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مواد غذائية "تقتل البنكريا�س
العيادة  يف  ال�صماء  الغدد  اأخ�صائية  بافلوفا،  زه��رة  الدكتورة  ك�صفت 

الطبية جلامعة مو�صكو ، املواد الغذائية ال�صارة جدا للبنكريا�س.
وت�صري الأخ�صائية يف حديث ل�صحيفة "رو�صي�صكايا غازيتا"، اإىل اأن 
ن�صبة  على  املحتوية  الأطعمة  اأو  احللويات،  من  كبرية  كمية  تناول 
الدهنية  الأن�صجة  ت��راك��م  ت�صبب  ل  احل��راري��ة،  ال�صعرات  م��ن  عالية 

فقط، بل واأي�صا توؤدي اإىل موت خاليا البنكريا�س.
مع  التهابات  املرتاكمة  الدهنية  الأن�صجة  يف  حت��دث  "حتما  وتقول، 
اإجهاد تاأك�صدي، الذي على خلفيته تتطور مقاومة الأن�صولني، ومتوت 

خاليا البنكريا�س مبا فيها املنتجة لهرمون الأن�صولني".
وتن�صح الدكتورة، ب�صرورة وجود فرتة ا�صرتاحة ل تقل مدتها عن 
ثالث �صاعات بني وجبات الطعام، وتقول " يجب اأن يتناول ال�صخ�س 
الوجبة  تناوله  �صاعات على  بعد ما ل يقل عن ثالث  ثانية،  الطعام 

ال�صابقة، واأل تزيد عن خم�س �صاعات".
وتوؤكد بافلوفا، على اأنه ل حاجة لالمتناع عن تناول الطعام اأكرث من 
خم�س �صاعات. لأنه يف هذه احلالة، هرمون "ليباز الربوتني الدهني" 
امل�صوؤول عن مراقبة م�صتوى املواد املغذية يف الدم، ين�صط يف الأن�صجة 

الدهنية ما يوؤدي اإىل زيادة تراكم الدهون.

رجيم الرمان للتخل�س من الكر�س
ال��ت��ي لها ف��وائ��د �صحية ل مثيل لها،  امل��م��ي��زة  ال��ف��واك��ه  ال��رم��ان م��ن 

ولتتخل�س من الكر�س يف وقت �صريع ميكنك اتباع رجيم الرمان.
وي�����ص��ت��م��ر  رج��ي��م ال���رم���ان مل���دة اأ���ص��ب��وع ومي��ك��ن ت���ك���راره، خ��ا���ص��ة اأن 
الرمان يحتوي على العنا�صر الغذائية املهمة ومنها املاء والربوتني 

والألياف.
فوائد الرمان للرجيم:

الأك�صدة  م�صادات  على  حتتوي  التي  الرائعة  الفواكه  من  الرمان   -
فاإنه  ه��ذا  جانب  واإىل  الإن�صان،  ل�صحة  املفيدة  الغذائية  والعنا�صر 
يف  ت�صاعد  خفيفة  وجبة  يجعله  وه��ذا  احلرارية  ال�صعرات  منخف�س 

اإنقا�س الوزن.
ن�صبة عالية  الدهون، لأنه يحتوي على  ي�صاعد على حرق  الرمان   -

من املاء.
- بف�صل الألياف الغذائية املوجودة يف الرمان فاإنه يزيد من عملية 

التمثيل الغذائي باجل�صم مما ي�صاعد يف اإنقا�س الوزن.
الألياف  وج��ود  بف�صل  بال�صبع  الإح�صا�س  من  يزيد  الرمان  تناول   -

واملاء.

لهذا ال�ضبب جتنبي و�ضع الكحل على خط ماء العني
كارفر  بريتاين  ال��دك��ت��ورة  الأمريكية  الب�صريات  اأخ�صائية  �صاركت 
الدمعية  ال��ق��ن��وات  ان�����ص��داد  بفتح  فيه  قامت  فيديو  مقطع  �صكيمرب 

ملري�صة.
تيك  على  مقطع  يف  ال�صمالية  كارولينا  ولي��ة  م��ن  اخل��ب��رية  وق��ال��ت 
اأن كانت  امل��اء منذ  العيون على خط  املري�صة ت�صع كحل  "هذه  توك 

مراهقة".
واأو�صحت بريتاين اأن اأطباء العيون ل ين�صحون بو�صع الكحل وحمدد 
اأن هناك غدًدا متخ�ص�صة  العيون على خط ماء العني، وال�صبب هو 
الزيت  اإنتاج  امل�صوؤولة عن  امليبوميان  الزيوت، وهي غدد  وتفرز  تنتج 

الذي يغطي �صطح العني.
وع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ع��ني ب�صحة ج��ي��دة، ي��ك��ون الإف�����راز ل��ه ق���وام "زيت 
الزيتون"، لكن يف حالة هذه املري�صة، كان ي�صبه "معجون الأ�صنان" 
الغدد  اأن هذه  يعني  العيون، وهذا  لكحل  املفرط  ا�صتخدامها  ب�صبب 

م�صدودة ول تنتج دموًعا �صحية.
�صن�صاب مبر�س جفاف  ودم���وع �صحية،  اجل���ودة  ع��ايل  زي��ت  وب���دون 
العني الذي قد يوؤثر على روؤيتنا وي�صبب اإزعاًجا لأعيننا، لذلك يجب 
امل��اء للحفاظ على �صحة  �صائل على منطقة خط  جتنب و�صع كحل 

العينني، بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية.
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جتنبوا هذه الأطعمة لب�ضرة خالية من حب ال�ضباب
تعد التغريات الهرمونية واجلينات من العوامل الرئي�صية وراء ظهور حب 

ال�صباب، اإل اأن للنظام الغذائي دورا مهما اأي�صا يف هذه امل�صكلة.
�صارة  اآث��ارا  الأغذية  لبع�س  اأن  على  اجللدية  الأمرا�س  اأخ�صائيو  ويوؤكد 

على الب�صرة، كما اأنها ت�صاهم يف ظهور حب ال�صباب.
التغذية  اأخ�صائية  عن  "اإك�صربي�س" الربيطانية  �صحيفة  نقلت  ما  ووفق 
هارييت �صميث، احلائزة على جوائز عاملية يف جمالها، فاإن 3 اأغذية ينبغي 
جتنبها للح�صول على ب�صرة نقية. وتن�صح هارييت باتباع نظام غذائي قائم 
اإىل جانب  الكاملة، هذا  والبقوليات واحلبوب  الفواكه واخل�صراوات  على 
الدهون ال�صحية للقلب مثل زيت الزيتون واملك�صرات، لتقليل فر�س ظهور 

حب ال�صباب.
اأ�صناف غذائية ينبغي جتنبها للحفاظ   3 وحذرت اأخ�صائية التغذية من 

على ب�صرية �صحية وهي:
منتجات الألبان: تن�صح هارييت بالبتعاد عن منتجات الألبان من حليب 
الذي  النق�س  تعو�س  غذائية  مبكمالت  ا�صتبدالها  على  والعمل  واأجبان، 
وفيتامني  واليود  الكال�صيوم  الأطعمة مثل معدلت  اأكل هذه  يخلفه عدم 
ال�صحة  على  ال�صكر  تناول  اأ�صرار  يعرف  جميعنا  ال�صكريات:   ."12 "بي 

العامة، اإل اأن قليلني يدركون تاأثري ال�صكريات على حب ال�صباب.
فبح�صب هارييت، ت�صري درا�صات اإىل اأن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية 
بال�صكر له اأثر "حتفيزي" على ظهور حب ال�صباب، وبالتايل ل ينبغي األ 

يزيد معدل ا�صتهالك ال�صكر اليومي عن 30 غراما.
ونبهت هارييت اإىل اخلطاأ ال�صائع لدى كثريين بتجاهل ال�صكريات املوجودة 
يف ع�صري الفواكه والع�صل. الدهون: حتذر هارييت من دور الدهون غري 
الدهون  اإ�صافة  �صرورة  اإىل  لفتة  ال�صباب،  حب  ظهور  دع��م  يف  ال�صحية 
ال�صحية لنظامنا الغذائي، وجتنب الإكثار من تناول اأطعمة مثل اللحوم 

احلمراء واملعجنات والكعك املحلى.

تفجري اأبراج تربيد 
عمالقة مبحطة كهرباء

اأربعة  اأظهر مقطع فيديو حلظة هدم 
اأب����راج ت��ربي��د ب��ارت��ف��اع 300 ق���دم، يف 
�صمال  يف  "اإيجبورو" للطاقة،  حمطة 

يورك�صاير باإجنلرتا.
ومت اإيقاف ت�صغيل حمطة الطاقة التي 
تعمل بالفحم يف عام 2018، وهدمت 
اأرب���ع���ة م���ن اأب���راج���ه���ا ال��ث��م��ان��ي��ة، التي 
 11 ح���وايل  م��ن  ال��واح��د منها  يتكون 

األف طن من اخلر�صانة امل�صلحة.
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ذك��رت  وح�صبما 
يف  ك��ث��ريون  انت�صر  فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
مل�صاهدة عملية  امل��وق��ع،  احل��ق��ول ح��ول 
الهدم، رغم تعر�صهم ل�صتن�صاق الغبار 

الكثيف الناجم عن حتطيم الأبراج.
توليد  حم���ط���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ر 
ال��ك��ه��رب��اء ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ط��اق��ت��ه��ا 200 
 ،1967 ال��ع��ام  اإىل  ت��ع��ود  م��ي��غ��اواط، 
حيث بداأت منذ ذلك التاريخ يف توفري 
الطاقة، كما اأن اأكرث من 300 �صخ�صا 

يعملون فيها.
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الأطعمة الغنية 
باأوميغا 3 تطيل العمر

للدور  ك��ث��رياً،   3 اأوميغا  الدهنية  الأح��م��ا���س  على  ال�صوء  ت�صليط  مت 
اللتهاب  ح��دوث  اإمكانية  القلب وخف�س  تعزيز �صحة  توؤديه يف  ال��ذي 
ت�صاعد على  الآث���ار ل  ه��ذه  ال���وزن.  زي��ادة  ال�صيطرة على  وامل�صاعدة يف 

نوعية حياة اأف�صل فح�صب، واإمنا ت�صاعد على حياة اأطول اأي�صاً.
ت�صري درا�صة يف املجلة الأمريكية للتغذية ال�صريرية اإىل اأن الأ�صخا�س 
مييلون  دمائهم  يف  الدهنية  الأحما�س  ه��ذه  من  املزيد  لديهم  الذين 
ال��ذي��ن ل  اأول��ئ��ك  م��ن  اأط���ول  �صنوات  اإىل خم�س  مل��دة ت�صل  العي�س  اإىل 

ميلكونها.
ويقول موؤلف الدرا�صة األيك�س �صال فيال، وهو يحمل درجة الدكتوراه 
يف معهد اأبحاث الأحما�س الدهنية ومعهد م�صت�صفى ديل مار للبحوث 
الطبية يف اإ�صبانيا: “وجدنا اأن م�صتوى اأوميغا 3 ميكن اأن يكون موؤ�صراً 
على طول العمر مثل التدخني؛ فبالطريقة  نف�صها  التي يظهر فيها 
اأن تعاطي التبغ يق�صر العمر، ميكن النظر اإىل م�صتوى اأوميغا 3 على 
اأنه موؤ�صر على اإطالة اأعمار الذين تزيد اأعمارهم عن 65 عاماً، وهذا 
فوائد  على  للح�صول  التقاعد  بعد  ما  مرحلة  حتى  النتظار  يعني  ل 
من هذه الأحما�س الدهنية؛ لأن الأبحاث ال�صابقة تبني اأن لها تاأثرياً 
وقائياً على ال�صحة؛ وهذا يعني اأنه من املمكن البدء بتناولها الآن يف 

اأي مرحلة من العمر.

اأ�ضباب انخفا�ض �ضغط الدم
ميكن اأن ترتاوح اأ�صباب انخفا�س �صغط الدم من اجلفاف 
�صرب  ع��دم  ب�صبب  اجل�����ص��م؛  يف  ال�صوائل  قلة  ع��ن  ال��ن��اجت 
لأ�صعة  املفرط  التعّر�س  اأو  ال�صوائل،  من  وف��رية  كميات 
املهم  من  اخلطرية.  الطبية  الإ�صطرابات  اإىل  ال�صم�س، 
معرفة �صبب انخفا�س �صغط الدم؛ حتى ميكن للطبيب 

تقدمي العالج الالزم.
ي�صري انخفا�س �صغط الدم، بالن�صبة اإىل بع�س الأ�صخا�س، 
اأ�صا�صية، خا�صة عندما ينخف�س فجاأة  اإىل وجود م�صكلة 

اأو يكون م�صحوباً مبوؤ�صرات مر�صية واأعرا�س، مثل:
- الدوخة اأو الدوار.

- الإغماء.
- الروؤية ال�صبابية اأو الباهتة.

- الغثيان.
- الإرهاق.

- قلة الرتكيز.

ال�ضدمة
ما  اإىل  ال�صديد  ال���دم  �صغط  انخفا�س  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
ن املوؤ�صرات  ي�صمى ب�"ال�صدمة" التي تهدد احلياة. وتت�صمَّ

والأعرا�س ما يلي:
- الت�صو�س، خا�صة عند كبار ال�صن.

- جلد بارد ورطب و�صاحب.
- �صرعة التنف�س و�صعفه.

- نب�س �صعيف و�صريع.

وجوب زيارة الطبيب
اإذا ظهرت عليك عالمات ال�صدمة اأو اأعرا�صها، فاطلبي 
امل�صاعدة الطبية الطارئة. واإذا كانت قراءات �صغط الدم 

اأنك بخري،  ت�صعرين  ولكنك  با�صتمرار،  لديك منخف�صة 
من  مبراقبتك  املعالج  الطبيب  ي��ق��وم  اأن  املحتمل  فمن 

خالل الفحو�س الروتينية.

اأعرا�ض انخفا�ض ال�ضغط الدموي يف �ضطور...
بع�س  يف  مقلقة  ت��ك��ون  ق��د  ال�صغط،  انخفا�س  اأع��را���س 
مرحباً  يبدو  الدموي  ال�صغط  هبوط  اأّن  علماً  الأحيان. 

به اأكرث من ارتفاع ال�صغط لدى كثريين.
الدموي،  ال�صغط  انخفا�س  اأعرا�س  يلي  ما  يف  اكت�صفي 

بح�صب "مايو كلينك"، وقومي بالالزم:
90 مم من  اأق���ل م��ن  ال���ق���راءة  ع��ن��د  ال���دم  يعترب �صغط 
الزئبق للعدد الأعلى )النقبا�صي( اأو 60 ملم زئبق للعدد 

ال�صفلي )النب�صاطي( ب�صكل عام �صغط دم منخف�س.
قد ترتاوح اأ�صباب انخفا�س �صغط الدم من اجلفاف اإىل 
ا�صطرابات طبية اأو جراحية خطرية. من املهم معرفة ما 

الذي ي�صبب انخفا�س �صغط الدم حتى ميكن عالجه.

اأ�ضباب انخفا�ض �ضغط الدم
�صغط الدم هو مقيا�س ال�صغط املوجود داخل ال�صرايني 

اأثناء مرحلة الن�صاط والراحة لكل نب�صة قلب.
الدم، وهي كم  اأعلى قراءة ل�صغط  النقبا�صي:  ال�صغط 
ال�صغط الذي يولده القلب عند �صخ الدم عرب ال�صرايني 

اإىل باقي اجل�صم.
وهي  ال���دم،  ل�صغط  ق���راءة  اأدن���ى  الن��ب�����ص��اط��ي:  ال�صغط 
ت�صري لكم ال�صغط يف ال�صرايني عندما يرتاح القلب بني 

ال�صربات.
����دد الإر�����ص����ادات احل��ال��ي��ة ���ص��غ��ط ال����دم ال��ط��ب��ي��ع��ي ب"  حتحُ

زئبق. ملم   80/120
اجل�صم،  و���ص��ع  ح�صب  ال��ي��وم  خ��الل  ال���دم  �صغط  يختلف 

اجل�صدية،  واحل��ال��ة  ال��ت��وت��ر،  وم�صتوى  التنف�س،  واإي��ق��اع 
و�صراب،  طعام  من  تتناوله  وما  تتناولها،  التي  والأدوي���ة 
وح��ت��ى ال��وق��ت م��ن ال��ي��وم. وع����ادة م��ا ي��ك��ون �صغط الدم 

ا يف الليل ويرتفع بحّدة عند ال�صتيقاظ. منخف�صً
ميكن اأن يكون النخفا�س املفاجئ يف �صغط الدم خطرياً 

جداً، كما الرتفاع.

اأعرا�ض انخفا�ض ال�ضغط
كامنة،  م�صكلة  وج���ود  اإىل  ال���دم  �صغط  انخفا�س  ي�صري 
عالمات  ي�صاحبه  اأو  ف��ج��اأة  ينخف�س  عندما  ا  خ�صو�صً

واأعرا�س مثل:
_ الدوخة اأو الدوار.

_ الإغماء "فقدان الوعي".
_ عدم و�صوح الروؤية.

_ الغثيان.
_ الإرهاق.

_ فقدان الرتكيز.
انخفا�س ال�صغط املهدد للحياة

التنف�س ال�صريع ال�صحل اأحد اأعرا�س انخفا�س ال�صغط 
اخلطري

ان��خ��ف��ا���س ال�صغط  اأع����را�����س  اأح�����د  ال�����ص��ري��ع ال�����ص��ح��ل   
اخلطري

اإىل هذه  ال��دم ال�صديد  ي��وؤدي انخفا�س �صغط  اأن   ميكن 
احلالة املهددة للحياة. تت�صمن العالمات والأعرا�س ما 

يلي:
_ الت�صو�س، خ�صو�صاً عند كبار ال�صن.

