات.. جدول حافل بالفعاليات تك�سف عنه اأر�ص البت�سامات

عرو�ض حّية وا�ستعرا�سات ثقافّية وفلكلورّية وحمطات طهو واحتفاالت وطنّية 
•• دبي-الفجر

 ُبعيد الفتتاح الر�سمي لإك�سبو 2020 دبي، �سرعان ما فرد 
ُفتحت  حيث  اليييزّوار،  م�ستقباًل  ذراعيه  التايالندي  اجلناح 
الوجهة  ك�سفت   ، ُمده�س  بحفل  بييالأزهييار  املييزّييينيية  الأبييييواب 
الناب�سة باحلياة خالله عن مزيد من التفا�سيل وجمموعة 

مثرة من الفعاليات اخلا�سة.
وقد �سهد حفل افتتاح اجلناح ح�سوراً ر�سمّياً مرموقاً ا�ستمل 
على دون برامودويناي نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية، 
لوزارة  الدائمة  ال�سكرترة  باتانابانت�ساي،  اأجارين  ال�سيدة 
القت�ساد الرقمي واملجتمع، واملفّو�س العام جلناح تايالند 
و�سعادة وارافوت بو اأبينيا، �سفر مملكة تايالند لدى دولة 
ال�سيوف  من  جمموعة  احل�سور  ا�ستقبل  حيث  الإميييارات، 

�سّمت اأبرز ال�سخ�سيات واملهنيني وال�سحفيني يف دبي.
اأكرب  "اإك�سبو2020" عرب  يف  تايالند مب�ساركتها  وتهدف 
جناح لها يف التاريخ منذ 150 عاماً، والذي يقع يف منطقة 
 3600 اأكييرث من  تبلغ م�ساحتها  اأر�ييس  التنقل على قطعة 
تها املحّفزة، حيث  مرتاً مربعاً، اإىل ت�سليط ال�سوء على ق�سّ
ممتعة  رحلة  يف  الزائرين  الديناميكية  امل�ساحة  هذه  تاأخذ 
)ديجيتال  الرقمّية"  "تايالند  عييلييى  خيياللييهييا  يييتييعييرفييون 

تايالند(، ف�ساًل عن روؤيتها القت�سادّية املدفوعة تقنّياً. 
العامل  ببقية  الإبت�سامات"  "اأر�س  ربييط  اإىل  وبييالإ�ييسييافيية 
اإظهار  على  اجلناح  يعمل  دبييي،   2020 اإك�سبو  يف  معر�س 
عجائب الثقافة التايالندّية الأ�سيلة، ومبا اأن كامل م�ساحة 
اجلناح مملوءة بالألوان والديكورات ال�ساحرة، فاإن كل زائر 
عالقات  لتعزيز  و�سعياً  رائييع.  ترحيبيٍّ  با�ستقباٍل  �سيتمّتع 
اليي�ييسييداقيية مييع اجلييميييييع، ابييتييكيير اجليينيياح اليييذي يحمل �سعار 
Miracle of Smiles" م�ساراً  البت�سامات   "معجزة 

لرحلة راقية ومفيدة تعرّب عن اجلوهر احلقيقي لتايالند.
وتييعييتييزم تييايييالنييد ا�ييسييتييخييدام مييعيير�ييس اإكيي�ييسييبييو 2020 دبي 
تاأمني  نحو  واتييخيياذ خطوات مهّمة  روابييط جديدة  لإقيياميية 
م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة، لذا، عينت وزارة القت�ساد الرقمي 
واملجتمع التايالندّية )دي اإي DE( وكالة تعزيز القت�ساد 
الرقمي )ديباDEPA( لتكون الهيئة امل�سوؤولة عن متثيل 
املتطور  جناحها  اأنيي�ييسيياأت  الييتييي  اجلييّهيية  باعتبارها  تييايييالنييد، 
من  اأ�سا�سي  ب�سكل  اجلناح  هذا  تنظيم  مت  وقد  تكنولوجّياً. 
�سركة  اأكييرب  وهييي  فيلدج"،  كرييتيف  "اإنديك�س  �سركة  قبل 

و�سركة  تايالند،  يف  املعمارّية  الهند�سة  جمييال  يف  اإبييداعييّييية 
ومقّرها   )OP3 Expo اإك�سبو   3 بييي  )اأو  ال�ست�سارات 
دوليية الإميييارات، واأ�سهر املقاولني مبا يف ذلييك )اأركيييييد �ستار 

 .)Arcade Star
و�سيوّفر جناح تايالند املذهل بيئة ملهمة للنقا�س والتعاون 
داخييل ف�ساء رحييب ميين الإبييييداع وال�ييسييتييداميية. والييييزّوار من 
جميع اأنحاء العامل مدعوون لتبادل الأفكار ومناق�سة كيف 
اأو  القت�ساد  تعزيز  الرقمّية  والتكنولوجيا  لالبتكار  ميكن 
نحٍو  وعييلييى  ب�سري  وبيياأ�ييسييلييوب  كييكييل.  املجتمع  حت�سني  حتى 

اجلناح  تغطية  مّتييت  معنى،  ميين  للكلمة  مييا  بكل  اأ�ييسييطييوري 
"احلظ  ا�سم  حتمل  ا�سطناعّية  تايالندّية  زهييرة   500 بييي 
النمو  لتمثل  بعناية  م�سغولة  منها  واحييدة  وكييل  ال�سعيد"، 

والتطّور امل�ستمَرين للدولة. 
واجلدير بالذكر اأن زّوار اجلناح مدعوون لرفع معنوياتهم 
خالل  من  والييفييرح   الطاّقة  من  بجرعات  اأنف�سهم  و�سحن 
 Smile لي"فرقة البت�سامة  ال�ستمتاع بالعرو�س اليومّية 
الزّوار  �سي�ستمتع  كما  ا�ستثنائي.  ب�سكل  Band" املوهوبة 
املبهجة واجلييياذبييية عييلييى ميييدار �ستة  بيياملييعييزوفييات والأحليييييان 
و�سي�سهد احل�سور  الرائد،  العاملي  امللتقى  اأ�سهر خالل هذا 
ا�ستعرا�سات الواجهات اجلدارّية  اأي�ساً  يف اجلناح كل م�ساء 
ال�ساحرة، املليئة بالعرو�س املذهلة وفنون اخلداع الب�سري 
الرائعة. ويف الوقت نف�سه، يتمثل جزء رئي�سي من العر�س 
امليييثييير للعرو�س  بيييرنييياجميييه  لييلييجيينيياح مييين خييييالل  اجليييييياذب 
خ�سي�ساً  اختيارها  مت  والتي  ة،  اخلا�سّ والفعاليات  الغامرة 
لت�سليط ال�سوء على الهوّية الفريدة لتايالند مبا يف ذلك 
تقاليدها الرائعة واملاأكولت امل�سهورة عاملّياً والفنون اجلاذبة 
اليومّية  الييربامييج  وتييوّفيير جمموعة  الييرائييعيية،  وابييتييكيياراتييهييا 
ة الكثر من الأن�سطة لإ�سعاد العائالت  والأ�سبوعّية اخلا�سّ

والأ�سدقاء من جميع الفئات العمرّية.
"اأ�سبوع  مييع  موعد  على  املمّيزة  والأطييبيياق  الطعام  وحمبو 
 Thai Authenticالغذاء وال�سّحة التايالندي الأ�سيل
جداول  يت�سّدر  الذي   ،"Food & Health Week
ويتمّيز  زيارته.  الييذّواقيية  والييذي يجب على جميع  الأعمال 
وعرو�س  الفاكهة  بنحت  باحلياة  الناب�س  الحييتييفييال  هييذا 
الييطييهييو الييتييايييالنييدي وهيييداييييا احلييلييوى والييو�ييسييفييات واأكيييرث 
الغريبة  واملكونات  الرائعة  بالنكهات  مليء  وهييو  ذلييك،  من 
ال�سهر  التايالندي  املطبخ  من  لالهتمام  املثرة  والأفييكييار 

�سياٍق مّت�سل، يدعو  واللذيذ والفريد من نوعه. ويف  عاملّياً 
 Loy Krathong ووتيير  اآنييد  كراثونغ  "لوي  مهرجان 
�سلة   اإنيي�ييسيياء  اإىل  الييييزّوار   "and Water Festival
اإىل  والن�سمام  بهم  ة  اخلا�سّ العائمة   "krathong"
الرق�سات التقليدّية وم�ساهدة م�سابقة ملكة جمال تايالند 
دي�سمرب،  �سهر  اقييرتاب  ومييع  باملعر�س.  ة  اخلا�سّ ال�ساحرة 
�سيحتفل املعر�س، املن�سق تن�سيقاً كاماًل، بالذكرى ال�سنوّية 
بني  الدبلوما�سّية  العالقات  لتاأ�سي�س  والأربييعييني  اخلام�سة 
مملكة تايالند ودولة الإمارات، يف حني �سيبداأ عام 2022 
ابتكاراً  الأكرث  احلديثة  والتقنيات  الخرتاعات  با�ستك�ساف 
وتقدماً يف البالد، مع مهرجان تايالند للرقمنة والإبتكار، 
واأ�سبوع الطاقة والبيئة الذي يتلوه. واأخييراً، �سيكون �سهر 
"مهرجان  يجلب  حيييييث  ال�سعيدة  بامل�ساعر  مليئاً  مييار�ييس 
و"اأ�سبوع   "  Festival of Happiness اليي�ييسييعييادة 
البت�سامة التايالندّية Thai Smile Week" �سل�سلة 
كاملة من الأن�سطة لرفع م�ستوى ال�سعادة وحت�سني احلالة 
اإكاليل  املزاجّية لزّوار اجلناح، مبا يف ذلك امل�سابقات و�سنع 
الزهور التايالندّية وجمموعة من احِلرف اليدوّية امل�سّممة 
بدّقة ومهارة لنيل اإعجاب ال�سيوف من كل ركن من اأركان 
الييطييابييع اخلا�س،  امليي�ييسيياهييد ذات  هيييذه  اإىل جييانييب  املييعييمييورة. 
تدمج عرو�س "Thai Iconic" اليومّية عادات تايالند 
 Thai" ويحتفل  مييذهييليية.  بطريقة  واحلييديييثيية  الييقييدمييية 
تاي  املواي  اأو  تاي  للمواي  املذهلة  بالقوة   "Fighting
التايالندّية.  باملالكمة  اأحياناً  امل�سمات  تاي"،  "البوك�س  اأو 
واملو�سيقى  الفن  جمال  التايالندي  الإيييقيياع  ي�ستك�سف  كما 
والرق�س، وتدعو فعالّية "Thai Miracle" املتفرجني 
وهي  "خون"،  بعنوان  موؤثرة  رائعة  ملكّية  ة  رق�سّ مل�ساهدة 

ُمدرجة الآن يف قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو.
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اأ�سبح مر�ص األزهامير م�سدر قلق كبري لل�سحة العامة، حيث اأدت 
�سيخوخة ال�سكان اإىل ارتفاع معدلت هذه احلالة.

ودفع هذا اإىل بذل جهود عاملية للوقاية من املر�ص، لكن مل يتم 
العثور على عالج حتى الآن. ومع ذلك، يعمل الباحثون جاهدين 
الأعرا�ص  اإدارة  يعزز  مبا  للمر�ص  املبكرة  العالمات  حتديد  على 
التنك�سي  للمر�ص  املبكرة  الأعرا�ص  وت�سمل  حدتها.  وتخفيف 
�سعوبة يف التذكر اأو الرتكيز اأو اتخاذ القرارات التي توؤثر على 
احلياة اليومية. وميكن اأن ي�سبب مر�ص األزهامير ا�سطرابا كبريا 

يف احلياة اليومية لل�سخ�ص، ما يهدد ا�ستقالليته و�سبل عي�سه.

ووجدت درا�سة جديدة اأن العني ميكن اأن ت�سر اإىل ظهور 
املر�س، حيث قد يظهر التكوين املبكر للويحة الأميلويد 

يف �سبكية العني.
ال�سامة  الربوتني  روا�سب  وهي  الأميلويد،  لويحة  وُتعد 

املوجودة بني خاليا الدماغ، اإحدى ال�سمات املميزة ملر�س 
األزهامير.

املنهكة، تظل  للحالة  عييالج  لإيييجيياد  اجلييهييود  تنامي  ومييع 
تكوين  من  الوقاية  على  كبر  حد  اإىل  املحورية  النقطة 

الطب  كلية  قادتها  الييتييي  الييدرا�ييسيية،  الأميييييلييويييد.ووجييدت 
بجامعة كاليفورنيا �سان دييغو، اأن تر�سبات الأميلويد قد 
حتدث يف �سبكية العني لدى املر�سى الذين مت ت�سخي�س 

اإ�سابتهم مبر�س األزهامير.
وقارن التحليل بني اختبارات اأميلويد ال�سبكية والدماغ يف 
املر�سى. ولحظوا اأن وجود بقع �سبكية يف العني مرتبط 
بفح�س الدماغ الذي اأظهر م�ستويات عالية من الأميلويد 

الدماغي.
كموؤ�سر  النتائج  ا�ستخدام هذه  اأنه يجب  الفريق  ويعتقد 
بيولوجي للك�سف عن خماطر املرحلة املبكرة من مر�س 

األزهامير.
وقال كبر موؤلفي الدرا�سة، روبرت ري�سمان: "كانت هذه 
و�سملت  الفح�س.  ميين  �سغرة  اأولييييية  بيييييانييات  جمموعة 
ت�سر  لأنها  م�سجعة  النتائج  هييذه  لكن  مر�سى.  ثمانية 
اإىل اأنه قد يكون من املمكن حتديد بداية وانت�سار وت�سكل 
من  بييدل  ال�سبكي  الت�سوير  با�ستخدام  األزهامير  مر�س 
اإىل  ونتطلع  وتكلفة.  �سعوبة  الأكيييرث  الييدميياغ  فحو�سات 
وتاأثر  الييعييني  ل�سبكية  اإ�ييسييافييييية  فحو�سات  نتائج  روؤيييية 
�سولنيزوماب )ج�سم م�ساد وحيد الن�سيلة( على ت�سوير 

ال�سبكية".

كيف متنع تكوين الأميلويد؟
باأحما�س  الغنية  الغذائية  الأنظمة  اأن  الدرا�سات  وجدت 
اأن تيي�ييسيياعييد يف الييوقيياييية من  3 الييدهيينييييية ميييكيين  اأوميييييغييا 

الأمرا�س التنك�سية الع�سبية.
قد  ال�سحية  الدهون  هذه  اأن  على  متزايدة  اأدليية  وهناك 
األييزهييامييير واخليييرف عن  ت�ساعد يف الييوقيياييية ميين ميير�ييس 

طريق تقليل لويحات الأميلويد.
وت�سمل م�سادر اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية من الأ�سماك 
املييرقييط واملاكريل  اليي�ييسييلييمييون والييتييونيية واليي�ييسييلييمييون  مييثييل 

والأع�ساب البحرية وال�سردين.
الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  اأي�سا  حديثة  درا�ييسيية  ووجييدت 
اأن  ميكن  الفالفونويد  ت�سمى  التي  الأكيي�ييسييدة  مب�سادات 

تقلل ب�سكل كبر من خطر الإ�سابة باملر�س.
امل�ستقلبات  الييفييالفييونييويييد هييي جمييمييوعيية ميين  ومييركييبييات 
يعتقد اأنها توفر فوائد �سحية من خالل م�سارات اإ�سارات 

اخلاليا والتاأثرات امل�سادة لالأك�سدة.
واأو�سح الدكتور والرت ويل، 

اأن  اإىل  ت�سر  اأدليية متزايدة  "هناك  من جامعة هارفارد: 
مبنع  الأمييير  يتعلق  عندما  فعالة  الفالفونويد  مركبات 

مهارات التفكر من التدهور مع التقدم يف ال�سن".
غنيا  كونه  بييالألييوان  مليئ  غذائي  نظام  اتباع  املهم  وميين 

مبركبات الفالفونويد امل�سوؤولة عن هذا التاأثر الوقائي، 
ل �سيما اأنواع الفالفون والأنثو�سيانني.

alzheimers. موقع  يحذر  ذلييك،  من  العك�س  وعلى 
املعكرونة  ذلك  يف  مبا  البي�ساء،  الأطعمة  اأن  من   net

والكعك وال�سكر الأبي�س والأرز الأبي�س قد حتفز تكوين 
الأميلويد.ويرجع ذلك اإىل حقيقة اأن هذه الأطعمة ميكن 
اأن توؤدي اإىل ارتفاع حاد يف الإن�سولني الذي ير�سل ال�سموم 

اإىل الدماغ.

ي�سبب ا�سطرابا كبريا يف احلياة اليومية 

عالمة  يف العني قد تكون عار�سا مبكرا خلطر االإ�سابة باألزهامير

ما�سات�سو�ست�س  جييياميييعييية  ميييين  اخلييييييييرباء  ليييييدى  وكييييييان 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  بالغ   2100 نحو   ،Amherst
اإىل   2005 38-50 يرتدون مقيا�س الت�سارع، من عام 

.2006
ثم راقب الفريق النتائج ال�سحية للمر�سى ملدة 11 عاما 

يف املتو�سط.
وتبني اأن اأولئك الذين مي�سون 7000 خطوة يوميا كانوا 
اأقل عر�سة للوفاة املبكرة من اأقرانهم الذين ل ميار�سون 

70 و%63، على التوايل، للبالغني البي�س  الريا�سة - 
واأ�سحاب الب�سرة ال�سمراء.

اأييي�ييسييا اخييتييالف يف الآثييييار بييني اجلن�سني، حيث  ولييوحييظ 
انخف�س خطر الوفاة املبكرة لدى الن�ساء )بن�سبة 72%( 

اأكرث من الرجال )بن�سبة 58%(.
ومع ذلك، لحظ الباحثون اأنه ل توجد ارتباطات مماثلة 

بني �سدة اخلطوة وتقليل خطر الوفاة املبكرة.
 10000 هييدف  اأن  على  الييدليييييل  اإىل  النتائج  وت�سيف 

لعداد  ت�سويقية  حملة  خيييالل  ميين  �ييسيياع  اليييذي   - خييطييوة 
اخلطوات الياباين يف عام 1965 - هو نوع من املبالغة.

وتييياأتيييي ممييار�ييسيية اليينيي�ييسيياط اليييبيييدين بييانييتييظييام ميييع فوائد 
�سحية كبرة للعديد من احلالت - مبا يف ذلك اأمرا�س 
واأنييواع خمتلفة من  وال�سكري  الدموية  والأوعييييية  القلب 

ال�سرطان.
وتو�سي منظمة ال�سحة العاملية باأن ميار�س البالغون ما ل 
يقل عن 150 دقيقة من الن�ساط البدين املعتدل ال�سدة 

اأ�سبوعيا، اأو 75 دقيقة من الن�ساط البدين القوي.
 70 حييوايل  العادي  ال�سخ�س  ي�ستغرق  �سريعة،  وبوترة 
7000 خطوة - مقارنة بحوايل �ساعتني  دقيقة للم�سي 

للم�سي 10000 خطوة.
من  بالو�س،  اأمييانييدا  احلركة  وعاملة  البحث  معدة  وقالت 
جامعة UMass Amherst: "وجدت هذه الدرا�سة 
مرتبط  الأكيييرب  اليومية  اخلييطييوات  حجم  اأن  اجلماعية 
بني  الأ�ييسييبيياب  جلميع  املبكرة  الييوفيييييات  خطر  بانخفا�س 

الن�ساء والرجال يف منت�سف العمر من ال�سود والبي�س".
واأ�سافت اأن "اأكرث من 10000 خطوة يف اليوم مل يكن 

مرتبطا مبزيد من التقليل من خماطر الوفاة".
ويعك�س هذا ال�ستنتاج نتائج العديد من الدرا�سات ال�سابقة 
التي اأ�سارت اإىل اأن الأهداف الأقل قد تكون فعالة بالقدر 

نف�سه يف احلفاظ على �سحة الفرد.
ويف الوقت نف�سه، وجدت درا�ستان حديثتان من الوليات 
اأن  4000 خطوة يف اليوم ميكن  اأن امل�سي فقط  املتحدة 

يقلل من خطر الوفاة بحوايل 30%.
 JAMA جملة  يف  للدرا�سة  الكاملة  النتائج  ون�سرت 

.Network Open

درا�سة تك�سف فائدة امل�سي 7000 خطوة فقط يف اليوم!
خل�ست درا�سة اإىل اأن الأ�سخا�ص يف منت�سف العمر ميكن اأن يقللوا من خطر 

الوفاة املبكرة باأكر من الثلثني عن طريق امل�سي 7000 خطوة فقط يوميا.
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�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �خلط �خلليجي �لأ�ل ملقا�لت �لطرق 
ذ م م �خلط �خلليجي �لأ�ل ملقا�لت �لطرق ذ م م فرع دبي حممد �أ�شف حممود �أحمد  

جتاري    SHCEXCICOMS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003610/ 
اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سور  اإىل املحكوم عليه :  اخلط اخلليجي الأول ملقاولت الطرق - ذ م م  - العنوان : 
 - الطبي  رايز  �سن  ومركز   ، الذهبي  الربج  بقالة  الربج  اأ�سفل   - احلرية  برج   - املدفع  اإبراهيم  حممد  �سارع   -
الأول  اخلليجي  اخلط   -  0503658943 هاتف   ،  065517006 هاتف   ،704 مكتب   - ال�سابع  الطابق 
ملقاولت الطرق ذ م م فرع دبي - العنوان : اإمارة دبي - منطقة بردبي - مركز ا�ستدامة ، مكتب رقم 205 ، هاتف 
0503658943  حممد اأ�سف حممود اأحمد - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سور - �سارع حممد اإبراهيم 
املدفع ، برج احلرية ، اأ�سفل الربج بقالة الربج الذهبي ، ومركز �سن رايز الطبي - الطابق ال�سابع - مكتب 704 
، هاتف 065517006 ، هاتف 0503658943  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك 
ل�سالح املدعي  املنفذ الوحيد للتجارة - م م ح - يف الق�سية امل�سار اليها  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال 
الر�سوم وامل�ساريف 675410 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اإعالنك /  يوما من تاريخ 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شلطان �بر�هيم مر�د عبد�هلل   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003541/ 

اإىل املحكوم عليه : �سلطان ابراهيم مراد عبداهلل - العنوان : عجمان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبداهلل �سيف علي �سيف ال�سام�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 270238

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ب�شري عنرب ب�شري عنرب بالل   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003922/ 

اإىل املحكوم عليه : ب�سر عنرب ب�سر عنرب بالل - العنوان : ال�سارقة منطقة القرائن بالقرب من 
�سوبرماركت التكامل �سقة رقم 98 هاتف متحرك 0527743330 هاتف ثابت 065588389 
العمل  هاتف  ابوظبي  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  العمل  عنوان  ال�سارقة   1619 ب  �س 
025735539 �س ب 309/1100 ابوظبي. حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه 

�سدك ل�سالح املدعي  املنفذ دار التمويل - �س م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 33706  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �لرب�عة للطباعة �ت�شوير �مل�شتند�ت
)جزئي(    عمايل   AJCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001448/ 

اإىل املحكوم عليه : الرباعة للطباعة وت�سوير امل�ستندات  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد جهر ال�سالم حممد عبدول خالق - اجلن�سية : بنجالدي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 824.0 

درهم + ت�سليم جواز �سفر 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   
�أد�ء  �أمر   AJCFICICPL2021 /0002977 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الدقة لتجهيز وتركيب املطابخ املعدنية  2-حممد فتحي عبدال�ستار 
فرحات ، 3-جمعه اإبراهيم جمعة اإ�سماعيل  - نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/8/12 قد 

حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله
ل�سالح / املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج - ذ م م   

الف  ع�سر  )اربعة  للطالبة مبلغ 14.030.05  يوؤدوا  بان  املطلوبني  ناأمر   : القا�سي  قرار 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  بالت�سامن  فل�س(  وخم�سة  درهم  وثالثني 
املطالبة يف 2021/8/10 حتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�سروفات.  حكما قابال 

لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIREA2021 / 0002555 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : زهيب �سليم حممد �سليم - باك�ستاين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي اأجرة ال�سارقة 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي 

حكمت املحكمة ح�سوريا : 
)�سبعة  درهم   17212.75 وقدره  للمدعية مبلغا  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 

ع�سر ومائتان واثنا ع�سر درهم و 75 فل�س( مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف 
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى FUCFICIREA2021 / 0000834  مدين )جزئي(    
اإىل املدعي عليه : �سركة ابو �سلطان لتجارة ال�سيارات )موؤ�س�سه فرديه( ومن ميثلها قانونا 

نا�سر �سلطان �سيف حممد الطنيجي اماراتي/ اجلن�سية،
نعلمكم باأن املدعي ماجد حممد �سيف العبد املزروعي اماراتي/ اجلن�سية، 

اأعيياله للمطالبة مببلغ )مائه وخم�سه و�ستون الف درهييم( لذا  املذكورة  اأقييام الدعوى  قد 
يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة الفجرة الحتادية، املحكمة البتدائية املدنيه املوافق 
من  لديكم  ما  لتقدمي  �سباحا ً  التا�سعة  ال�ساعة   2021/10/13 بتاريخ  الأربييعيياء  يييوم 
دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة 

�ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/09/28 

مدير اإدارة الدعوى/ ال�ستاذ / علي الزعابي
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
  �شهادة بالتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : احلياه اجلميله للتجارة )ذ م م(   
رقم الرخ�سة : 570519 العنوان : حمل رقم 18 ملك مركز �سن�سري مول - ديرة 
- هور العنز - ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن   74693  : التجاري 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائييرة  اىل  التقدم  اعييرتا�ييس  اي  لديه  الييدائييرة. وعلى من  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خييالل  وذلييك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ار ايه بي خلدمات ال�سحن - �ص ذ م م  
بور�سعيد  ديييرة   - العقارية  اخلليجية  ا�سيكو  �سركة  ملك   806 رقييم  مكتب   : العنوان 
القيد  726879 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حمييدودة   : القانوين  ال�سكل   -
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1154005 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  لييدى  واملوثق   2021/9/26 بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/9/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني حممود كاظم ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب 1707-1908-1901-

1708 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان - املركز التجاري - ا�ستدامة B هاتف :    
 )45( خالل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س :   

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال 
نهيان - املركز التجاري - ا�ستدامة B هاتف :       فاك�س :        مبييوجييب هيييذا تعلن 
اأعاله لت�سفية  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�سادية بدبي  دائرة 
ار ايه بي خلدمات ال�سحن - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/9/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/9/26
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �إعالن حكم بالن�شر    
 2021/5 جتاري جزئي 

بناء على طلب / مدعي/ تراي ليت انرتنا�سيونال �س ذ م م - اجلن�سية 
اىل مدعي عليه / عبدالرحمن عبا�س متيز - اجلن�سية / ايران 

يرجى الإحاطة بان املحكمة بتاريخ 2021/7/18 ا�سدرت بحقك احلكم التايل :
حكمت املحكمة يف مادة جتارية : اأول : بعدم قبول الدعوى بالن�سبة للمدعي عليها الوىل ليلى �سيد حممد 
�سيد حمي املرزوقي ب�سفتها املالكة للرخ�سة التجارية للموؤ�س�سة الفردية �سنرتو هايرب ماركت لرفعها على 

غر ذي �سفة  ثانيا : بقبول اإدخال عبدالرحمن عبا�س متيز خ�سما يف الدعوى �سكال
 129715 ثالثا : بالزام املدعي عليه الثاين واخل�سم املدخل مت�سامنني بان يوؤديا لل�سركة املدعية مبلغ 
درهم )مائة وت�سعة وع�سرون الف و�سبعمائة وخم�سة ع�سر درهم( قيمة ال�سيكات مو�سوع الدعوى والفائدة 
القانونية على ذلك املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2021/1/5 وحتى متام ال�سداد 
يوما  ثالثون  خييالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  حميياميياة.  اتعاب  درهييم  ومائة  الييدعييوى  مب�سروفات  والزمتها 
اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة 

�سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�ص ق�شم �لت�شجيل

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/17086( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
بناية   - ديييرة  - منطقة  دبييي  - مدينة  دبييي  اإميييارة  وعنوانه   - فلبيني اجلن�سية   - بييروغ  كاباواتن  ريكي  نتا�سا   / اليه  املنذر 

 0584044296 رقم  متحرك   -  12 رقم  �سقة   -  ALTANI BUILDING
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )32064( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )32064( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ا�سود رينو دا�سرت Tدبي10168
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/17087( 

املنذر / بنك دبي الإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / احمد �سيف اهلل جعفرى - ايراين اجلن�سية - وعنوانه اإمارة دبي - مدينة دبي - منطقة ديرة - املمزر - بجوار 

�سن�سري مول - �سقة رقم 405 - متحرك رقم 0551096172 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )39910.76( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )39910.76( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2010ا�سودبور�ص بانامريا Pدبي 21811
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر باللغتني �لعربية ��لجنليزية 

�ملو�شوع  �لدعوى 2021/5044 تنفيذ جتاري - حماكم دبي
اىل املنفذ �سدهم : 1- بنتاكر خلدمات املرافق ال�سحية - �س ذ م م  2- عي�سى احمد عبداهلل 
بن جكه املن�سوري - مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املنفذ/ خالد �سبحي جمال ، 
وكيال عنه/ ح�سن حميد ال�سويدي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية. واأنه قد مت تكليفنا خبرا 
م�سفيا مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اإجتماع خربة 
مرئي بوا�سطة برنامج زووم يوم الأربعاء القادم املوافق 2021/10/6 يف متام ال�ساعة 10.30 
�سباحا وعليه يرجى التواجد واحل�سور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما 
يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم على الربيد الإلكرتوين 
0589323011 هاتف  ادناه - للتوا�سل معنا يرجى الإت�سال على الهاتف  للخربة واملبني 

intrafinance@intra.ae : 042206244 - بريد الكرتوين
مكتب �خلبري �ملحا�شبي ��مل�شريف 
د. علي ر��شد �لكيتوب 

�إجتماع خربة 

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن ح�شور �جتماع خربة ح�شابي بالن�شر

اأحمد جا�سم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق -  يعلن اخلبر املحا�سبي 
واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف النزاع رقم 489/2021 نزاع جتارى 

واملقامة من املتنازع / روناكو اإنرتنا�سونال - �س.م.ح
�سد املتنازع �سدهم 1- ثيك ادوت كر مايا 

للطاقة املحدودة - وميثلها ال�سيدة ديانا عقيل  كونك�س   -2
اإم �سي لالإن�ساءات املحدودة بجنوب ال�سودان وميثلها  بي  اإيه  التايالندية  ال�سركة   -3
ال�سيد اأكول ميل  لجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 05/10/2021 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً مبكتب اخلبر - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - الكائن 
يف دبي - ديره - اخلبي�سي- �سارع �سالح الدين بناية العبدويل )اأعلى معر�س �سراميك 

 -M/104 راأ�س اخليمة( - ميزانني - مكتب رقم
04/  2688846  : ف   04/ ت : 2684700 

�خلبري �ملحا�شبي / �أحمد جا�شم �لعبد�يل

�إجتماع خربة 

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوي رقم 2947 /2021 مدين جزئي عجمان
ال�سيد / عمردين نيكام دين - املدعي عليه

امليييوؤرخ   2063/2021 رقيييم  الييفيينيييييني  اخلييييرباء  �يييسيييوؤون  اإدارة  مييدييير  كييتيياب  اإىل  بييالإ�ييسييارة 
باأعمال  للقيام  اأعيياله،،  اإليها  امل�سار  الدعوى  يف  املهمة  مببا�سرة  بتكليفنا   15/9/2021
املقام �سدك من  2947/2021 مدين جزئي عجمان  الدعوى رقم  اخلربة احل�سابية يف 
ال�سادة/ تاك�سي الراحة )�س.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 - �سقة رقم 504 - تلفون 04/2959958 
يوم اخلمي�س املوافق 7/10/2021 ال�ساعة 12:00 ظهراً لتزويدنا مبا 11 لديكم من 

م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.
�خلبري �حل�شابي
من�شور عبد �لوهاب حممد

�إجتماع خربة 

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/8090(
املنذر / ا�س بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : ام جيه ا�س للخدمات الفنية )ب�سفته حمرر ال�سيكات( 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

"1( �سداد امل�ستحق مبلغ 266643 درهم و ذلك خالل 5 يوما من ا�ستالمه هذا النذار.
العني للمنذر خاليه  وت�سليم  اليجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجره  العني  اخالء   )2

من ال�سواغل مع �سداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  به  املطالب  املبلغ  ب�سداد  جربا  اليه  املنذر  والييزام 
كييان نوعها  ايييا  الييتييام. مع حفظ كافة احلقوق الخييرى للمنذر  املحاماه مع الخييالء 

ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر بالن�شر

رقم )2021/7950(
لالنذار العدىل املحرر بالرقم ) 2021/1/149243( 

مقدم من : املنيذرة : �سركة املنتوجات البال�ستيكية الدقيقة �س.ذ.م.م.
�سيد / املنذر اإليهما : 1- التجربة لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

ال�سيكات( )حمرر  اجلن�سية.  هندي   - �ساركار  اجيت  بي�سو   -  2
)جمهول حمل الإقامه( 

املنذرة تكلف املنذر اليهما مت�سامنني بالوفاء مببلغ 110250 درهم )مائه وع�سرة 
اآلف ومائتان وخم�سون درهما فقط( والفوائد التجارية من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
اأيام من تاريخ ا�ستالمهما هذا الإنييذار، وال  وحتى متام ال�سداد، وذلك خالل خم�سة 
كافة  اتخاذ  اإىل  امليينييذرة  ت�سطر  �سوف  الييوفيياء  عن  اإليهما  املنذر  امتناع  حالة  يف  فاإنه 

الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها من اأي نوع كانت
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/8089(
املنذر / ا�س بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : فرقان احمد �سعيد احمد  
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

623855 درهم و ذلك خالل 5 يوما من ا�ستالمه النذار. "1( �سداد امل�ستحق مبلغ 
العني للمنذر خاليه  وت�سليم  اليجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجره  العني  اخالء   )2

من ال�سواغل مع �سداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  به  املطالب  املبلغ  ب�سداد  جربا  اليه  املنذر  والييزام 
كييان نوعها  ايييا  الييتييام. مع حفظ كافة احلقوق الخييرى للمنذر  املحاماه مع الخييالء 

ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/8091(
املنذر / ا�س بي كيه للعقارات 

املنذر اليه :كاليكوت كا�سكو للتجارة العامة 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

1( �سداد امل�ستحق مبلغ 4518 درهم للفرتة من 2021/5/29 وحتى 2021/9/2 
 30 تيياريييخ ال�سداد وذلييك خييالل  2021/9/3 حتى  تيياريييخ  ايييجييار ميين  ومييا ي�ستجد ميين 
اليجار  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجره  العني  اخالء   )2 يوما من ا�ستالمه هذا الإنييذار. 
وتزويدنا  واملييياء  الكهرباء  فييواتيير  �ييسييداد  مييع  ال�سواغل  ميين  خاليه  للمنذر  العني  وت�سليم 
بحفظ  القانونيه  الجييراءات  كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3 باملخال�سه. 
حقوقه والزام املنذر اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماه مع الخالء التام. مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه 

واحلالية وامل�ستقبليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/8083(

 املنذر : حاجي عبد الرحمن حممد حوير الزرعوين ، اماراتي اجلن�سية
املنذر اإليها : الزمردة ملقاولت البناء - موؤ�س�سة فردية

)جمهول حمل الإقامة(
)اربعمائة   475،000 قييييدره  مبليغ  ب�سداد  اليها  املنذر  املنيذر  ينذر 
لهذا  اإ�ستالمها  تيياريييخ  ميين  ا�سبوع  خييالل  يف  األيييف(  و�سبعون  وخم�سة 
الإجيييراءات  كافة  اإتييخيياذ  اىل  �سن�سطر  ال�سداد  عييدم  الإنيييذار ويف حالة 
 الييقييانييونييييية اليييالزمييية مييع اإحييتييفيياظ امليينييذر بييكييافيية حييقييوقييه جتييياه املنذر

اليها هذا للعلم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/8088(
املنذر / ا�س بي كيه للعقارات 

املنذر اليه : مقهي طيف اخلليج 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه بالتي

ايجار وذلك   خالل 30  5600 درهم وما ي�ستجد من  املذكورة مببلغ  ال�سيكات  1( �سداد قيمة 
يوما من ا�ستالمه هذا النذار.

العني للمنذر خاليه من ال�سواغل  وت�سليم  اليجار  دفع  امل�ستاجره يف حالة عدم  العني  اخالء   )2
مع �سداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.

الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  ذلك  وبخالف   )3
اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع الخالء التام. 

مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلالية وامل�ستقبليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/8106(

املنذر / �سالم مو�سى عبد اهلل )لبناين اجلن�سية(.
العا�سر  الييدور  بنيايية البطحاء -  1 - كورني�س البحرة -  ال�سارقة- املجاز  وعنوانه وحمله املختار )اإمييارة 

مكتب 1006 )مكتب حنان �سامل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية(
هاتف : 065740840/0566020764

بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل
املنذر اإليه / هانى حممد �سعيب - )وجن�سيته لبنانى( هاتف : 0568556988 - وعنوانه/ امارة دبي

املو�سيوع /- يكلف املنذر - املنذر اإليه ب�سيرورة �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره )200،000( درهم )مائتي 
رقم  ال�سيك  مبوجب  الإ�سيالمي(  ال�سيارقة  )م�سيرف  بنك  على  م�سيييييييحوبا  درهييم  اميياراتييي(  درهييم  الف 
ن�سير هذا النذار  تاريخ  اأيام من  اأق�سياها خم�سية  2019/10/13 وذلك خالل مده  بتاريخ   000177
اأمر الداء واملطالبة  وال �سييطر املنذر لتخاذ كافة الجييراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�سيت�سيدار 
بالتعوي�س املنا�سب عن اي عطل او �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�ساريف 

التقا�سي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم )709/2019 تنفيذ(
حمكمة �لفجرية �لحتاديه �لبتد�ئيه

اىل املنفذ �سده / النجوم الثالثه لتجارة مواد البناء و ميثلها �سعيد خلفان عبداهلل 
نحيطكم علماً اأنه مت انتدابنا خبراً هند�سيا عقاريا يف الق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من / امتو�ست 
ملواد البناء وعليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم قانوناً حل�سور اجتماع اخلربة املقررة يوم الربعاء املوافق 

اخلام�سة و الن�سف ع�سرا عن طريق تطبيق زووم ال�ساعة  متام  يف   06/10/2021
Zoom ID - 831 171 5035
Password 1234 

فيي  باأنيه  علمياً  باليدعوى  ليدفاعكم  املوؤييدة  امل�ستندات  واإح�سيار  املحيدد  واملكيان  باملوعيد  يرجيى احل�سيور 
 - قانوناً،  لهيا  املخولية  لل�سيالحيات  وفقيا  اأعمالهيا  �ستبا�سير  اخلبيرة  فياإن  احل�سيور  عين  تخلفكيم  حيال 

لال�ستف�سار الت�سال ب 0507190170
�خلبري �لدكتور مهند�ص
عبد�هلل خمي�ص �لعقاد

�إجتماع خربة 
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اجلائحة اأدت اإىل زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط املنتجعات الفاخرة
�سمانا للتطوير العقاري تطلق ثالثة م�ساريع جديدة حتاكي 

جوانب البيئة واال�ستدامة واحلوكمة بقيمة 405 مليون درهم
•• دبي-د.حممود علياء

عقب ت�سليم م�سروع �سمانا جرينز ت�سليًما ناجًحا يف الوقت املحدد، وبيع 100% 
من وحدات جولف اأفينيو وا�ستكمال البنية الفوقية مل�سروع هيلز بن�سبة 100%، 
بارك فيوز  �سمانا  العقاري ثالثة م�ساريع جديدة وهي:  للتطوير  �سمانا  اأطلقت 
بقيمة 130 مليون درهم، و�سمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم، و�سمانا جولف 
الدائرية  جمرا  وقرية  اأرجيييان  يف  الكائنة  درهييم،  مليون   110 بقيمة  اأفينيو2 

ومدينة دبي لال�ستوديوهات على التوايل.
�سوء  يف  واحلوكمة  وال�ستدامة  البيئة  جوانب  على  اجلييديييدة  امل�ساريع  �سرتكز 
املخاوف البيئية وال�سحية والقدرة على حتمل التكاليف اأثناء اجلائحة، مما اأدى 

اإىل زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط املنتجعات ال�سحية.
يكون امل�سروع الأول يف �سل�سلة امل�ساريع، الذي �سيبداأ املبيعات يف وحداته العقارية 
وهو  اأرجيييان،  الكائن يف منطقة  فيوز  بييارك  �سمانا  2021، هو  اأكتوبر   6 بتاريخ 
املعجزة  حديقة  ميين  قريبة  م�سافة  على  ويييقييع  الييعييام،  للمنتزه  املييجيياور  امليي�ييسييروع 
وحديقة الفرا�سات بدبي، وجميعها معامل رئي�سية تعمل على جذب ال�سياح يف دبي. 
مربع،  قدم   183،323 م�ساحة  على  ال�سكني  فيوز  بييارك  �سمانا  م�سروع  وميتد 
وي�سم 176 ا�ستوديو و�سقة تتكون من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات 
�سباحة خا�سة. وتتوقع �سمانا للتطوير العقاري اأن ُيجرى بيع وحدات هذا امل�سروع 
خالل يوم اأو يومني، حيث تتلقى �سمانا للتطوير العقاري عدًدا كبًرا من طلبات 

ال�سراء.
العقاري،  للتطوير  �سمانا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  فاروق،  ال�سيد/ عمران  اأفاد 
قائاًل “لقد تعلمنا در�ًسا مهًما جعلنا قادرين على ال�سمود خالل الأوقات ال�سعبة، 
اأدى اإىل حتقيق هذا النجاح الباهر. كما �ساعدنا، بالطبع، عدة عوامل مثل  مما 
اجلديد  الييتيياأ�ييسييرات  ونييظييام  القت�سادية  والإ�ييسييالحييات   2020 اإك�سبو  تنظيم 
اأنحاء  اللقاح يف جميع  تنظيم حمالت  الناجح مع اجلائحة من خالل  والتعامل 
الدولة، وكل هذه العوامل يجب اأن توؤخذ بعني العتبار لتحقيق النظرة الإيجابية 

للوحدات العقارية التي تطرحها �سمانا للتطوير العقاري«.
واختتم ال�سيد عمران فاروق حديثه قائاًل “بناًء على اهتمام امل�ستثمرين الإيجابي، 
لحظنا اأن ميزات ت�سميم الوحدات العقارية املدرو�سة جيًدا والفريدة من نوعها، 
�سحي  حياة  اأ�سلوب  توفر  العقاري  للتطوير  �سمانا  مل�ساريع  البناء،  نوعية  ولي�س 
وجميل يجعل اأ�سولنا العقارية من العوامل اجلذابة للم�ستثمرين وامل�ستخدمني 
النهائيني على حد �سواء، كما تلعب الأ�سعار املعقولة للوحدات العقارية التي تتميز 

بنمط املنتجعات الفاخرة دوًرا رئي�سًيا جلذب امل�ستثمرين والعمالء النهائيني«.
واحلوكمة  وال�ستدامة  البيئة  جوانب  من  امل�ستوحاة  الرئي�سية  امليييييزات  �ستكون 
مل�سروع �سمانا بارك فيوز عبارة عن من�سات ترفيهية مع م�سبح رئي�سي لالأطفال 
ومناطق  وحييانييات  مفتوحة  و�سينما  يييوجييا  ومنطقة  مائية  وم�سطحات  والييكييبييار 
واأمن  بخار  وحمامات  �سحي  ونييادي  وخارجية  داخلية  ريا�سية  و�سالت  خ�سراء 
خا�س على مدار 24 �ساعة. ومن املقرر ت�سليم م�سروع �سمانا بارك فيوز يف الربع 

الثاين من عام 2024.
يعر�س م�سروع �سمانا بارك اأفينيو ال�سكني خطة �سداد مرنة مع %10 دفعة اأوىل 
و%1 على 70 �سهًرا و%10 يف ال�سهر ال�ساد�س و%5 يف ال�سهر الثاين ع�سر و%5 يف 
ال�سهر الثامن ع�سر. وتبداأ اأ�سعار الوحدات العقارية من 459،000 درهم، كما 
تبداأ م�ساحات الوحدات من 361 قدم مربع لال�ستديو، و937 قدم مربع لل�سقة 
املكونة من غرفة نوم واحدة، و1301 قدم مربع لل�سقة املكونة من عدد 2 غرفة 
نوم. كما يوجد م�سروعان اآخران يتبعان �سمانا بارك فيوز هما: �سمانا ويفز بقيمة 
165 مليون درهم يف قرية جمرا الدائرية، و�سمانا جولف اأفينيو2 بقيمة 110 
مليون درهم يف مدينة دبي لال�ستوديوهات. و�سُيجرى لحًقا الك�سف عن مزيٍد من 
التفا�سيل. كما جرى �سابًقا ت�سريع اأعمال م�سروع و�سمانا جولف اأفينيو1  بقيمة 
دبي لال�ستوديوهات، حيث بيعت ن�سبة %100 من  درهم يف مدينة  100 مليون 
وحداته اعتباًرا من اليوم و�ستكون الوحدات جاهزة للت�سليم يف الربع الأول من 

عام 2023.
فرباير  يف  العقاري  للتطوير  �سمانا  قامت   .. جرينز  �سمانا  م�سروع  ت�سليم 
2021 بت�سليم املفاتيح الأوىل لأ�سحاب املنازل يف م�سروع �سمانا جرينز ال�سكني 

الذي تبلغ تكلفته 75 مليون درهم والكائن يف منطقة اأرجان.
ثقة  تعزيز  على  تعمل  التي  املهمة  اجلييوانييب  اأخيير من  يوجد جانب   .. التمويل 
امل�ستثمرين يف اأ�سول �سمانا األ وهو تقدمي متويل بن�سبة %50 للم�سرتين، كما 
�سنوًيا   8% مبعدل   24% بن�سبة  تناف�سية  عائدات  العقارية  �سمانا  اأ�سول  ت�سمن 
على مدى 3 �سنوات، مما يجعل م�ساريع �سمانا اإحدى العرو�س اجلذابة للم�سرتي 

الوحدات العقارية.
نبذة عن �سمانا للتطوير العقاري .. اأجنزت �سمانا للتطوير العقاري، اإحدى 
�سركات جمموعة �سمانا، العديد من امل�ساريع ال�سناعية وال�سكنية اإجناًزا ناجًحا يف 
ال�سرق الأو�سط، حيث اأ�س�ست �سمانا للتطوير العقاري �سمعتها باتباع معاير عالية 
الأداء وتقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات. وتركز �سمانا للتطوير العقاري على 
تطوير امل�ساريع التجارية وال�سكنية احلديثة بخ�سائ�س مميزة جتعل احلياة مكاًنا 

اأف�سل للعي�س فيه. 

مفو�ض عام مولدوفا لـ »وام«: اإك�سبو 2020 دبي 
عا�سمة عاملية جديدة للتعاون واالإبداع من اأجل االإن�سانية

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة فيكتور هاروتا �سفر جمهورية مولدوفا لدى الدولة املفو�س العام لبالده 
م�سار  امل�ستقبل” يج�سد  و�سنع  العقول  “توا�سل  �سعار  اأن  دبي   2020 اإك�سبو  يف 
والفن  التعليم  يعزز جمالت  الذي  الإ�ست�سرايف  الإمييارات  لدولة  القيادة احلكيمة 
والت�سامح والإخاء وامل�ساواة والت�سامن الإن�ساين بني بني الب�سر. وقال �سعادته - يف 
حوار مع وكالة اأنباء الإمارات “وام” - اإن اإك�سبو 2020 دبي املكان املنا�سب لإعادة 
على  وح�ساري  ثقايف  حدث  اأهييم  يف  للم�ساركني  مثالية  فر�سة  ويتيح  العامل  بناء 
م�ستوى العامل ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتنمية حيث ميثل اإك�سبو 2020 
دبي عا�سمة عاملية جديدة للتعاون والإبداع من اأجل الإن�سانية جمعاء حيث ت�سارك 
مولدوفا يف هذا احلدث لعر�س تاريخ الدولة وتراثها الرثي واإبداع �سعبها. واأكد 
اأن اإك�سبو 2020 دبي انطلق يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب اإذ ميثل عام 2021 
فر�سة لإعادة البناء بعد اأن غر عام 2020 العامل جراء جائحة “كورونا” واليوم 
يجتمع العامل يف دبي لبحث فر�س بناء م�ستقبل اأف�سل للجميع. وحول دور اإك�سبو 
 .. الدولية  الأن�سطة  وا�ستئناف  الطبيعية  احلياة  عودة  تد�سني  يف  دبي   2020
قال �سعادة ال�سفر فيكتور هاروتا اإن دول العامل تاأثرت بجائحة “كورونا” ولكننا 
2020 ورحبت بالعامل على  اإك�سبو  اأن دولة الإمييارات جنحت يف عقد  اليوم نرى 
اأر�سها رغم الظرف ال�ستثنائي الذي �سهده العامل ..وا�سفا بروتوكولت ال�سالمة 
والأمن املطبقة يف اإك�سبو 2020 دبي ويف الإمارات ب�سكل عام باأنها فعالة للغاية 
وتوؤدي اإىل نتائج اإيجابية حيث تعد الإمارات مكاناً اآمناً للزوار بف�سل تلك التدابر 

كونها اأوىل دول العامل يف معدل املطعمني بالن�سبة لتعداد ال�سكان.