_ برودة ورطوبة و�صحوب اجللد.
_ تنف�س �صريع �صحل.

_ �صعف و�صرعة النب�س.

ابتكار ثوري .. �ضمادات جديدة 
ُتعالج اجلروح امل�ضتع�ضية

تطوير  يف  ب���ح���ث���ي  ف����ري����ق  جن�����ح 
خ�صائ�س  ذات  ط��ب��ي��ة  ����ص���م���ادات 
الختبارات قبل  اأك��دت  اإذ  متميزة، 
ال�صريرية اأنها منا�صبة لال�صتخدام 
عالج  يف  ت�صتخدم  ���ص��م��ادة  ك��م��ادة 

اجلروح املزمنة واملعقدة.
وجت��م��ع ال�����ص��م��ادة اجل���دي���دة بني 
وقابلية  واملتانة  احليوي  التوافق 
واخل�صائ�س  البيولوجي  التحلل 
لتلك  امل�صابهة  املواتية  امليكانيكية 

املوجودة يف اجللد.
يف  الطبية  امل�����ص��ادة  تطوير  وي��ت��م 
م�����ص��روع م�����ص��رتك ب��ال��ت��ع��اون مع 
املوؤ�ص�صات ومراكز الأبحاث الأملانية 
 Skinomicsصركة� م���ث���ل: 
مارتن  وج���ام���ع���ة   ،  GmbH
للبنية  ف��راون��ه��وف��ر  معهد  ل��وث��ر، 

الدقيقة لأنظمة املواد.
وي��ق��وم ال��ب��اح��ث��ون ح��ال��ًي��ا بتطوير 
للتطبيق  وقابلة  خم�ص�صة  م��واد 
بروتني  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد  ط���ب���ًي���ا 
يتم  اإذ  الب�صرية،  الرتوبول�صتني 
حت��وي��ل ه���ذا ال��ربوت��ني الأويل يف 
وهو  الإي���ال����ص���ت���ني،  اإىل  اجل�����ص��م 
بوليمر حيوي هيكلي حيوي طويل 
ميكانيكية  خ�����ص��ائ�����س  ل���ه  ال��ع��م��ر 
اجللد  مينح  وبالتايل  ا�صتثنائية، 
والأع�����ص��اء الأخ����رى امل��رون��ة التي 

يحتاجون اإليها.
اأهمية  اجل���روح  ���ص��م��ادات  تكت�صب 
كبار  اأو�����ص����اط  ���ص��ي��اق  يف  خ��ا���ص��ة 
اأمرا�س  ��ع��د ع���الج  يحُ ال�����ص��ن، ح��ي��ث 
القرحة  م���ث���ل  امل���ع���ق���دة  اجل�������روح 
الوريدية اأو قرح ال�صاق اأو تقرحات 
للمنظومة  بالن�صبة  حتدًيا  القدم 
طويل  ال��ع��الج  يكون  اإذ  ال�صحية، 
ا للمت�صررين، ومكلفا  الأمد، وموؤملمِ

بالن�صبة لنظام الرعاية ال�صحية.

ولدة �ضغريي باندا 
يف حديقة حيوان 

بوفال  ح����ي����وان  ح���دي���ق���ة  اأع���ل���ن���ت 
الفرن�صية يوم اأم�س الأول الثنني  
الباندا  حل��ي��وان  �صغريين  ولدة 

قائلة اإنهما ب�صحة جيدة.
الباندا  اأن��ث��ى  اإن  احلديقة  وق��ال��ت 
اأجن��ب��ت �صغرييها يف  ه���وان ه���وان 
اأم�س  �صباح  من  الأوىل  ال�صاعات 

الأول.
و�صريكها  ه�����وان  ه�����وان  وج������اءت 
�صبيل  ع��ل��ى  فرن�صا  اإىل  زي  ي���وان 
ال�صتعارة من ال�صني عام 2012 
بالثناء  اآن����ذاك  و�صولهما  وق��وب��ل 
بو�صفه موؤ�صرا على دفء العالقات 

الدبلوما�صية بني باري�س وبكني.
وزن  ي�����ص��ل  اأن  مي���ك���ن  ح����ني  ويف 
 125 اإىل  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ب��ان��دا  اأن��ث��ى 
كيلوجراما فاإن وزن �صغري الباندا 
 120 ي���ت���ج���اوز  ال�������ولدة ل  ع��ن��د 

جراما تقريبا.

اأعرا�س انخفا�س �ضغط الدم واأ�ضبابه

تقل  التي  ال��دم  �ضغط  ق��راءة  تعترب 
العلوي  للرقم  زئ��ب��ق  ملم   90 ع��ن 
)االنقبا�ضي( اأو 60 ملم زئبق للرقم 
انخفا�ضًا  )االن��ب�����ض��اط��ي(،  ال�ضفلي 

ب�ضفة عامة يف �ضغط الدم.
وميكن اأن ُي�ضبب انخفا�ض �ضغط الدم 
واالإغماء.  ال��دوخ��ة  الطبيعي،  غري 
ويف احلاالت ال�ضديدة، ميكن اأن يهدد 

انخفا�ض �ضغط الدم احلياة.
تعّريف يف االآتي على اأعرا�ض انخفا�ض 
"مايو  بح�ضب  واأ�ضبابه،  الدم  �ضغط 

كلينك":
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأم��ان��ة  َمت  َنظَّ
افرتا�صية  علمية  حما�صرة  ال��زراع��ي   والبتكار  التمر 
ب��ع��ن��وان ج��ه��ود واإجن�������ازات احت����اد م��وؤ���ص�����ص��ات البحوث 
"الأرينينا"  اإفريقيا  و�صمال  الأدن��ى  ال�صرق  يف  الزراعية 
امل�صتوى  على  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  جم��ال  يف 
الأمني  �صبلي،  ر���ص��ا  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  ال��ع��رب��ي، قدمها 
التنفيذي لحتاد "الأرينينا"، بح�صور 57 من اخلرباء 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  ب��زراع��ة  واملهتمني  واملخت�صني 
ال��دك��ت��ور عبد  واأ����ص���ار  13 دول����ة.  ع����ام، مي��ث��ل��ون  ب�صكل 
الوهاب زايد، اأمني عام اجلائزة، باأن هذه املحا�صرة تاأتي 
نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  توجيهات  �صمن 
اأمناء اجلائزة،  الت�صامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س  وزير 
يف اإطار التزام اجلائزة بن�صر املعرفة العلمية املتخ�ص�صة 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور. 
اإىل  "الأرينينا"  لحت���اد  التنفيذي  الأم���ني  اأ���ص��ار  حيث 
الأدنى  ال�صرق  يف  الزراعية  البحوث  موؤ�ص�صات  احتاد  اإن 
مراكز  يجمع  احت���اداً  يعد  "الرينينا"  اإفريقيا  و�صمال 
الأدنى  ال�صرق  منطقة  يف  الزراعية  البحوث  وموؤ�ص�صات 
و�صمال اإفريقيا ويف هذا العر�س مت اإبراز جهود الأرينينا 
امل�صتوى  التمور على  واإنتاج  زراع��ة  واإجن��ازات��ه يف جمال 

من  العديد  م��ن  الأرينينا  احت��اد  يتاألف  حيث  ال��ع��رب��ي. 
العديد  ت�صم  التي  التمر  نخيل  �صبكة  ومنها  ال�صبكات 
الأدن����ى و�صمال  ال�����ص��رق  ال��ت��م��ور يف منطقة  م��ن خ���رباء 
اإف��ري��ق��ي��ا. ك��م��ا مت ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني الأري��ن��ي��ن��ا ومنظمة 
الزراعة والأغذية )الفاو( لإن�صاء وت�صغيل من�صة البحث 
ملح�صول  املتكامل  الإنتاج  لنظام  والب��داع  والتكنولوجيا 
نخيل التمر يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا. 
الأع�صاء  الدول  تن�صيق جهود  املن�صة يف  باأهمية  م�صيداً 
على امل�صتويني الإقليمي والدويل، كونها حمور تفاعلي 
الباحثني  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ت��ع��ددي��ن  امل�صلحة  لأ���ص��ح��اب 

وال�صناعات  امل��زارع��ني  وجمعيات  وامل��م��ول��ني  واملنتجني 
اخلا�صة وامل�صتثمرين واجلهات احلكومية لتعزيز نظام 
الأدنى  ال�صرق  التمر يف منطقة  لنخيل  املتكامل  الإنتاج 
و�صمال اإفريقيا للحفاظ على القدرة التناف�صية العالية 
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من  والإقليمي.  العاملي  ال�صوق  يف 
الأ�صتاذ الدكتور ر�صا يف حما�صرته على اأن املن�صة �صوف 
تكون مبثابة مركز للمعلومات واملعرفة التي تربط ب�صكل 
البحث  نتائج  وم�����ص��ارك��ة  املعنيني  اله��ت��م��ام  ذوي  ف��ع��ال 
والتقنيات والإبداعات املتاحة املتعلقة ب�صل�صلة قيمة اإنتاج 
نقل  يف  هاماً  دوراً  اأي�صاً  املن�صة  و�صتلعب  التمر،  نخيل 

الهتمام  ل��ذوي  املختلفة  القدرات  وتعزيز  التكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  ح��ل��ول  با�صتخدام  وامل�صتفيدين 
والت�����ص��الت. و���ص��ت��ق��وم الأري��ن��ي��ن��ا ب��ال�����ص��راك��ة م��ع الفاو 
الأن�صطة:  ه��ذه  وت�صمل  املن�صة  اأن�صطة  تنفيذ  بت�صهيل 
والبتكارات  املتاحة  والتقنيات  البحث  اأول��وي��ات  حتديد 
حم�صول  قيمة  ب�صل�صلة  املتعلقة  التقنية  وامل��م��ار���ص��ات 
وت�صغيل  اإن�����ص��اء  �صيتم  ذل���ك،  على  وب��ن��اًء  ال��ت��م��ر.  نخيل 
منوذج اإقليمي ملن�صة البحث والتكنولوجيا والبداع مبا 
املتكامل  الإن��ت��اج  لنظام  والتقييم  املراقبة  نظام  ذل��ك  يف 
اأ�صا�صي  ب�صكل  ال��ن��م��وذج  ه���ذا  و���ص��ريك��ز  ال��ت��م��ر،  لنخيل 
والتقنيات  البحوث  نتائج  وم�صاركة  نطاق  تو�صيع  على 
الهتمام  وذوي  املنتجني  ل�صغار  ال��واع��دة  والب���داع���ات 
بالدور  املحا�صر  اأ�صاد  املحا�صرة فقد  املعنيني. ويف ختام 
الكبري الذي تقوم به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
والبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل 
تنظيم  م��ن خ��الل  ال��ع��امل،  التمور على م�صتوى  واإن��ت��اج 
ال���دويل للتمور الأردن��ي��ة وامل��ه��رج��ان الدويل  امل��ه��رج��ان 
امل�صرية  للتمور  ال��دويل  واملهرجان  ال�صودانية  للتمور 
ب�صكل  �صاهمت  التي  وفعاليات،  اأن�صطة  من  رافقها  وم��ا 
فاعل يف زيادة ال�صمعة للتمور العربية وارتفاع يف حجم 
ال�صادرات، بالإ�صافة اإىل �صل�صلة املوؤمترات الدولية التي 

تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

•• العني- الفجر

الثقايف  امل�صت�صار  ن�صيبة،  اأن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  ا�صتقبل 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة- ال��رئ��ي�����س الأعلى 
ال�صيدة  مكتبه  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جلامعة 
نوف اجلنيبي، وذلك بح�صور الأ�صتاذ الدكتور حممد 

ح�صن علي، نائب مدير اجلامعة بالإنابة.
منحها  على  ن��وف  ال�صيدة  اإىل  التهنئة  معاليه  وق��ّدم 
الإيجابي،  ال��ن��ف�����س  ل��ع��ل��م  ال��دول��ي��ة  زم��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة 
موؤكداً على اأن عملها كمديرة ملركز الإمارات لأبحاث 
اأ�صهم يف تر�صيخ معايري  ال�صعادة يف جامعة الإم��ارات 
ومبادئ املمار�صة املهنية املحُتمّيزة، والتي برزت اأهميتها 
على  التاأكيد  مع  كوفيد19-،  جائحة  انت�صار  خ��الل 
�صرورة وجود م�صدر للممار�صات القائمة على الأدلة 
والتي  والرفاهية  ال�صعادة  جمال  يف  املهني  والن�صاط 
اأث��ب��ت��ت دوره����ا الأ���ص��ا���ص��ي يف دع���م ال��ت��ج��رب��ة الب�صرية 

الإيجابية خالل اأزمة كورونا.
بال�صابات  "نفتخر  ن�����ص��ي��ب��ة:  زك����ي  م��ع��ايل  واأ�����ص����اف 
اجلهود  وب��ذل  ال�صعي  يوا�صلن  ال��الت��ي  الإم��ارات��ي��ات 

الكبرية لدعم م�صرية الوطن يف الو�صول اإىل الريادة 
خريجة  حت�����ص��ل  اأن  وي�����ص��ع��دين  امل����ج����الت،  ك��اف��ة  يف 
م��ن ج��ام��ع��ة الإم������ارات ع��ل��ى ه���ذه ال��زم��ال��ة، تقديراً 

مل�صاهماتها البحثية البارزة يف مركز الإمارات لأبحاث 
�س ملو�صوع  �صّ ال�صعادة الذي يحُعّد اأول مركز اأبحاث خمحُ
الرفاهية والنهو�س باملمار�صات القائمة على الأدلة يف 

هذا املجال".
الإم����ارات  جامعة  "تحُ�صجع  ب��ال��ق��ول:  حديثه  واخ��ت��ت��م 
بطريقة  امل�صتقبل  اإىل  النظر  على  وال�صابات  ال�صباب 
بتكرة وخارجة عن املاألوف، لأننا نرى باأن امل�صتقبل  محُ
��ب��دع��ة ت��واك��ب م�صرية  ي��ح��ت��اج اإىل ع��ق��ول اب��ت��ك��اري��ة محُ
اأن����ه ل م�صتحيل يف  ب��اأ���ص��ره  ل��ل��ع��امل  ��ث��ب��ت  ال��وط��ن وتحُ

الإمارات".
ومن اجلدير الذكر اأن اجلمعية الدولية لعلم النف�س 
 2007 ع��ام  تاأ�ص�صت  مهنية  منظمة  ه��ي  الإي��ج��اب��ي 
لتعزيز علم النف�س الإيجابي ولت�صجيع وت�صهيل ون�صر 
ب�صمان  معنية  وه��ي  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  البحوث  نتائج 
تطبيق البحوث تطبيًقا م�صوؤوًل وفعاًل بهدف تزويد 
اأق�صى قدر من  الالزمة لتحقيق  املمار�صني باخلربة 

الرفاهية وال�صعادة.
نح زمالت اجلمعية الدولية لعلم النف�س الإيجابي  متحُ
امل�صاهمات  اأه����م  ق���دم���وا  ال���ذي���ن  اجل��م��ع��ي��ة  لأع�����ص��اء 
النف�س  علم  جم��ال  يف  العملي  اأو  العلمي  التقدم  يف 
اجلمعية  تطوير  ويف  تخ�ص�صهم  جمال  يف  الإيجابي 

الدولية لعلم النف�س الإيجابي.