غرفة اأبوظبي والغرف ال�سعودية يبحثان الفر�ض اال�ستثمارية يف القطاع العقاري
•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  اأبوظبي مع وفد  و �سناعة  بحثت غرفة جتييارة 
الفر�س  ال�سعودية  الييغييرف  بيياحتيياد  العقارية  الوطنية 
ال�ستثمارية للم�ساريع العقارية وتبادل اأف�سل املمار�سات 
والتجارب الناجحة يف القطاع العقاري باإمارة اأبوظبي.

جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقد يف مقر الغرفة و 
ح�سره �سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب 
الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة اأبوظبي، و�سعيد غمران 
الرميثي نائب اأمني ال�سندوق، واأحمد خليفة املهري، 
وعامر فايز قاقي�س، وفوؤاد دروي�س، وخالد اأنيب، ور�سيد 
ميقاتي اأع�ساء املجل�س اإىل جانب الإدارة العليا للغرفة 
باأبوظبي،  واليينييقييل  الييبييلييديييات  دائيييرة  ميين ممثلي  وعيييدد 
من  العقاري  بالقطاع  واملعنيني  العقارية  الدار  و�سركة 
وقد  اأبوظبي.  يف  العقارية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  كربى 

العقارية  اللجنة  رئي�س  املر�سد  عبداهلل  حممد  تييراأ�ييس 
بيياحتيياد الييغييرف اليي�ييسييعييودييية.. اجلييانييب اليي�ييسييعييودي الذي 
العقاريني،  واملطورين  وال�سركات  الهيئات  ممثلي  �سم 
قطاع  عمل  ملجموعة  التمثيلية  اللجنة  ميين  واأعيي�ييسيياء 

العقارات بالغرف ال�سعودية.
ال�ستثمارية  الفر�س  ا�ستعرا�س  اللقاء  خييالل  جييرى 
اأبييوظييبييي ميين خييالل م�ساريع  بيياإمييارة  الييعييقيياري  للقطاع 
�سركة الدار العقارية، كما مت التعريف ببع�س القوانني 
والت�سريعات التي تنظم �سوؤون القطاع العقاري بالإمارة 
ميين خيييالل دائييييرة الييبييلييديييات واليينييقييل، ومت فييتييح املجال 
لييلييتييحيياور واليينييقييا�ييس وعييقييد لييقيياءات اأعييمييال ثنائية بني 
البلدين  ميين  العقاريني  واملييطييورييين  ال�سركات  ممثلي 

ال�سقيقني.
وقال الظاهري اإن غرفة اأبوظبي حتر�س دائما على بناء 
ودوليا،  اإقليميا  نظراتها  مع  التعاون  عالقات  اأف�سل 

ل�سيما مع اأ�سقائنا يف اململكة العربية ال�سعودية، وذلك 
الأفكار  وتبادل  ال�ستثمارية  ال�سراكات  بناء  خالل  من 
الأعمال  لبيئة  للرتويج  املتكامل  والتن�سيق  واخلييربات، 

لدى اجلانبني.
الأ�سا�سي  املييحييرك  يعد  الييعييقيياري،  القطاع  اإن  اأ�ييسيياف  و 
ملييخييتييلييف الييقييطيياعييات القييتيي�ييسييادييية الأخييييييرى وهييييو من 
التي  امل�سرتكة،  للم�ساريع  الواعدة واجلاذبة  القطاعات 
ي�سهم  اأن  �ييسيياأنييه  وميين  املييجييدي  ال�ستثمار  فيير�ييس  تييوفيير 
البلدين  يف  والتجارية  القت�سادية  القاعدة  تنويع  يف 

ال�سقيقني.
اأبييوظييبييي ت�سدر  اإميييارة  الييعييقيياري يف  اأن القطاع  واأو�ييسييح 
العامل  م�ستوى  عييلييى  حت�سنا  الأكييييرث  الأ�يييسيييواق  قييائييميية 
لتقرير  وفييقييا  وذلييييك   2020 و   2018 عييامييي  بيييني 
موؤ�سر  باإ�سدار  املخت�سة  اإل”  اإل  “جيه  �سركة  ن�سرته 
يف  ال�سفافية  مييدى  لقيا�س  العاملي  العقارية  ال�سفافية 

اأ�سواق العقارات العاملية.. يف حني حققت الإمارة تقدما 
الثانية يف  املرتبة  املنطقة بح�سولها على  على م�ستوى 
عام  تقرير  اأفريقيا يف  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

.2020
حتقيق  اأجييل  ميين  العمل  اأهمية  على  الظاهري  �سدد  و 
التعاون  اآفيياق  تو�سيع  امل�سرتكة عرب  واليييروؤى  الأهيييداف 

امل�سرتك يف القطاع العقاري ومنوه ب�سكل متوا�سل .
مييين جييانييبييه قيييدم حمييمييد امليير�ييسييد �ييسييرحييا عييين اخلطط 
زيارة  اأن  ال�سعودية، موؤكدا  العربية  اململكة  العقارية يف 
غرفة اأبوظبي �ستكون بداية لتعزيز التعاون وال�سراكات 
التي حتقق امل�سالح املتبادلة، م�سرا اإىل اأهمية التن�سيق 
للتعرف على امليزة التناف�سية العقارية، وكيفية ت�سويق 
العقارية  والتحديات  العقارية،  ال�ستثمارية  الفر�س 
والت�سريعات  الأنييظييميية  عييلييى  والييتييعييرف  بييهييا  اخلييا�ييسيية 

والإجراءات املتعلقة باأداء القطاع.

مع م�ساركة اأبرز العالمات التجارية املتخ�س�سة بالأثاث والتجهيزات املنزلية

مهرجان دبي للمفرو�سات يختتم دورته الثالثة بنجاح 

خالل لقاء بني دائرة العالقات احلكومية ووفد من جمهورية غواتيمال

ال�سارقة تبحث مع وفد وزاري غواتيمايل تو�سيع العالقات االقت�سادية والتجارية وحتفيز اال�ستثمارات امل�سرتكة

 •• دبي-الفجر: 

للمفرو�سات  دبيييييي  ميييهيييرجيييان  اخيييتيييتيييم 
�سهد  كبر، حيث  بنجاح  الثالثة  دورتييه 
19 وحتى  ميين  يييوميياً   12 مييييدار  عييلييى 
جمموعة  اإقامة  �سبتمرب2021،   30
الرتويجية  الييييعييييرو�ييييس  ميييين  وا�يييسيييعييية 
والأن�سطة  والفعاليات  والتخفي�سات، 
والتجارب املتنوعة، وكذلك ور�س العمل 
60 عالمة جتارية  اأكرث من  مب�ساركة 
من اأكرب العالمات لالأثاث والتجهيزات 
بدورها  قدمت  والييتييي  دبييي،  يف  املنزلية 
للمت�سوقني فر�سا كثرة لال�ستفادة من 
عرو�سها املتميزة، واأي�سا ن�سائحها التي 
قدمتها لهم لإ�سفاء مل�سات جمالية على 
اخلارج.  اأو  الداخل  من  �سواء  منازلهم 
كييمييا ا�ييسييتيي�ييسيياف املييهييرجييان اأكيييرث ميين 7 
الت�سميم  بييعيي�ييسيياق  خييا�ييسيية  عييمييل  ور�ييييس 
اأقامتها  ور�يييسييية  فيييييهييا  مبيييا  اليييداخيييليييي، 

“ذ-ون”  املييميييييزة  الييتييجييارييية  الييعييالميية 
حول “كيفية تن�سيق الديكور املنزيل”، 
“الديكورات  حييول  عمل  ور�سة  وكذلك 
التجارية  للعالمة  التكلفة”  مقبولة 
ور�سة  اإىل  بالإ�سافة   ،JYSK يو�سك 
اأقامها حي دبي للت�سميم،  اأخرى  عمل 
مت خيييياللييييهييييا تييييقييييدمي نييي�يييسيييائيييح حييييول 
“الت�ساميم املنزلية الفاخرة والأنيقة”. 
واأي�سا اأتاح املهرجان للمت�سوقني فر�سة 
مثالية ل�ستك�ساف جمموعة وا�سعة من 

العالمات التجارية امل�ستقلة، وال�سركات 
ال�سغرة املتميزة خالل فعالية “اآرتي” 
ماركت ARTE يف مركز تامي �سكوير 
 70 من  اأكييرث  ا�ست�سافت  والتي  بدبي، 
املهرجان،  اأيييييام  �ييسييغييرة خيييالل  �ييسييركيية 
للت�سميم  دبييي  حي  مع  جنب  اإىل  جنباً 
20 من  على  يييزيييد  مييا  احت�سن  اليييذي 
التجهيزات  وعالمات  البوتيك  متاجر 

واملفرو�سات املنزلية الفاخرة.
للمفرو�سات  دبييي  مهرجان  حر�س  كما 

الييزوار من  على تلبية تطلعات خمتلف 
ق�سائم  عن  عبارة  جوائز  تقدمي  خالل 
لأكرث  درهم   500،000 بقيمة  هدايا 
من  جمموعة  عييرب  مت�سوق   100 ميين 
عرو�س ت�سّوق واربح، وجتديد ديكورات 
قّدمتها  واليييتيييي  واليي�ييسييحييوبييات،  املييينيييزل، 
التجارية  العالمات  اأبرز  من  جمموعة 
والتجهيزات  بيييييالأثييييياث  املييتييخيي�ييسيي�ييسيية 
امليينييزلييييية وكييذلييك مييراكييز الييتيي�ييسييّوق، مبا 
يف ذلييك، مييول الإمييييارات، و�سيتي �سنرت 

مييييييردف، و�ييسيييييتييي �ييسيينييرت ديييييييرة، ودبيييي 
بالزا  وف�ستيفال  مول،  �سيتي  ف�ستيفال 
بجبل علي، ونخيل مول، و�سوق التنني. 
و�سهدت دورة العام احلايل من املهرجان 
اإ�سافة جديدة وفريدة من نوعها متّثلت 
من  احليي�ييسييري  التخفي�سات  عيير�ييس  يف 
للمت�سوقني  قييّدم  والييذي  ايكيا،  عالمة 
باملئة   90 حييتييى  و�ييسييلييت  تييخييفييييي�ييسييات 
التجهيزات  منتجات  ميين  مييئيياٍت  �سملت 

املنزلية وقطع الأثاث والإك�س�سوارات.
للمفرو�سات”  دبييي  “مهرجان  وُيعترب 
تقومي  �سمن  املهمة  املييهييرجييانييات  اأحيييد 
والذي  التجزئة،  لقطاع  ال�سنوي  دبييي 
ي�سم اإىل جانب هذا املهرجان جمموعة 
املف�سلة،  اليييفيييعييياليييييييات  مييييين  وا�ييييسييييعيييية 
وميييهيييرجيييانيييات اليييتييي�يييسيييوق، واليييعيييرو�يييس 
الرتويجية العائلية والتجارب الفريدة 
�سكان  نفو�س  اإىل  ال�سعادة  تدخل  التي 

املدينة وزوارها. 

•• ال�شارقة - الفجر:

ا�ستقبل ال�سيخ فاهم القا�سمي، رئي�س   
دائرة العالقات احلكومية يف ال�سارقة، 
غواتيمال  جمهورية  من  وزاريييياً  وفييداً 
وزير  معلوف،  اأنطونيو  �سعادة  برئا�سة 
اجلمهورية  وفيييد  ورئييييي�ييس  القييتيي�ييسيياد، 
وبحث  امل�سارك يف اإك�سبو دبي 2020، 
اجلييانييبييان خييالل اجييتييميياع عقد يف بيت 
احلكمة بال�سارقة، �سبل تعزيز التعاون 
وال�ستثماري،  والييتييجيياري  القت�سادي 
وتييو�ييسيييييع اليي�ييسييراكييات القييتيي�ييسييادييية بني 

الإمارة واملدن الغواتيمالية.
ماجد  الييي�يييسيييييييخ  الجييييتييييميييياع،  وحييي�يييسييير 
العالقات  دائيييييييرة  ميييديييير  اليييقيييا�يييسيييميييي، 
لر�س  و�سعادة  ال�سارقة،  يف  احلكومية 
برا بريز، �سفر جمهورية غواتيمال 
ليييدى اليييدولييية، وممييثييلييون عيين حكومة 
جييمييهييورييية غييواتيييييمييال، وممييثييلييون عن 

�سفارة غواتيمال يف الدولة.
وناق�س اجلانبان اآليات تعزيز التوا�سل 
بني جمتمعي الأعمال يف كل من اإمارة 
ال�سارقة وغواتيمال، وكيفية ال�ستفادة 
بيييني اجلانبني  املييتييييينيية  الييعييالقييات  مييين 
امليي�ييسييرتكيية، يف  يف حتفيز ال�ييسييتييثييمييارات 
لييكييل منهما، حيث  الييهيياميية  الييقييطيياعييات 
طييييرح اجليييانيييبيييان عييلييى طييياولييية البحث 
املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  خمتلف 
الأمن  يف قطاعات حيوية يف مقدمتها 
النفايات،  واإدارة  وال�سياحة،  الغذائي، 
الثنائية  العالقات  تنمية  ي�سهم يف  مبا 

بينهما.
واأكييييييييد الييي�يييسيييييييخ فيييياهييييم اليييقيييا�يييسيييميييي اأن 
املييتييييينيية والييتيياريييخييييية التي  اليييعيييالقيييات 
ال�سارقة مع جمتمع غواتيمال،  جتمع 
جمالت  لييتييعييزيييز  قييوييياً  اأ�ييسييا�ييسيياً  ت�سكل 

امليي�ييسييرتك يف العديد  الييتييعيياون والييعييمييل 
اإىل  وم�سراً  احليوية،  القطاعات  من 
دائييرة العالقات احلكومية مع  اأن لقاء 
الوفد الغواتيمايل ميهد الطريق اأمام 
امل�ستثمرين من كال اجلانبني لتطوير 
وتييو�ييسيييييع اأعييمييالييهييم، وال�يييسيييتيييفيييادة من 

البيئة ال�ستثمارية احلا�سنة لدى كال 
اجلانبني.

عالقاتنا  اإىل  نيينييظيير  “نحن  وقييييييال: 
العامل  مييدن  مع  جمالتها  كانت  مهما 
بو�سفها فر�سة لتعزيز التبادل الثقايف 
اقت�سادي  ا�ستثمار  فكل  ال�سعوب،  بني 

البلدان  عائدات  على  ثماره  تقت�سر  ل 
وح�سب،  القومي  الناجت  وحجم  واملييدن 
واإمنا متتد لتحقق تقارباً بني ثقافتني 
فيييييالأمم ل حتييقييق جتربتها  و�ييسييعييبييني، 
من  اإل  هويتها  تر�سخ  ول  احل�سارية 
خالل التفاعل مع احل�سارات والهويات 

الإن�سانية الأخرى«.
بروؤية  معلوف  اأنطونيو  �سعادة  واأ�ييسيياد 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الييقييا�ييسييمييي، عيي�ييسييو املجل�س  بيين حمييمييد 
الأعلى حاكم ال�سارقة، يف تعزيز ثقافة 
قدرات  وبناء  الإميييارة  يف  املعرفة  تبادل 
خا�سة  املوؤ�س�سات،  خمتلف  عرب  اأبنائها 
التي تتيح فر�س تعلم متنوعة وتفاعلية 
التعلم  م�ساريع  يف  حية  جتييارب  وتقدم 

مدى احلياة.
وحول �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف 
قال  وال�ستثمارية،  التجارية  املجالت 
“متتلك  الغواتيمايل:  القت�ساد  وزير 
فريدة  تناف�سية  مزايا  ال�سارقة  اإميييارة 
املتطورة  الييتييحييتييييية  الييبيينييى  مييين  تيييبيييداأ 
املتقدمة،  الييلييوجيي�ييسييتييييية  واخليييييدميييييات 
ال�سرتاتيجي  مييوقييعييهييا  اإىل  و�يييسيييوًل 
العاملية،  الأ�سواق  كربى  يتو�سط  الذي 
ا واعدة للتعاون  الأمر الذي يفتح فر�سً
الييتييي متييتييلييك بدورها  ميييع غييواتيييييمييال 
قدرات كبرة يف العديد من القطاعات 

وخا�سة اأعمال التجارة الزراعية«.
ي�سار اإىل اأن دائرة العالقات احلكومية 
املئوية  بييالييذكييرى  احتفت  ال�سارقة،  يف 
الييثييانييييية ل�ييسييتييقييالل غييواتيييييمييال على 
احلكمة”  “بيت  يف  كامل  اأ�سبوع  مييدى 
ميينييتيي�ييسييف �سهر  بيياليي�ييسييارقيية، وذلييييك يف 
افييتييتييحييتييه بحفل  امليييا�يييسيييي،  �ييسييبييتييمييرب 
ال�سخ�سيات  ميين  عيييدد  حيي�ييسييره  ر�ييسييمييي 
والقت�سادية  واحلييكييومييييية  اليير�ييسييمييييية 
عزمهم  خالله  واأكيييدوا  اجلانبني،  ميين 
واحلوار  ال�سداقة  روابيييط  تعزيز  على 
املزيد  وا�ستك�ساف  الثقييييييييايف  والتبادل 
تيي�ييسييهييم يف توطيد  الييتييي  الييفيير�ييس  مييين 
بينب  وال�ستثماري  التجييياري  التعاون 

اجلانبني.
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- عمر ال�سويدي : 1294 موا�سفة قيا�سية و632 
لئحة فنية تخدم قطاع الأغذية وامل�سروبات 

- فرح الزرعوين : تعريف القطاع ال�سناعي
 بدور املوا�سفات واملقايي�ص يدعم جودة املنتجات 

ويرفع تناف�سيتها

وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة نظمتها بالتعاون مع جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة وبلدية دبي 

توعية م�سانع االأغذية وامل�سروبات بوحدات القيا�ض وتاأثريها على رفع الكفاءة االإنتاجية وتناف�سية املنتجات

•• دبي -وام:

والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  نظمت 
لقطاع  تييعييريييفييييية  ور�ييييسيييية  امليييتيييقيييدمييية، 
املخولة  الأغيييذيييية واجليييهيييات  �ييسيينيياعييات 
بالرقابة املرتولوجية يف اإمارات الدولة، 
القيا�س  بييوحييدات  الوعي  تعزيز  بهدف 
قييطيياع �سناعة  املييعييتييمييدة يف  الييقييانييونييييية 
الأغذية وامل�سروبات، واأثرها على تنمية 
يف  وامل�سروبات  الأغذية  م�سانع  اأعمال 

الدولة، وحت�سني جودة املنتجات.
الوزارة  مييبييادرات  �سمن  الور�سة  وتيياأتييي 
باأن�سطة  والتوعية  التعريف  جمييال  يف 
“عن  عقدت  والتي  املقايي�س،  وخدمات 
�سركائها  وح�سرها ممثلون عن  بعد”، 
ال�ييسييرتاتيييييجيييييني ميين كييل ميين القطاع 
احلكومي واخلا�س من جمل�س اأبوظبي 
للجودة واملطابقة، وخمترب دبي املركزي 
التنمية  دبييييي، ودوائييييير  لييبييلييدييية  الييتييابييع 
تقييم  وجييهييات  الييدوليية  يف  القت�سادية 
املطابقة وممثلو م�سانع و�سركات اإنتاج 
الأغييذييية وامليي�ييسييروبييات يف الييدوليية، فيما 
�سملت الور�سة تقدمي عرو�س تقدميية 
حول ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة 
والتكنولوجيا املتقدمة “م�سروع 300 
رفع  عييلييى  املييبييا�ييسيير  وتيياأثييرهييا  مليار”، 
الييوطيينييييية وتعزيز  الإنييتيياجييييية  الييكييفيياءة 
من  عاملياً،  وقبولها  تناف�سيتها  فر�س 
خالل ا�ستخدام وحدات قيا�س متوائمة 
القيا�س،  لييوحييدات  اليييدويل  النظام  مييع 
ال�سناعات  قييطيياع  ذلييك على دعييم  واأثييير 

الغذائية يف الدولة.

 ا�سرتاتيجية وطنية  
ال�سويدي،  �سوينع  عمر  �ييسييعييادة  واأكيييد 
والتكنولوجيا  اليي�ييسيينيياعيية  وزارة  وكيييييل 
املعرفية  اليييقيييدرات  بيينيياء  اأن  املييتييقييدميية، 
لل�سركاء يف القطاع اخلا�س يف الدولة، 
ال�سرتاتيجية  امل�ستهدفات  مع  ين�سجم 
للوزارة، خ�سو�ساً يف تهيئة بيئة الأعمال 
املنا�سبة واجلاذبة للم�ستثمرين املحليني 
ال�سناعي،  اليييقيييطييياع  يف  والييييدوليييييييييني 
وتعزيز  الوطنية  ال�سناعات  منو  ودعييم 
اإىل  م�سرا  وعاملياً،  اإقليمياً  تناف�سيتها 
اأن الوزارة عملت يف اإطار دعمها لتطوير 
توفر  على  كفاءته  ورفييع  القطاع  هييذا 
املوا�سفات  مييين  احييتييييياجيياتييه  وتييطييبيييييق 
خالل  ميين  الفنية  والييلييوائييح  القيا�سية 
1294 موا�سفة  اإىل  ي�سل  ما  اإ�ييسييدار 
قيا�سية و623 لئحة فنية اإلزامية يتم 
توفرها لل�سركاء من القطاع ال�سناعي 

من خالل املوقع الإلكرتوين للوزارة.
و�سمن  اليييييييوزارة  اإن  اليي�ييسييويييدي  وقييييال 
جييهييودهييا الييتييكييامييلييييية ميييع �ييسييركييائييهييا يف 
تعمل  واخلييا�ييس،  احلكومي  القطاعني 
عن  ممثلني  واإ�ييسييراك  دمييج  على  حالياً 
الفنية  اليييليييجيييان  يف  اليييقيييطييياعيييات  كيييافييية 
والت�سريعات  املوا�سفات  بو�سع  املعنية 
واللوائح الفنية لرت�سيخ منهج ال�سراكة 
اأعلى  املوؤ�س�سية وتوفر املوا�سفات وفق 

املعاير الدولية املطبقة.
ال�سناعة  وزارة  وكيييييييل  �يييسيييعيييادة  واأكييييييد 
دوليييية  اأن  امليييتيييقيييدمييية،  والييتييكيينييولييوجيييييا 
اأول دوليية جتري حتديثاً  الإميييارات تعد 
بوحدات  املييتييعييلييقيية  الييتيي�ييسييريييعييات  عييلييى 
اأحدث  على  بناء  ياأتي  والييذي  القيا�س، 
الييتييطييورات وامليي�ييسييتييجييدات احلييا�ييسييليية يف 
القيا�س من  لييوحييدات  اليييدويل  اليينييظييام 
قييبييل اليييييدول الأعييي�يييسييياء املييوقييعييني على 
اتفاقية املرت الدولية يف املكتب الدويل 

لالأوزان واملقايي�س خالل عام 2018.
و�ساركت الدولة يف الت�سويت على القرار 
الدويل  املكتب  رئي�س يف  ب�سفتها ع�سو 
والذي   ،BIPM واملقايي�س  ليييالأوزان 
نييتييج عيينييه اإعيييييادة تييعييريييف اأربييييع وحيييدات 
وحدات  �سبع  اأ�سل  من  اأ�سا�سية  قيا�س 
للوحدات،  الييييدويل  اليينييظييام  يت�سمنها 
هي الكيلوغرام الوزن والكيلفن /درجة 
الكهربائي  الييتيييييار  والأميييبييير  احليييييرارة 

واملول كمية املادة.
فرح  �سعادة  واأو�سحت  الأغذية  �سناعة 
علي الزرعوين، الوكيل امل�ساعد بالإنابة 
لقطاع املوا�سفات والت�سريعات يف وزارة 
اأن  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
يف  العاملني  توعية  ا�ستهدفت  الور�سة 
يف  وامل�سروبات  الأغذية  �سناعات  قطاع 
القيا�س  اأنظمة  تطبيق  باأهمية  الدولة 
حتقيق  يدعم  الييذي  بال�سكل  احلديثة، 
تناف�سية  وتييعييزيييز  الإنييتيياجييييية،  الييكييفيياءة 
املنتجات الإماراتية يف الأ�سواق العاملية.

اإىل وحييييدات  الييتييطييرق  اإنيييييه مت  وقييياليييت 
النظام الدويل للقيا�س، وطرق كتابتها، 
ورموزها، واإلغاء العمل بوحدات القيا�س 
غر املقبولة عاملياً والتي توؤثر �سلباً على 
الدولة،  خييارج  الوطنية  املنتجات  قبول 
املوا�سفات  بيييييدور  الييتييعييريييف  وكيييذليييك 

تناف�سية  رفع  على  وقدرتها  واملقايي�س 
اإ�سافة  وتت�سمن  الييوطيينييييية،  امليينييتييجييات 
وتعريف  تييوعييوييية  بييرامييج  اليييور�يييس  اإىل 
باأهمية تطبيق برامج املقايي�س العلمية 

وال�سناعية والنظام الدويل للوحدات.
ت�سدر  الييييييوزارة  اأن  اليييزرعيييوين  وبييييينييت 
وتراجع العديد من الت�سريعات الهادفة 
اإىل تطوير البنية الأ�سا�سية للمقايي�س 
يف الدولة، مثل النظام الوطني للقيا�س، 
بالقيا�سات  اخلييا�ييسيية  الفنية  والييلييوائييح 
برامج  اإىل  بالإ�سافة  والبيئية،  الطبية 
تطبيقها  يتم  التي  القانونية  املقايي�س 
و�سركائها  اليييييوزارة  بييني  مييا  بالتن�سيق 
ال�يييسيييرتاتيييييييجيييييييني، وتيي�ييسييمييل املييييوازييييين 
التاك�سي،  وعيييييدادت  اليييوقيييود،  وعيييييددات 
وقيا�سات  املييعييبيياة،  الييعييبييوات  وميينييتييجييات 

الأمتار التجارية.
ت�ساهم  اليييييرباميييييج  هييييييذه  اأن  واأكيييييييييدت 
بالقيا�سات  الثقة  رفييع  يف  كبر  ب�سكل 
ال�سناعي  اليييقيييطييياع  يف  امليي�ييسييتييخييدميية 
والييتييبييادلت الييتييجييارييية يف اليييدولييية، كما 
ت�سريعات حديثة  ا�ستحداث  على  تعمل 
ت�سهده  الذي  ال�سناعي  التطور  تواكب 
القيا�سات  جميييييالت  لييتييغييطييي  الييييدوليييية 
والقيا�سات  واللييكييرتونييييية  الكيميائية 
الرقمية يف ال�سناعة ودعم ريادة الدولة 

يف هذا املجال.

 �سمان دقة الأدوات يف اأبوظبي  
املزروعي،  خلف  �سعادة  اأكييد  جهته،  من 
املييييدييييير اليييتييينيييفيييييييذي ليييقيييطييياع خيييدميييات 
جمل�س  يف  واملييي�يييسيييتيييهيييليييكيييني  الأ�ييييييسييييييواق 
اأن م�ساركة  واملطابقة،  للجودة  اأبوظبي 
مع  ان�سجاماً  تيياأتييي  الور�سة  يف  املجل�س 
اأبوظبي للجودة  الييدور احليوي ملجل�س 
ال�سناعة  وزارة  مع  للتعاون  واملطابقة 

والتكنولوجيا املتقدمة على �سعيد رفع 
القدرات الفنية للم�سانع وال�سركات يف 
الدولة، وانطالقاً من اتفاقية التخويل 

املوقعة بني الوزارة واملجل�س.
اأبوظبي  جمل�س  اأن  املييزروعييي  واأو�ييسييح 
ور�سالة  روؤييية  يتبنى  واملطابقة  للجودة 
اأبييوظييبييي يف  اأهيييداف خطة  تتما�سى مييع 
بناء اقت�ساد قوي وتناف�سي، حيث تتمثل 
التحتية  بالبنية  الرتيييقييياء  يف  اليييروؤيييية 
لييلييجييودة وامليي�ييسيياهييميية يف متييكييني اإمييييارة 
اأبوظبي من التميز عاملياً، بينما تتمثل 
الر�سالة يف قيادة وتي�سر وتطوير بنية 
اأبوظبي، تكون  اإمييارة  حتتية للجودة يف 
متكاملة وذات كفاءة عالية على ال�سعيد 
العاملي، من �ساأنها تعزيز ثقافة اجلودة، 
والتناف�سية،  اليي�ييسيينيياعييييية،  والييتيينييمييييية 

و�سالمة امل�ستهلك.
�سمان  على  املجل�س  يعمل  كما   : وقييال 
و�سحة  القانونية  القيا�س  اأدوات  دقيية 
م�سبقاً  امليييعيييبييياأة  اليييعيييبيييوات  يف  الييكييمييييية 
وال�سرتاطات  للموا�سفات  ومطابقتها 
اخليييا�يييسييية بيييهيييا ميييين خيييييالل فيييييرق عمل 
اأدوات  للتاأكد من دقة  فنية متخ�س�سة 
اأبوظبي  اإمييييارة  الييقييانييونييييية يف  الييقيييييا�ييس 
ا�ستخدام  ميين  الييتيياأكييد  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
الإمارة  يف  ال�سحيحة  القيا�س  وحييدات 
حيييييث �يييسيييارك املييجييليي�ييس بييحييمييالت عدة 
احلملة  منها:  القيا�س  وحييدات  لتغير 
اخلا�سة با�ستبدال وحدة اليارد بوحدة 
ا�ييسييتييبييدال وحييييدة التولة  امليييرت وحييمييليية 

بوحدة الغرام واملليلرت.

 بلدية دبي  
ميين جييهيية اأخيييييرى، عيير�ييس خمييتييرب دبي 
املركزي التابع لبلدية دبي، دور البلدية 
يف الرقابة على اأدوات القيا�س القانونية، 

مبوجب اتفاقية التخويل ال�سادرة عن 
وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
التحتية  البنية  تدعم  التي  وبال�سورة 
للجودة يف اإميييارة دبييي ودولييية الإميييارات 
يف  النتائج  اأف�سل  وحتقيق  عييام،  ب�سكل 
توفر قيا�سات �سحيحة ودقيقة يعتمد 
ملعاير  املمار�سات  لأف�سل  ووفقاً  عليها 
التقدميي  الييعيير�ييس  الييدولييييية. وتييطييرق 
املييقييدم ميين خمييتييرب دبيييي امليييركيييزي، اإىل 
بييرنييامييج الييرقييابيية عييلييى كييمييييية امليينييتييج يف 
العبوات املعباأة م�سبقاً يف امل�سانع املحلية، 
والذي من �ساأنه اأن يحافظ على حقوق 
امل�ستهلكني من جهة، وحقوق امل�سنعني 
واملوزعني وامل�ستوردين من جهة اأخرى، 

والقت�ساد الوطني ب�سكل عام.
كتابة  وكيفية  التحقق  طرق  اإىل  واأ�سار 
ال�سحيحة  بييالييطييرق  الييقيييييا�ييس  وحييييدات 
 3/ رقييم  الفنية  الالئحة  اإىل  ا�ييسييتيينيياداً 
وزارة  عييين  الييي�يييسيييادرة   /2016 ليي�ييسيينيية 
املتقدمة،  والييتييكيينييولييوجيييييا  اليي�ييسيينيياعيية 
يف  املنتج  كمية  ميين  بالتحقق  اخلييا�ييسيية 
املعباأة م�سبقاً، والتي ت�ستهدف  العبوات 
الغذائية  املييحييلييييية  امليي�ييسييانييع  ميينييتييجييات 

واملنتجات امل�ستوردة.
كمية  على  الرقابة  عملية  اأن  اإىل  ي�سار 
املعباأة م�سبقا، تتم  العبوات  املنتجات يف 
ب�سكل  الأ�سواق  : عرب م�سح  بطريقتني 
والأ�سواق  البيع  منافذ  وت�ستهدف  عييام 
واليي�ييسييوبييرميياركييت وذليييك لييالطييالع على 
اأنييواع املنتجات املعرو�سة  اأكرب عدد من 
مبا�سرة للم�ستهلك حيث يتم التاأكد من 
بطاقة  وميين  العبوة  داخييل  املنتج  كمية 
الفنية  لييالئييحيية  وفييقييا  للمنتج  الييبيييييان 
املعباأة  بييالييعييبييوات  الإميياراتييييية اخلييا�ييسيية 
م�سبقا رقم 3 ل�سنة 2016 .. ويف حال 
عن  ال�ستف�سار  يتم  خمييالييفييات  وجيييدت 
املورد الرئي�سي اأو امل�سنع ويتم النتقال 
والتي  الثانية  الطريقة  اأو  املرحلة  اإىل 
يييتييم مييين خيياللييهييا الييتييحييقييق مييين كمية 
املنتجات �سواء من حيث الوزن اأو احلجم 
الرئي�سي  الوكيل  لدى  اأو  امل�سنع  داخل 
اأخذ  اإجييراءات  امل�ستورد ويتم تطبيق  اأو 
العينات ب�سكل مو�سع ومن خط الإنتاج 

اأو من امل�ستودعات الرئي�سية.
التحفظ  يتم  املخالفات  ثبوت  ويف حال 
امليينييتييجييات ومييينيييع عيير�ييسييهييا للبيع  عييلييى 
عييلييى امليي�ييسييتييهييلييكييني واتيييخييياذ الجييييييراءات 

الت�سحيحية اجلذرية.
والتجار  واملوردون  امل�سنعون  وي�ستطيع 
معلومات  اإىل  الييو�ييسييول  وامل�ستهلكون 
تف�سيلية حول اخلدمات الرقمية التي 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  تقدمها 
الرابط  زيييييييارة  خييييالل  مييين  املييتييقييدميية، 
https://www.moiat. اليييتيييايل: 
gov.ae/ar/services?cat=%D8
85%D%%AE%D8%AF%D9
8%A7%D8%A A+%D8%A7
85%D8%B7%84%D9%%D9
8%%D8%A7%D8%A8%D9

 2%D8%A9

معر�ض ويتيك�ض ودبي للطاقة ال�سم�سية 2021 
ي�سهد م�ساركة وا�سعة من كربى ال�سركات االأملانية

•• دبي-وام:

ت�ستقطب الدورة الثالثة والع�سرين من معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة 
والبيئة ويتيك�س ودبي للطاقة ال�سم�سية باقة من كربى ال�سركات الأملانية 
هيئة  وتنظم  املييعيير�ييس.  يف  الحتييادييية  اأملييانيييييا  جمهورية  جيينيياح  يف  امل�ساركة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  بتوجيهات  املعر�س  دبي  ومياه  كهرباء 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل مكتوم رئي�س  �سعيد  اأحمد بن  ال�سيخ  �سمو  دبي رعاه اهلل وحتت رعاية 
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يف الفرتة من 5 اإىل 7 اأكتوبر 2021 يف 

موقع اإك�سبو 2020 دبي.
والطاقة يف جمهورية  القت�سادية  لل�سوؤون  الوزارة الحتادية  وت�ستعر�س 
جانب  اإىل  التجارية  املعار�س  ل�سناعة  الأمليياين  والحتيياد  الحتادية  اأملانيا 
حلولها  اأبييرز  العاملية  “في�ستو”  �سركة  منها  الأملانية  ال�سركات  من  عييدد 
وتقنياتها املبتكرة يف جمالت الأمتتة ال�سناعية واإدارة املرافق وبرجميات 
املرتفع  اجلهد  حمطات  حلول  وتطبيقات  لالأنابيب  الهيكلية  احل�سابات 
واملييتييو�ييسييط ومييعيياجليية مييييياه اليي�ييسييرف وحميييطيييات مييعيياجليية وتيييدويييير املياه 
والأنظمة الكهروميكانيكية وحلول اأمتتة امل�سانع والعمليات واإعادة تاأهيل 
الأنابيب واأنظمة قيا�س ر�سد ت�سريبات املياه وخف�س الهدر و�سل�سلة اإدارة 
يف  امل�ستخدمة  ال�سوتية  فييوق  املييوجييات  على  املعتمدة  والتطبيقات  املييييياه 
التقنية البيئية. واأكد معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي موؤ�س�س ورئي�س معر�س ويتيك�س ودبي 
اأن امل�ساركة الوا�سعة لكربى ال�سركات واجلهات العاملية  للطاقة ال�سم�سية 
يف املعر�س �سنويا جعله اأحد اأجنح املعار�س املتخ�س�سة يف جمالت الطاقة 
والنظيفة.  املتجددة  والطاقة  والييغيياز  والنفط  والبيئة  واملييييياه  والكهرباء 
وين�سجم تنظيم معر�س ويتيك�س ودبي للطاقة ال�سم�سية مع ا�سرتاتيجية 
 2050 النظيفة  للطاقة  دبي  وا�سرتاتيجية  للتنمية اخل�سراء  الإمييارات 

لتحويل دبي اإىل مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�ساد الأخ�سر.

كهرباء ال�سارقة تنجز م�سروع 
تطوير حمطة الفلج ل�سخ املياه

•• ال�شارقة- وام:

والتحلية  املياه  اإدارة حمطات  ك�سفت 
ال�سارقة  وغييياز  ومييييياه  كهرباء  بهيئة 
عن اإجناز م�سروع ا�ستبدال و تطوير 
�سخ  ب�سعة  املياه  ل�سخ  الفلج  حمطة 
ت�سل اىل 73.9 مليون جالون يوميا 
ما �سي�سهم يف توفر 879 ميغاواط 
من الكهرباء �سنويا و تقليل انبعاثات 
503 طن  ثاين اك�سيد الكربون اىل 
 10 بلغت  اجماليه  بتكلفه  و  �سنويا 

ماليني درهم.
ال�سركال  في�سل  املييهيينييد�ييس  واأو�يييسيييح 
والتحلية  املياه  حمطات  اإدارة  مدير 
وحدات  تطوير  على  تعمل  الهيئة  اأن 

التحلية وحمطات ال�سخ تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ب�سرورة 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  كفاءتها  ورفييع  امل�سروعات  تطوير  على  العمل 
الطاقة واملياه . واأ�سار اإىل اأن الهيئة تعمل على درا�سة وتنفيذ جمموعة من 
امل�ساريع التطويرية والتنموية اخلا�سة مبحطات حتلية و�سخ املياه �سعيا 
ملواكبة التطور الكبر وحتقيقا خلطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة 
اجلهات احلكومية وال�سركات املتخ�س�سة لإجناز امل�سروعات بجودة وكفاءة 

ويف اأ�سرع وقت.
و نوه اإىل ان رفع كفاءة حمطة الفلج يعترب من امل�ساريع امل�ستقبلية التي 
تو�سيل  يف  وي�ساهم  املياه  قطاع  وكفاءة  فاعلية  تعزيز  يف  بدورها  �ست�سهم 
وتقدمي خدمات  بكفاءة  بتغذيتها  تقوم  التي  املناطق  ملختلف  املياه  كميات 
خا�سة  املياه  من  املتزايدة  احتياجاتهم  وتلبية  ال�سارقة  لأهييايل  متطورة 

خالل ف�سل ال�سيف الذي يتزايد فيه الطلب على ا�ستخدام املياه.

ح�سور عاملي وا�سع لأهم الدول امل�سنعة للذهب واملجوهرات مب�ساركة 300 عار�ص

اإك�سبو ال�سارقة ينهي ا�ستعداداته ال�ست�سافة الن�سخة الـ 48 من عر�ض ال�سرق االأو�سط لل�ساعات واملجوهرات
اإيطاليا وهونغ  م�ستوى العامل يف كل من 

كونغ والهند و�سنغافورة وتايلند.
واأ�سار �سعادة �سيف حممد املدفع، الرئي�س 
اأن  اإىل  ال�سارقة  اإك�سبو  ملييركييز  التنفيذي 
املعر�س  ي�سهدها  التي  الوا�سعة  امل�ساركة 
هذا العام من قبل اجلهات العار�سة يوؤكد 
املييكييانيية اليييرائيييدة الييتييي ا�ييسييتييطيياع حتقيقها 
املجوهرات  ميييعيييار�يييس  اأهيييييم  مييين  كيييواحيييد 
اأن  اإىل  ميي�ييسييراً  امليينييطييقيية،  واليي�ييسيياعييات يف 

•• ال�شارقة-الفجر:

م�ساركة  عن  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  اأعلن 
 48 الي  300 عار�س يف فعاليات الن�سخة 
لل�ساعات  الأو�ييسييط  ال�سرق  “معر�س  ميين 
الفرتة  خييالل  يقام  الييذي  واملجوهرات”، 
من 5-9 اأكتوبر املقبل، وذلك مع ا�ستكمال 
اأكرب  ل�ست�سافة  ا�ستعداداته  لكافة  املركز 
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  التجارية  املعار�س 

املجوهرات وال�ساعات يف املنطقة.
املعر�س  امل�ساركة يف  الييدول  و�سمت قائمة 
ال�سارقة  اإك�سبو  وي�ست�سيفه  ينظمه  الذي 
بدعم من غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، 
كل من البحرين وال�سني وكندا واليابان 
واململكة  وبيياكيي�ييسييتييان  وليييييتييوانيييييا  ولييبيينييان 
وتركيا،  واليييييييمييين،  اليي�ييسييعييودييية،  الييعييربييييية 
ومالطا،  والييييربازيييييل،  املييتييحييدة،  واملييمييلييكيية 
بالإ�سافة  الأمريكية،  املتحدة  والييوليييات 

دولة  يف  واملجوهرات  الذهب  �سناعة  دعم 
اأكرب  اأحيييد  تييعييد  اأنييهييا  �سيما  الإميييييارات ول 
املراكز العاملية لتجارة الذهب، اإذ ت�ستحوذ 
عييلييى نييحييو %14 ميين جتييييارة الييذهييب يف 
على  التجارة  هييذه  ت�ستحوذ  فيما  الييعييامل، 
ال�سادرات  اإجييمييايل  %29 من  اأكييرث من 
اإىل اأن  الييوطيينييييية غيير اليينييفييطييييية، ميينييوهيياً 
دول املنطقة تتميز باهتمامها باملجوهرات 
وال�ساعات الفخمة والثمينة نتيجة ارتفاع 

اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما يتميز احلدث الذي ميتد على م�ساحة 
اإجمالية تبلغ 30 األف مرت مربع، بتواجد 
اأجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة يف 
جمال �سناعة ال�ساعات واملجوهرات والتي 
ا�ست�سكاف  جتربة  املعر�س  ليييزوار  �ستقدم 
الذهب  ميين  احل�سرية  الت�ساميم  اأفييخييم 
الأ�سماء  اأهييم  توقيع  حتمل  التي  والأملا�س 
يف اأ�سواق املجوهرات اخلم�سة الأ�سهر على 

زيادة  يف  دوراً  يلعب  والييييذي  الييفييرد  دخيييل 
اقتناء اأحدث املنتجات الفاخرة والت�ساميم 
وهو  ال�سوق،  يف  طرحها  يتم  التي  املميزة 
املعر�س ومنوه  اأهمية  بييدوره من  عييزز  ما 
املتوا�سل وحتّوله اإىل اأحد اأهم الفعاليات 

التي ي�ست�سيفها “اك�سبو ال�سارقة«.
منتجات  لأحيييدث  عر�ساً  املعر�س  ويييقييدم 
وخطوط املو�سة من املجوهرات والأحجار 
الكرمية واللوؤلوؤ، وال�ساعات امل�ستوحاة من 
والثقافات  والتقاليد  املعا�سرة  الجتاهات 
م�ستويات  بيياأعييلييى  الييعييامل  حيييول  املختلفة 
التقنية والإبداع والتميز، اإىل جانب اإتاحة 
الفر�سة لزواره للفوز بجوائز قّيمة ومن 
�سمنها �سيارة bmw x2، بالإ�سافة اإىل 
امل�ساركة يف ال�سحوبات اليومية على جوائز 

من الذهب والأملا�س.
ويفتح املعر�س الذي يتيح لعامة اجلمهور 
اإمييكييانييييية اليي�ييسييراء املييبييا�ييسيير،  اأبيييوابيييه، اأييييام 
ال�ساعة  ميين  وال�سبت  والأربييعيياء  الثالثاء 
12 ظهراً حتى 10 م�ساء، ويوم اخلمي�س 
ويوم  ميي�ييسيياء،   11 حييتييى  ظيييهيييراً   12 مييين 
اجلمعة من 3 م�ساء حتى 11 م�ساء، مع 
ال�سيارات  ملييواقييف  كييبييرة  م�ساحات  تييوفيير 
�سواء مقابل املركز اأو يف املبنى املال�سق له 

جمانا للزوار.

احلدث  لهذا  ال�سارقة  اإك�سبو  ا�ستعدادات 
املهنية واحلرفية  درجييات  اأعلى  وفق  متت 
للعار�سني  واليي�ييسييالميية  اليي�ييسييحيية  ليي�ييسييمييان 
الأوىل،  بييياليييدرجييية  وامليي�ييسيياركييني  واليييييييزوار 
وتقدمي ن�سخة فريدة من نوعها تت�سمن 
املجوهرات  تيي�ييسييكيييييالت  لأحييييييدث  عييير�يييس 
الييفيياخييرة واليي�ييسيياعييات والأحيييجيييار الكرمية 

وامل�سغولت املا�سية.
اأهمية هذا احلييدث يف  املدفع  واأكييد �سعادة 
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فريق العمل اال�ستثماري امل�سرتك رفيع امل�ستوى بني االإمارات والهند يعقد اجتماعه الـ9 يف دبي
•• دبي-وام:

اآل  زايييد  بيين  ال�سيخ حامد  �سمو  تييراأ�ييس 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  نهيان 
وزير  جييويييال  بيو�س  معايل  و  اأبوظبي 
امل�ستهلك  و�ييسييوؤون  وال�سناعة  التجارة 
والأغذية والتوزيع العام واملن�سوجات يف 
حكومة الهند .. اأم�س يف دبي الجتماع 
ال�ستثماري  الييعييمييل  لييفييريييق  الييتييا�ييسييع 
الإماراتي - الهندي امل�سرتك مب�ساركة 
احلكومية  اجلهات  من  كبار  م�سوؤولني 
ا�ستثمارية  ومييوؤ�ييسيي�ييسييات  اليي�ييسييليية  ذات 

خمتلفة من كال البلدين.
�سنة  يف  امل�سرتك  العمل  فريق  تاأ�س�س 
2013 باعتباره منتدى رئي�سيا لتعزيز 
وال�ستثمارية  القت�سادية  الييعييالقييات 
بييني الإميييييارات والييهيينييد، والييتييي ازدادت 
قوة بعد التوقيع على اتفاقية ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة بني البلدين يف 
ال�سمو  �ساحب  بح�سور   2017 يناير 
ويل  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
الأعلى  الييقييائييد  نيييائيييب  اأبيييوظيييبيييي  عييهييد 
للقوات امل�سلحة و دولة ناريندرا مودي 

رئي�س وزراء جمهورية الهند.
اإىل  الجتماع  خالل  اجلانبان  وتطرق 
التجارة  عييلييى  كيييورونيييا  تييياأثييير جييائييحيية 
اأهمية  واأكييييدا  الييعييامليييييني،  ال�ييسييتييثييمييار  و 
القت�سادية  العالقات  تعزيز  موا�سلة 
بالتعاون  واأ�سادا  البلدين  بني  العميقة 
بييييني اليييهييينيييد والإمييييييييييييارات خيييييالل هذه 
تقديرهما  عن  واأعربا  ال�سعبة  الفرتة 
منطقتهما  يف  البلدين  قيادتي  جلهود 

مبواجهة الوباء.
و ا�ستعر�س الجتماع النتائج الإيجابية 
التي حتققت بف�سل اجلهود التي بذلها 
فريق العمل امل�سرتك حتى الآن، واتفق 
اجلانبان على موا�سلة ا�ستك�ساف �سبل 
امليييجيييالت ذات  تيي�ييسييهيييييل ال�ييسييتييثييمييار يف 
النمو  اإمييكييانييات  مييع  امل�سرتك  الهتمام 

القت�سادي.
املحرز  اليييتيييقيييدم  ا�يييسيييتيييعيييرا�يييس  وجييييييرى 
اتفاقية  بيي�ييسيياأن  اجلييارييية  امليينيياقيي�ييسييات  يف 
اليي�ييسييراكيية القييتيي�ييسييادييية اليي�ييسييامييليية بني 
الهند والإمييارات، والتي �ستمثل خطوة 
مهمة ووا�سعة النطاق يف تعزيز التجارة 

و ال�ستثمار بني البلدين.
و يف هييذا اليي�ييسييدد اأعيييرب اجلييانييبييان عن 
اأجل  ميين  املييبييذوليية  للجهود  تقديرهما 
اتفاق  اإىل  للتو�سل  املناق�سات  ت�سريع 
العالقات  يعمق  اأن  �ساأنه  ميين  مييتييوازن 
القت�سادية الثنائية ب�سكل كبر ويعود 

بالنفع على اقت�ساد كال البلدين.
اجلهود  اإىل  كذلك  اجلانبان  تطرق  و 

حماية  اتيييفييياقييييييية  ليييتيييعيييدييييل  اجلييييياريييييية 
وتيي�ييسييجيييييع ال�يييسيييتيييثيييميييار اليييقيييائيييمييية بني 
اإنهاء  اأهييمييييية  اإىل  م�سرين  الييبييلييدييين، 