•• اأبوظبي -الفجر

العاملية؛  اآ���ص��ي��ا  م��ه��ارات  منظمة  ت��وا���ص��ل 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والتدريب التقني واملهني، بنجاح، تنظيم 
"حتدي مهارات اآ�صيا العاملية الفرتا�صي 
من  ال����ف����رتة  " خ�����الل   2021 ال�������ودي 
اخلام�س من يوليو املا�صي، حتى اخلام�س 
وذل��ك عرب  اجل���اري،  اأغ�صط�س  ع�صر من 
 800 تقنيات الت�صال املرئي، مب�صاركة  
اآ�صيوية  دول�����ة   26 مي��ث��ل��ون  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
واأوروبية منهم 200 ممثل دولة و325 
خبريا وحكما و 275 متحديا يتناف�صون 
يف 20 مهارة متخ�ص�صة ومهارات امل�صتقبل 
املعلومات  تقنية  برجميات  حلول  منها، 
لالأعمال، واأمن نظم املعلومات املوؤ�ص�صي، 
وتكنولوجيا الت�صميم ال�صناعي، والتعليم 
الآيل وقواعد البيانات ال�صخمة، وت�صغيل 
ال���روب���وت���ات اجل���وي���ة  دون ط���ي���ار. وقال 
ال�صام�صي  �صعيد  مبارك  الدكتور  �صعادة 
اآ�صيا  اإدارة منظمة مهارات  رئي�س جمل�س 
العاملية مدير عام مركز اأبو ظبي للتعليم 
والتدريب التقني واملهني، اأن تنظيم هذا 
التحدي اجلديد؛ يف ظل حتديات كوفيد 
جمل�س اإدارة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  19؛ 

املنظمة على اأداء دورها املحوري يف تنمية 
اآ�صيا،  �صباب  ل��دى  التخ�ص�صية  امل��ه��ارات 
على  ال��ق��ادرة  الآ�صيوية  ال��ك��وادر  و�صناعة 
والتكنولوجي  ال�صناعي  التقدم  موا�صلة 
هذا  اأن  اىل  م�صرياً  ال��ق��ارة،  دول  كافة  يف 
ال��ت��ح��دي ي�����ص��ه��د م�����ص��ارك��ة ث���الث ع�صرة 
املنظمة  الأع�������ص���اء يف  ال�����دول  م���ن  دول����ة 
ورو�صيا،  وال�����ص��ع��ودي��ة،  الإم�������ارات،  وه���ي 
وم���ال���ي���زي���ا ، وك���ازاخ�������ص���ت���ان، وال���ي���اب���ان، 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، وال��ف��ل��ب��ني، واإي�����ران، 
واإندوني�صيا،   ، واأذربيجان   ، واأوزباك�صتان 
وت��اي��ب��ي��ه ال�����ص��ي��ن��ي��ة، ك��م��ا ت�����ص��ارك ع�صر 

وكولومبيا،  امل��غ��رب،  وه���ي  �صديقة  دول 
والكوادور، واململكة املتحدة، وبيالرو�صيا، 
والهند،  واأوك��ران��ي��ا،  وال�صني،  وت��اي��الن��د، 
وهو  وفنلندا  وغ��ان��ا،  وك��روات��ي��ا،  وفيتنام، 
الأمر الذي يعك�س حر�س نخبة من دول 
اأوروبا والعامل على امل�صاركة يف الفعاليات 
مهارات  منظمة  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
الفعالية  هذه  اأن  اىل  لفتاً  العاملية،  اآ�صيا 
موؤ�ص�صات  م���ن  ر���ص��م��ي��ة  ب��رع��اي��ة  حت��ظ��ى 
متخ�ص�صة  دول���ي���ة  و����ص���رك���ات  ح��ك��وم��ي��ة 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مركز  وه��ي 
ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي، وم����ه����ارات الإم�������ارات، 
ماليزيا،  وم����ه����ارات  رو����ص���ي���ا،  وم����ه����ارات 
باإقليم  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  تنمية  وج��ه��از 
 ،Studica و�صركة  الرو�صي،  �صخالني 
 ،OEP و���ص��رك��ة   ،Huawei و���ص��رك��ة 
و�صركة   ،Coex و�صركة   ،1C و�صركة 

.Autodesk و�صركة   ،MCM
ت�صريحه  مبارك  الدكتور  �صعادة  واأختتم 
ت��ت��خ��ذ من  ال���ت���ي   - امل��ن��ظ��م��ة  اأن  ق���ائ���ال 
اأب��وظ��ب��ي م��ق��راً ل��ه��ا - ت��ع��م��ل وف���ق اأرق���ى 
بها  املعمول  والأنظمة  والقوانني  املعايري 
العامل  ودول  العاملية  امل��ه��ارات  منظمة  يف 
املتقدم، من اأجل �صمان مواكبة دول اآ�صيا 
العامل يف  ي�صهدها  التي  التطورات  لكافة 

خمتلف املهارات، بالإ�صافة  اإىل التن�صيق 
مع كافة اجلهات املعنية لتوفري وا�صتحداث 
املت�صابقني  ل��ت��م��ك��ني  ال���الزم���ة  الآل����ي����ات 
م���ن الإب������داع يف ك��اف��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات مبا 
الإبداعية  بالقدرات  الرت��ق��اء  يف  ي�صاهم 
القارة  دول  و�صباب  الإم���ارات  �صباب  لدى 
امل�صاركة.  ال�صديقة  وال����دول  الآ���ص��ي��وي��ة 
الرئي�س  ال�صويدي  فهر  املهند�س  واأو�صح 
التنفيذي ملنظمة مهارات اآ�صيا العاملية اأن 
مهارات اآ�صيا العاملية الفرتا�صي  "حتدي 
للمواهب  ه���ام  ملتقى   "2021 ال����ودي 
الآ�صيوية والعاملية ممن ترتاوح اأعمارهم 

من 18 اإىل 25 عاماً املطلوبة للتناف�س 
يف م���ه���ارات خم��ت��ل��ف��ة وت���ب���ادل اخل����ربات 
اآ�صيا  ���ص��ب��اب  يتناف�س  ح��ي��ث  ب��ي��ن��ه��م،  ف��م��ا 
وال��ع��امل خ��الل ه��ذا التحدي يف 13 من 
ت�صميم  بينها  التي من  املتقدمة  املهارات 
واحلو�صبة  اللكرتونية،  املواقع  وتطوير 
الهواتف  تطبيقات  وتطوير  ال�صحابية، 
اجلرافيكي،  وال��ت�����ص��م��ي��م  امل���ح���م���ول���ة، 
والهند�صة امليكانيكية الأوتوكاد، والألعاب 
ثالثية الأبعاد، والروبوتات، كما يتناف�س 
النا�صئة  ف��ئ��ة  اأي�������ص���اً؛  امل�����ص��اب��ق��ة  خ����الل 
18 ع���ام���اً يف ثماين  اأق����ل م���ن  مم���ن ه���م 
املواقع  وت��ط��وي��ر  ت�صميم  وه���ي  م���ه���ارات 
اجلرافيكي،  وال��ت�����ص��م��ي��م  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
"الأوتوكاد"،  م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  وال��ه��ن��د���ص��ة 
والروبوتات،  الب��ع��اد،  ثالثية  والأل���ع���اب 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���رام���ج  وح���ل���ول 
اجلوية  ال��روب��وت��ات  وت�صغيل  ل��الأع��م��ال، 
اأن ه��ذا التحدي  ب���دون ط��ي��ار، لف��ت��ا اىل 
وال�صركاء  الأع�������ص���اء  ال�����دول  ي�صتقطب 
ال�������ص���ن���اع���ة، وال�����وك�����الت  ال����دول����ي����ني يف 
احلكومية واملوؤ�ص�صات التعليمية، ليتعاون 
ون�صر  املواهب  ت�صجيع  اأج��ل  من  اجلميع 
املعايري العاملية للمهارات والكفاءات وفق 

معايري عاملية؛ يف كافة دول قارة اآ�صيا. 

بدعوة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

الأمني التنفيذي لحتاد »الأرينينا«  يف حما�ضرة افرتا�ضية حول جهود الحتاد 
يف زراعة النخيل واإنتاج التمور بح�ضور 57 خبريًا وفنيًا ميثلون 13 دولة

الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات ي�ضتقبل نوف اجلنيبي احلا�ضلة  على زمالة اجلمعية الدولية لعلم النف�س الإيجابي

مب�ضاركة 800 �ضخ�ضية ميثلون 26 دولة وبالتعاون مع اأبوظبي التقني

منظمة اآ�ضيا العاملية توا�ضل بنجاح تنظيم حتدي املهارات الفرتا�ضي حتى 15 اأغ�ضط�س اجلاري
يف 20 مهارة حتت اإ�ضراف 325 من اخلرباء واحلكام يتناف�ضون  متحديا   275 ال�ضام�ضي:  مبارك  • الدكتور 

اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية تقدم 
ن�ضائح توعوية للمزارعني خالل فرتة ال�ضيف

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية جمموعة من الن�صائح  قدمت هيئة 
والإر���ص��ادات التي تقلل من الآث���ار ال�صلبية لرت��ف��اع درج��ات احل���رارة على 

املزروعات خالل فرتة ال�صيف ، 
الري  ���ص��رورة مراقبة عملية  اإىل  امل���زارع  وع��م��ال  اأ���ص��ح��اب  الهيئة  ودع��ت 
ل�صمان بقاء رطوبة الرتبة كافية ومتجان�صة خالل مو�صم النمو و التاأكد 
اتباع  و���ص��رورة  للمح�صول،  ال�صطحي  ال��ري  امل�صتخدم يف  امل��اء  نظافة  من 
ممار�صات الري اجليدة وجتنب الري خالل اأوقات الذروة مع مراعاة الري 
يف ال�صباح الباكر اأو قبل غروب ال�صم�س، وعلى فرتات متقاربة حر�صاً على 
ع��دم تبخر املياه نتيجة لرتفاع درج��ات احل��رارة يف ف��رتات النهار ، حيث 
اأن  الري امل�صائي اأو يف ال�صباح الباكر ي�صمح للنبات بالحتفاظ بالرطوبة 

خالل �صاعات النهار احلار .
التنبيه على عمال  اأهمية متابعة كفاءة �صبكة الرّي و  واأك��دت الهيئة على 
مهند�صو  يقدمها  ال��ت��ي  والإر����ص���ادات  بالن�صائح  التقيد  ب�����ص��رورة  امل����زارع 
الإر�صاد واتباع توجيهات الري ال�صحيحة وتعزيز كفاءة ال�صبكة وزيادة عدد 
ال�صتاء  باملقارنة مع ف�صل  ال�صيف  دائمة خالل فرتة  الري ب�صورة  مرات 

والذي يتطلب عدد مرات اأقل لري املحا�صيل.
نوع  ح�صب  ل��ل��م��زارع��ني  امل��ق��دم��ة  والإر�����ص����ادات  الن�صائح  الهيئة  و�صنفت 
حيث  املك�صوف  احلقل  م��زارع  يخ�س  فيما  امل��زروع��ة،  واملحا�صيل  ال��زراع��ة 
با�صتغالل فرتة  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  ين�صح خرباء هيئة 
عملية  يف  مهمة  خطوة  ميثل  ال��ذي  ال�صم�صي  التعقيم  اإج���راء  يف  ال�صيف 
اإجراء تعقيم �صم�صي كامل للرتبة خالل  الزراعة حيث ميكن للمزارعني 
اأغ�صط�س من خالل  �صهر  نهاية  اإىل  �صهر مايو  ابتداء من  ال�صيف  ف�صل 
واملعامل  اإثيلني(  )بويل  الأ�صود  اأو  ال�صفاف  البال�صتيك  ب�صرائح  تغطيتها 
البنف�صجية وذلك لرفع درجة حرارة الرتبة والق�صاء على  بالأ�صعة فوق 

الآفات والنيماتودا و الأع�صاب ال�صارة.
اأن املزارع التي تتبع نظام الزراعة يف البيوت ال�صبكية  اإىل  واأ�صارت الهيئة 
ميكنها هي الأخرى اإجراء التعقيم ال�صم�صي خالل فرتة ال�صيف بعد اإزالة 
الغطاء ال�صبكي وتعري�س الرتبة لل�صم�س وتعقيمها للتخل�س من الآفات 

والأع�صاب ال�صارة .
وبالن�صبة لالإر�صادات والن�صائح اخلا�صة بالبيوت املحمية فقد اأعدت الهيئة 
دورية،  ب�صورة  بها  املحمية  البيوت  اأ�صحاب  توعية  يتم  بالن�صائح  قائمة 
حيث ين�صح بالتاأكد من كفاءة اأنظمة التربيد والتهوية يف البيوت املحمية 
البيوت  داخ��ل  ال�صغط  لتقليل  م�صتمرة  ب�صورة  امل���رواح  ت�صغيل  وم��راع��اة 
البال�صتيكي  والغطاء  احل��دي��دي  الهيكل  �صالمة  من  التاأكد  مع  املحمية 
وعدم تعر�صه للتلف، وت�صدد الهيئة على �صرورة التاأكد من عمل الكهرباء 
يف املزرعة ومن �صالمة وجاهزية املولد الكهربائي الحتياطي حر�صاً على 

ا�صتمرار التربيد داخل البيت املحمي .
اإىل  الهيئة  الآف��ات فقد نوهت  بالن�صبة لالإر�صادات اخلا�صة مبكافحة  اأما 
م�صائد  ا�صتخدام  خ��الل  من  وذل��ك  واملحا�صيل  الأ�صجار  مراقبة  اأهمية 
والال�صقة  وال�صوئية  الفرمونية  كامل�صائد  املختلفة  باأنواعها  احل�صرات 
حيث تكمن اأهمية تلك امل�صائد يف معرفة مواعيد ظهورها وبداية الإ�صابة 
وتوقيت عمليات املكافحة مع �صرورة مكافحة الآفات احل�صرية التي تن�صط 

مع ارتفاع درجات احلرارة مثل ح�صرة املن، و�صانعات الأنفاق.
كما �صددت على �صرورة جتنب ر�س الأوراق والأزه��ار باملاء لتجنب ارتفاع 
املحيطة  املنطقة  تغطية  يف�صل  حيث  ال�صارة  الفطريات  ومن��و  رطوبتها 
ب�صاق ال�صجرة اأو ال�صتلة ب�صارة اخل�صب اأو ب�صعف النخيل للحد من عملية 
املمار�صات  اأف�صل  اتباع  اأهمية  على  واأك���دت  ال��رتب��ة.   وجفاف  املياه  تبخر 
التي ت�صاهم يف احلفاظ على جودة الثمار وقيمتها الت�صويقية واحلد من 
ترك  وع��دم  احل�صاد  بعمليات  كالتعجيل  منها  الفاقد  وتقليل  تدهورها 
الثمار بعد عملية اجلني يف احلقل لتجنب تعر�صها لأ�صعة وحرارة ال�صم�س 
العالية والإ�صراع يف عمليات التربيد املبدئي والفرز والتعبئة �صمن درجة 
التوريد  عملية  خ��الل  املح�صول  نقل  ���ص��رورة  م��ع  بها  امل��و���ص��ى  احل����رارة 
يف  ال�صحيحة  املمار�صات  اتباع  اأن  حيث  لذلك.  وجمهزة  م��ربدة  ب�صيارات 
عمليات ما بعد احل�صاد �صت�صاهم يف خف�س الفاقد من الثمار مبا يزيد عن 
%40 . وتهيب الهيئة بجميع اأ�صحاب املزارع اتباع هذه الن�صائح ومتابعة 
حلماية  ال��الزم��ة  الحتياطات  كافة  اتخاذهم  من  للتحقق  امل��زرع��ة  عمال 
املزرعة واملحا�صيل املزروعة فيها بالإ�صافة اإىل حماية اأنف�صهم من خماطر 

ارتفاع درجات احلرارة .

اإ�ضرتاتيجيات �ضون غزال الداما 
.. اأندر الغزلن يف العامل

•• العني - الفجر

متتد ر�صالة حديقة احليوانات بالعني يف حماية احلياة الربية اإىل اأرجاء 
خمتلفة من العامل ومن اأبرزها اإ�صرتاتيجية �صون غزال الداما الأفريقي 
املخت�صني  من  عدد  مب�صاركة  احلديقة  و�صعتها  التي   2028-2019
غزال  حتت�صن  وحمميات  ح��ي��وان  ح��دائ��ق  ممثلي  و  الأفريقية  ال���دول  يف 
الداما يف جمموعاتها. تهدف الإ�صرتاتيجية اإىل مراجعة وحتديث اأهداف 
املّتبعة  الأول��وي��ة  الإج���راءات  وو�صع  وحتديد  الداما  غ��زال  �صون  وخطط 

للحد من خماطر انقرا�صه داخل وخارج البيئات الطبيعية.
وتركز الإ�صرتاجتية على حتديث اأهم املعلومات املتعلقة بغزال الداما من 
حيث اأعداده ومواقع تواجده يف البيئات الطبيعية، والإجراءات التي تتبعها 
فر�س  ومناق�صة  انقرا�صه،  ن�صبة  من  للحد  الغزال  هذا  حماية  يف  ال��دول 
اإعادة اإطالقه يف الربية اإىل جانب مراجعة املواقع املحتملة لربامج اإعادة 
املحتملة  الوراثية  والتحديات  اجلينية  الأبحاث  نتائج  وعر�س  الإط��الق، 

بني الغزلن يف الربية واحلدائق واملحميات.  
كما تعمل اإ�صرتاتيجية �صون غزال الداما حلديقة احليوانات بالعني على 
درا�صة الحتياجات التدريبية والدورات الفنية املتخ�ص�صة التي يحتاجها 
العينات  واأخ��ذ  ال��غ��زلن  ونقل  امليدانية،  الأب��ح��اث  املعنني يف جم��ال  جميع 

الالزمة لالأبحاث وغريها. 
هذا  يف  وال�صباقة  ال��رائ��دة  املوؤ�ص�صة  كونها  التوجه  ه��ذا  احلديقة   وتتبنى 
املجال، حيث حتت�صن حوايل 80  غزال داما تنتمي اإىل نوعني؛ هما غزال 
"اأدرا" وغزال "املهر" وكالهما ي�صّنف من نوع غزال الداما. ويعترب غزال 
يف  اأع���داده  ت�صل  اخل��ط��ورة حيث  عالية  بدرجة  بالنقرا�س  ال��دام��ا مهدد 

الربية اإىل قرابة 100 غزال فقط.
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يعاين معظم النا�ض من الغثيان يف مرحلة ما من حياتهم، وال�ضعور بالغثيان هو ا�ضطراب يف املعدة 
قد يجعلك ت�ضعر بالرغبة يف التقيوؤ.

 وبالن�ضبة للبع�ض، يحدث هذا االإح�ضا�ض غري املريح بعد تناول الطعام، وعادة ما يكون ذلك بعد 
30 اإىل 60 دقيقة من الوجبة، وقد ي�ضتمر من �ضاعة اإىل ثالث �ضاعات، كما تقول الدكتورة جي�ضي 
 SOMC Gastroenterology بي هوتون، املديرة الطبية االأوىل الأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف

.Associates
واإذا �ضعرت بالغثيان بعد تناول الطعام، فاإليك �ضبعة من االأ�ضباب االأكرث �ضيوعا لهذه احلالة وكيفية 

عالجها ب�ضكل �ضحيح.

احلمل:  .1
الغثيان اأثناء احلمل ل يحدث فقط يف ال�صباح، 
والع�صاء  الغداء  بعد  اأي�صا  يحدث  اأن  ميكن  بل 
والوجبات اخلفيفة، وذلك لأن الن�صاء احلوامل 
التنا�صلية  ال���غ���دد  "موجهة  ه���رم���ون  ي��ن��ت��ج��ن 
امل�صيمية الب�صرية" )HCG(، والذي ياأتي مع 

الغثيان كاأثر جانبي.
اأمرا�س  طبيب  �صونبال،  نيكيت  واأ���ص��اف 
اجلهاز  اأم�����را������س  واأخ�������ص���ائ���ي  ب��اط��ن��ي��ة 
ال�صرتوجني  "ارتفاع هرمون  اله�صمي: 
اأو التغيري يف توازن البكترييا يف الأمعاء 

اآخر  �صببا  يكون  اأن  اأثناء احلمل ميكن 
للغثيان بعد زيادة الأكل".