عملية التفاو�س يف اأقرب وقت ممكن.
اأ�ساليب  ا�ستك�ساف  الجتماع  ناق�س  و 
لت�سهيل  لييلييجييانييبييني  مييفيييييدة  وحيييوافيييز 
املوؤ�س�سات  ميين  ال�ييسييتييثييمييار  ميين  املييزيييد 
يف  الإميياراتييييية  ال�سيادية  ال�ستثمارية 
الأولوية  ذات  الييرئييييي�ييسييييية  الييقييطيياعييات 
باخلطوات  الإ�ييييسييييادة  ومتيييت  الييهيينييد  يف 
احلكومة  اتييخييذتييهييا  الييتييي  الإيييجييابييييية 
اليييهييينيييديييية يف هييييييذا الييي�يييسييييييياق واتيييفيييق 
على  الرتكيز  موا�سلة  على  اجلييانييبييان 
لبع�س  �سريبية  حييوافييز  تييقييدمي  طييرق 
الييكيييييانييات ال�ييسييتييثييمييارييية اليي�ييسيييييادييية يف 

دولة الإمارات. وناق�س الطرفان اأهمية 
لييلييمييكييتييب اخلا�س  الييفيياعييليية  امليي�ييسيياركيية 
لدولة الإمييارات �سمن وكالة “ا�ستثمر 
يف الهند” الوطنية لت�سجيع ال�ستثمار 
كيييييل من  حيييييل  تييي�يييسيييرييييع  يف  اليييهييينيييد  يف 
امل�سكالت العالقة و ال�سعوبات احلالية 
التي تواجهها بع�س ال�سركات والبنوك 

الإماراتية يف الهند.
على  ال�سوء  الهندي  اجلييانييب  �سلط  و 
بع�س ال�سعوبات العالقة التي يواجهها 
الإميييارات  دوليية  يف  الهنود  امل�ستثمرون 
واتفق اجلانبان على موا�سلة التن�سيق 
و التعاون على اأعلى امل�ستويات الر�سمية 

لإيجاد حل مبكر لتلك ال�سعوبات.
و نظرا لأهمية قطاع النقل اجلوي يف 

والعالقات  الثنائية  العالقات  ت�سهيل 
بيييني اليي�ييسييعييبييني اتيييفيييق اجليييانيييبيييان على 
الطران  �ييسييلييطييات  مييوا�ييسييليية  �يييسيييرورة 
امليييييدين يف كيييال الييبييلييدييين الييعييمييل معا 
املنفعة  اأجييل  من  الأولييوييية  اأ�سا�س  على 
ال�سريع  الييتييطييبيييييع  ليي�ييسييمييان  املييتييبييادليية 

لعمليات النقل اجلوي بني البلدين.
لفريق  التا�سع  الجتماع  على  وتعليقا 
ال�سيخ  �ييسييمييو  قييييال  املييي�يييسيييرتك،  الييعييمييل 
حامد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س 
الرئي�س  اأبييوظييبييي،  لإميييييارة  الييتيينييفيييييذي 
امل�سارك لفريق العمل امل�سرتك : “جتمع 
جمهورية الهند ودولة الإمارات �سراكة 
و�ساعد  وعميقة  وا�ييسييعيية  ا�سرتاتيجية 
ذلك على تعزيز العالقات القت�سادية 

اليييرغيييم مييين حتديات  عييلييى  الييثيينييائييييية 
جييائييحيية كيييورونيييا، ويييعييد فييريييق العمل 
امليي�ييسييرتك ميينيي�ييسيية مييهييميية لييلييحييوار بني 
بلدينا فهو يزيد من الفر�س اجلديدة 
العقبات  ويييذلييل  وال�ستثمار،  للتجارة 
اإىل  التعاون.. وبالنظر  املزيد من  اأمام 
الإمارات  و  الهند  لييدى  فيياإن  امل�ستقبل، 
لتو�سيع  طييمييوحيية  ميي�ييسييرتكيية  اأهييييدافييييا 
اأن�سطة التجارة وال�ستثمار بني بلدينا 
و �سيوا�سل فريق العمل امل�سرتك لعب 

دور مهم يف حتقيق هذه الأهداف«.
جويال،  بيو�س  معايل  قييال  جانبه  ميين 
العمل  ليييفيييرييييق  امليييي�ييييسييييارك  اليييرئييييييي�يييس 
وال�سناعة  الييتييجييارة  ووزييييير  امليي�ييسييرتك 
والتوزيع  والأغييذييية  امل�ستهلك  و�ييسييوؤون 
الهند:  حكومة  يف  وامليينيي�ييسييوجييات  الييعييام 
ودوليييييية  اليييهييينيييد  جيييميييهيييوريييية  “تتمتع 
الإمارات بعالقات طويلة الأمد ازدادت 
قييوة ور�ييسييوخييا يف الآونييية الأخييييرة، واإن 
ا�ييسييتييمييرار هيييذه الييعييالقييات حييتييى خالل 
فرتة جائحة كورونا يدل على الأهمية 
ال�سراكة  هيييذه  الييتييي متييثييلييهييا  الييكييبييرة 
لبلدينا.. و تويل قيادتنا مكانة خا�سة 
توفر  و  الإمييييييارات  دولييية  مييع  لعالقتنا 
العمل  فريق  مثل  الثنائية،  منتدياتنا 
من  لال�ستفادة  فعالة  اآليات  امل�سرتك، 
ال�سداقة  عالقات  يف  الكامنة  الفر�س 
اآفاق  اإىل  وبيياليينييظيير  بييييينيينييا..  الييوطيييييدة 
النمو القوية لالقت�ساد الهندي، نتطلع 
اإىل زيادة ال�ستثمار من دولة الإمارات 
ونحن  الهند،  يف  متنوعة  قطاعات  يف 
�سيوا�سل  اليييعيييامل  اأن  مييين  يييقييني  عييلييى 
الهندية  لل�سراكة  اأكييرب  اإجنيييازات  روؤييية 

الإماراتية يف امل�ستقبل«.

املدينة امل�ستدامة يف دبي توفر لقاطنيها 
حياة �سحية خالية من االنبعاثات الكربونية

•• دبي -وام:

جت�سد “املدينة امل�ستدامة” يف دبي مبادىء ال�ستدامة و احلفاظ على البيئة 
بيئة  توفره من مزايا  املنطقة مبا  نوعها يف  الأوىل من  تعترب  و  الإن�سان  و 
مدينة  فهي  والبيئية  والقت�سادية  الجتماعية  للجوانب  مراعاة  و  مثالية 
النبعاثات  ميين  خالية  م�ستدامة  �سحية  حييييياة  لقانطيها  تييوفيير  متكاملة 
اأخيي�ييسيير وطيياقيية نظيفة . و قيييال كيييرمي اجليي�ييسيير املدير  الييكييربييونييييية وبيييحيييزام 
العقاري  ديفلوبرز” املطور  “داميوند  التنفيذي لال�ستدامة الجتماعية يف 
اإن  )وام(  الإمييارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  امل�ستدامة” يف  “املدينة  مل�سروع 
املدينة امل�ستدامة تعترب م�سروعا نوعياً يراعي اجلوانب الجتماعية والبيئية 
والقت�سادية و يدجمها معاً يف تركيبة فريدة توفر حياة متناغمة وم�ستدامة 
متتاز بانخفا�س النبعاثات الكربونية وتوفر جمموعة من اخلدمات واملرافق 
ال�سكنية اخل�سراء من دون اإحداث اأي تاأثر �سلبي على البيئة.. م�سرا اإىل 
اأن املدينة امل�ستدامة تبلورت من روؤية تهدف اإىل ت�سريع عملية النتقال نحو 
هذا  على  عملياً  ودلياًل  معي�سياً  الآن منوذجاً  تقدم  وهي  ال�ستدامة  مفهوم 
املفهوم املواكب لتطلعات امل�ستقبل، لتكون معياراً للحياة امل�ستدامة. واأ�ساف 
خالل  من  امل�ستدامة  احلياة  تعريف  يعيد  فييريييداً  مفهوماً  تقدم  املدينة  اإن 
الوحدات ال�سكنية املوفرة للطاقة دون اأن يتحمل �ساكنوها اأي ر�سوم �سيانة 
اإ�سافة اإىل معدل ر�سوم خدمات منخف�س، وخدمات تعليمية، ورعاية �سحية 
مبنية على املمار�سات اخل�سراء اإىل جانب الأن�سطة الرتفيهية والبدنية يف 
م�ساحات داخلية وخارجية، و مزرعة ح�سرية، وم�سجد يراعي اأعلى املعاير 

البيئية ومركز لالبتكار.
و حول ر�سد وقيا�س اأثر التنوع البيولوجي و�سحة منظومة البيئية عموماً 
يف املدينة امل�ستدامة قال اجل�سر : “ اأطلقنا برنامج تقييم التنوع البيولوجي 
امل�ستدامة و  اإىل تعزيز مفاهيم احلياة  منا  ال�سكني �سعياً  على نطاق املجمع 
التنوع  على  احل�سرية  البيئة  اأثيير  لقيا�س  خم�س�سة  ر�سد  مييعييدات  ن�سرنا 
البيولوجي و�سحة املنظومة البيئية.. ونحن ن�ستخدم لهذا الغر�س معدات 
ر�سد متطورة ت�سمل م�سجالت املوجات فوق ال�سوتية للخفافي�س وم�سجالت 
البحث  جهود  يف  ال�سكان  اإ�ييسييراك  اإىل  اأ�ييسييار  و  للطيور«.  املخ�س�سة  ال�سوت 
تتيحان  اللتني  ال�سحابيتني   eBirdو  iNaturalist من�ستي  عرب  العلمي 
النباتات  للمقيمني يف املدينة حتميل �سوٍر لف�سائل متنوعة مثل الطيور و 
التي يتم م�ساهدتها يف الأحياء و امل�ساحات اخل�سراء الأخرى �سمن املجتمع 
ما ي�سهم يف ت�سجيع �سكان املدينة املُ�ستدامة على اكت�ساف التنوع البيولوجي 
وتوثيقه �سمن اأماكن معي�ستهم. و حول التطلعات من وراء ا�ست�سافة املدينة 
امل�ستدامة حمطة جديدة جلمع النفايات الإلكرتونية واإدارتها بالتعاون مع 
.. اأو�سح اأن حمطة تفريغ  �سركة “اإيفات” ل�سمان م�ستقبل اأكرث اخ�سراراً 
النفايات الإلكرتونية تعمل على مدار ال�ساعة وهي حل جماين وفعال لإدارة 
املقيمني  باإمكان  و  امل�ستخدمني.  وعيياّميية  للمقيمني  الإلكرتونية  النفايات 
ليتم  املحطة  هييذه  يف  الإلكرتونية  الأجييهييزة  من  نفاياتهم  و�سع  واجلمهور 
لحقاً جمعها ونقلها اإىل من�ساأة اإعادة التدوير وفرز حمتوياتها وفقاً للنوع 
على اأن يعاد ا�ستخدام الأجزاء النافعة واملواد املفيدة التي حتتوي على مواد 
خام �سرورية يف ت�سنيع منتجات جديدة، بينما �سيتم التخل�س من الأجزاء 

غر املفيدة وفق عملية ل ينتج عنها اأي انبعاثات �سارة.

اأبوظبي للجودة ميثل التجمع اخلليجي للمرتولوجيا يف اجتماعات املكتب الدويل لالأوزان
•• اأبوظبي- وام:

حييييي�يييييسييييير ميييييعيييييهيييييد الإميييييييييييييييييييارات 
ملجل�س  اليييتيييابيييع  لييلييمييرتولييوجيييييا 
واملطابقة  ليييليييجيييودة  اأبييييوظييييبييييي 
املمثلني  الأعييي�يييسييياء  مييين  كييعيي�ييسييو 
للمرتولوجيا  اخلليجي  للتجمع 
اأعمال  وذليييك خيييالل اجييتييميياعييات 
للتجمعات  امليي�ييسييرتكيية  الييلييجيينيية 
الدويل لالأوزان  للمكتب  التابعة 
وقد   ،»BIPM« واملييقييايييييي�ييس 
ُعقدت الجتماعات عرب من�سات 
وُتعقد  الفيييرتا�يييسيييي،  الييتييوا�ييسييل 
�سنوًيا  مرتني  الجتماعات  هييذه 
و�سبتمرب.  مييار�ييس  �سهري  خييالل 
املهري  �ييسييعيييييد  �يييسيييعيييادة  وقييييييال 
الإمارات  ملعهد  التنفيذي  املدير 
يحظى  املعهد  ان  للمرتولوجيا 
بيياعييرتاف اإقييليييييمييي وعيياملييي ّمكنه 
اخلليجي  الييتييجييمييع  متييثيييييل  مييين 
وبيييييييالأخييييييي�يييييييس جلييييينييييية اجليييييييييودة 
للمرتولوجيا  اخلليجي  للتجمع 
املييي�يييسيييرتكييية خيييالل  اليييليييجييينييية  يف 
الدولية  اليييليييجييينييية  اجيييتيييمييياعيييات 
املرتولوجيا  لييهيييييئييات  امليي�ييسييرتكيية 
الإقليمية، والتي تعترب من اأبرز 
للمكتب  التابعة  اللجان  اأن�سطة 
اليييييدويل ليييييييالأوزان واملييقييايييييي�ييس » 
BIPM » والذي ي�سرف ويتابع 
اأن�سطة املرتولوجيا على م�ستوى 
الجتماعات  وخييييييالل  الييييعييييامل. 
اخلليجي  الييتييجييمييع  متييثيييييل  مت 
�سمنهم  ميييين  اأعيييي�ييييسيييياء  خيييمييي�يييس 
اأ�سماء حممد احلو�سني،  ال�سيدة 
نييياقييي�يييس الأعييييي�يييييسييييياء على  حيييييييث 
ميييدى يييومييني اآليييييييات �ييسيير عمل 

بيييراميييج امليييقيييارنيييات الييبييييينييييية التي 
لالأوزان  الييدويل  املكتب  ينظمها 
واملنظمات   BIPMواملقايي�س
الأخييرى مبا ي�سهم يف  الإقليمية 
رفع اإمكانيات الدول الأع�ساء يف 
التبادل  ت�سهيل  �سبيل  يف  العامل 
التجاري وحركة ال�سلع والب�سائع 

واملنتجات حول العامل.
واأ�سافت ال�سيدة اأ�سماء احلو�سني 
نظام  اجيييييراءات  مناق�سة  مت  اأنيييه 
تداعيات  خ�سم  يف  اجلييودة  اإدارة 
عمل  �ييسيير  وكيفية  كوفيد19- 
يف  الوطنية  املعاهد  مع  املقيمني 
املرتولوجية  التجمعات  خمتلف 
التقييم  فيييييييهيييا  يييييتييييم  والييييييتييييييي 
اأو كليهما،  اأو �سخ�سياً  افرتا�سياً 
اأهمية  بيييييييان  تييو�ييسيييييح  مت  كيييميييا 
التحول  عملية  يف  املييرتولييوجيييييا 
عرب  بالقطاع  للنهو�س  الرقمي 
اتيييياحيييية اخلييييدمييييات اليييكيييرتونيييًييييا، 
كيفية  ميينيياقيي�ييسيية  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
من  املييعييايييرة  اإجييييييراءات  ت�سمني 
قيا�سات وحتليل واإ�سدار التقارير 

لت�سبح عملية رقمية قائمة على 
تغذية الآلت باملعلومات بدءاً من 
وحييييدات الييقيييييا�ييس الييدولييييية حتى 
اأدق معيار متعلق مبجال القيا�س 
القيا�س. وقال  مبا يحفظ جودة 
اأن هيييذا الجييتييميياع يعد  املييهييري 
القيا�س  لييعييلييميياء  جتيييميييع  اأكييييييرب 
بو�سع  ييييقيييوم  حيييييث  الييييعييييامل،  يف 
لييتييطييوييير علم  ا�يييسيييرتاتيييييييجيييييييات 
الدولية  والأبييحيياث  املرتولوجيا 
املتخ�س�سة، التي تدعم قطاعات 

مثل  مهمة،  واإنتاجية  اقت�سادية 
اليي�ييسيينيياعيية والإنييييتيييياج وامليييجيييالت 
حيث  والكهربائية،  الكيميائية 
ي�سارك فيه رئي�س املكتب الدويل 
ليييييييالأوزان واملييقييايييييي�ييس، وروؤ�يييسييياء 
التجمعات املرتولوجية يف اأوروبا 

واآ�سيا والأمريكيتني وافريقيا.
الييتييجييمييع اخلليجي  فيي�ييسيياًل عيين   
ليييليييميييرتوليييوجيييييييا بيييحييي�يييسيييور 40 
مييي�يييسيييوؤوًل وخيييبيييراً مييين خمتلف 

اأنحاء العامل.

فقد املدعو/ بيكا بيكورى، 
جيييييييورجيييييييييييييييا اجليييينيييي�ييييسييييييييية 
رقيييييم  �يييييسيييييفيييييره  جييييييييييييواز   -
 )4 2 8 7 9 A F 1 8 (
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

0501416347

فقدان جواز �سفر

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة خورفكان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - 
هور�يزن �أنريجي ذ.م.م - �ل�شفينة �خلالدية �مالكتها �شركة "�شي جاينت �شيبينج �أنك" - �ل�شفينة 

�مالكتها  يا�ص  �ل�شفينة  �إنك” -  �شيبنج  �إنرتنا�شيونال  ليون  جاما gamma 11( 11( �مالكتها �شركة  "�شي 
�شركة “كر��ن �شيبينج �إنك - �ل�شفينة �أثين�ص 77 �مالكتها �شركة “�إيت�ص �إيه �إل دبي للمالحة ذ.م.م 

- �ل�شفينة �أثين�ص 88 �مالكتها �شركة “فوجلا �ملالحية ذ.م.م - �ل�شفينة �شي فانتوم �مالكتها �شركة �شي 
فانتوم �شيبهولدينغ �إ�ص.�أي - حممد عبد�هلل جمعة ماجد �ل�شري - حممد علي عبد�هلل على �ل�شري - 
جورجيو�ص بورد�فالي�ص - جيورجيو�ص �شاتزيكون�شتانتي�ص - بر�فني كومار بر�بهابار�ن فيد� كومار 

بر�بهاكار�ن فيد� - ر�برتو رلوز� �شريمات - دمييرت��ص �ندريا�ن�ص
�إخطار دفع يف �لق�شية رقم KHCEXCICOMS2021/0000149 – جتاري  

رقم  هاتف   ، للبرتول  فال  �سركة   ، اللية  منطقة   - ال�سارقة  اإمارة   : العنوان    - ذ.م.م  اأنرجي  هورايزن   : عليهم  املحكوم  اإىل 
info@horison-uae.com  : اإمييل   ،  065029999

ال�سفينة اخلالدية ومالكتها �سركة "�سي جاينت �سيبينج اأنك" - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، هاتف 
  info@faloil.ae : رقم 065286666، فاك�س: 065281437 ، 065280861 ، اإمييل

ال�سفينة جاما gamma 11( 11( ومالكتها �سركة ”�سي ليون اإنرتنا�سيونال �سيبنج اإنك” - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية 
  info@faloil.ae : سركة فال للبرتول ، هاتف رقم 065286666، فاك�س: 065281437 ، 065280861 ، اإمييل� ، 
رقم  ، هاتف  للبرتول  فال  �سركة   ، اللية  - منطقة  ال�سارقة  اإمارة   : العنوان   - اإنك  �سيبينج  “كراون  �سركة  يا�س ومالكتها  ال�سفينة 

  info@faloil.ae  : اإمييل   ،  065280861  ،  065281437 فاك�س:   ،065286666
فال  �سركة   ، اللية  منطقة   - ال�سارقة  اإمارة   : العنوان   - ذ.م.م  للمالحة  دبي  اإل  اإيه  “اإيت�س  �سركة  ومالكتها   77 اأثين�س  ال�سفينة 
  info@faloil.ae  : اإمييل   ،  065280861  ،  065281437 فاك�س:   ،065286666 رقم  هاتف   ،  للبرتول 
ال�سفينة اأثين�س 88 ومالكتها �سركة “فوجلا املالحية ذ.م.م - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، هاتف 

  info@faloil.ae : رقم 065286666، فاك�س: 065281437 ، 065280861 ، اإمييل
ال�سفينة �سي فانتوم ومالكتها �سركة �سي فانتوم �سيبهولدينغ اإ�س.اأي  العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، 

  info@faloil.ae : هاتف رقم 065286666، فاك�س: 065281437 ، 065280861 ، اإمييل
حممد عبداهلل جمعة ماجد ال�سري - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، هاتف رقم 065029999 ، 

اإمييل : info@horison-uae.com  موبايل رقم : 0506464642
حممد علي عبداهلل على ال�سري - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، هاتف رقم 065029999 ، اإمييل 

: info@horison-uae.com  موبايل رقم : 0506464642
فاك�س:   ،065029999 رقم  ، هاتف  للبرتول  فال  �سركة   ، اللية  - منطقة  ال�سارقة  اإمارة   : العنوان   - بوردوفالي�س  جورجيو�س 

  info@horison-uae.com  : اإمييل   ،  065281437
 ،065029999 رقم  هاتف   ، للبرتول  فال  �سركة   ، اللية  منطقة   - ال�سارقة  اإمارة   : العنوان   - �ساتزيكون�ستانتي�س  جيورجيو�س 

  info@horison-uae.com : فاك�س: 065281437 ، اإمييل
برافني كومار برابهاباران فيدو كومار برابهاكاران فيدو - العنوان : اإمارة ال�سارقة - منطقة اللية ، �سركة فال للبرتول ، هاتف رقم 

  info@horison-uae.com  : اإمييل   ،  065281437 فاك�س:   ،065029999
روبرتو رلوزا �سرمات - العنوان : اإمارة الفجرة - �سارع حمد بن عبداهلل دوار التاأمني مركز الفجرة التجاري ، الطابق الثامن ، 

info@ionian-agency.com : بجوار فندق ديار �سيجي هاتف رقم  092233906 ، فاك�س 092233944 اإمييل
دمييرتو�س اندرياون�س - العنوان : اإمارة الفجرة - �سارع حمد بن عبداهلل دوار التاأمني مركز الفجرة التجاري ، الطابق الثامن ، 

info@ionian-agency.com : بجوار فندق ديار �سيجي هاتف رقم  092233906 ، فاك�س 092233944 اإمييل
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  املنفذ �سركة كا�سبيا ينفتجاز ليمتد  - يف الق�سية امل�سار اليها 
اأعاله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 
كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 76،927،332 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار 
اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم اخلمي�س - املوافق 2021/9/16 - ال�ساعة 10.00 �سباحا - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلف )م( عن 

ذلك  فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إنذ�ر عديل 

رقم �لت�شديق )2021/16256(
مقدم من املخطر / خالد خلفان حمد ماجد املري - اإماراتي اجلن�سية. العنوان / المارات - راأ�س اخليمة - 

منطقة اجلوي�س - مقابل راك مول - برج النخيل الطابق رقم 10 مكتب رقم 1004
Khaled.almerri@gmail.com هاتف : 0568180000 - المييل

�سد / املخطر اإليها/ �سركة الإمارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب )ذ.م.م( فرع دبى
العنوان / الإمارات - دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سيارع بي ا�سكوير بناية رقم 346 ، بالقرب من �سوبر 

eroad@emirates.net.ae ماركت �سويرتام ، الرقم املكاين 2683186573  - المييل
اليميو�سيوع - حيث انه وبناء على الر�سالة ال�سادرة من الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية املو�سح 
110975 م�سجل لدى  تاأميني  الهيئة بان احلالة لل�سيد/ خالد خلفان حمد ماجد املري رقم  افادة  فيها 
 ، دبي  فرع  والذيب.  عني  حمر  الطرق.  ملقاولت  المارات  �سركة  قبل  من   1/7/2003 تاريخ  من  الهيئة 
اآية ا�سرتاكات او مبالغ عن املخطر  وبالن�سبة لت�سديد ال�سرتاكات ال�سهرية من قبلكم تبني عدم ت�سديدكم 
من قبلكم عن الفرتة من �سهر يوليو 2003 وحتى دي�سمرب 2012. - وحيث انكم اكدمت ما جاء يف ر�سالة 
الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية وذلك من خالل اقراركم ال�سريح بخ�سو�س منوذج �سداد 
مكافاأة نهاية اخلدمة ال�سادر منكم بتاريخ 29/10/2017 واملت�سمن اقراركم بخ�سم مبلغ 26،240.00 
للمعا�سات  العامة  الهيئة  اىل  ب�سدادها  تقوموا  ان  على  ل�ساحلي  ذمتكم  يف  املرت�سدة  امل�ستحقات  من  درهم 
اإنكم مل تقوموا باإيداع  والتاأمينات الجتماعية ، وحيث انه وبعد التحري وال�ستف�سار لدى الهيئة تبني لنا 
الينا.  املبلغ  تبادروا لإعادة  اعداد هذا الخطار ومل  تاريخ  الهيئة حتى  املخ�سوم من م�ستحقاتنا لدى  املبلغ 
درهم(  واربعون  ومائتان  الف  وع�سرون  )�سيته   26.240 وقدره  املبلغ  ت�سليمي  ب�سرعة  اأخطركم   ، لذلك 
تاريخ  من   9% بواقع  القانونية  الفائده  مع  الإخطار،  هذا  اإ�ستالمكم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  وذلك 
القانونية  الإجراءات  لإتخاذ  ا�سيطر  ل  وحتى  اأعاله  املذكور  املبلغ  ت�سييليمي  تاريخ  وحتى   15/11/2017

حيال ذلك. مع حفظ كافة حقوقي قبلكم. املخطر : خالد خلفان حمد املري 
�لكاتب �لعدل               

     حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

Date 3/ 10/ 2021  Issue No : 13356
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: 065029999 - 
E-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: 065029999 - 
E-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: 065029999 - 
E-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.com -
Georgios 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 Roundabout - 
Fujairah 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 Roundabout - 
Fujairah 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )8149/2021(

املنذر : ماركو زاك�س
املنذر اإليه : او زي ان ال للخدمات الرتفيهية م.م.ج

500،000 درهم ل�سالح  ب�سداد مبلغ  بالوفاء  اليه  املنذر  املنذر،  ينذر 
املنذر يف خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالم الإنييذار واإل 
�سي�سطر املنذر لرفع الدعوي املو�سوعية ملواجهتكم للمطالبة باإلزامكم 
مع  التام  ال�سداد  حتى  القانونية  الفائدة  مع  الذكر  �سالف  املبلغ  بيياأداء 
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذر جتاة املنذر اإليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2961/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف : الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31 

مو�سوع الدعوى : املطالبة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 4،606،700.06 درهم )اأربعة ماليني و�ستمائة و�ستة األف درهم 
و�ستة فل�س( والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
عما  تعوي�ساً  فل�س(  وخم�سة  درهم  وت�سعون  وثمانية  واربعمائة  األف  وثالثون  و�سبعمائة  ماليني  )اأربعة  درهم   4،730،498.05 مبلغ 
تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة اإ�سافية قدرها 245 يوماً والفائدة القانونية على هذا 
املبلغ بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. املدعى : ايه �سي 
اإيه ل�سناعة الت�سميم الداخلي واملفرو�سات )�س ذ م م(  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع برج خليفة - 
مبنى اوبال تاور - �سقة 407   املطلوب اإعالنه : عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن �سريف - �سفته : مدعى عليه. مو�سوع الإعالن : قد اأقام 
عليكييي الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املطالبة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 4،606،700.06 درهم )اأربعة ماليني و�ستمائة 
و�ستة األف درهم و�ستة فل�س( والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.اإلزام املدعى عليه باأن 
يوؤدي للمدعية مبلغ 4،730،498.05 درهم )اأربعة ماليني و�سبعمائة وثالثون األف واربعمائة وثمانية وت�سعون درهم وخم�سة فل�س( 
تعوي�ساً عما تكبدته املدعية من خ�سائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة اإ�سافية قدرها 245 يوماً والفائدة القانونية 
على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/10/17  ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. )علما بان مت احالة الدعوى من 

الدائرة التجارية اجلزئية للدائرة التجارية الكلية(
رئي�ص �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن مدعي عليه بالن�شر   
يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0006974 �أمر �د�ء  

اإىل املدعي عليه : حممد راجل ال�سالم حممد عبدالغني هولدر بنجالدي�سي اجلن�سية،  
نعلمكم باأن املدعي بابول رانا جليل - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

لذلك - احلكم - انه بتاريخ 2021/09/12
بعد الطالع على الوراق 

األف  15000 درهم )خم�سة ع�سر  ناأمر باإلزام املقدم �سدها باأن توؤدي للطالب مبلغ 
درهم ( والفائدة 5 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 

ورف�ست ما عدا ذلك.
حرر بتاريخ : 2021/09/28 

حرر بوا�سطة املوظف / مركز �سعادة املتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ز�رة �لعدل

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ي�سفني - ذ م م    
1506 ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين - واحيية دبي  : مكتب رقم  العنوان 
لل�سيلكون - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 642649 رقم 
1063001 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  لييدى كاتب  واملوثق   2021/9/19 بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
 BM07 امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - القرهود - هاتف : 2822936-

 )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س   04
يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ار اي �سي او عوير لال�ستثمار - �ص ذ م م    
العنوان : مكتب رقم 1506 ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين بردبي ند ح�سة  
القيد  رقييم   704904  : الرخ�سة  رقييم    ، م�سوؤولية حمييدودة  ذات   : القانوين  ال�سكل 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1131766 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى    2021/9/14 بتاريخ  دبي  قييرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/9/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم BM07 ملك 
 04-2822936 �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - القرهود - هاتف : 
 )45( خالل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س :   

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ار ئي �سي او لال�ستثمار - �ص ذ م م    
1506 ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين - واحيية دبي  : مكتب رقم  العنوان 
لل�سيلكون - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 695081 رقم 
1121761 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  لييدى كاتب  واملوثق   2021/9/19 بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
 BM07 امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - القرهود - هاتف : 2822936-
 )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س   04

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ذا نوليج هاو�ص - �ص ذ م م    
1502 ملك فرحان عبدالرحيم حممد فريدوين - واحيية دبي  : مكتب رقم  العنوان 
لل�سيلكون ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 689853 رقم 
1116641 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  2021/9/14  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  قييرار حماكم دبي  ، وذلييك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
 BM07 امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب رقم
ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - القرهود - هاتف : 2822936-
 )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً     : فاك�س   04

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون
 - الفال�سي  �سلوم  �سعيد بن  �سفيان على  BM07 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
2822936-04 فاك�س :      مبوجب هذا تعلن  ديييرة - القرهود - هاتف : 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
 2021/9/19 ي�سفني - ذ م م وذليييك مبييوجييب قيييرار حميياكييم دبييي بييتيياريييخ  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :   مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ار اي 
بتاريخ   دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  م  م  ذ  �ص   - لال�ستثمار  او عوير  �سي 
 2021/9/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/9/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ار ئي �سي او 
لال�ستثمار - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19 
اأي  2021/9/19 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - 
القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :   مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ذا نوليج 
 2021/9/14 بييتيياريييخ   دبييي  قييرار حماكم  هاو�ص - �ص ذ م م  وذلييك مبوجب 
اأي  2021/9/14 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/8026(
املنذرة / �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اإليها/ ام اي �سي اي �سي للمقاولت - ذ م م
املو�سوع/ طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار قانوين رقم )2021/1/193028( 

اليجيار  �سيكات  قيمة  درهييم   )53000( وقيييدره  مبلغ  �ييسييداد  بيي�ييسييرورة  اليها  للمنذر   / امليينييذرة  وتنبه  تنذر 
وامليوؤرخ   )000244( رقيييييم  وال�سيييك   ، درهيييييم   10000 بقيمة   2020/12/30 وامليييييييوؤرخ   )000243( رقيييييم 
2021/1/30 بقيمة 10000 درهم وال�سيك رقيم )000279( وامليوؤرخ 2021/2/28 بقيمية 10000 
رقيم )000281(  وال�سييك  درهم   10000 بقيمة   2021/3/30 واملييوؤرخ  رقم )000280(  وال�سيك  درهم 
 2021/1/30 التاأمني رقيم )000282( وامليوؤرخ  10000 درهم و�سيك  2021/4/30 بقيمة  واملييوؤرخ 
قد  درهييم   )53000( قدرها  اجمالية  بقيمة  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب  درهييم   3000 بقيمة 
درهم   )6000( املرجتعة  ال�سيكات  غرامة  لقيمة  بالإ�سافة  ر�سيد  وجييود  عييدم  ب�سبب  �سرف  دون  ارجتعيو 
وذلك خيالل ثالثون يوما من تاريخ هذا النذار واإل �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ الجييراءات القانونيية 
اإلزامها ببدل اليجيار والر�سيوم وامل�ساريف والر�سيوم الق�سائية حتى  املاأجور مع  والق�سيائية املنذر اليها من 

تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/8025(
املنذرة / �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اإليها/ ا�سوك كومار لرتكيب الرخام والبالط - �س ذ م م
املو�سيوع / طلب اإعالن ب يف اإنذار قانوين رقم )2021/1/193005( 

تنذر وتنبه املنذرة / للمنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )2250( درهم املتبقي من �سيك 
دبي  بنك  امل�سحوب على  5000 درهم  بقيمة   2021/1/28 واملييوؤرخ  رقيم )000024(  اليجار 
التجياري قد ارجتيع دون �سرف ب�سبب احل�ساب جممد بالإ�سافة لقيمة غرامة ال�سيك املرجتع 
من  يبداأ  الييذي  اجلديد  العام  عن  ذمته  يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمية  و�سيداد  درهيم   )500(
املنذرة  2021/2/20 وذلك خالل ثالثيون يوماً من تاريخ هذا النييذار واإل �ست�سطر  تاريخ 
اإلزامها  مع  املاأجور  من  اليها  املنذر  والق�سيائية لخيالء  القانونيية  الجييراءات  اتخاذ  اىل  ا�سفة 
ببدل اليجار والر�سوم وامل�ساريف والر�سوم الق�سيائية حتيى تياريخ الخالء التام مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/8027(
املنذرة / �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اإليها/ كاران للنقل الربي - �س ذ م م
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر اإنذار قانوين رقم )2021/1/193004( 

تنذر وتنبه املنذرة / للمنذر اليها ب�سرورة جتديد عقد اليجار للغرف 216 و�سداد بدل اليجيار 
امل�ستحق منذ تاريخ 2019/6/22 املقدر مببلغ 57600 درهم �سنويا اأو الخالء التام و�سداد 
بيدل اليجيار حيتيى تاريخ الخالء وفقا للقيمة اليجارية املبينة يف العقد ال�سابق وذلك خالل 
ثالثون يومياً مين تيارييخ هيذا النذار واإل �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
والق�سائية لخالء املنذر اليها من املاأجور مع اإلزامها ببدل اليجار والر�سوم وامل�ساريف حتى 

تاريخ الخالم التام مع حفظ كافية حقيوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/8023(
املنذرة / �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اإليها/ انوار للخدمات الفنية - �س ذ م م
املو�سيوع/ طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار قانوين رقم )2021/1/193005( 

تنذر وتنبه املنذرة / على املنذر اليها ب�سرورة جتديد عقد اليجيار للغيرف 137 و�سيداد بيدل 
اليجيار امل�ستحق منذ تاريخ 2020/12/24 املقدر مببلغ 38400 درهم �سنويا اأو الخالء 
ال�سابق  املبينة يف العقد  التام و�سداد بدل اليجيار حتى تاريخ الخالء وفقا للقيمة اليجارية 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هيذا النذار واإل �ست�سطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ الجراءات 
والر�سوم  اليييجييار  ببدل  اإلييزامييهييا  مييع  امليياأجييور  ميين  اليها  امليينييذر  لخييالء  والق�سائية  القانونية 

وامل�ساريف حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافية حقيوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/8024(
املنذرة / �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية فرع دبي

املنذر اإليها/ دميكويب لهدم املباين ورفع النقا�س - �س ذ م م
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار قانوين رقم )2021/1/193015( 

رقيم  الييتييييياأمييني  �سيك  وقييييدره )750( درهيييم  �ييسييداد مبلغ  بيي�ييسييرورة  اليييييهييا  للمنذر  امليينييذرة /  وتيينييبييه  تيينييذر 
)500067( واملوؤرخ 2020/2/10 بقيمة )750( درهم وامل�سحوب على م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
واليذي ارجتيع دون �سرف ب�سبب خطاأ يف كتابة املبلغ املطلوب بالإ�سافة لقيمة غرامة ال�سيكات املرجتعية 
)75( درهيييييم و�ييسييداد القيمة اليييجييارييية املييرت�ييسييدة يف ذمييتييه عيين الييعييام اجلييديييد اليييذي يييبييداأ ميين تاريخ 
من تاريخ هذا النذار واإل �ست�سطر املنذرة ا�سيفية اليى اتخياذ  يوماً  ثالثون  خالل  وذليك   2020/6/25
والر�سيوم  اليجيار  ببدل  اإلزامها  مع  امليياأجييور  من  اليها  املنذر  لخييالء  والق�سائية  القانونيية  الجيييراءات 

وامل�سياريف والر�سوم الق�سائية حتى تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/8104(

املنذر / �سمو ال�سيخ / حمدان بن حممد بن حمدان اآل نهيان )اإماراتي اجلن�سية( وعنوانه وحمله املختار 
)اإمارة ال�سيارقة- املجاز 1 - كورني�س البحرة - بنيايية البطحاء - الدور العا�سر مكتب 1006 )مكتب حنان 

�سامل للمحاماة وال�سيت�سيارات القانونية( هاتف : 065740840/0566020764
بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل

املنذر اإليه / فرا�س عبد اأبو هديب - ) وجن�سيتة اأردين( هاتف : 0568666650 
وعنوانه/ امارة دبي 

املو�سوع :- املنذر - ينذر - املنذر اإليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبلغ وقدره )1،111،110( درهم )مليون 
ومائة واإحدى ع�سر الفا ومائة وع�سرة دراهم اماراتي( يف ظرف خم�سة اأيام من تاريخ ن�سير هذا النذار وال 
�سيطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه ورفع دعوى باملطالبة بالقيمة املطلوبة 
والف�سيخ النهائي للعقد واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب عن اي عطل او �سيرر تعر�س له املنذر ماديه وادبية 

جراء عدم تنفيذ املنذر اإليية لبنود التفاق مع حتميل املنذر الييه بكيافية الر�سيوم وامل�سروفات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/8150(

املخطرة : كراج جنم الحتاد لل�سيارات ذ.م.م 
بوكالة املحامي/ خليفة ال�سادة

املخطر اإليه : بيجوي بابي بابي بوهنان - هندي اجلن�سية
)جمهول حمل الإقامة(

تخطر املخطرة مبوجب هذا الخطار املخطر اليه ومتهله مدة خم�سة اأيام اإعتبارا 
 60،000 تاريخ تبليغه بهذا الخطار لإعييادة وت�سليم املخطرة مبلغ وقدره  من 
درهم )�ستون الف درهم(، وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�سطرة اإىل اتخاذ 
املبلغ  ب�سداد  اإليه  املخطر  اإلييزام  �سبيل  يف  الدعوى  واإقيياميية  القانونية  الإجيييراءات 

املذكور بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/8105(

املجاز   - ال�سيارقة  )اإمييييارة  املييخييتييار  وحمييلييه  وعيينييوانييه  اجلن�سية(.  )لييبيينيياين  اهلل  عبد  مو�سى  �ييسييالم   / امليينييذر 
)مكتب حنان �سامل للمحاماة   1006 مكتب  العا�سر  الدور   - البطحاء  بنيايية   - البحرة  كورني�س   -  1

وال�سيت�سيارات القانونية( - هاتف : 065740840/0566020764
بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل

�سد/ املنذر اإليه / �سركة البيت الأبي�س للعقارات ذ.م.م وميثلها بالتوقيع املدير / رجيب عبدالرحمن
هاتف : 043348080

وعنوانه/ امارة دبي - اخلليج التجاري - بناية موني�سا حمل رقم 825 )عنوان التحرى(
اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره )55،000( درهم  املنذر - للمنذر  املو�سيوع / ميهل وينذر 
)خم�سية وخم�سيون الف درهم اماراتي( درهم م�سحوبا على بنك )راأ�س اخليمة الوطني( مبوجب ال�سيك 
القانونية  الأ�سيول  ح�سب  التاأخرية  القانونية  الفوائد  وكذلك   2021/3/28 بتاريخ   000631 رقم 
وذلك خالل مده اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سيطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات 
او �سرر  اي عطل  املنا�سب عن  بالتعوي�س  واملطالبة  الداء  اأمر  وا�ست�سدار  له حقه  التي حتفظ  القانونية 

تعر�س له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�سروفات. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )8109/2021(

املنذر : ال�سيخ اأحمد بن خالد بن را�سد بن احمد املعال
املنذر اليهما : 1 - �سينو اف ام م م ح

�سينج - �سينية اجلن�سية - ب�سفتها كفيل مت�سامن دوجنمي   / ال�سيدة   -2
املو�سوع : انذار بالف�سخ والخالء ملخالفة القانون و�سروط العقد

لذلك 
فاملنذر يخطركم بهذا الإنذار وينبه ب�سرورة العمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله و�سريان كافة اآثاره القانونية من تاريخ 

اعالنه اليكم ..
املفرو�سة عليكم مبوجبه، و�سداد ال�سرط اجلزائي املتفق عليه فوراً  بالإلتزامات  لإخاللكم  العقد  ف�سخ   )1

2( اإخالء املاأجور وت�سليمه باحلالة التي كانت عليها وقت ت�سلمكم.
املدفوعة من املنذر وما ي�ستجد حتى  واملبالغ  ال�سحي  وال�سرف  وال�سيانة  واملياه  الكهرباء  فواتر  كافة  �سداد   )3
تاريخه. واإل فاإننا �سنتخذ �سائر الإجراءات القانونية والق�سائية الكفيلة بحماية حقوق موكلنا وا�ستيفاء �سائر املبالغ 
واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  �سائر  مع  واملعنوية  املادية  لالأ�سرار  اجلابرة  التعوي�سات  جميع  اإىل  بالإ�سافة  املدفوعة 

املحاماة. حمتفظني يف اأثناء ذلك ب�سائر احلقوق الأخرى املخولة اإىل موكلنا عقداً اأو قانونا.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )8107/2021(

املخطرة : �سليمان فايالت بوكر حاجي - هندي اجلن�سية
�سيد / املخطر اليه : ديليب كوجنو ناير كولفالبيل - هندي اجلن�سية

املو�سوع : اإخطار ب�سداد 174،990 درهم
بناء على التعامل التجياري بينكم واملخطير قيد ا�سيدرمت ال�سيكات رقيم 156 &157&158 
وحييث اأنيه تيم ارجياع ال�سيكات املذكوره دون �سيرف بيعيد تقيدميهم للبنيك امل�سحوب علييه ، مما 
قيد  انكيم  املذكور وحييث  باملبالغ  اليوفياء  فيي  تاأخركم  وا�سيرار جيراء  بخ�سائر  للمخطيرة  ت�سبب 

اأطليتيم فيي �سداد املبلغ �سالف الذكر للمخطره رغم املطالبات املتكررة ولكن دون جدوى
وقدرة  مبلغ  ذمتكم  يف  املييرت�ييسييد  املبلغ  بيي�ييسييداد  نخطركم  تييقييدم  مييا  على  وبيينيياء  وعليه  لييذلييك، 
تاريخ ت�سلمكم لهذا الخطار، واإل فاأننا �سن�سطر  من  ايام   7 خالل  وذلك  درهم   174،990
اأ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم ب�سفتكم املذكورة ، مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7903( 

املنذرة : �سركة : �سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم : 1-�سالون �سكاى �ستار لل�سيدات

زهر هوجن �سون  - )جمهول حمل الأقامة(  -  2
املنذر اليهم بالوفاء ب�سرعه �سداد الدين املرت�سد بذمتهم مبلغ وقدرة  املنذرة تكلف  فاإن 
5195 وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ال�ستالم مف�سله كالتى : مبلغ وقدرة 3580 
رقم  على عري�سه  بالمر  ال�سيانه  بتقرير  وارد  ماهو  ال�سيانه ح�سب  اعمال  قيمه  درهييم 
545 درهم قيمه ايجار 2 ايام ح�سب ماهو وارد بتقرير  وقدرة  مبلغ   -  2021/1447
1070 درهم ر�سوم وم�ساريف  2021/1447 - مبلغ وقدرة  الأمر على عري�سه رقم 

المر على عري�سه رقم 2021/1447
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )8110/2021(

املخطرة : �سركة ماف احلريق المن وال�سالمة �س.ذ.م.م
�سيد / املخطر اليه : ديليب كوجنو ناير كولفالبيل - هندي اجلن�سية
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ 95.040 درهم

بنييييييياء على التعامييييييل التجيياري بيييييييينيكم واملخطييرة قيد ا�سييييييييدرتيم ال�سييييييييييكات رقيم 112 & 114 
وحيييث اأنيييه تيييم ارجياع ال�سيييييييكات امليذكوره دون �سرف   118 &  117 &  116 &  115 &
تاأخركم  وا�سيرار جيراء  بخ�سائر  للمخطيرة  ت�سبب  ، مما  علييه  امل�سحوب  للبنيك  تقيدميهم  بعيد 
يف الوفاء باملبالغ املذكور وحييث انكيم قيد اأطيليتيم فيي �سيداد املبليغ �سيالف الذكر للمخطيره رغيم 
املطالبات املتكررة ولكن دون جدوى.  لذلك ، وعليه وبناء على ما تقدم نخطركم ب�سداد املبلغ 
املرت�سد يف ذمتكم مبلغ 95.040 درهم وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ ت�سلمكم لهذا الإخطار، 
مع   ، املذكورة  ب�سفتكم  مواجهته  يف  القانونية  الإجيييراءات  لتخاذ  اآ�سفني  �سن�سطر  فاأننا  واإل 

حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7904(

املنذرة : �سركة : �سنتميرت كيوب للعقارات. 
املنذر اإليه : 1- ديدار �سودرى �ساهد �سودرى

)جمهول حمل الأقامة(
املرت�سد  الدين  �سداد  ب�سرعه  بالوفاء  اليهم  املنذر  تكلف  امليينييذرة  فيياإن 
تاريخ  ميين  اييييام  خم�سة  خييالل  وذليييك   11057 وقيييدرة  مبلغ  بذمتهم 
ايجار  10468 درهييم قيمه  ال�ستالم مف�سله كالتى :- مبلغ وقييدرة 
-مبلغ   .2021/6/24 تيياريييخ  وحييتييى   2021/3/25 ميين  للفرتة 

وقدرة 589 درهم ر�سوم وم�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



األحد   3  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13356  29
Sunday    3   October   2021   -  Issue No   13356

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن بالن�شر 

 7071/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/موجل اليكرتوميك �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)57.188.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

 �عالن بالن�شر
يف  �لإ�شتئناف رقم 1064/2021/361 ��شتئناف �أمر �د�ء  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- لك�سمانان جاني�ساه - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / دار التمويل �ييس.م.ع - نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية 
قبلكم   من  املقيد  الأداء  اأميير  يف  ال�سادر  احلكم  ل�ستئناف  اأعيياله  املييذكييورة 
وحددت لها جل�سه يوم الأحد املوافق 2021/10/31 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 3139/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- عبدالر�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  2019/11/14 بالزام املدعي عليها 
بان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغ 60248.85 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ احلكم 

وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  العييالن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن بالن�شر        
 4728/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- الختيار امللكي لتجارة الثاث �س.ذ.م.م 2- عبدالقادر حممد �سيد علي 
ب�سفته مدير الختيار امللكي لتجارة الثاث �س.ذ.م.م جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثله: مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ 
املدعي  بالزام  بييتيياريييخ:2021/8/4  البتدائية  دبييي  قييررت حمكمة  اداء فقد  اميير  ا�ست�سدار  طلب 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )32.150( درهم )اثنني وثالثون  بان  بالت�سامن والتكافل  عليهما 
األف ومائه وخم�سون درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك حتى متام 
ورف�ست طلب  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�ساريف   بالر�سوم  والزامهما  ال�سداد 

النفاذ املعجل  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن بالن�شر        
 6099/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- فرندز زون لتجارة الهواتف �س.ذ.م.م جمهول حمل الإقامة 
لتجارة  كندروتيك  )�سركة  حالياً  �ييييس.ذ.م.م  اللييكييرتونيييييات  لتجارة  بييي  تييي  :اأم  املييدعييي  ان  مبييا 

اللكرتونيات ذ.م.م �سابقاً( وميثله: بدر حممد علي القرق 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/23  ا�ست�سدار امر  طلب 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )2105( درهم فقط مبلغ وقدره )األفني ومائة وخم�سة درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد والزامها امل�ساريف وخم�سمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.
  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن بالن�شر        
 4855/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حديد المارات للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :فالكون ل�ست�سارات هند�سة امل�ساحة 

املربم بني  التجاري  العقد  بانفاذ  اأول:  بييتيياريييخ:2021/8/1  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
املدعية واملدعى عليها ثانياً: بالزام املدعى عليها باأن توؤدي اىل املدعية مبلغ 87.228 درهم 
 %5 بواقع  القانونية  الفائدة  درهماً( مع  وثمانية وع�سرون  ومائتان  األفا  وثمانون  )�سبعة 
وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  ال�سداد مع  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  من  �سنوياً 

ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:5934/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املطلوب �سدهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )45.000.00( 
درهما خم�سة واربعون الف درهما - بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع �سمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. 
املدعي:�سركة فا�ست تراك لتاأجر اللت واملعدات �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة جبل علي ال�سناعية الوىل - بناية كاندا�س جروب - هاتف رقم:042355103 - 
فاك�س رقم:042631309 - متحرك رقم:0503686287 - رقم مكاين:0830765825 

املطلوب اإعالنهما :  1- مانوج تاند�سري دهارمان 2- مودلر كون�سبت�س �س.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/15 - بالزام 
 )45.000( مببلغ  بالطلب  تفا�سيله  اليييواردة  ال�سيك  قيمة  للمدعية  يوؤديا  بييان  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة يف:2021/8/23 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم 
وامل�ساريف ورف�ست املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:6190/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
بال�سافة  درهييم   )600.000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  الميير  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

للفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2020/6/30 حتى متام الوفاء والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:فازاباليل يوهانان �ساميون

عنوانه:امارة دبي - ديره الق�سي�س بناية بوهليبه - الطابق الثاين مكتب 121 - مييكيياين:3995495418 - 
 h.aljaberiadvocates@gmail.com - 0545385010:هاتف

وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري
املطلوب اإعالنه :  1- برابي�س كومات كارا بها�سكاران تيكي كولنتيكاندي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/23 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )600000( درهم فقط مبلغ وقدره �ستمائة الف درهم والفوائد بواقع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل املحاماة .ولكم احلق يف 

ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4887/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1507/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )39802.47( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : �سركة الروابي لالألبان �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلوانيج الوىل - دبي - �سارع �سارع العيا�س - مبنى عقار رقم 
133-283 - �سقة عقار رقم:133-283 - بالقرب من دوار اخلوانيج وم�سجد اخلوانيج 

املطلوب اإعالنه : 1- كرمي دي ل كرمي �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )39802.47( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن �تكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6880/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3869 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )19254.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : اميك�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�سرب�س �سابقا(

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية ام ا�س ام 
1 - �سقة R03+R04 - بجوار اوتو لند موتورز 

املطلوب اإعالنه : 1- حممد علي اأبواحل�سن روان - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19254.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 1256/2021/322 ��شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف( - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- كو�سرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م - جمهول حمل 
منطقة  ماجنمنت  بروبرتي  هوم�س  كو�سرتا   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القيياميية 
حرة ذ.م.م وميثله: خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
بالدعوى رقم 2021/75 عقاري كلي  وحييددت لها  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/10/05 املييوافييق  الثالثاء  يييوم  جل�سه 
التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

 يف �لتنفيذ رقم 2021/3783 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سوبا�س بابو كارياتو جوبال كري�سنان ناير

جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( 

نعلنكم باأنه مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سهم امل�سجلة يف �سوق 

دبي املايل عدد ال�سهم 4005 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اأعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعولة قانوناً. 