الغذائي: الت�ضمم   .2
من املعروف اأن الت�صمم الغذائي ميكن اأن ي�صبب 
اإما  امللوثة  الأطعمة  اإن  الغثيان. وتقول هوتون 
اله�صمي  اجل��ه��از  تعطل  بكترييا  اأو  ب��ف��ريو���س 

وت�صبب الغثيان والقيء يف كثري من الأحيان.
ت�صبب  التي  البكترييا  وع��ادة، متوت 
عند  ال����غ����ذائ����ي  ال���ت�������ص���م���م 
ت���ع���ر����ص���ه���ا ل�����درج�����ات 
اأع�����ل�����ى من  ح����������رارة 
درج�������������ة   140
وهذا  ف��ه��رن��ه��اي��ت. 
اأن  يف  ال�������ص���ب���ب  ه����و 
الأط�����ع�����م�����ة امل����ع����ب����اأة 
مثل  وال��ن��ي��ئ��ة،  م�صبقا 
والفواكه  ال�����ص��ل��ط��ة 
غري  وال�������ل�������ح�������وم 
جيدا،  امل��ط��ب��وخ��ة 
ه�����ي الأ�����ص����ب����اب 
ال�������������ص������ائ������ع������ة 
ل�����ل�����ت�����������ص�����م�����م 
لأنها  ال��غ��ذائ��ي 
مطبوخة،  غ����ري 
ك���������م���������ا ي�������ق�������ول 

�صونبال.
تعاين  ك��ن��ت  واإذا 
اأي�صا من الإ�صهال 
واحل����م����ى وال����ق����يء 
امل����ع����دة، فمن  وت��ق��ل�����ص��ات 
الغثيان  ي���ك���ون  اأن  امل���رج���ح 

ب�صبب الت�صمم الغذائي.
بزيارة  الأط����ب����اء  وي��ن�����ص��ح 
عانى  اإذا  ف����ورا  ال��ط��ب��ي��ب 
القيء  م����ن  م����ا  ���ص��خ�����س 
الأمل  اأو  ال���������دم���������وي، 
ال�����روؤي�����ة  اأو  ال���������ص����دي����د، 
الإ�صهال  اأو  ال�����ص��ب��اب��ي��ة، 

لأكرث من ثالثة اأيام.

الطعام  حتمل  عدم   .3

اأو احل�ضا�ضية:
ل  اأو  منه  ح�صا�صية  ل��دي��ك  �صيئا  ت��اأك��ل  عندما 
تتحمله، فاإن جهاز املناعة يف ج�صمك ي�صتجيب 
 E املناعي  الغلوبولني  مثل  الكيميائية،  للمواد 
اأو كما يعرف ب� IgE، واله�صتامني، التي ميكن 
يقول  ك��م��ا  ال��غ��ث��ي��ان،  م��ث��ل  اأع��را���ص��ا  ت�صبب  اأن 

�صونبال.
ومن بني اأكرث اأنواع احل�صا�صية الغذائية �صيوعا 
وال�صمك،  وال�����ص��وي��ا،  وال��ق��م��ح،  ال��ب��ي�����س،  ه���ي: 

واملحار، والفول ال�صوداين.
اأن غثيانك ناجت عن ح�صا�صية،  واإذا كنت تعتقد 
ميكنه  الذي  احل�صا�صية  اأخ�صائي  زي��ارة  فعليك 
تكون  قد  التي  الأطعمة  حتديد  يف  م�صاعدتك 

م�صوؤولة عن ذلك.

املريئي: املعدي  اجلزر  مر�ض   .4
 ،)GERD( يحدث مر�س اجلزر املعدي املريئي
املعروف اأي�صا با�صم الرجتاع احلم�صي ، عندما 
اإىل  ي��وؤدي  امل��ريء، ما  اإىل  املعدة  يتدفق حم�س 

التهابه، ما قد يوؤدي اإىل الغثيان.
املعدة  يف  ح��رق��ة  م���ن  اأي�����ص��ا  ت��ع��اين  ك��ن��ت  واإذا 
يف  وا�صطراب  مزمن  و�صعال  البلع  يف  و�صعوبة 

النوم، فقد يكون الغثيان ب�صبب ارجتاع املريء.
يهدد  ل  احلم�صي  الرجت���اع  اأن  بالذكر  جدير 
احل��ي��اة، ول��ك��ن ا���ص��ت��م��رار ال��ت��ه��اب اأن��ب��وب املريء 
اأك��رث خطورة مثل  اإىل م�صاكل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
التهاب املريء، وقد يتطلب املزيد من العالجات 

وحتى اجلراحة.

الع�ضبي: القولون  متالزمة   .5
الع�صبي )IBS( على  القولون  توؤثر متالزمة 
النتفاخ  مثل  اأعرا�صا  وت�صبب  الغليظة  الأمعاء 

والت�صنج والغثيان.
لتهيج  �صبب حمدد  يوجد  "ل  �صونبال:  ويقول 
ال���ق���ول���ون ال��ع�����ص��ب��ي. وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن معظم 
بعد  التفاقم  اإىل  القيء، متيل  الأع��را���س، مثل 
واأحيانا  ه�صمه.  ي�صعب  ال���ذي  الطعام  ت��ن��اول 
ب�صبب  اأي�صا  الع�صبي  القولون  غثيان  يحدث 

بع�س الأطعمة املحفزة اأو الأدوية اأو الإجهاد".

وي�صمل عالج القولون الع�صبي، جتنب الأطعمة 
التي تثري الأعرا�س، والتمرين املنتظم، و�صرب 
الكثري من ال�صوائل، والتخلي عن الأطعمة التي 
واأي�صا  الغلوتني،  مثل  الغازات  ت�صبب  اأن  ميكن 

تناول مكمل الألياف اأو ملني.

املرارة: مر�ض   .6
ال�صعور  اإىل  امل��رارة  اأ�صكال مر�س  ت��وؤدي معظم 
الع�صو  لأن  وذلك  الطعام،  تناول  بعد  بالغثيان 
يعمل على دفع الع�صارة ال�صفراوية اإىل الأمعاء 

الدقيقة وي�صاعد على اله�صم.
املرارة،  على  توؤثر  حالة  اأي  هو  امل���رارة  ومر�س 
املرارة  وح�صى  امل���رارة  التهاب  الأمثلة  وت�صمل 

والغرغرينا.
ويقول ديفيد كالرك، الأ�صتاذ امل�صاعد ال�صريري 
لأمرا�س اجلهاز اله�صمي: "اإذا مت اإعاقة تدفق 
الع�صارة ال�صفراوية، على �صبيل املثال بوا�صطة 
ح�صوة يف املرارة، فاإن التمدد الناجت على املرارة 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  بها  املرتبطة  ال��ق��ن��وات  اأو 

الغثيان".
وت�����ص��م��ل ال��ع��الم��ات الأخ�����رى مل��ر���س امل�����رارة ما 

يلي:
-ا�صفرار اجللد اأو بيا�س العينني.

-الق�صعريرة.
-اأمل يف اجلانب الأمين من البطن

-البول الداكن
اأعاله،  امل��ذك��ورة  اأي��ا من الأع��را���س  واإذا واجهت 
ت�صخي�س  ميكنه  ال���ذي  ال��ط��ب��ي��ب  ب���زي���ارة  ف��ق��م 
حالتك وتقدمي العالج املنا�صب. ونادرا ما يكون 

مر�س املرارة حالة مهددة للحياة.

التوتر: اأو  القلق   .7
اأن التوتر والقلق لي�صا كافيني للتعامل  كما لو 
ال�صحة  م�����ص��ك��الت  ف�����اإن  م��ع��ه��م��ا مب���ف���رده���م���ا، 
يف  م�صاكل  اأي�صا  ت�صبب  اأن  ميكن  ه��ذه  العقلية 

اجلهاز اله�صمي مثل الغثيان اأو الإ�صهال.
اأن  الإجهاد  لهرمونات  "ميكن  هوتون:  وتقول 
توؤثر على كيفية تقل�س اجلهاز اله�صمي لدينا، 

اإما اأن تبطئه اأو ت�صرعه".

الغثيان  لك  ي�صبب  القلق  كان  اإذا  ما  ولتحديد 
ب��ع��د ال���وج���ب���ة، اح��ت��ف��ظ ب���دف���رت ي���وم���ي���ات عن 
ت�صعر  ومتى  بالقلق  فيها  ت�صعر  التي  الأوق���ات 
بالغثيان. وبهذه الطريقة ميكنك مالحظة اأي 

اأمناط بني الثنني.
وتت�صمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:

-التاأمل
-متارين التنف�س

-ممار�صة الريا�صة بانتظام

-العمل مع اأخ�صائي ال�صحة العقلية
كيفية تقليل الغثيان:

-احلد من الن�صاط بعد الأكل مبا�صرة
-تناول وجبات �صغرية متكررة

-ا�صتهالك الزجنبيل
-�صرب ال�صوائل الباردة وال�صافية ببطء

-جتنب الأطعمة املعروفة امل�صببة للح�صا�صية
-عدم تنظيف اأ�صنانك بعد الأكل مبا�صرة

-تناول الأطعمة اخلفيفة 

ا�ضطراب يف املعدة قد يجعلك ت�ضعر بالرغبة يف التقيوؤ

احلالة هذه  منع  وكيفية  الأكل  بعد  بالغثيان  لل�ضعور  حمتملة  اأ�ضباب   7

خطورة  عن  رومانينكو،  تاتيانا  الدكتورة  ك�صفت 
وال����دخ����ول مبا�صرة  م���ن اجل����و احل�����ار  الن���ت���ق���ال 
ل  لكي  عمله  يجب  ال��ذي  وم��ا  مكّيف.  مكان  اإىل 

منر�س.
ت�صري الدكتورة، يف حديث لراديو "�صبوتنيك"، اإىل 
اأنه يف درجة حرارة الهواء العالية، يخاطر النا�س 
بالإ�صابة باملر�س بدخولهم من ال�صارع احلار، اإىل 

مكان بارد ت�صتخدم فيه مكيفات الهواء.
وامل�صكالت  ب��ال��زك��ام  الإ���ص��اب��ة  لتجنب  وت�����ص��ي��ف، 
اإىل تغري  التعر�س  الأخ��رى، يجب عدم  ال�صحية 
مفاجئ يف درجات احلرارة، ومن اأجل ذلك، يجب 

منا�صبة.  ح���رارة  ب��درج��ة  ال��ه��واء  مكيف  يعمل  اأن 
وهذه قاعدة حيوية يف اجلو احلار.

البيت ل  اإىل  ال�صارع  ال��دخ��ول من  "عند  وت��ق��ول، 
16 درجة  داع��ي لت�صغيل املكيف ف��ورا على درج��ة 
مئوية. اأي يجب األ يزيد اختالف درجات احلرارة 
6-8 درج���ات. وه��ذا يعني عند ال��دخ��ول من  عن 
درجة  تخفي�س  ي��ج��ب  م��ث��ال  ال��ب��ي��ت  اإىل  ال�����ص��ارع 
ال�صيء  حرارة الهواء يف الداخل تدريجيا. ونف�س 
ي��ج��ب ع��م��ل��ه يف ���ص��ال��ون ال�����ص��ي��ارة. وه����ذه قاعدة 

اأ�صا�صية اأوىل".
وحتذر الدكتورة من اجللو�س مبا�صرة اأمام مكيف 

الهواء، خا�صة اإذا تطلب الأمر البقاء فرتة طويلة 
يف املكان الذي يعمل فيه املكيف.

الثانية، يجب و�صع  الأ�صا�صية  "والقاعدة  وتقول، 
باجللو�س  ين�صح  ل  اأي  �صحيحة.  ب�صورة  املكيف 
املكيف  ب��ني  امل�صافة  وت��ك��ون  مبا�صرة،  املكيف  اأم���ام 
وم��ك��ان اجل��ل��و���س ن��ح��و 1.5-2 م���رت. ك��م��ا يجب 
اإىل مكان جلو�س  املكيف موجه مبا�صرة  األ يكون 

الإن�صان يف املكتب اأو البيت".
الأتربة  برتاكم  ال�صماح  بعدم  الدكتورة  وتن�صح 
فلرت  تنظيف  يجب  لذلك  املكيف.  يف  والبكترييا 

املكيف ب�صورة دورية.

يجب عدم التعر�ض اإىل تغري مفاجئ يف درجات احلرارة

كيف نحمي اأنف�ضنا من اأ�ضرار 
املكّيفات يف اجلو احلار؟

اأثبت علماء جامعة بوردو الأمريكية، اأن تناول 
البطاطا امل�صلوقة اأو امل�صوية، يخف�س م�صتوى 

�صغط الدم وي�صاعد على منع ارتفاعه.
وت�صري جملة Nutrients، اإىل اأن البطاطا 
النظام  يف  للبوتا�صيوم  الرئي�صي  امل�����ص��در  ه��ي 

الغذائي الغربي. 
وق��د در����س ب��اح��ث��ون م��ن جامعة ب����وردو، تاأثري 
الدم  �صغط  م�صتوى  يف  البوتا�صيوم  مكمالت 
وع���وام���ل اخل��ط��ر الأخ������رى لأم����را�����س القلب 

والأوعية الدموية.
واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج الخ��ت��ب��ارات ال�����ص��ري��ري��ة التي 
�صارك فيها 30 رجال وامراأة يعانون من ارتفاع 
م�صتوى �صغط الدم، اأو لديهم ال�صتعداد لذلك. 
يوؤدي  امل�صوية،  اأو  امل�صلوقة  البطاطا  تناول  اأن 
النقبا�صي  الدم  �صغط  م�صتوى  تخفي�س  اإىل 
مقارنة مبجموعة التحكم التي تناول اأفرادها 
املتحدة  الوليات  التقليدي يف  الغذائي  النظام 

ولكن من دون البطاطا.
واأث���ب���ت ال��ب��اح��ث��ون اأي�����ص��ا، اأن����ه خالفا 

لالعتقاد ال�صائد عن م�صار البطاطا 
الدموية  والأوع��ي��ة  للقلب  املقلية 

من  غ�����رام   100 )حت���ت���وي 
على  امل���ق���ل���ي���ة  ال���ب���ط���اط���ا 

�صعرة   330

���ص��ل��ب��ا ع��ل��ى الأوعية  اأن���ه���ا لت���وؤث���ر  ح����راري����ة(، 
الدموية. 

ال�صوديوم  احتبا�س  تقلل من  البطاطا  اأن  كما 
اأف�صل يف هذا املجال من  اأنها  يف اجل�صم، حتى 

مكمالت البوتا�صيوم.
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور ك����وين وي���ف���ر، رئ��ي�����س فريق 

البحث، 
تقليل  ���ص��رورة  على  دائ��م��ا  الرتكيز  "يجري 
الغذائي،  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�������ص���ودي���وم  ا���ص��ت��ه��الك 
�صغط  م�صتوى  على  اأف�صل  ب�صورة  لل�صيطرة 

الدم،
القلب  ب��اأم��را���س  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  وتخفي�س   
والأوعية الدموية، وهذا لي�س اأكرث من ن�صف 

امل�صكلة.
 لأن البوتا�صيوم يلعب دورا مهما اأي�صا. وميكن 
البوتا�صيوم  ب��ني  الن�صبية  العالقة  اإن  ال��ق��ول، 
اأكرث  ه���ي  وال�������ص���ودي���وم، 

اأهمية يف امل�صفوفة الغذائية باأكملها".
ت�صكل  ال��ب��ط��اط��ا  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون،  وي�����ص��ري 
ي�صتهلكها  التي  اخل�����ص��روات  م��ن  باملائة   20
مهمة  البطاطا  اأن  يعني  وه���ذا  الأم��ري��ك��ي��ون. 

جدا، 
املواد  يف  النق�س  تعوي�س  على  ت�صاعد  لأن��ه��ا 
والبوتا�صيوم.  ال��غ��ذائ��ي��ة  والأل����ي����اف  امل��غ��ذي��ة 
وتناول حبة بطاطا متو�صطة احلجم يف اليوم، 
اليومية  اجل�صم  حاجة  م��ن  باملئة   10 يغطي 

للبوتا�صيوم.
تعتمد  ال�صتنتاجات  ه��ذه  الباحثون،  وي�صيف 
الختبارات  لأن  حم���دودة.  اأول��ي��ة  بيانات  على 
ن�صبة  ارت��ف��اع  ت��اأث��ري  درا���ص��ة  �صملت  ال�صريرية 
م�صتوى  على  الغذائي  النظام  يف  البوتا�صيوم 

�صغط الدم .
الدرا�صات لتحديد   لذلك يجب موا�صلة هذه 
للبطاطا  امل��ف��ي��دة  اخل�����ص��ائ�����س  ب���ني  ال��ع��الق��ة 

وطرق طهوها.