رئي�ص �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن بالن�شر        
 13/2021/7747 عمايل جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :فيجاي كومار ناتاراجان 
درهم(   99.500( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد 
احلكم  و�سمول  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/10/19 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ل�شتئناف رقم:1322/2021/322 ��شتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف العقارية الوىل رقم 90

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/828 عقاري جزئي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:الك�ساندرو�س جورجيو�س ايكنوميد�س
عنوانه:اإمارة دبي اخلليج التجاري �سارع البراج برج ت�سر�سل التنفيذي مكتب 3504

وميثله: جو�سلني �سبلي خر اهلل 
املطلوب اإعالنه :  1- كيه ام بروبرتيز �س.ذ.م.م  -  �سفته: م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/828 عقاري جزئي.
 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/05  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:850/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�سوع الدعوى : اإحالة الق�سية رقم 2021/187 ا�ستئناف عقاري من حمكمة ال�ستئناف اىل حمكمة اول درجة وا�ستكمال 
وفقاً  بها  عليه  املدعى  واعييالن  لنظرها  جل�سة  وحتديد  الدعوى  ت�سجيل  على  باملوافقة  التكرم  يرجى  الجيييراءات  لباقي 
وثمانية  ومائة  )مليون  درهييم   1.128.752.63 وقييدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يييوؤدي  بيياأن  والييزامييه  لديكم  املتبعة  لييالجييراءات 
تاريخ  من  اعتباراً  �سنوياً   %9 بواقعة  والفائدة  فل�س(  و�ستون  وثالثة  درهييم  وخم�سون  واثيينييان  و�سبعمائة  الييف  وع�سرون 

2020/3/4 وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقييم:042227008 - هاتف متحرك 
رقم:0557016552 - فاك�س رقم:042227002 - مكاين:3135291835

املطلوب اإعالنه :  1- نا�سر علي �سليمان  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك 
المارات دبي الوطني �س.م.ع باول:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )1.128.752.63( والفائدة بواقع 5% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد - ثانيا:الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل ، حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:7182/2021/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثالثة رقم 25
مو�سوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي له مبلغ )628.287.50( درهم �ستمائة وثمانية وع�سرون 
رفع  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  املبلغ  هذا  على  والفائدة   - فل�سا  وخم�سون  درهما  وثمانون  و�سبعة  ومائتان  الفا 

الدعوى وحتى ال�سداد التام مع حتميلها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:هوارد جيم�س بانك�س

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�سفا الوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ام ا�س ام 1 - �سقة العلوي بالقرب من 
حمطة نور بنك - وميثله:مانع �سعيد �سيف حارب املهري

املطلوب اإعالنه :  1- ادمار�س منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي له مبلغ )628.287.50( 
املبلغ  والفائدة على هذا   - فل�سا  درهما وخم�سون  وثمانون  و�سبعة  ومائتان  الفا  وع�سرون  وثمانية  �ستمائة  درهم 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع حتميلها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/19  ال�ساعة 10.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 
�عالن بالطلبات �ملعدلة بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:760/2020/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم 31

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم  درهم   )15.411.693.48( وقييدره 

والزامهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك ال�ستثمار �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سعاده - مبنى ا�سبكت - �سقة 3401 - ابراج 
رجال العمال - الطابق 34

املطلوب اإعالنهما :  1- �سانات كاندها�سرى باراييل 2- �ساريت كاندا�سري باراييل  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم  درهييم   )15.411.693.48( وقييدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يييوؤدوا  بان  بينهم 
لها جل�سة  وحييددت   - املحاماة  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  الر�سوم  والزامهم  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ 
يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/12  ال�ساعة 09.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13356 بتاريخ 2021/10/3 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:5530/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
�ستمائة  درهم   )644.596.13( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  المر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واربعة واربعون الفا وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم وثالثة ع�سر فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:دانوب ملواد البناء �س.م.ح

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع جافزا - مبنى اأر�س اي دبليو تي ايه 
10- البوابة رقم 4 دوار رقم 6  -  وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعالنه :  1- طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/31 - بالزام 
�سركة/ طائف املدينة للمقاولت �س.ذ.م.م بان ت�سدد اىل �سركة/دانوب ملواد البناء �س.م.ح مبلغ )644.596.13( 
درهم �ستمائة واربعة واربعون الفا وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهم وثالثة ع�سر فل�سا - والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ:2019/8/26 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب 

املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

Date 3/ 10/ 2021  Issue No : 13356

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

Legal notice by publication

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

Public Notice

Date 3/ 10/ 2021  Issue No : 13356
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

To the Judgment Debtor: First Gulf Line Road Contracting LLC.Address: Emirate of Sharjah - 
Alsoor 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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 3/ 10/ 2021  Issue No : 13356

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

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:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

10168 Dubai T Renault Duster Black 2015

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 applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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••ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة ال�سارقة للكتاب عن انطالق 
ميين معر�س  الأربييعييني  اليييدورة  فعاليات 
اأكرب  اأحيييد   – للكتاب  اليييدويل  ال�سارقة 
العامل- حتت  للكتاب يف  ثالث معار�س 
الثالث من  يف  “هنا.. لك كتاب”  �سعار 
نوفمرب املقبل يف مركز اإك�سبو ال�سارقة، 
و�ستوا�سل فعالياته على مدار 11 يوماً 
حتى 13 نوفمرب مب�ساركة كبار الكتاب 
العرب والأجانب، ودور ن�سر من خمتلف 

بلدان العامل. 
اأن الدورة اجلديدة من  الهيئة  وك�سفت 
املعر�س ت�سكل حدثاً مف�سلياً من تاريخ 
العميقة  الييتييجييربيية  وتييعييكيي�ييس  املييعيير�ييس، 
الثقايف  ال�سارقة  م�سروع  اأر�ييسيياهييا  التي 
بقيادة وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القا�سمي،  حممد  بيين  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة،  حيياكييم  الأعييلييى  املجل�س  ع�سو 
حيث تفتح الباب اأمام القراء يف الإمارات 
�سناعة  جييديييد  على  والييعييامل  واملنطقة 

الكتاب مبختلف اللغات.
وحييييول انييطييالق اليييييدورة الأربيييعيييني من 
بيين ركا�س  اأحييمييد  قييال �سعادة  املييعيير�ييس، 
العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب: 
“اإن املعر�س يدعو كل فرد يف الإمارات 
واملنطقة حل�سور دورة ا�ستثنائّية، توؤكد 
ر�يييسيييوخ الييييروؤييييية الييتييي و�ييسييعييهييا �ساحب 
اأكيييرث من  اليي�ييسييارقيية ميينييذ  ال�سمو حيياكييم 
بالراأ�س  ال�ستثمار  اجتيياه  عاماً  اأربييعييني 
ال�ستثمار  خييييالل  مييين  الييبيي�ييسييري  امليييييال 
لتحقيق  ومييعييارفييهييا  املييجييتييمييعييات  بييوعييي 
خ�سو�سية  اإىل  ت�ستند  �ساملة  نه�سة 
جتارب  قدمته  ومييا  الإميياراتييييية  الثقافة 

احل�سارات والثقافات الإن�سانّية«.
ال�سارقة  مييعيير�ييس  يييكيين  “مل  واأ�يييسييياف: 
للكتاب يف يوم من الأيام معر�ساً لقتناء 
احلوارية  اجلييليي�ييسييات  وحيي�ييسييور  الييكييتييب 
النقا�سية، واإمنا ظل منذ انطالقه قبل 
متكاماًل  ثقافياً  م�سروعاً  عاماً  اأربعني 
يقود �سناعة الن�سر يف الإمارات واملنطقة 
ويييفييتييح اأبيييييواب الييتييوا�ييسييل املييتييكييافييئ بني 
ثقافات  من  ونظرتها  العربية  الثقافة 
اأجياًل من  يبني  ذاته  الوقت  العامل، يف 
ارتييبيياطييهييا بالكتاب،  الييقييراء ويييعييزز ميين 
تنه�س  الأمم  اأن  حقيقة  ميين  انييطييالقيياً 
بعقول اأبنائها، ووعي الفرد يف جمتمعه 
اليينييهييو�ييس والرتيييقييياء  لييبيينييات  اأوىل  هيييو 

احل�ساري«.
الييييييدورة  تيي�ييسييكييل  اأن  “نتطلع  وتييييابييييع: 
اجلديدة من املعر�س دفعة قوية لقطاع 

وعلى  الييعييامل  يف  الإبييداعييييية  ال�سناعات 
الييكييتيياب، خييا�ييسيية واأننا  راأ�ييسييهييا �ييسيينيياعيية 
من  ال�سناعات  هييذه  واجهته  مييا  نييدرك 
اآثييار جراء جائحة كورونا، فنحن نعمل 
املعر�س  الأربعني من  الييدورة  لت�ستكمل 
ميييا قيييادتيييه الييييييدورة املييا�ييسييييية مييين جهود 
ل�سوق  والكامل  الكلي  التعايف  لتحقيق 
الكتاب واإنتاج املعرفة العربي والعاملي«. 

للموؤ�س�سات  دعييييييوة  اليييعييياميييري  ووجييييييه 
الثقافية ودور الن�سر يف املنطقة والعامل 
املعر�س من فر�س  يتيحه  ل�ستثمار ما 
لييبيينيياء �يييسيييراكيييات ومييييا يييفييتييحييه مييين اأفق 
قطاع  يف  العاملني  بني  التعاون  لتعزيز 
الإبداعية  وال�سناعات  الن�سر  �سناعة 
النا�سرين  من  الكثر  اأن  لفتاً  عموماً، 
واملوؤ�س�سات الثقافية امل�ساركة يف املعر�س 
مييين خمييتييلييف بيييليييدان اليييعيييامل حتيي�ييسيير يف 
والكثر  الأوىل،  للمرة  العربية  املنطقة 
منها يتطلع لتعزيز جمالت التعاون مع 
العامل  يف  الكتاب  و�ييسييوق  املعرفة  �سناع 

العربي. 
وحييييييول �يييسيييعيييار الييييييييدورة اجلييييديييييدة من 
املعر�س، اأو�سحت خولة املجيني، من�سق 

للكتاب،  اليييدويل  ال�سارقة  معر�س  عييام 
الر�سالة  ي�ستكمل  العام  املعر�س هذا  اأن 
اإىل  التي وجهتها هيئة ال�سارقة للكتاب 
اأ�سهر قليلة والتي جاءت يف  العامل منذ 

والعامل،  املنطقة  ثقافية يف  اأكييرب حملة 
حتت �سعار “اإذا مهتم ب�سي، يعني مهتم 

بالكتب”، 
ل�سعار  بيياخييتييييياره  املييعيير�ييس  اأن  ميييوؤكيييدة 

)هييينيييا.. لييك كييتيياب( يييوؤكييد اأن لييكييل فرد 
اهييتييمييامييه و�ييسييغييفييه وحلمه،  كيييان  مييهييمييا 
ليييه كييتيياب وميييكيينييه احليي�ييسييول عييليييييه من 

“معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب«.

يب�سر با�ستكمال جهود تعايف �سوق الن�سر العربي والعاملي

ال�سارقة الدويل للكتاب ينطلق بدورته الـ 40 
يف الثالث من نوفمرب املقبل حتت �سعار )هنا.. لك كتاب(

اأطلقت خولة للفن و الثقافة - املوؤ�س�سة الثقافية 
بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  اأ�ّس�ستها  التي  الفّنية 
اأحمد خليفة ال�سويدي حرم �سمو ال�سيخ طحنون 
بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني لتفعيل 
الإهتمام بالفنون الكال�سيكية واإحياء فن اخلط 
معر�س  فعاليات  ال�سابة  املواهب  و�سقل  العربي 
الييوحييدة يف الييتيينييوع يف اأوبييييرا دبيييي اليييذي ي�ستمر 
حتى 12 من اكتوبر اجلاري مب�ساركة 41 فنانا 

يقدمون 54 عمال فنيا .
ال�سيخ  املعر�س  من  الأول  اليوم  فعاليات  ح�سر 
اآل نهيان  حممد بن �سلطان بن خليفة بن زايييد 
يقام  اليييذي  املعر�س  اأرجييياء  يف  بجولة  قييام  حيث 
خولة   “ ل  الأوىل  ال�سنوية  الييذكييرى  مبنا�سبة 
للفن و الثقافة “ مطلعا على اللوحات الإبداعية 
التي جاءت من ت�سميم �سمو ال�سيخة خولة بنت 
اأحمد خليفة ال�سويدي و كذلك الأعمال الفنية 
امل�ساحبة التي يعر�سها فنانون من اأنحاء العامل 
�سملت اأعمالهم اللوحات واملنحوتات والزخرفة .

كييمييا ح�سر املييعيير�ييس مييعييايل الأديييييب حمييمييد املر 
حممد  مييكييتييبيية  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس 

�سفر  غاربا  اأغيييادا  �سعادة  و  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
والفنان  الييدوليية  لييدى  املعني  النيجر  جمهورية 
اإىل جانب  بن لحييج  الإميياراتييي مطر  الت�سكيلي 

عدد من الفنانني الت�سكيليني و متذوقي الفن .
خليفة  اأحمد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  واأعييربييت 
حممد  لل�سيخ  وتقديرها  �سكرها  عن  ال�سويدي 
ت�سريفه  على  نهيان  اآل  خليفة  بيين  �سلطان  بيين 
وحر�سه  اإهتمامه  يعك�س  مبييا  املعر�س  وافييتييتيياح 
على رعاية الإبداع والفنون لفتة اإىل اأن القيادة 
الر�سيدة يف دولة الإمارات حري�سة كل احلر�س 
ب�سكل  وتطويره  الثقايف  بامل�سهد  النهو�س  على 
وحا�سنة  للثقافة  مركزا  الدولة  وجعل  م�ستمر 

لالإبداع.
خليفة  اأحييمييد  بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  واأكيييدت 
حتر�س  والثقافة”  للفن  “خولة  اأن  ال�سويدي 
من خالل ما تنظمه من فعاليات ومعار�س على 
�سيما يف جمييال فن  الييفيينييون ول  رعيياييية خمتلف 
اخلط العربي وذلك يف اإطار �سعيها لدعم املبدعني 
وقدراتهم  مواهبهم  و�سقل  وتدريبهم  ال�سباب 
تعزيز  عن  ف�سال  والفنية  الثقافية  املجالت  يف 

واخلط  الكال�سيكية  الفنون  مبجالت  الهتمام 
العربي والزخرفة الإ�سالمية واملو�سيقى وال�ِسعر 
اأن اختيار املوؤ�س�سة لأوبرا دبي  والأدب لفتة اإىل 
ال�سخم  املعر�س  بهذا  على جمهورها  تطل  لكي 
ملا  تاأ�سي�سها  على  عام  مبييرور  الحتفال  مبنا�سبة 
ميثله هذا ال�سرح الثقايف الذي تتج�سد فيه اأروع 
ح�سارات  بني  ج�سور  وبناء  الإن�سانية  احلييوارات 
املو�سيقا  األييوان  منه  ي�سع  الييذي  العامل  وثقافات 
و�سيمفونيات الغناء وروائع فنون الأداء وها نحن 
باأن  ر�سالة  لنوجه  ال�سرح  هييذا  يف  نحتفي  اليوم 
الإمييارات منارة ترثي امل�سهد الثقايف يف املنطقة 
بييلييوحييات فيينييييية وعيييرو�يييس مييرمييوقيية حتييتييفييي بها 

الأجيال القادمة.
املييعيير�ييس يف دعم  اأهييمييييية  اإىل  �ييسييمييوهييا  واأ�ييييسييييارت 
لعر�س  لهم  ثقافية  من�سة  واإيييجيياد  امليي�ييسيياركييني 
اإىل جانب  العربي  اخلييط  حوارية خا�سة يف فن 
العربي حيث  اإىل جمالية اخلط  الييزوار  تعريف 
طيف  عرب  العامل  هييذا  اإىل  زواره  املعر�س  ياأخذ 
وا�ييسييع ميين الأعييمييال وامليي�ييسيياركييات الييتييي جتمع ما 
بني الزخرفة واخلط ف�سال عن 54 عمال فنيا 
التنوع”  “الوحدة يف  متنوعا يحت�سنها معر�س 
الت�سكيلية  الييفيينييييية  امليييدار�يييس  ملييخييتييلييف  وتيينييتييمييي 
واحلييروفييييية تييييروي جييميياليييييات الييتيينييوع وق�س�س 
و�سعوبه  العامل  ح�سارات  بني  والتاآلف  التعاي�س 
باأن تكون منارة على  املوؤ�س�سة  مبا يج�سد ر�سالة 

ال�ساحة الفنية والثقافية.
امليير رئي�س جمل�س  واأ�ييسيياد معايل الأدييييب حممد 
اآل مكتوم  را�سد  بن  اإدارة موؤ�س�سة مكتبة حممد 
 / وام   / الإميييارات  اأنباء  لوكالة  يف حديث خا�س 
ي�سمه  مبييا  للمعر�س  الييعييايل  الييفيينييي  بامل�ستوى 
بييني امل�سمون الأدبي  اأعييمييال فنية متييزج مييا  ميين 
و اليي�ييسييعييري اجلييميييييل الييييراقييييي و بيييني الأعيييميييال 
اخلييطييييية الييتييي تيينييفييح ميينييهييا الييروحييانييييية و متزج 
اأنييهييا جتربة  بييالييزخييارف اجلميلة مييوؤكييدا  اخلييط 
فنية رائدة وعلى املهتمني و املتذوقني لالأعمال 
الفنية و الطلبة الدار�سني للفنون زيارة املعر�س 

لالإطالع على هذه الأعمال الإبداعية املميزة .
وقال معاليه اأنه اأطلع على اأعمال �سمو ال�سيخة 
خولة بنت اأحمد خليفة ال�سويدي للمرة الأوىل 
يف  نظمته  اليييذي  الفني  ملعر�سها  زيييارتييه  خييالل 
 “ 2017 حتت عنوان  العا�سمة الربيطانية يف 
احلب و ال�سالم “ يف “ �سات�سي غالري “ الذي 
يعد من اأهم الدور الفنية يف بريطانيا حيث اأطلع 
على جتربتها الفنية املميزة و كيفية مزجها بني 
اخلط و الزخرفة و الرتكيب الفني .. لفتا اىل 
اأن معر�س اليوم هو اإمتداد لتلك التجربة الأوىل 

الناجحة بكل املقايي�س .
املعر�س  اأرجييياء  يف  جولته  عقب  معاليه  اأ�ييسييار  و 
اأن الأعمال الفنية التي عر�ستها موؤ�س�سة خولة 
و  العامليني  الفناانني  من  لعدد  الثقافة  و  للفن 
عيين ح�س  تنم  فنية جميلة  اأعييمييال  هييي  املحليني 
الذي  والييدعييم  الرعاية  راقييي و تبني مييدى  فني 
اإىل  لفييتييا   .. الفنانني  لييهييوؤلء  املوؤ�س�سة  تقدمه 
و  تنمو  ل  املتقدمة  اليييدول  كييافيية  يف  الييفيينييون  اأن 
ال�سخ�سيات  جييانييب  ميين  بييرعيياييية  ال  تييتييطييور  ل 

املجتمعية و موؤ�س�سات الدولة و رعاة الفنون.
من جابها قالت الدكتورة ملي�س القي�سي مدير “ 
خولة للفن و الثقافة “ ت�سرفنا بح�سور ال�سيخ 
حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان ملعر�س “ 
الوحدة يف التنوع “ الذي يعترب الأول من نوعه 
قييدر من  اأكييرب  الييدوليية حيث جمع  على م�ستوى 
اأعمالهم  عر�سوا  املحليني  و  العامليني  الفنانني 
بنت  خولة  ال�سيخة  �سمو  معر�س  مع  بالتزامن 
احمد خليفة ال�سويدي حتت م�سمى “ بني ال�سعر 
و اخلط “ فهي فنانة و اأديبة و خطاطة متيزت 

اأعمالها بخط اإبداعي جديد.
 “ التنوع  “ الوحدة يف  اإىل ان معر�س  اأ�ييسييارت  و 
اأعييمييال فنية دجمييت بييني اخلييط و الفنون  ي�سم 
الفنون  و  اليينييحييت  و  اليير�ييسييم  فيين  و  الكال�سيكية 
و  للفن  خييوليية   “ يف  نحن  ي�سرفنا  و  التعبرية 
و  بالثقافة  املهتمني  كييافيية  اإ�ستقبال   “ الثقافة 

الفن يوميا حتى 12 من اأكتوبر.