اإثبات الفوائد ال�ضحية للبطاطا
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املال والأعمال

بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع ومركز دبي 
لل�ضلع املتعددة يعززان العالقات مع وزارة 

القت�ضاد وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع
•• دبي-الفجر: 

حكومي  لوفٍد  ا�صت�صافتها  عن  اأم�س  وال�صلع  للذهب  دب��ي  بور�صة  اأعلنت 
املتعددة.  لل�صلع  دبي  مركز  مع  جنب  اإىل  جنًبا  مكاتبها  يف  امل�صتوى  رفيع 
وجاءت زيارة الوفد الذي تراأ�صه معايل وزير القت�صاد الإماراتي الدكتور 
عبداهلل بن طوق املري، والرئي�س التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق املالية 
وال�صلع �صعادة الدكتورة مرمي ال�صويدي، بهدف تعزيز العالقات الثنائية 

ودعم منو تداول الذهب وال�صلع وامل�صتقات املالية والعمالت امل�صفرة.
للذهب  دب��ي  بور�صة  ممثلي  كبار  ال��رف��ي��ع،  ال��وف��د  ا�صتقبال  يف  وك��ان  ه��ذا 
الأول  التنفيذي  الرئي�س  املتعددة، مبا يف ذلك  لل�صلع  وال�صلع ومركز دبي 
اإدارة بور�صة  املتعددة، ورئي�س جمل�س  لل�صلع  التنفيذي ملركز دبي  واملدير 
لي�س  للبور�صة  التنفيذي  والرئي�س  �صلّيم،  بن  اأحمد  وال�صلع  للذهب  دبي 

ميل، وع�صو جمل�س الإدارة فريال اأحمدي، وكبار مدراء البور�صة.
ه���ذا وج���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل���ري و���ص��ع��ادة الدكتورة 
مركز  ومقر  للذهب  دب��ي  بور�صة  مكاتب  على  ال��زي��ارة  خ��الل  ال�صويدي، 
التطورات  اأح��دث  الوفد على  املا�س. كما اطلع  املتعددة يف برج  لل�صلع  دبي 
يف بور�صة دبي للما�س، ومكتب عملية كيمربيل، وخزينة مركز دبي لل�صلع 

املتعددة، ومن�صاأة داميوند فاوندري يف دبي.
ومثلت هذه الزيارة فر�صة مهمة ملناق�صة العالقات والتعاون امل�صتمر بني 
اإىل  بالإ�صافة  وال�صلع،  املالية  الأوراق  وهيئة  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة 
الوقوف على اآخر امل�صتجدات والتحديات والفر�س يف ال�صوق، وا�صتعرا�س 
خدمات جمموعة بور�صة دبي للذهب ومن�صتها الرائدة اأمام معايل وزير 
القت�صاد والوفد املرافق. اإىل ذلك، �صارك فريق بور�صة دبي للذهب وال�صلع 

مع الوفد، خطط اإطالق جمموعة متنوعة من العقود الآجلة اجلديدة.
ويف تعليقه على هذه الزيارة، قال اأحمد بن �صليمِّم، الرئي�س التنفيذي الأول 
اإدارة بور�صة  املتعددة، ورئي�س جمل�س  لل�صلع  التنفيذي ملركز دبي  واملدير 
دبي للذهب وال�صلع: “توؤكد الزيارة التي �صّرفنا بها اليوم معايل عبداهلل 
الرئي�صي  ال��دور  ال�صويدي  بطي  م��رمي  الدكتورة  و�صعادة  امل��ّري  ط��وق  بن 
يف  وال�صلع  للذهب  دب��ي  وبور�صة  املتعددة  لل�صلع  دب��ي  مركز  يلعبه  ال��ذي 
العمل جنًبا  اإىل موا�صلة  الإماراتي. ونتطلع  وازده��ار القت�صاد  دعم منو 
اإىل جنب مع وزارة القت�صاد وهيئة الأوراق املالية وال�صلع لن�صهم معاً يف 
ر�صم مالمح م�صتقبل التجارة وتر�صيخ مكانة دبي كمركز رئي�صي للتجارة 

يف املنطقة والعامل«.
واأ�صاف لي�س ميل، الرئي�س التنفيذي لبور�صة دبي للذهب وال�صلع: “تعد 
من  بكل  جتمعنا  التي  الوثيقة  العالقات  على  مميزة  �صهادة  الزيارة  هذه 
بهذه  وال�صلع. ونحن فخورون جًدا  املالية  الأوراق  القت�صاد وهيئة  وزارة 
ا�صتك�صاف فر�س  التعاون يف  تعزيز  اإىل  ونتطلع  واملثمرة  الطيبة  العالقة 
اإطالق عدد من العقود الآجلة اجلديدة، ف�صاًل عن دخول عامل العمالت 
امل�صفرة. ول �صك باأن دعمهم امل�صتمر يلعب دوًرا مهًما يف حتقيقنا للمزيد 
من الإجن���ازات اجلديدة وتر�صيخ دورن��ا يف دول��ة الإم���ارات. ونحن نتطلع 
التعاون  جمل�س  دول  يف  مقا�صة  ودار  كبور�صة  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار  لن�صبح 

اخلليجي«.

»اأدنوك« و»فرتيجلوب« تبيعان اأول �ضحنة اأمونيا زرقاء من اإنتاج االإمارات ل�ضركة »اإيتو�ضو« اليابانية

اأدنوك تتعاون مع »اإيتو�ضو« لال�ضتفادة من الأمونيا الزرقاء يف اإنتاج الأ�ضمدة

الحتاد للقطارات توقع اتفاقية خدمات النقل مع جمموعة بينونة الغربية

�ضراكة اإنرتلين بني طريان الإمارات و»اإيرومار« املك�ضيكية

•• اأبوظبي-الفجر: 

املحُطور  للقطارات،  الحت���اد  �صركة  اأعلنت 
واملحُ�صغل ل�صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية 
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، عن 
بينونة  جمموعة  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
ال�صحن  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ب��ه��دف  الغربية، 
البناء من  بال�صكك احلديدية ونقل مواد 
مرافق املجموعة يف الفجرية اإىل اإماراتي 

اأبوظبي ودبي.
توجيهات  اإط���ار  يف  التفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اآل  زاي��د  ذي��اب بن حممد بن  ال�صيخ  �صمو 
اأبوظبي،  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
“الحتاد  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حلول  تطوير  اإىل  الرامية  للقطارات”، 
ن��ق��ل م�����ص��ت��دام��ة وف��ع��ال��ة ت�����ص��ه��م يف دعم 
املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اقت�صاد 
التفاقيات  اأك�����رب  م���ن  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ع���د 
م�صروع  م��ن  الثانية  للمرحلة  التجارية 
الإماراتية،  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�صكك 
حيث �صيجري مبوجبها نقل ما ل يقل عن 
4.5 مليون طن من الأحجار �صنوياً من 
مرافق املجموعة يف الفجرية اإىل حمطات 
املركز  م����ن  ك����ل  يف  ل���ل���ق���ط���ارات  الحت�������اد 
ال�صناعية  اأب��وظ��ب��ي  مب��دي��ن��ة  اللوج�صتي 
وذلك  ال�صناعية،  دب��ي  ومدينة  )اأي��ك��اد(، 

عرب 643 رحلة قطار �صنوياً. 

كيلومرت  نحو  اإىل  ال��ق��ط��ار  ط��ول  وي�صل 
واحد حيث �صتخ�ص�س الحتاد للقطارات 
طن  اآلف  �صبعة  ب�صعة  ع��رب��ة   70 ن��ح��و 
ل��ل��رح��ل��ة ال����واح����دة، وه����و م���ا ���ص��ي�����ص��ه��م يف 
الطرقات  على  ال�صاحنات  ح��رك��ة  خف�س 

بواقع 120 األف رحلة �صاحنة �صنوياً.  
خلفان  حممد  ال�صيد  ق��ال  ال�صدد،  وبهذا 
الهاملي، رئي�س جمموعة بينونة الغربية: 
الحت����اد  ���ص��رك��ة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  “ي�صعدنا 
ل��ل��ق��ط��ارات ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ح��ل��ول النقل 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ي��ت��ي��ح��ه��ا م�����ص��روع �صبكة 
الإماراتية،  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�صكك 
وال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا حت�����ص��ني ح���رك���ة نقل 
الب�صائع بني اإمارات الدولة وتعزيز قدرة 
ال�صركات العاملة فيها على ال�صتفادة من 
ب��ك��ف��اءة، ومتكينها من  وم���وارده���ا  وق��ت��ه��ا 
وتطوير  اأ�صولها،  ا�صتخدام  توجيه  اإع��ادة 
النقل  تكلفة  اأعمالها من خالل تخفي�س 
وت�صهيل حركة التجارة، ومتكني ال�صركات 
من لعب دوراً فاعاًل يف دفع عجلة التنمية 

القت�صادية يف الدولة«. 
املدير  امل��رزوق��ي  ق��ال حممد  وم��ن جانبه، 
التنفيذي لقطاع �صوؤون ال�صكك احلديدية 
“ي�صرنا  ل��ل��ق��ط��ارات:  الحت�����اد  ���ص��رك��ة  يف 
الغربية  ب��ي��ن��ون��ة  م���ع جم��م��وع��ة  ال��ت��ع��اون 
التي  التجارية  التفاقية  ه��ذه  خ��الل  من 
تعد من بني الأك��رب التي يجري توقيعها 

م�������ص���روع �صبكة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
الإماراتية،  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�صكك 
حيث تن�صم املجموعة اإىل قائمة ال�صركاء 
املتكاملة  النقل  خدمات  من  امل�صتفيدين 
واملتطورة التي توفرها الحتاد للقطارات. 
ك��م��ا ���ص��ت��ت��م��ت��ع امل��ج��م��وع��ة ب���ال���ق���درة على 
املركز  اإىل  ال��ف��ج��رية  م��ن  منتجاتها  ن��ق��ل 
ال�صناعية  اأبوظبي  مدينة  يف  اللوج�صتي 
ال�صناعية  دب��ي  مدينة  وحم��ط��ة  )اأي��ك��اد( 
نقل  خدمات  لها  لتتيح  و�صال�صة،  ب�صرعة 
منو  تعزيز  �صاأنها  من  ومتكاملة  متنوعة 

اأعمالها«.

الحتاد  يف  “نوا�صل  امل���رزوق���ي:  واأ���ص��اف 
ل��ل��ق��ط��ارات ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��خ ال����دور 
ال�����ص��رك��ة لإح����داث  ال����ذي تلعبه  امل���ح���وري 
نقلة نوعية يف قطاع اخلدمات اللوج�صتية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ن��ق��ل ع��ل��ى م�صتوى  وال��ب��ن��ى 
ال��دول��ة، وذل���ك ع��رب ت��وف��ري خ��دم��ات نقل 
والوقت،  التكلفة  حيث  م��ن  فاعلية  اأك��رث 
النبعاثات  امل�صاهمة يف خف�س  اإىل جانب 
دولة  يف  البيئة  على  واحلفاظ  الكربونية 
الإم�����ارات م��ن خ��الل تقليل ع��دد رحالت 

ال�صاحنات على الطرق«.
البناء  اأعمال  للقطارات  الحت��اد  وتوا�صل 

لكل من حمطة مدينة اأبوظبي ال�صناعية 
ال�صناعية،  دب��ي  مدينة  وحمطة  )اأي��ك��اد( 
للبنية  اإ���ص��اف��ة  امل��ح��ط��ات  �صت�صكل  ح��ي��ث 
تتمتع  التي  املتطورة  اللوج�صتية  التحتية 

بها كل من اإمارة اأبوظبي ودبي.
احلديدية  ال�صكك  �صبكة  م�����ص��روع  ��ع��د  ويحُ
اأك����رب م�صاريع  اأح����د  الإم�������ارات  ال��وط��ن��ي��ة 
البنية التحتية يف دولة الإم��ارات ويهدف 
ح���دي���دي���ة وطنية  ���ص��ك��ك  ���ص��ب��ك��ة  ل���ب���ن���اء 
�صاأنها  اآم��ن��ة وم�����ص��ت��دام��ة، م��ن  اإم���ارات���ي���ة 
واخلدمات  النقل  قطاع  منظومة  تعزيز 

اللوج�صتية يف الدولة.

•• دبي-وام:

اأعلنت طريان الإمارات واخلطوط املك�صيكية “اإيرومار” 
�صل�صا  ات�����ص��ال  �صتوفر  اإن���رتلي���ن  ���ص��راك��ة  يف  دخ��ول��ه��م��ا 
املتحدة  وال��ولي��ات  املك�صيك  يف  وجهات  بني  لعمالئهما 
طريان  �صبكة  حم��ط��ات  وخمتلف  �صيتي  مك�صيكو  ع��رب 

الإمارات العاملية.
و�صيتمكن عمالء طريان الإمارات مبوجب هذه ال�صراكة 
من حجز تذاكر ال�صفر من واإىل 12 وجهة يف املك�صيك 
عرب  الإن��رتلي��ن  باتفاقية  م�صمولة  املتحدة  وال��ولي��ات 

كيه  “ئي  الناقلة  بخدمة  والل��ت��ح��اق  �صيتي  مك�صيكو 
ودبي  وبر�صلونة  �صيتي  مك�صيكو  ب��ني   ”256  /255
وال�����ص��ف��ر ب��ع��د ذل���ك ع��رب �صبكة ط���ريان الإم�����ارات التي 
العامل. اأنحاء  120 مدينة يف جميع  من  اأك��رث  تغطي 

الراحة يف حجز  الإنرتلين للعمالء  اتفاقية  تتيح  كما 
الأمتعة  �صيا�صة  مع  واح��دة  بتذكرة  بالكامل  رحالتهم 
التذاكر على  .. وميكن حجز  املوحدة  الأ�صعار  و�صروط 
املوقع ال�صبكي emirates.com اأو من خالل وكالء 
ال�صفر.واأعرب عدنان كاظم الرئي�س التنفيذي للعمليات 
الإم��ارات عن �صعادته بالدخول يف  التجارية يف ط��ريان 

هذه ال�صراكة مع “اإيرومار” ذلك اأن �صبكتها للرحالت 
اجلوية الإقليمية �صتتيح ربط عدد كبري من امل�صافرين 
من مدن املك�صيك وتك�صا�س بالوليات املتحدة مع �صبكة 
العاملية لطريان الإمارات عرب مك�صيكو �صيتي وبر�صلونة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ك���وج���اك  ف��اب��ري�����ص��ي��و  ودب�����ي.وق�����ال 
 : “اإيرومار”  يف  وال��ت��ح��ال��ف��ات  ال�صبكة  ل�صرتاتيجية 
بتميزها  عامليا  ال�صهرية  الإم��ارات  ب�صراكتنا مع طريان 
يف اخلدمة ومركز دب��ي ال��ذي ل مثيل له ن��رى يف هذه 
ل�صركتنا  العالية  اجل��ودة  معايري  على  �صهادة  التفاقية 
حيث اأنها �صتعزز �صبكتنا وحتالفاتنا التي ت�صمل العديد 

م��ن ال��ن��اق��الت ال��دول��ي��ة ال��رائ��دة ال��ت��ي ت��خ��دم املك�صيك.
ال�صراكة  تغطيها  ال��ت��ي  املك�صيك  يف  ال��وج��ه��ات  وت�صمل 
اأكابولكو  م��ن  ك��ال  و”اإيرومار”  الإم����ارات  ب��ني ط��ريان 
 PXM بويرتو اإ�صكونديدو VER فرياكروز ACA
اإك�صتابا/ زيهواتانيجو ZIH اإك�صتيبيك IZT كوليما 
CVM »لزارو كاردينا�س«  �صيوداد فيكتوريا   CLQ
بيدرا�س نيغرا�س PDS تيبيك TPQ .. كما   LZC
تغطي التفاقية اأي�صاً اثنتني من وجهات “اإيرومار” يف 
 MFE وماكالني LRD الوليات املتحدة هما لريدو

يف ولية تك�صا�س.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية /اأدنوك/ اأم�س، بالتعاون مع �صركة 
�صركة  اإىل  الزرقاء  الأمونيا  �صحناتها من  اأوىل  بيع  عن  “فرتيجلوب”، 
“اإيتو�صو” اليابانية ل�صتخدامها يف اإنتاج الأ�صمدة وذلك ثمرًة للجهود 
بني  ال�صناعي  التعاون  لتعزيز  موؤخراً  عنها  الإع��الن  مت  التي  امل�صرتكة 
لالأمونيا  توريد جديدة  �صال�صل  تطوير  ودع��م  واليابان  الإم���ارات  دول��ة 

الزرقاء بني البلدين ال�صديقني.
قال معايل الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر، وزير ال�صناعة والتكنولوجيا 
امل��ت��ق��دم��ة، ال��ع�����ص��و امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأدن�����وك وجمموعة 
دولة  ري��ادة  بتعزيز  اأدن��وك  التزام  ليوؤكد  اليوم  اإع��الن  “ياأتي  �صركاتها: 
الإم��ارات يف تطوير اقت�صاد الهيدروجني واأن��واع الوقود احلاملة له مبا 
يلبي احتياجات اأ�صواق الت�صدير العاملية املهمة مثل اليابان. ومن خالل 
تعزيز  اإىل  نتطلع  ال��زرق��اء،  الأم��ون��ي��ا  قيمة  �صال�صل  يف  قدراتنا  تو�صيع 
م�صتويات  يف  كثافة  الأق��ل  الهيدروكربونية  امل���وارد  منتجي  كاأحد  اإرث��ن��ا 
النبعاثات يف العامل وامل�صاهمة يف احلد من انبعاثات الكربون ال�صناعية 
ومتتلك  من خالل جمموعة من منتجات الوقود منخف�صة الكربون”. 
ال�صتباقية  والإدارة  امل�صوؤول  الإنتاج  عمليات  من  طوياًل  تاريخاً  اأدن��وك 
يف جمال انبعاثات الكربون، حيث تعد كثافة النبعاثات لكل برميل من 
النفط  يف قطاع  عاملياً  امل��ع��دلت  اأق��ل  بني  النفط من  ال�صركة من  اإن��ت��اج 
اأوائ��ل ال�صركات التي قامت بتنفيذ �صيا�صة خف�س  والغاز، كما كانت من 
عمليات حرق الغاز وذلك منذ ثالثة عقود. كما تعمل اأدنوك على تعزيز 
ريادتها يف ال�صوق النا�صئة للهيدروجني واأنواع الوقود احلاملة له، مثل 
الأمونيا الزرقاء، لدعم جهود دولة الإمارات لإن�صاء �صال�صل قيمة عاملية 

للهيدروجني ومنظومة �صناعية حملية لقت�صاد الهيدروجني.
اآي”  ���ص��ي  “اأو  ب��ني  امل�����ص��رتك  امل�����ص��روع  “فرتيجلوب”،  ���ص��رك��ة  و���ص��ت��ق��وم 
م�صنعها  يف  ال���زرق���اء  الأم��ون��ي��ا  ب��اإن��ت��اج   ،/42%/ واأدن�����وك   /58%/
عمالء  اإىل  لت�صليمها  باأبوظبي  ال�صناعي  الروي�س  جممع  يف  “فرتيل” 
تقارن  مغرية  باأ�صعار  بيعت  التي  ال�صحنات،  وت��وؤك��د  اليابان.  يف  اأدن���وك 
بالأمونيا الرمادية، على الأهمية القت�صادية لالأمونيا الزرقاء كم�صدر 
نا�صئ للطاقة منخف�صة الكربون. ومتثل ال�صحنات باكورة اإنتاج الأمونيا 
ال��زرق��اء يف اأب��وظ��ب��ي وال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي���زداد م��ع ب��رن��ام��ج الإنتاج 

منخف�س التكلفة املخطط له يف “فرتيل«.
اإىل  “فرتيجلوب”  ان�صمام  املا�صي عن  يونيو  الإع���الن يف  قد مت  وك��ان 
لإنتاج  ج��دي��د  ع��امل��ي  م�����ص��روع  ت��ط��وي��ر  يف  ���ص��ري��ك��اً  و”القاب�صة”  اأدن����وك 
الروي�س  يف  املتكاملة  ال�صناعية  “تعزيز”  منظومة  يف  الزرقاء  الأمونيا 

بطاقة اإنتاجية ت�صل اإىل مليون طن مرتي �صنوياً.
وقال ما�صايا تاناكا، املدير التنفيذي ل�صركة اإيتو�صو ورئي�س �صركة الطاقة 
“ي�صعدنا  والبيئة:  الطاقة  حلول  لق�صم  العمليات  ومدير  والكيماويات 
اأدنوك  مع  التعاون  اليابان  يف  رائ��دة  �صركة  باعتبارنا  اإيتو�صو  �صركة  يف 
الكربون.  انبعاثات  خف�س  �صاأنها  من  التي  واملنتجات  احللول  جمال  يف 
تطبيقات  يف  ال��زرق��اء  الأمونيا  ل�صتخدام  التجريبية  باملرحلة  واب��ت��داًء 
الأ�صمدة، نحن نهدف اإىل اإن�صاء �صال�صل قيمة لالأمونيا ل�صتخدامها يف 
التطبيقات ال�صناعية احلالية بالإ�صافة اإىل ا�صتخدامها كم�صدر للطاقة 
نعمل  نحن  وفريتيجلوب،  اأدن��وك  مع  التعاون  خالل  ومن  امل�صتقبل.  يف 
على خلق وتعزيز حمفظتنا ال�صناعية يف جمال الأ�صمدة كذلك حتقيق 

التزاماتنا على �صعيد خف�س الكربون يف ال�صناعات الأخرى«.
من جانبه، قال نا�صف �صاوير�س، رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي ل�صركة 
“نحن  “اأو �صي اآي اإن. يف.” والرئي�س التنفيذي ل�صركة “فرتيجلوب”: 
الكربون  منخف�س  للوقود  الإنتاجية  القدرات  وتو�صعة  بتطوير  �صعداء 
املواد  اإم���دادات  اأدن��وك، فمن خالل  بالتعاون مع  ’فرتيجلوب‘  �صركة  يف 
اخلام الأولية منخف�صة الكربون، ميكننا خف�س كثافة م�صتويات الكربون 
لعمالئنا يف جمال التكرير والبرتوكيماويات يف خمتلف جمالت ومراحل 
الأعمال على امتداد �صل�صلة القيمة وعرب جمموعة وا�صعة من القطاعات 
ال�صناعية. وي�صعدنا ال�صتفادة من من�صة ’فرتيجلوب‘ واأدنوك لت�صنيع 
منتجات ت�صهم يف احلد من انبعاثات الكربون وخف�س الب�صمة الكربونية 
والفائدة على  بالنفع  يعود  للم�صاهمني، مبا  القيمة  زي��ادة  لعمالئنا مع 
يف  قدماً  مت�صي  ’فرتيجلوب‘  اأن  امل�صروع  هذا  ويوؤكد  الأط���راف.  جميع 
تعزيز مكانتها لعباً عاملياً يف توفري حلول منخف�صة الكربون، م�صتفيدة 

من ريادتها يف جمال اإنتاج الأمونيا على م�صتوى العامل«.
�صّدر لالأ�صمدة النيرتوجينية املنقولة بحراً  وتعد “فرتيجلوب” اأكرب محُ
اأكرب منتجي الأ�صمدة  واحدة من  “فرتيل”  العامل، وتعد  على م�صتوى 
يف املنطقة بطاقة اإنتاجية مركبة ت�صل اإىل 1.2 مليون طن مرتي من 
اإنتاج  ولت�صهيل  اليوريا.  من  م��رتي  طن  مليون  و2.1  �صنوياً  الأمونيا 

للتقاط  ب��وح��دات  امل�صنع  جتهيز  مت  “فرتيل”،  يف  ال��زرق��اء  الأم��ون��ي��ا 
ثاين اأك�صيد الكربون وت�صييله، و�صيتم نقل ثاين اأك�صيد الكربون واإعادة 
حقنه يف املكامن اجلوفية بوا�صطة من�صاأة “الريادة” للتقاط وا�صتخدام 

وتخزين ثاين اأك�صيد الكربون التابعة لأدنوك.
وميكن ا�صتخدام الأمونيا كوقود منخف�س الكربون يف جمموعة وا�صعة من 
العمليات ال�صناعية، مبا يف ذلك النقل وتوليد الكهرباء وعمليات التكرير 
وال�صناعات مثل احلديد وال�صلب ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي واإنتاج 
الأ�صمنت والأ�صمدة. وبالن�صبة لليابان، على وجه اخل�صو�س، من املتوقع 
اأن يلعب الهيدروجني واأنواع الوقود احلاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، 

دوراً مهماً يف جهود احلد من انبعاثات الكربون من املن�صاآت ال�صناعية.
وتعد اأدنوك �صركة رائدة يف تقنيات التقاط وا�صتخدام وتخزين الكربون 
املنطقة، وتهدف لال�صتفادة من خربتها لتطوير وتو�صعة  على م�صتوى 
اأعمالها يف جمال الأمونيا الزرقاء. و�صيتم التقاط ثاين اأك�صيد الكربون 
اأول  وه��ي  “الريادة”،  اإىل  ونقله  الأم��ون��ي��ا  اإن��ت��اج  عمليات  م��ن  املنبعث 
ال�صرق  يف  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  وتخزين  وا�صتخدام  للتقاط  من�صاأة 
الأو�صط والعامل من �صناعة احلديد وال�صلب على نطاق جتاري. ويتم 
يف  النفط  ا�صتخال�س  تعزيز  يف  لحقاً  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  ا�صتخدام 
حيث يتم  حقلي “الرميثة” و”باب” التابعني ل�صركة “اأدنوك الربية”، 
األف   800 التقاط  “الريادة”  وت�صتطيع  الأر���س.  حتت  باأمان  تخزينه 
اإنتاج احلديد وال�صلب املحلي  الكربون �صنوياً من  اأك�صيد  طن من ثاين 

يف دولة الإمارات.
وكانت اأدنوك قد اأعلنت يف مايو املا�صي اأنها ب�صدد تطوير من�صاأة عاملية 
امل�صتوى لإنتاج الأمونيا “الزرقاء” �صمن منظومة “تعزيز” ال�صناعية 
لالأعمال  الت�صميم  عقود  تر�صية  ومتت  باأبوظبي.  الروي�س  يف  املتكاملة 
النهائي  ال���ص��ت��ث��م��ار  ق���رار  ���ص��دور  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ل��ل��م�����ص��روع.  الهند�صية 
عام  يف  امل�صروع  عمليات  ب��دء  ي�صتهدف  حيث   ،2022 ع��ام  يف  للم�صروع 
ويف  �صنوياً.  ط��ن  مليون  للمن�صاأة  الإنتاجية  الطاقة  و�صتبلغ   .2025
يونيو املا�صي، وقعت “فرتيجلوب” اتفاقية لالن�صمام اإىل امل�صروع حيث 
عليها  املتعارف  والأحكام  ال�صروط  التفاقية ل�صتيفاء  ا�صتكمال  يخ�صع 
واحل�صول على موافقات الهيئات التنظيمية املعنية فيما توا�صل ال�صركة 
يف  اجلديدة  الفر�س  من  املزيد  لتوفري  وال�صركاء  العمالء  مع  التعاون 

جمال اإنتاج الهيدروجني الأزرق واأنواع الوقود احلاملة له.

تعزيز اإرثها العريق يف احلفاظ على البيئة ودورها الريادي يف �ضال�ضل القيمة النا�ضئة للوقود  توا�ضل  • اأدنوك 
منخف�ض الكربون.

اإنتاج “فرتيجلوب” يف الروي�ض باأبوظبي هي االأوىل التي يتم بيعها من االإمارات اإىل  من  الزرقاء  االأمونيا  • �ضحنات 
اليابان، مما يعزز قدرات اأدنوك و”فرتيجلوب” يف اإنتاج االأمونيا والو�ضول اإىل االأ�ضواق العاملية 

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي اأم�س
•• دبي - وام: 

اأم�س  الأرا�صي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت قيمة 
اأكرث من مليار درهم .

فقد �صهدت الدائرة ت�صجيل 244 مبايعة بقيمة 543.37 مليون درهم 
منها 21 مبايعة اأرا�س بقيمة 118 مليون درهم و 223 مبايعة لل�صقق 

والفلل بقيمة 425.37 مليون درهم .
و جاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 38 مليون درهم يف منطقة الثنية 
ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   21 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة 
9 ماليني دره��م يف منطقة حدائق  حممد بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 
من  املناطق  الأوىل  ال�صبا  ند  منطقة  ت�صدرت  را���ص��د.و  بن  حممد  ال�صيخ 
تلتها  دره��م  مليون   27 بقيمة  مبايعات   9 �صجلت  اإذ  املبايعات  عدد  حيث 
 30 بقيمة  مبايعتني  بت�صجيلها  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة 
مليون درهم وثالثة يف احلبية الثالثة بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 8 ماليني 
درهم .و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 
ماليني درهم مبنطقة وادي ال�صفا 5 كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
7 مالينب درهم يف منطقة مر�صى دبي واأخ��ريا مبايعة بقيمة 7 ماليني 
درهم يف منطقة برج خليفة.وت�صدرت منطقة مر�صى دبي املناطق من حيث 
مليون   141 بقيمة  مبايعة   50 �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ع��دد 
 28 بقيمة  مبايعة   26 بت�صجيلها  التجاري  اخلليج  منطقة  وتلتها  درهم 
 41 17 مبايعة بقيمة  مليون درهم وثالثة يف احلبية الرابعة بت�صجيلها 
471.64 مليون درهم منها  مليون درهم.و�صجلت الرهون قيمة قدرها 
5 رهون اأرا�س بقيمة 24.83 مليون درهم و86 رهن فلل و�صقق بقيمة 
 218 بقيمة  الأوىل  القوز  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م  مليون   446.8
مليون درهم واأخرى يف منطقة وادي ال�صفا 5 بقيمة 89 مليون درهم.. 
اأهمها مبنطقة  9.11 مليون درهم كان  5 هبات بقيمة  فيما مت ت�صجيل 
برج خليفة بقيمة 3 ماليني درهم واأخرى يف منطقة الثنية الثالثة بقيمة 

3 مالينب درهم .
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املال والأعمال

الأول مرة يف املنطقة

الإمارات ت�ضت�ضيف الدورة 38 للموؤمتر العاملي لالأمتتة 
والروبوتات يف جمال البناء مطلع نوفمرب املقبل

جمعية م�ضغلي تربيد املناطق تناق�س �ضبل زيادة الكفاءة 
والفعالية الت�ضغيلية ملواجهة التحديات يف قطاع تربيد املناطق

الأول الربع  يف  كوريا  جمهورية  مع  دبي  جتارة  قيمة  درهم  مليار   3,238

»م�ضدر« تعلن ا�ضتكمال متويل م�ضروع حمطة »�ضرياتا« للطاقة 
ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية العائمة يف اإندوني�ضيا وبدء اأعمال البناء

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
“م�صدر”، اإحدى �صركات الطاقة املتجددة 
الرائدة يف العامل و�صركة مرافق الكهرباء 
لال�صتثمار”،  ب����ايل  ج�����اوا  ب���ي  ت���ي  “بي 
الكهرباء  ل�صركة  التابعة  ال�صركات  اإحدى 
“بريو�صان لي�صرتيك نيجارا”  احلكومية 
التعاقد  اإك��م��ال  ع��ن  ال��ي��وم  اإندوني�صيا،  يف 
�صرياتا  حم���ط���ة  م�������ص���روع  مت���وي���ل  ع���ل���ى 
العائمة  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة 

وبدء اأعمال البناء يف امل�صروع.
وقد مت متويل م�صروع املحطة الأوىل من 
جمموعة  قبل  م��ن  اإندوني�صيا  يف  نوعها 
وبنك  امل��ال��ي��ة،  ميت�صوي”  “�صوميتومو 
“�صتاندرد  وب��ن��ك  جرنال”،  “�صو�صيته 
التي  امل��ح��ط��ة  ت��ط��وي��ر  وي��ت��م  ت�صارترد”. 
ميجاواط   145 الإنتاجية  قدرتها  تبلغ 
ب��وا���ص��ط��ة ���ص��رك��ة “بي ت��ي ب��ي ج����اوا بايل 
امل�صرتك  امل�صروع  اإنرجي”  �صولر  م�صدر 
الكهرباء  م��راف��ق  و�صركة  “م�صدر”  ب��ني 
ومن  “بي تي بي جاوا بايل لال�صتثمار”. 
املتوقع اأن يبداأ الت�صغيل التجاري للمحطة 

يف الربع الأخري من عام 2022.
واأكد معايل بهليل لهاداليا، وزير ال�صتثمار 
تن�صيق  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  الإن���دون���ي�������ص���ي 
وزارته  دعم  على  الندوني�صي،  ال�صتثمار 
الكهرباء  مرافق  �صركة  ل�صتثمار  الكامل 
لال�صتثمار”  ب�����ايل  ج������اوا  ب����ي  ت����ي  “بي 
حمطة  م�����ص��روع  يف  “م�صدر”  و���ص��رك��ة 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  للطاقة  �صرياتا 
هذا  “ميثل  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال  ال���ع���ائ���م���ة. 
اإم��ارات��ي يف  ا�صتثمار  اأول  ال��ب��ارز  امل�����ص��روع 
وما  باإندوني�صيا،  املتجددة  الطاقة  قطاع 
يتما�صى مع جهود حكومة  اأن��ه  مييزه هو 
بزيادة  املتمثل  هدفها  لتحقيق  اإندوني�صياً 
الطاقة  مزيج  يف  املتجددة  الطاقة  ح�صة 
واإننا   .2023 عام  بحلول  باملئة   23 اإىل 
نتطلع ملزيد من التعاون بني بلدينا، حيث 
لبناء  الطبيعية  م��واردن��ا  لت�صخري  ن�صعى 

م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة ».
من جانبه اأكد �صعادة عبداهلل �صامل عبيد 
ال���ظ���اه���ري، ���ص��ف��ري دول����ة الإم�������ارات لدى 
اإندوني�صيا ولرابطة دول جنوب �صرق اآ�صيا 
امل�صروع  ه��ذا  يف  التعاون  اأن  “الآ�صيان”، 
امل��ه��م ي��ع��ك�����س ال��ع��الق��ات ال��را���ص��خ��ة التي 

جت��م��ع ب��ني ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ص��ي��ا ودولة 
الإمارات العربية املتحدة.

تلتزم  الإم��������������ارات  دول��������ة  “اإن  وق���������ال: 
النظيفة  الطاقة  م�صاريع  يف  بال�صتثمار 
لتخاذ  وت�صعى  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
خطوات اإيجابية ت�صاهم يف احلد من اآثار 
تغري املناخ. ونحن ندعم جهود اإندوني�صيا 
الرامية اإىل دفع عجلة التنمية امل�صتدامة 
الطاقة  ن���ح���و  ال���ت���ح���ّول  يف  وم�����ص��اع��ي��ه��ا 

النظيفة يف البالد«. 
و���ص��ي��ت��م ب��ن��اء امل��ح��ط��ة الأك����رب م��ن نوعها 
حمطات  واإح���دى  اآ�صيا  جنوب  منطقة  يف 
العائمة  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة 
الأ�صخم على م�صتوى العامل، على �صطح 
مقاطعة  يف  والواقع  “�صرياتا”  �صد  مياه 
باإندوني�صيا، وعند اكتمالها  جاوة الغربية 
منزل،  األ���ف   50 لنحو  الكهرباء  �صتوفر 
األف   214 اإط���الق  ت��ف��ادي  يف  و�صت�صاهم 
طن من غاز ثاين اأك�صيد الكربون، ف�صاًل 
عن م�صاهمة امل�صروع يف توفري نحو 800 
التح�صريية  العمليات  وخ���الل  وظ��ي��ف��ة. 
بعقد  “م�صدر”  قامت  امل�����ص��روع،  لتنفيذ 
بهدف  املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  �صل�صلة 

وتعزيز  ال����ص���ت���دام���ة  ب��ق�����ص��اي��ا  ال��ت��وع��ي��ة 
م�صاركة املجتمع املحلي.