خولة للفن والثقافة تطلق معر�سها االأول 
»الوحدة يف التنوع« يف اأوبرا دبي

املجيني:  -خثثولثثة 
�ثثثسثثثعثثثار املثثثعثثثر�ثثثص 
يثث�ثثسثثتثثكثثمثثل ر�ثثسثثالثثة 
حملتها  يف  الهيئة 
ب�سي،  مثثهثثتثثم  )اإذا 
يعني مهتم بالكتب(

العامري:   -اأحثثمثثد 
نعمل لتحقيق التعايف 
الثثثكثثثلثثثي والثثثكثثثامثثثل

الثثثكثثثتثثثاب  لثثث�ثثثسثثثوق   
واإنثثثثثتثثثثثاج املثثعثثرفثثة 
الثثثعثثثربثثثي والثثعثثاملثثي
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اأنطوين توما: اأ�ستوحي اأعمايل من ق�س�ض واقعية
اأغنيتك  تفا�سيل  عن  تتحدث  كيف   •
اجليييدييييدة، الييتييي تييبييدو غييريييبيية بع�س 

ال�سيء؟
الغرابة  بع�س  حتييمييل  الأغيينييييية   -
عنوانها،  مييين  بيييداييييًة  يييبييدو  كييمييا 
جملة  يف  دبكة  كلمة  وا�ستخدام 

باللغة الإنكليزية يعك�س ذلك.
فييكييرة الأغيينييييية بييييداأت قييبييل نحو 
ري باحل�سارتني  عام، وتعك�س تاأثُّ
يف  ع�سُت  فاأنا  والغربية،  العربية 
ذاته  الييوقييت  ويف  وليينييدن،  فرن�سا 
اأنا لبناين ومتاأثر ببلدي وبكل 
اأحببت  لييذا  العربية،  البلدان 
تعك�س هذه  اأغيينيييييًة  اأقيييدم  اأن 
بطريقة  وليييكييين  اخليييليييطييية، 

ظريفة بعيدة عن اجلدية.
بييحيي�ييسييب الييقيي�ييسيية، اأظيييهييير يف 
التقرب من  واأحيياول  الكليب 
ولكنها  الفتيات،  اإحييدى 
الطريق  تيييقيييطيييع 
وتقول  عيييليييّي، 
اإنييييييييهييييييييا  يل 
حتيييييب  ل 
اليييتيييحيييدث 
بييييياليييييليييييغييييية 
ية  نكليز لإ ا
رغبُت  واإذا 
بالتحدث معها، 
اأرقييي�يييس  اأن  فيييييجييب 
فا�ستدعيُت  الييييدبييييكيييية، 

اأ�سدقائي ورق�سناها معاً.
جعل  اليييذي  الأ�ييسييا�ييسييي  وال�سبب 
اإيجابي،  بيي�ييسييدى  حتييظييى  الأغيينييييية 
وهو  بها،  اخلا�س  الكليب  الفيديو  هو 
مييين تييوقيييييع بيييييييار خيي�ييسييرا اليييييذي كان 
واأ�سبح   )Choreographer(
اأخييييرج فيديو  اأن  و�ييسييبييق  يييِرجييياً،  خُمْ

كليب للفنانة داليدا خليل.
الكليب،  يف  مميييييييز  �ييييسيييييء  كييييل 

بدا  الييذي  الت�سوير  مالب�سي،  الراق�سني،  مالب�س 
وكاأنه يف دبي، مع اأنه مت ت�سويره يف لبنان، الألوان، 
اإيجابية.  ميين  اأكييرث  بيياأ�ييسييداء  يحظى  وهييو  الق�سة، 
حتى املوزع هاري هيدي�سيان، هو اأ�سا�سي يف الأغنية 
بالدبكة،  له عالقة  الييذي  املقطع  على  ا�ستغل  لأنييه 

وتعاونا معاً مو�سيقياً.
حقيقية؟ الكليب  ق�سة  • وكاأن 

الدبكة، لكن  اأرق�س  اأن  اأن ُطلب مني  - مل يح�سل 
كثرين يقولون يل اإنهم ل يحبون الثقافة الغربية. 
لكنني اأ�ستوحي اأعمايل من ق�س�س ح�سلت معي اأو 

مع اأ�سدقائي. 
اأعمالك  تنتج  كونك  مميييييزة،  الفنية  جتربتك   •
يريحك  الأميير  هذا  هل  وتغّنيها.  وتلّحنها  وتكتبها 

فنياً؟
- طبعاً.

اأقّدمه  عمل  اأي  لأن  كييثييراً،  ي�ساعدين  الأمييير  هييذا 
غناء  على  يجربين  ول  يريحني  وهييذا  مني،  ينبع 
كالم قد ل اأقوله يف احلقيقة. اأنا كتبُت وحّلنُت هذه 
الذي  ا�سمه روي �سل�س،  بالتعاون مع �ساب  الأغنية 
اليييراب يف الأغيينييييية، وهييو يكتب  كتب وحّليين املقطع 
كلمات اأغنياته اأي�ساً. حتى اإنني اأتدّخل يف التوزيع، 
وكتبنا  ال�ستوديو  ودخلنا  معاً،  وروي  اأنييا  وا�ستغلُت 
معاً ال�سولو اخلا�س بالدبكة. الفن واملو�سيقى هما 
اأبييداأ بالغناء،  اأن  غرامي، واأنييا بييداأت باملو�سيقى قبل 
عمري  كييان  اأن  منذ  البيانو  اآليية  على  اأعيييزف  وكنت 

ع�سر �سنوات.
وهذا الأمر ي�ساعدين كثراً.

م�ستوى  وَتيييراُجيييع  الإنييتيياجييييية  الأزمييييات  ظييل  • يف 
والكتابة  والتلحني  الغناء  الكلمة، هل قدرتك على 
اعتدَت  اليييذي  امل�ستوى  عيين  الييرتاجييع  ميين  حتميك 

عليه؟
- بيييييداأُت بييهييذه اليي�ييسييكيية ميينييذ الييبييداييية، وهيييذا الأمر 
�ييسيياعييدين يف املييحييافييظيية عييلييى ميي�ييسييتييوى مييعييني، كما 
وهذا  �سيء  كييل  يف  اأتييدخييل  املو�سيقية.  هويتي  على 
الأمييييير ييييوؤمييين ا�ييسييتييمييراريييتييي مييين دون الييتيياأثيير مبا 
يح�سل حولنا، عدا عن اأنني ل�ست بحاجة لأن اأدفع 
بهذا  �سخ�سياً  اأهتّم  لأنني  امللحن،  اأو  للكاتب  املييال 

املو�سوع.
�سرورية  امليي�ييسيياركيية  اأن  يعترب  َميين  هيينيياك  لكن   •

غنى  اأكييرث  جتربته  تكون  كييي  الفنان  اإىل  بالن�سبة 
وثراء؟

- ل �سك يف اأن امل�ساركة اأ�سا�سية، واأت�سارك مع فنانني 
اأ�سدقاء يل يف املجال. فاأنا اأت�سارك مع املوّزع الذي 
تكون لدية روؤية خا�سة بتوزيع الأغنية، ومع خمرج 
الكليب الذي يتخّيل الأغنية بطريقة معينة اأقتنع 
بها، كما َت�ساَرْكُت مع روي �سل�س يف الكتابة بطريقة 

تتنا�سب مع اأ�سلوبي الغنائي.
�سحيح اأن امل�ساركة توِجد بع�س ال�سعوبات، ولكنها 
ن�سمعها  اأن  ميييكيين  ل  مميييييزة  نتيجة  اأييي�ييسيياً  تعطي 
مع  وحتى  اأ�سدقائي،  مع  الكتابة  يف  اأ�سارك  دائماً. 
نت�سارك  نحن  اأغيينيييييات.  وتكتب  تغني  الييتييي  اأخييتييي 
اإليها  ت�سل  التي  النهائية  النتيجة  نحقق  اأن  اإىل 

الأغنية.
اآَخر؟ �ساِعر  كلمات  من  تغّني  اأن  ميكن  • وهل 

ن�ساً  يل  اأر�يييسيييل  اإذا  ذلييييك  يف  عيينييدي  ميي�ييسييكييلييه  ل   -
واأحببُته.

بع�س  اإىل  اليي�ييسييبييب  يييعييود  هيييو،  كييمييا  اأغيينييه  واإذا مل   
مع  الكالم  يتنا�سب  كي  بها  اأقييوم  التي  التعديالت 

الأ�سلوب الذي اأغّنيه ومع طريقتي يف الغناء.
اأقبله، وَمن يفعل   َمن يكتب �سيئاَ ل ي�سبهني فلن 
لن  اأنيينييي  �سك  فييال  ي�سبهني  كييالميياً  ويكتب  العك�س 

اأرف�سه.
تعطيك  الييتييي  هييي  الفنية  مل�ساتك  اأن  تق�سد   •

هويتك الفنية؟
- هذا �سحيح.

جديد،  مب�سل�سل  املقبل،  الرم�سانى  ال�سباق  �سلبى،  منة  الفنانة  تخو�س 
تعود من خالله اإىل الدراما بعد غياب عام على اأق�سى تقدير، منذ اأن 
قدمت م�سل�سل "ليه لأ" يف مو�سمه الثاين، ولقى جناًحا كبًرا وقت 

عر�سه.
ويعد م�سل�سل منة �سلبى اجلديد الذى �ستخو�س من خالله مو�سم 
رم�سان بعد فرتة غياب عن الدراما الرم�سانية، هو اللقاء الثانى 
تعاونا من قبل يف  املوؤلف حممد ه�سام عبية، حيث  بينها وبني 
م�سل�سل "يف كل اأ�سبوع يوم جمعة"، والذى تر�سحت من خالله 

جلائزة "الإميى" وهو احلدث الأهم يف اجلوائز العاملية.
امل�سل�سل على املخرج حتى الآن، حيث ر�سح  ومل ي�ستقر �سناع 
الييقييائييمييون عييلييى الييعييمييل اأكييييرث ميين خمييييرج، ولييكيين ميين املقرر 

الإعالن عن املخرج خالل الأيام املقبلة.
�سلبى،  منة  النجمة  لقييتييه  كبر  احييتييفييال  اآخييير،  �سياق  وفييى 
"اإميى" العاملية، عن دورها فى  اإعالن تر�سحها جلائزة  بعد 
م�سل�سل فى "كل اأ�سبوع يوم جمعة"، الذى عر�س العام املا�سى 
على اإحدى املن�سات الرقمية، وهو عن ق�سة الروائى الكبر 
اإبراهيم عبد املجيد، وت�سدر ا�سم الفنانة منة �سلبي خالل 
واملواقع  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  املا�سية  الييفييرتة 
الإلكرتونية، كونها اأول ممثلة م�سرية وعربية مر�سحة 

لهذه اجلائزة عن عمل ناطق باللغة العربية .
فيلم  حالًيا  �سلبى  ملنة  ويعر�س 
والنم�س"  "الإن�س 
العر�س،  دور  يف 
النجم  بيييطيييولييية 
هنيدى،  حمييمييد 
وعييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييرو 
عييييييبييييييد اجليييييليييييييييييل، 
وحممود  و�يييسيييابيييريييين، 
حافظ، وعدد كبر من الفنانني، 
و�سيناريو  عييرفيية،  �سريف  اإخيييراج 

وحوار كرمي ح�سن ب�سر.

تخو�س  اليييذي  زينب"،  "ال�سيدة  م�سل�سل  اأ�ييسييرة  تييوا�ييسييل 
�سبه  ب�سكل  العمل  ت�سوير  بييدر،  �سو�سن  الفنانة  بطولته 
يومي با�ستوديو نور ال�سريف مبدينة 6 اأكتوبر، ا�ستعداًدا 
لعر�سه خالل الفرتة املقبلة، ومن املقرر اأن ينتهى فريق 
اأكتوبر  العمل من الت�سوير ب�سكل نهائى منت�سف �سهر 

املقبل. 
منطقة  حييول  تييدور  زينب"،  "ال�سيدة  م�سل�سل  اأحيييداث 

العمل  اأبطال  ويتناول  املييدق،  زقيياق  زينب، وحى  ال�سيدة 
اإطار اجتماعى، و�سوف يذاع  ا من تلك املنطقة فى  ق�س�سً

. الف�سائية  القنوات  اإحدى  �سيزون" على  "اأوف 
بدر،  �سو�سن  ميين  كييل  بطولته  يييتييوىل  زينب"  "ال�سيدة  م�سل�سل 

وحممود عبد املغنى، رانيا من�سور ، دينا، ليلى عز العرب، اأحمد وفيق 
، فرا�س �سعيد ،

 �سامى مغاورى ، اأ�سرف عبد الغفور ، ح�سام داغر واآخرين، �سيناريو 
وحوار اأحمد �سبحى واإخراج حممد النقلى.

يذكراأن املخرج حممد النقلى والكاتب اأحمد �سبحى تعاونا 
موؤخراً فى م�سل�سل "�سكن البنات"، الذى لعبت بطولته 

منة  رياحنة،  منذر  دينا،  عامر،  واأييين  عامر  وفيياء 
اإلهام  رفييعييت،  هييايييدى  ف�ساىل، حممد جنيياتييى، 

ال�سرنوبى،  هاجر  �ستا،  ح�سنى  عبدالبديع، 
جمال  اأحمد  ريا�س،  عايدة  عمر،  الفت 

�سعيد.

كليب  فيديو  اأخريًا  توما  اأنطوين  فوي�ص(  )ذا  جنم  اأطلق 
 ،)Show Me How You Dabke( اأغنية بعنوان

وهي من كلماته واأحلانه واإخراج بيار خ�سرا.
ويف هذا  احلوار، يتحدث توما عن اأغنيته اجلديدة، وكيف 
املوا�سيع  بع�ص  اإىل  اإ�سافة  اإنكليزية،  الدبكة  اأ�سبحت 

الفنية.

منة �سلبي تخو�ض ال�سباق 
الرم�ساين مب�سل�سل جديد 

�سو�سن بدر فى
 6 اأكتوبر من اأجل 

ت�سوير م�ساهد 
زينب" "ال�سيدة 
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عالمات ج�سدية ميكن 
اأن تنذر بخطر املوت 
املبكر قبل 10 �سنوات

بها  يقوم  التي  ال�سغرة  الأ�سياء  بع�س  يف  التغيرات  اإن  الأطييبيياء  قييال 
النا�س كل يوم ميكن اأن ت�سر اإىل اأنهم اأكرث عر�سة خلطر املوت املبكر.

ويعتقد الباحثون اأن عالمات التحذير ميكن اأن تظهر قبل 10 �سنوات 
من املوت واأن املهام اليومية مثل امل�سي والت�سوق وارتداء املالب�س ميكن 

اأن تكون مبثابة اإ�سارات حمراء.
املييجييليية الربيطانية  اليينييتييائييج يف  �ييسيياركييوا  الييذييين  الييبيياحييثييون،  واأو�يييسيييح 
احلركية  الوظائف  تراجع  اأن   ،British Medical Journal

اجل�سدية فوق �سن 65 مرتبط بزيادة خطر الوفاة.
النهو�س  مثل  احلييركييات  يف  �سعوبات  مواجهة  اأن  على  النتائج  وتن�س 
ميكن  القب�سة،  قييوة  انخفا�س  اأو  امل�سي  �سرعة  تراجع  اأو  الكر�سي  من 
"فر�س للوقاية والتدخالت  اإىل  يييوؤدي  املبكر، ما  الك�سف  اأن ت�ساعد يف 

امل�ستهدفة".
وت�ستند النتائج اإىل درا�سة اأجريت على اأكرث من 6 اآلف م�سارك ترتاوح 

اأعمارهم بني 33 و55 عاما، اأجريت بني عامي 1985 و1988.
للتقييمات  اأنف�سهم  امل�ساركون  خ�سع  و2016،   2007 عامي  وبييني 
اجل�سدية يف ثالث منا�سبات، والتي �سملت قيا�سات �سرعة امل�سي، والوقت 
ارتداء  مثل  ومييهييام  القب�سة،  وقيييوة  الكر�سي،  ميين  للنهو�س  امل�ستغرق 
املالب�س، وا�ستخدام املرحا�س، والطهي والت�سوق. ووقع ت�سجيل الوفيات 

لأي �سبب حتى اأكتوبر 2019.
ووجدت الدرا�سة اأن النخفا�س يف م�ستوى الوظائف احلركية اجل�سدية 

كان مرتبطا بزيادة خطر الوفاة.
ويقول التقرير اإن امل�ساركني يف الدرا�سة الذين ماتوا �سجلوا اأوقاتا اأبطاأ 
املييوت مقارنة مبن جنوا،  �سنوات قبل   10 الكر�سي حتى  للنهو�س من 
�سنوات  اأربييع  قبل  اليومية  اأن�سطة احلياة  اأكرب يف  وعانوا من �سعوبات 
من املوت، مع تزايد ال�سعوبات ب�سكل حاد يف الفرتة التي �سبقت املوت 

مبا�سرة.
الأخيييرى يف  املييوؤثييرة  العوامل  اأخييذ  "بعد  يلي:  ما  على  الدرا�سة  وتن�س 
مرتبطا  كييان  احلركية  الوظيفة  �سعف  اأن  الباحثون  وجييد  العييتييبييار، 
بزيادة خطر الوفاة بن�سبة %22 ل�سرعة امل�سي، و%15 لقوة القب�سة، 
يف  ال�سعوبات  ارتبطت  حني  يف  الكر�سي،  من  النهو�س  لوقت  و14% 

اأن�سطة احلياة اليومية بزيادة خطر الوفاة بن�سبة 30%.

؟ احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب  • من 
مو�سى  بيين  حممد  امل�سلم  الييعييامل  هييو  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرة وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيراً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
الكرتوين؟  حا�سوب  اول  كان  •   متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبراً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبراً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�ساب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�سهرة وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقاًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 

يدخل  الذي  الأوك�سجني  خم�س  و  القلب  ي�سخها  التي  الدم  كمية  �سد�س  اإىل  يحتاج  املخ  اأن  تعلم  • هل 
اجل�سم .. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 

. خلية  بليون   32 نحو  الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 
بني  ما  تييرتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأكييرث  الإن�سان  ج�سم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
 • هل تعلم اأن الأظافر اإذا اأزيلت جراحياً اأو فقدت لأي �سبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 

اأخرى. 
 • هل تعلم اأن احتبا�س البول يف اجل�سم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة البولينا و حدوث حالة ت�سمم ت�سمى ) الت�سمم 

البوليني (. 
نق�سي  اأننا  اأي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  البالغ  الإن�سان  النوم ترتاوح عند  �ساعات  اأن عدد  تعلم  • هل 

اأكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�س �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام. 
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جوزة الطيب
اأفادت درا�سة حديثة باأن)جوزة 
حت�سني  على  ت�ساعد  الطيب( 
الييييكييييبييييد، وقييييييد حتمي  �يييسيييحييية 
لتليف  التعر�س  ميين  الإنيي�ييسييان 
الكبد، ح�سب ما ذكرته �سحيفة 

)ديلي ميل( الربيطانية.
من  باحثون  الدرا�سة  واأجيييرى 
ال�سينية  نيياجنييييينييغ  جييياميييعييية 

ال�سني؛  يف  الرئي�سي  والتطوير  للبحث  الوطني  الربنامج  مع  بالتعاون 
يف  ل�سنوات  ت�ستخدم  ظلت  الطيب  جييوزة  توابل  اأن  لحظوا  بعدما  وذلييك 

الطب التقليدي ال�سيني لعالج جمموعة من الأمرا�س املعوية.
جلوزة  الوقائية  التاأثرات  واختبار  لتجربة  فئران  الباحثون  وا�ستخدم 
يحارب  التوابل  من  النوع  هييذا  اأن  النتائج  واأظييهييرت  الكبد.  على  الطيب 
�سرر  مكافحة  اإىل  بالإ�سافة  الييدم،  �سكر  وفييرط  الييدم،  يف  الدهون  ارتفاع 

اأن�سجة القلب وتليف الكبد.
ووجد الباحثون اأن جوزة الطيب حتتوي على مركب خا�س له تاأثر وقائي 

قوي �سد تليف الكبد.
وجييوزة الطيب هي نواة ثمرة �سجرة جوزة الطيب، التي تنمو يف املناطق 

ال�ستوائية فقط. وعادة ما ت�ستخدم جوزة الطيب على �سكل م�سحوق.

جاء موعد امل�سابقة الكبرة.. جاء موعد �سباق اخليول واخذ كل من كل منفي املدينة ي�ستعدون فهذه امل�سابقة 
مميزة فان للجميع حق ال�سرتاك فيها كما جوائزها �سخمة و�سي�ستهر من يفوز ورمبا خرج لل�سباقات العاملية.. 
نظر هرني ايل ح�سانه وهويقول لو كان لدي ح�سان ا�سرتك به يف تلك امل�سابقة ما تاخرت ولكن هذا احل�سان 
ليعرف �سوي الكل وجر العربات العربات واللعب.. فردت عليه اخته بكلمة ب�سيطة وقالت لكنه عندما يلعب 
انه  لنحاول  �سيئا  نفعل فيهما  ان  �سهران ميكن  امامنا  ان منرنه  مليياذا ل نحاول  ب�سرعة.. هرني  فهو يجري 
يحبنا.. هيا  طفالن كل منهما فيه ن�ساط وحيوية وامل.. اخذ ح�سانهما 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 كبرة من ال�سكاكر، اح�س احل�سان 
بذلك وحتي يحثانه علي ال�سرعة جاءا بح�سان اخر يخ�س ماري لت�سابق به هرني فتحركت الغرة يف قلب 
احل�سان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري ومع اليام ا�سبحا احل�سانان ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد هرني 
بتجربتهما وانده�س لتلك النتيجة الرائعة. اليوم �سمن ال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�سانه 
املرقط وماري وح�سانها ال�سود وكان الب والم يتا�ساحكان حني قال الب اعتقد ان هرني من املمكن ان يفوز 
مبركز متقدم فح�سانه يح�س بالغرة ال�سديدة من ح�سان ماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ساعف يف 
حلبة لت�سابق به هرني فتحركت الغرة يف قلب احل�سان وا�ستطاع ان ي�سبق ماري، ومع اليام اأ�سبح احل�سانان 

ماهران بحق خا�سة بعد ان قام والد هرني بتجربتهما وانده�س لتلك النتيجة الرائعة.
اليوم �سمن ال�سماء املدونة للمت�سابقني يوجد هرني وح�سانه املرقط وماري وح�سانها ال�سود وكان مبركز 
متقدم فح�سانه املرقط وماري ومن املمكن ان يبذل جمهود م�ساعف يف حلبة ال�سباق حني يراه بجوار كانت 
فكرة جيدة بحق.. مع طلقات البداية باملركز الثاين يف جولتها والن هناك ع�سر خيول �ستت�سابق يف املرحلة 
الخرية واجلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه ال�سباقات ولي�س من املعقول ان تفوز عليها خيول 
جتري لول مييرة.. انطلق اجلميع علي امل واحد فقط املركز الول او الثاين او الثالث. انطلق كل �سئ مع 
ذهول  يف  اجلميع  �سفق  حني  �سريعا  الوقت  وميير  جمهول..  وم�ستقبل  وامنيات  كثرة  امييال  البداية  طلقات 
اخليول،  عائلة  تتحدث عن  ال�سحف جميعها  والن  الثالث  باملركز  فيياز  فقد  تلك  يع�سق  والييذي  هييرني  لفوز 
عائلة جمعت ثالث جوائز غرت جمري حياتها انهم الن ميتلكون خيول عديدة وا�سطبالت كثرة ويدخلون 

�سباقات ل ح�سر لها فقد حددوا منذ البداية ما ياملون فيه حتي و�سلوا لمان.

امراأة متر خلف بجعة اأثناء ممار�سة الريا�سة يف ملبورن، حيث اأعلنت حكومة الولية تخفيف قيود Covid-19. »ا ف ب« 

بكلية  الوقائي  الطب  ق�سم  بروفي�سور يف  ري�سيندي،  لياندرو  اأعلن 
الطب بجامعة �ساو باولو، اأن التمارين الريا�سية لتقوية الع�سالت 
امل�سابني  وفيياة  خطر  تخفي�س  على  ت�ساعد  الهوائية،  والتمارين 

بال�سرطان.
وت�سر �سحيفة  Daily Express، اإىل اأن نتائج الدرا�سات التي 
اأجراها الربوفي�سور اأثبتت اأن تعزيز الكتلة الع�سلية مع التمارين 
وركوب  وال�سباحة  واجليييري  امل�سي  مثل  التحمل  لييزيييادة  اخلييا�ييسيية 

الدراجات، قادرة على تخفي�س خطر موت امل�سابني بال�سرطان.
واكت�سف الربوفي�سور وفريقه العلمي من درا�ستهم وحتليلهم لي 12 
مليون   1.3 حلييوايل  ال�سحية  احلالة  متابعة  ب�ساأن  علمية  درا�سة 
متارين  اأن  عاما،   25 اإىل   6 من  فرتة  خالل  بال�سرطان،  مري�س 
القوة املختلفة مثل التجديف وغرها ت�ساعد على تخفي�س خطر 

املوت ب�سبب ال�سرطان بن�سبة 14 باملئة. وعند تزامنها مع التمارين 
الهوائية، فاإن هذا اخلطر ينخف�س بن�سبة 28 باملئة.

ا�ستنتاجات الربوفي�سور وفريقه العلمي  اأن  اإىل  وت�سر ال�سحيفة، 
الييتييي تفيد باأن   ،  2016 اأجييريييت عيييام  نييتييائييج درا�ييسيية  تييتييوافييق مييع 
الأ�سخا�س الذين لهم ن�ساط بدين مكثف، هم اأقل عر�سة لالإ�سابة 
لياقتهم  يييبييدو م�ستوى  الييذييين  بييالأ�ييسييخييا�ييس  مييقييارنيية  بيياليي�ييسييرطييان، 

البدنية منخف�سا.
البالغني  تن�سح  العاملية  ال�سحة  اأن منظمة  اإىل  ال�سحيفة،  وت�سر 
-150 مدة  بانتظام  ال�سدة  املعتدلة  الهوائية  التمارين  مبمار�سة 
-75 مدة  املكثفة  الهوائية  التمارين  اأو  الأ�سبوع،  يف  دقيقة   300
150 دقيقة يف الأ�سبوع. وكذلك متارين تقوية الع�سالت مرتني 

يف الأ�سبوع.

متارين ريا�سية ت�ساعد على مكافحة ال�سرطان