الرئي�س  ال���رحم���ي،  واأك����د حم��م��د ج��م��ي��ل 
اأهمية  على  “م�صدر”،  ل�صركة  التنفيذي 
اأن����ه مل يكن  اإىل  م�����ص��دداً  الإجن������از،  ه���ذا 
ليتحقق لول الدعم املقدم على مدى كافة 
مراحل العمل من احلكومة الإندوني�صية 
املقر�صة، وكذلك كل من �صركة  واجلهات 
الكهرباء احلكومية “بريو�صان لي�صرتيك 
نيجارا” و�صركة مرافق الكهرباء “بي تي 
بي جاوا بايل لال�صتثمار” اللتني ترتبطان 

ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع “م�صدر«.
تو�صيف  ���ص��ك��ل  “لقد  ال���رحم���ي:  واأ����ص���ار 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي وطني  امل�������ص���روع ك��م�����ص��روع 
حتقيق  يف  ����ص���اع���دت���ن���ا  م���ه���م���ة  خ�����ط�����وة 
ه�����ذا ال���ت���ق���دم ال���ك���ب���ري، ك���م���ا ع��ك�����س ذلك 
للفوائد  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اإدراك 
�صيوفرها  التي  والجتماعية  القت�صادية 
املحلي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  “�صرياتا”  م�������ص���روع 

و�صائر اإندوني�صيا«.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف��ي�����ص��ل،  اأم���ري  وق���ال 
ت���ي بي  “بي  ال��ك��ه��رب��اء  ل�����ص��رك��ة م���راف���ق 
م�صروع  “يعترب  لال�صتثمار”:  بايل  جاوا 

الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  حمطة 
العائمة هذا الأول من نوعه يف اإندوني�صيا، 
كما ي�صكل خطوة مهمة �صمن جهود �صركة 
م��راف��ق ال��ك��ه��رب��اء “بي ت��ي ب��ي ج���اوا بايل 
لال�صتثمار” لتعزيز العتماد على م�صادر 
الطاقة املتجددة. واإننا يف اإندوني�صيا ندرك 
اأهمية مثل هذه امل�صاريع وما تنطوي عليه 
اإىل  ك��ب��رية، ون��ح��ن نتطلع  اإم��ك��ان��ات  م��ن 
موا�صلة تعاوننا املثمر مع �صركة “م�صدر” 
�صمن  اأخ���رى  متجددة  طاقة  م�صاريع  يف 
الوطنية  اأهدافنا  لتحقيق  م�صاعينا  اإط��ار 

اخلا�صة بالطاقة النظيفة«.
وتهدف اإندوني�صيا، التي تعد اأكرب اأرخبيل 
يف العامل، اإىل زيادة ح�صة الطاقة املتجددة 
�صمن مزيج الطاقة يف البالد اإىل 23 يف 
املائة بحلول عام 2025، وذلك من خالل 
البنية  تعزيز  عملية  لت�صريع  برناجمها 
احلكوم  اأع��ل��ن��ت  وق��د  للكهرباء.  التحتية 
زيادة  ت�صتهدف  اأنها  موؤخراً  الإندوني�صية 
ح�����ص��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ���ص��م��ن خطتها 
-2021 ال��ف��رتة  يف  للكهرباء  ال��وط��ن��ي��ة 

2030 وذلك من 30 باملئة ح�صب اخلطة 
ال�صابقة اإىل 48 باملئة كحد اأدنى.

•• دبي-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
العربية  الإم��ارات  ت�صت�صيف دولة 
امل���ت���ح���دة، يف ال����ف����رتة م����ا ب����ني 2 
ال��������دورة  امل����ق����ب����ل،  ن����وف����م����رب  و5 
لالأمتتة  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر   38
لعام  البناء  جمال  يف  والروبوتات 
الأوىل  ل���ل���م���رة  وذل������ك   ،2021
يوؤكد  ج��دي��د  اإجن���از  يف  باملنطقة، 
املتقدمة  ال�����دول�����ة  م���ك���ان���ة  ع���ل���ى 
وتنظيم  ا�صت�صافة  على  وقدرتها 
املوؤمترات  واأه���م  الفعاليات  اأك���رب 

على م�صتوى العامل.
وك������ان������ت الإم����������������ارات ق������د ف������ازت 

العاملي  احل����دث  ه���ذا  با�صت�صافة 
الكبري، خالل م�صاركتها يف اأعمال 
ال���ذي  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال�36  ال�������دورة 
وزارة  عقد يف كندا، حيث تقدمت 
مبلف  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
والتعاون  بال�صراكة  ال�صت�صافة 
للذكاء  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  م���ع 
ال�صطناعي، وهيئة دبي لل�صياحة، 

وجمموعة  ال�������ص���ارق���ة،  وج���ام���ع���ة 
املعلومات  خل���دم���ات  ج��ي��م��ن��و���س 
التجارية وبوابة باحثي المارات، 
املنظمة  واإع��ج��اب  ثقة  امللف  ون��ال 
وال��روب��وت��ات يف  ل��الأمت��ت��ة  العاملية 

البناء والدول الأع�صاء فيها. 
فرج  حم��م��د  �صهيل  م��ع��ايل  واأك����د 
ال��ط��اق��ة والبنية  امل���زروع���ي، وزي���ر 
دول����ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لهذا 
الأمتتة  يف  الأه���م  العاملي  امل��وؤمت��ر 
البناء،  جم����ال  يف  وال����روب����وت����ات 
ي���ع���ك�������س م���ك���ان���ت���ه���ا امل���ت���ق���دم���ة يف 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
جم������الت الأمت����ت����ة وال����روب����وت����ات 
وثقة  والت�صييد،  بالبناء  املخت�صة 
اأكرب  تنظيم  على  بقدرتها  العامل 
واملوؤمترات  وامل��ع��ار���س  الفعاليات 

الذي  القطاع  ه��ذا  يف  املتخ�ص�صة 
ال�صنوات  يف  ك���ب���رياً  من����واً  ي�����ص��ه��د 

الأخرية.
ه���ذه  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������ار 
تعزيز  يف  ���ص��ت�����ص��ه��م  ال���ص��ت�����ص��اف��ة 
ري����ادة ال��دول��ة ك��ن��م��وذج ري����ادي يف 
املعتمد  والبناء  الإن�����ص��اءات  قطاع 
على اآخر البتكارات والخرتاعات 
ال�صطناعي،  ال���ذك���اء  وت��ق��ن��ي��ات 
وال�صركات  للموؤ�ص�صات  و�صتتيح 

فر�صة  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال����ع����ام����ل����ة 
اأح����دث الجتاهات  ع��ل��ى  الط����الع 
املجال  ه��ذا  يف  املمار�صات  واأف�صل 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف ت��وف��ري م��زي��د من 
تخدم  ال����ت����ي  امل���ب���ت���ك���رة  احل����ل����ول 

جمتمعات املنطقة والعامل. 
لالأمتتة  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  وي���ع���د 
البناء  جم�����ال  يف  وال�����روب�����وت�����ات 
 ،)ISARC 2021(
العلمية  امل�����وؤمت�����رات  اأه������م  اأح������د 

مناق�صة  اإىل  ويهدف  املتخ�ص�صة، 
وا�����ص����ت����ع����را�����س اآخ��������ر الأب�����ح�����اث 
اخلا�صة  والتكنولوجية  العلمية 
اأ�صاليب البناء با�صتخدام  بتطوير 
ال�����روب�����وت�����ات وت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء 
مب�صاركة  ويحظى  ال�صطناعي، 
املوؤ�ص�صات  ك�����ربى  م����ن  وا����ص���ع���ة 
الدولية وال�صركات العاملية املعنية 
مب����ج����ال الأمت�����ت�����ة وال����روب����وت����ات 

املتخ�ص�صة يف البناء.

•• دبي - الفجر:

دبي،  يف  املناطق«  تربيد  م�صغلي  »جمعية  عقدت 
اأول كيان من نوعه يف املنطقة، رابع اجتماعاتها 
احليوي  القطاع  اأعمال  م�صتجدات  فيه  وبحثت 
ب�صرورة  امل��ت�����ص��ل��ة  ل���ص��ي��م��ا  امل��ل��ح��ة  وق�������ص���اي���اه 
والتقنيات  املبتكرة  للحلول  ال�صامل  التطبيق 
املدينة  �صكان  متكني  بهدف  احلديثة  الع�صرية 
ت��ربي��د متوا�صلة  ع��ل��ى خ���دم���ات  م���ن احل�����ص��ول 

وبجودة عالية ومعايري عاملية. 
تراأ�س الجتماع اأحمد بن �صعفار، رئي�س »جمعية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ن���اط���ق«،  ت��ربي��د  م�صغلي 
ل���»م��وؤ���ص�����ص��ة الإم�����ارات لأن��ظ��م��ة ت��ربي��د املناطق« 
»اإعمار  وهم  اجلمعية  بح�صوراأع�صاء  )اإم��ب��اور(، 
دي�صرتيكت  »الإم���������ارات  ك��ول��ي��ن��ج«،  دي�����ص��رتك��ت 

كولينج« )اإمييكول(، و»ال�صركة الوطنية للتربيد 
للهند�صة«،  و»ال���ف���ط���ي���م  )ت����ربي����د(،  امل����رك����زي« 
و»اجلنوب للطاقة«، و»ميدان«، و»نخيل« لتربيد 
الأعلى  »املجل�س  اأع�����ص��اء  م��ن  وممثلون  املناطق 
للطاقة يف دبي و»مكتب التنظيم والرقابة لقطاع 
اأهمية  امل�صاركون  ناق�س  حيث  واملياه”  الكهرباء 
زيادة نطاق تربيد املناطق واأهمية دمج التقنيات 
م�صاألة  واإي���الء  القطاع  عمل  اآل��ي��ات  يف  احلديثة 
ا�صتخدام املياه املعاجلة اأولوية ق�صوى يف عمليات 

التربيد.
كما قام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء 
ب�صاأن  امل�صتجدات  على  اجلمعية  اط���الع  وامل��ي��اه 
دب��ي وعر�س  امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د  ن��ظ��ام  ترخي�س 
 /6/ رق��م  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  ق���رار 
ل�صنة 2021 ب�صاأن تنظيم تقدمي خدمة تربيد 

املناطق يف اإمارة دبي لرفع كفاءة ت�صغيل وحدات 
بتوليد  تتعلق  ال��ت��ي  والأن�����ص��ط��ة  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
التربيدية وتوزيعها وبيعها مبا يف ذلك  الطاقة 
امل�صتخدمني.  �صكاوى  واإدارة  الت�صاريح  اإ���ص��دار 
توحيد اجلهود  ���ص��رورة  على  احل��ا���ص��رون  واأك���د 
ل�صيما  وعاملياً  حملياً  القطاع  لتعزيز  والطاقات 
يعد  دب����ي  امل��ن��اط��ق يف  ت���ربي���د  ����ص���وق  واأن ح��ج��م 
واح��داً من اأكرب الأ�صواق يف العامل ب�صعة حوايل 
الوليات  ب�صوق  مقارنة  تربيد  ط��ن  ماليني   3
املتحدة التي تبلغ حوايل 700 األف طن تربيد. 
اأن اجلمعية قطعت �صوطا مهما   قال بن �صعفار 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�صيق  ال��ت��وا���ص��ل  يف 
واأب�����رزه�����ا ب���ل���دي���ة دب�����ي ل��ت�����ص��ري��ع اآل����ي����ات زي�����ادة 
التربيد  اأب��راج  يف  تدويرها  املعاد  املياه  ا�صتخدام 
ل��ت��ول��ي��د ط��اق��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، مم���ا ي��ث��م��ر عن 
يف  الرئي�صيني  ولعبيه  القطاع  م�صاهمة  زي���ادة 
تبني  »اإن  على  م�صدداً  الطبيعية.  امل��وارد  حماية 
اأ�صبحا  احلديثة  التقنيات  واعتماد  البتكار  نهج 
العنوان الرئي�صي لتحقيق النقلة النوعية يف اأداء 
برت�صيد  املتعلقة  التقنيات  تلك  ل�صيما  القطاع 
الطبيعية  امل�����وارد  وح��م��اي��ة  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ه��الك 

وخف�س الب�صمة الكربونية«.
  وكان املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي اأعلن اإطالق 
اإمارة دبي جلمعية م�صغلي تربيد املناطق يف دبي 
العمليات  ك��ف��اءة  رف��ع  بهدف   2020 اأك��ت��وب��ر  يف 
التابعة لتربيد املناطق وال�صتخدام الأمثل ملوارد 
بني  فيما  وال��ت��ع��اون  والتن�صيق  وال��ط��اق��ة،  امل��ي��اه 
اإيجاد  على  والعمل  التحديات  ملواجهة  امل�صغلني 
احل��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة ل��ه��ا و���ص��م��ان ت��ق��دمي خدمات 
التربيد بكفاءة عالية �صديقة للبيئة وم�صتدامة 

لل�صكان.

•• دبي-وام:

دبي  ل�صت�صافة  ال���ص��ت��ع��داد  دب���ي  ج��م��ارك  ت��واك��ب 
التعاون  تعزيز  خ��الل  م��ن  العاملي  اك�صبو  معر�س 
الدبلوما�صية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  امل�����ص��رتك  وال��ت��ن�����ص��ي��ق 
لإطالعهم على اخلدمات والت�صهيالت التي توفرها 

الدائرة للم�صاركني يف املعر�س .
حمبوب  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
م�صبح املدير العام جلمارك دبي �صعادة مون بيوجن 
لبحث  بدبي  كوريا  العام جلمهورية  القن�صل  جون 

تعزيز التعاون بني الطرفني .
ومت خالل اللقاء عر�س دور جمارك دبي يف تعزيز 
مبادرات  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل��ي  اك�صبو  معر�س  جن��اح 
املعر�س  يف  امل�����ص��ارك��ني  ل��دع��م  وم�صاريعها  ال��دائ��رة 
جديدة  زي��ارة  تنظيم  عرب  اللقاءات  �صت�صتمر  حيث 
اأف�صل  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ال���دائ���رة  اإىل  ك����وري  ل��وف��د 
امل��م��ار���ص��ات وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا ج��م��ارك دبي 

خلدمة امل�صاركني يف معر�س اك�صبو.
واأك������دت ج���م���ارك دب����ي ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة كافة 
التجارة  وتي�صري  الكوريني  التجار  لدعم  املتطلبات 
مع جمهورية كوريا التي تعد من ال�صركاء املهمني 

يف جتارة دبي.
يذكر اأن جمهورية كوريا اأول دولة يف العامل توقع 
املتبادل  الع����رتاف  ات��ف��اق��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  معها 
بهدف  املعتمد  القت�صادي  امل�صغل  برنامج  لتطبيق 
تعزيز التجارة املتبادلة بني البلدين ال�صديقني ما 
يظهر مدى عمق العالقات القت�صادية والتجارية 
والتي حتر�س جمارك دبي على دعمها عرب التعاون 
من  والتجار  وال�صركات  الدبلوما�صية  الهيئات  مع 

جمهورية كوريا.
جمارك  اإن  م�صبح  حم��ب��وب  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
ال���ت���ع���اون م���ع الهيئات  ت��ع��زي��ز  دب����ي حت���ر����س ع��ل��ى 
تطوير  اأج���ل  م��ن  ك��وري��ا  جلمهورية  الدبلوما�صية 
ال�صراكة القت�صادية والتجارية بني دبي وجمهورية 
كوريا ال�صديقة ..م�صريا اإىل اأن اللقاء مع القن�صل 
التن�صيق  لبحث  ج��اء  بدبي  كوريا  جلمهورية  العام 

امل�����ص��رتك م���ن اأج����ل زي�����ادة ح��ج��م وق��ي��م��ة التجارة 
املتبادلة بني الطرفني حيث بلغت قيمة جتارة دبي 
الأول من  الربع  كوريا يف  اخلارجية مع جمهورية 
العام 2021 نحو 3،238 مليار درهم توزعت اإىل 
وال�صادرات  دره��م  مليار   2،551 بقيمة  ال���واردات 
الت�صدير  واإع��ادة  درهم  مليون   549،782 بقيمة 
بقيمة 137،473 مليون درهم ويف العام 2020 
كوريا  جمهورية  اخلارجية  دب��ي  جت��ارة  قيمة  بلغت 
بقيمة  ال���واردات  اإىل  توزعت  دره��م  مليار   13،56
11،505 مليار درهم وال�صادرات بقيمة 1،599 
 456،917 بقيمة  الت�صدير  واإع���ادة  دره��م  مليار 

مليون درهم.
اأف�صل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال����دائ����رة  اأن  واأ�����ص����اف 
امل�صاركني يف معر�س  لكافة  والت�صهيالت  اخلدمات 
اك�صبو العاملي من اأجل دعم جناح املعر�س يف تعزيز 
النتعا�س القت�صادي العاملي مع التقدم الدويل نحو 
التعايف من اأزمة جائحة كوفيد-19 ..م�صريا اإىل اأن 
امل�صاريع  ال�صركاء من جمهورية كوريا اطلعوا على 
واملبادرات التي طورتها الدائرة خلدمة امل�صاركني يف 

املعر�س ويف مقدمتها قناة اك�صبو اجلمركية الذكية 
وخدمة  للعار�صني  الت�صهيالت  لتقدمي  املخ�ص�صة 
اإىل دولة  التي تدخل  املوؤقت للمواد  دفرت الدخ��ال 
الإمارات عرب املنافذ احلدودية لإمارة دبي للعر�س 
جمركي  مكتب  تخ�صي�س  اإىل  بالإ�صافة  اك�صبو  يف 
ل���ل���دائ���رة يف م��وق��ع اك�����ص��ب��و خل��دم��ة امل�����ص��ارك��ني يف 
املعر�س ومتكينهم من ال�صتفادة من كافة امل�صاريع 
واملبادرات التي طورتها جمارك دبي لتعزيز التبادل 

التجاري مع كافة دول العامل.
واأعرب �صعادة مون بيوجن جون عن تقديره جلهود 
وامل�صتثمرين  التجار  دع��م  يف  ودوره���ا  دب��ي  جمارك 
م���ن ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا م���ن خ����الل ت��ق��دمي اأف�صل 
الهيئات  اأن  ..م��وؤك��داً  لهم  والت�صهيالت  اخل��دم��ات 
مع  التعاون  لتعزيز  تتطلع  الكورية  الدبلوما�صية 
ال��ذي يعد  العاملي  اك�صبو  دب��ي لدعم جن��اح  جمارك 
العامل  الأح��داث واملعار�س القت�صادية يف  اأهم  من 
اأهمية م�صاعفة يف املرحلة احلالية حيث  ويكت�صب 
العاملي  القت�صاد  لتعايف  كبرياً  دعماً  املعر�س  ميثل 

من اآثار اأزمة جائحة كوفيد-19.

» دبي كومري�ضيتي« تبداأ عملياتها الت�ضغيلية ر�ضميا
•• دبي-وام:

اأعلنت /دبي كومري�صيتي/ - اأول منطقة حرة للتجارة الإلكرتونية يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا - بدء عملياتها الت�صغيلية ب�صكل ر�صمي 
الإلكرتونية  التجارة  بالكامل لقطاع  اإطالق مرحلة جديدة  لت�صهم بذلك يف 
ال�صل�صة  التاأ�صي�س  ح��ل��ول  ع��رب  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��ت��ج��اري  وال��ت��ب��ادل 
واخلدمات املتكاملة يف دفع عجلة منو �صركات التجارة الإلكرتونية املرخ�صة 
قطاع  يف  عامليني  �صركاء  يقدمها  مميزة  خدمية  باقات  من  وال�صتفادة  لديها 

اللوج�صتيات تقنية املعلومات وغريها.
دب��ي كومري�صيتي/ يف  اإجن��از نوعي للمنطقة احل��رة اجل��دي��دة جنحت /  و يف 
تاأجري 30 يف املائة من مرافقها خالل �صهرين فقط يف اجلزء الأول من مرحلة 
وبتكلفة  مربع  ق��دم  مليون   2.1 م�صاحة  على  املمتدة  احل��رة  املنطقة  تطوير 
3.2 مليار درهم ما يوؤكد جاذبية الفوائد واخلدمات التي توفرها لل�صركات 
املحلية والإقليمية والعاملية اإىل جانب الإقبال الكبري من قبل ال�صركات البارزة 
�صمن القطاع على املنطقة احلرة الأوىل من نوعها على م�صتوى املنطقة.فيما 
اأيام  ال�صاعة طوال  مت ت�صغيل مركز خدمي جمركي متكامل يعمل على مدار 
الأ�صبوع ا�صتجابة ملتطلبات املتعاملني وذلك يف اإطار جهودها الرامية لدعمهم 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات لهم.
للم�صتثمرين  كومري�صيتي  دبي  اأطلقت  الت�صغيل  بدء مرحلة  بالإعالن عن  و 
التجارة  مب��ج��ال  املتخ�ص�صة  ال�صركات  تاأ�صي�س  ح��ل��ول  على  خا�صة  ع��رو���ص��ا 
ت�صمل  والتي  املنطقة  م�صتوى  على  والتو�صع  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإلكرتونية 
خ�صم 50 يف املائة على ر�صوم تاأ�صي�س ال�صركات �صمن املنطقة احلرة اجلديدة 

حتى منت�صف �صهر �صبتمرب املقبل.
وتهدف دبي كومري�صيتي اإىل تعزيز النمو الهائل الذي ي�صهده قطاع التجارة 
الإلكرتونية وجتارة التجزئة عن طريق الإنرتنت يف دبي ودولة الإمارات ب�صكل 
عام.و من املتوقع اأن ت�صاهم دبي كومري�صيتي من خالل موقعها يف منطقة اأم 
رمول بالقرب من مطار دبي الدويل يف توفري منظومة اأيكلوجية فريدة للتجارة 
و  و�صال�صة.  بفعالية  العمل  لها  يتيح  مبا  لل�صركات  �صامل  وحل  الإلكرتونية 
بالإ�صافة اإىل اخلدمات املتكاملة لتاأ�صي�س ال�صركات والدعم اجلمركي اخلا�س 
ال�صت�صارية  اخل��دم��ات  اأي�صا  كومري�صيتي  دب��ي  توفر  الإلكرتونية  بالتجارة 
والتوجيه  الإر���ص��اد  وخدمات  الإلكرتونية  واملتاجر  لل�صركات  ال�صرتاتيجية 
املتكاملة  اللوج�صتية  واحل��ل��ول  املنطقة  يف  للقطاع  التنظيمية  اللوائح  ح��ول 
كن لل�صركات  مبا ي�صمل التخزين وحلول التو�صيل اإىل الوجهة النهائية. و ميحُ
الو�صول اإىل جمموعة كاملة من حلول من�صات التجارة الإلكرتونية وخدمات 
ا�صتوديوهات  فيها  مب��ا  ال��دع��م  خ��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  الإل���ك���رتوين  الت�صويق 
الت�صوير ومراكز الت�صالت وغريها.و توفر دبي كومري�صيتي مكاتب حديثة 
وم�صتودعات متطورة اإىل جانب خدمات امليل الأخري اأو التو�صيل اإىل الوجهة 
النهائية.. وبف�صل البنية التحتية العاملية امل�صتوى توفر املنطقة احلرة اأي�صاً 
متعددة  خ��ي��ارات  يوفر  مب��ا  للتطوير  قابلة  وم��راك��ز  مرنة  مكتبية  م�صاحات 

لل�صركات العاملة �صمن قطاع التجارة الإلكرتونية.
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املال والأعمال

»طاقة« و»حديد الإمارات«  تقومان باأول
 مبادرة لت�ضنيع احلديد الأخ�ضر يف املنطقة

» املوانئ و اجلمارك و املنطقة احلرة « تطبق 
اأحدث اأنواع التكنولوجيا لفح�س مياه ال�ضفن

•• دبي - وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة تطبيق اأحدث تكنولوجيا 
لفح�س مياه التزان على منت ال�صفن من خالل ا�صتخدام اجلهاز الأول 

م��ن ن��وع��ه يف دول���ة الإم������ارات والذي 
واإعطاء  امل��ي��اه  عينات  بفح�س  ي��ق��وم 
قبل  دقيقة  م��ن  اأق���ل  خ��الل  النتائج 
واملناطق  امل��وان��ئ  م��ي��اه  يف  ت�صريفها 

البحرية باإمارة دبي.
�صليم  بن  اأحمد  �صلطان  �صعادة  واأك��د 
رئي�س املوؤ�ص�صة يف ت�صريح له اإنه من 
ال�����ص��ررري ات��خ��اذ اإج����راءات لفح�س 
الت��زان قبل ت�صريفها يف مياه  مياه 
الإم��������ارة ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت��واف��ق��ه��ا مع 
/ الدولية  البحرية  املنظمة  معايري 

IMO/ واتفاقية اإدارة مياه التزان 
اعتمدتها  ال����ت����ي   /BWMC/
ال����دول����ي����ة عام  ال���ب���ح���ري���ة  امل���ن���ظ���م���ة 

2004 والتي مت الت�صديق عليها من قبل دولة الإمارات العربية املتحدة 
تت�صرر  اأن  املمكن  من  والتي  البحرية  البيئة  على  احلفاظ  اإىل  والهادفة 
ب�صدة جراء نقل اأي كائنات اأو مواد غري مرغوب فيها من املواقع التي ر�صت 

بها ال�صفن قبل و�صولها اإىل مياه الإمارة.
واأو�صح ابن �صليم اأن اجلهاز اجلديد يعمل على حتليل مياه اتزان ال�صفن 
با�صتخدام  دق��ي��ق��ة  م��ن  اأق����ل  يف  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  مطابقتها  م���دى  وف��ح�����س 
املوانئ  داخ��ل  البحرية  البيئة  حماية  بهدف  وذل��ك  احلديثة  التكنولوجيا 
واملناطق البحرية التي تقع حتت اإ�صراف �صلطة موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك 
واملنطقة احلرة بعد اأن كانت ت�صتغرق عملية اأخذ العينة واإر�صالها للمعمل 

املخت�س نحو 3 اأيام حتى ظهور النتيجة.
وقال اإن اأهمية اجلهاز تكمن يف قدرته على ك�صف الكائنات احلية الدقيقة 
وقيا�س ن�صبتها عند اأخذ عينة مياه اتزان ال�صفن خالل دقيقة واحدة عرب 
جهاز حممول ي�صتخدم تكنولوجيا عالية احل�صا�صية لفح�س عينات املياه 
التابعني  امليناء  مفت�صي  املوؤ�ص�صة  تاأهيل  اإىل  م�صريا  ال�صرعة..  وجه  على 
مكثفة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج  خ���الل  م��ن  وال�����ص��الم��ة  وال�����ص��ح��ة  البيئة  لإدارة 

ل�صتخدام اجلهاز على النحو الأمثل.

مركز البتكار بـ»كهرباء دبي« ومركز ال�ضباب العربي 
ينظمان ور�ضا تقنية حول الطاقة النظيفة

•• دبي-وام:

مركز  م��ع  بالتعاون  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التابع  الب��ت��ك��ار  مركز  نظم 
حول  الفرتا�صية  التقنية  التدريبية  ال��ور���س  من  �صل�صلة  العربي  ال�صباب 

الطاقة النظيفة.
�صارك يف الفعالية التي ا�صتمرت يومني ما يزيد عن 100 �صاب و�صابة من 
وخمتلف  التطبيقية  والعلوم  والهند�صة  املعلومات  تقنية  يف  املتخ�ص�صني 
لل�صباب  التقنية  ال��زم��ال��ة  برنامج  يف  واملنخرطني  التكنولوجيا  قطاعات 

العربي التابع ملركز ال�صباب العربي.
و قالت معايل �صما بنت �صهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب 
لل�صباب  التقنية  الزمالة  برنامج   “  : العربي  ال�صباب  مركز  رئي�س  نائب 
العربي الذي نتعاون فيه مع �صركات التكنولوجيا العاملية واملوؤ�ص�صات الرائدة 
يف قطاعات البتكار يوفر تدريبا نوعيا لل�صباب يف تخ�ص�صات التكنولوجيا 
النا�صئة والواعدة مبا يف ذلك التحول الرقمي والذكاء ال�صطناعي واحللول 
التكنولوجية املبتكرة وي�صكل اإ�صافة حديثة لربامج ومبادرات مركز ال�صباب 
العربي الذي تاأ�ص�س عام 2017 ا�صتجابة من �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
املركز  رئي�س  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
لتطلعات ال�صباب العربي وحر�صا على تلبية احتياجاته ومتكينه يف اأوطانه«.
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  ال�صراكة  متنح   “ امل��زروع��ي:  معايل  واأ�صافت 
التحول  يف  الذكية  احللول  ويطبق  يطور  ال��ذي  لها  التابع  البتكار  ومركز 
الرقمي ويقود الأبحاث النوعية يف ابتكارات الطاقة املتجددة وي�صرف على 
اأكرب  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  جممع  عمليات  تطوير 
ال�صباب   .. ال��ع��امل  م�صتوى  على  واح��د  موقع  يف  ال�صم�صية  للطاقة  جممع 
بالتزامن  متقدمة  م��ه��ارات  واكت�صاب  م�صبوقة  غري  خ��ربات  لتعلم  فر�صة 
�صهر  يف  العامل  به  احتفل  ال��ذي  ال�صباب  ملهارات  العاملي  اليوم  فعاليات  مع 
يوليو كما تدعم املواهب العربية ال�صابة امل�صاركة يف برنامج الزمالة التقنية 
دولة   15 من  و�صابات  �صبابا  ت�صم  التي  الأوىل  ن�صخته  يف  العربي  لل�صباب 
ال�صباب  ينجزها مركز  تخ�ص�صية  دورة   80 اأكرث من  ا�صتفادوا من  عربية 
العربي تباعا بالتعاون مع اأبرز �صركات التكنولوجيا العاملية ومراكز البتكار 
واأك��رب مركز حكومي يح�صل على  اأول   / البتكار  املتميزة.” يعترب /مركز 
و ي�صم فريقا  لل�صباب  املوؤ�ص�صة الحتادية  من  ال�صباب”  “مبجهود  عالمة 
اجليل  ق��درات  وتطوير  �صقل  على  ويعمل  ال�صابة..  الإماراتية  الكوادر  من 
على  الرتكيز  مع  النظيفة  الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  املبتكرين  من  املقبل 
تعليمية ل�صت�صافة  املركز من�صة  يعد  وتعزيزها.و  الوطنية  املواهب  تنمية 
الفعاليات واملوؤمترات والندوات وور�س العمل و�صيعمل على بناء تعاون قوي 
يف  والعاملية  املحلية  واملوؤ�ص�صات  النا�صئة  وال�صركات  واجلامعات  املدار�س  مع 
جمالت البتكار وتبادل املعارف وتنظيم املعار�س.و قال معايل �صعيد حممد 
اإنه  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ال�صديدة ل�صاحب  الروؤية  بف�صل 
اأ�صحت  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
والبتكار  ل��الأم��ل  وم��ن��ارة  ال�صباب  لتمكني  الإم����ارات من��وذج��ا م�صيئا  دول��ة 
اإىل  م�صريا  كله..  العامل  اأنحاء  من  املبدعة  ال�صابة  املواهب  جلذب  ومركزا 
مقولة �صموه “ ال�صباب قوة الأوط��ان واأملها يف بناء الغد وبطاقاتهم يبنى 
امل�صتقبل وتعمل على متكني ال�صباب وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وا�صتثمار 
ليكونوا  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة  الطاقة  تقنيات  جم��ال  يف  �صيما  ل  طاقاتهم 
م�صاهمني فاعلني يف حتقيق التنمية امل�صتدامة من خالل ت�صخري البحوث 
ال�صباب  التعاون مع مركز  “ ي�صعدنا   : املبتكرة«.واأ�صاف  التقنيات  واأح��دث 
التقني  والبتكار  الإب���داع  اأدوات  تقدمي  يف  مهما  دورا  ي��وؤدي  ال��ذي  العربي 
والرقمي لل�صباب العربي من خالل برنامج تدريبي تقني تفاعلي متكامل 
وعرب التوا�صل مع اأبرز املوؤثرين على م�صتوى العامل والتعلم من جتاربهم 
وخرباتهم وفتح اآفاق جديدة للعمل والإبداع وت�صليط ال�صوء على املبدعني 

ال�صباب«.

لتقدمي مزيد من الت�ضهيالت اإىل امل�ضتثمرين يف ال�ضارقة

جمموعة األف توقع مذكرة تفاهم مع مركز ال�ضارقة خلدمات امل�ضتثمرين »�ضعيد«

دبي ت�ضت�ضيف فعاليات اأعمال كربى خالل الفرتة املقبلة 
وحتى العام املقبل مع اقرتاب موعد »اإك�ضبو 2020 دبي«

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
التي  “طاقة”،  ������س.م.ع  ل��ل��ط��اق��ة 
�صركات  اأك������رب  م����ن  واح�������دة  ت���ع���د 
املنطقة  يف  امل���ت���ك���ام���ل���ة  امل�����راف�����ق 
اأم�س،  امل���ايل،  ال�صوق  يف  وامل��درج��ة 
�صركة  م����ع  ����ص���راك���ة  ع���ق���ده���ا  ع����ن 
امل�صنع  الإمارات”،  “حديد 
وال�صلب  للحديد  الرائد  املتكامل 
يف ال�صرق الأو�صط، بهدف تطوير 
للهيدروجني  ����ص���خ���م  م���������ص����روع 
الأخ�صر لتمكني �صناعة )احلديد 
على  الأوىل  ل���ل���م���رة  الأخ���������ص����ر( 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  م�صتوى 

و�صمال اإفريقيا..
ومب��وج��ب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م التي 
وقعها كٌل من جا�صم ح�صني ثابت، 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
والع�صو املنتدب يف �صركة “طاقة”، 
الرميثي،  �صعيد غمران  واملهند�س 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة “حديد 
“طاقة”  ���ص��ت��ب��ح��ث  الإمارات”، 
ا�صتخدام  الإمارات”  و”حديد 
لتح�صني  الأخ�����ص��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
النظيف  احلديد  اإن��ت��اج  م�صتويات 
الهيدروجني  ا�صتخدام  و�صيحُمكِّن 
الأخ�صر  احل���دي���د  ت�����ص��ن��ي��ع  م���ن 
الكربونية،  الن��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����س 

مما يوفر الطاقة مع اإن�صاء عملية 
ت�صنيع م�صتدامة ونظيفة. 

وت�����ص��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م الإط����ار 
امل�صروع  ت�صميم  لتو�صيع  املنا�صب 
بحيث يلبي النمو املتوقع يف الطلب 
منخف�س  احل���دي���د  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي 
الكربون، وهو اأحد احللول املبتكرة 
يف  الكربونية  النبعاثات  خلف�س 
والإن�صاءات  ال�����ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ات 

والنقل وغريها.
جا�صم  ق����ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  ث��اب��ت،  ح�صني 
املنتدب  وال���ع�������ص���و  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
“توا�صل  “طاقة”:  ���ص��رك��ة  يف 
ال����رام����ي����ة  ج����ه����وده����ا  “طاقة” 
رائدة  م��راف��ق  ���ص��رك��ة  ت�صبح  لأن 
و�صنعتمد  ال���ك���رب���ون.  منخف�صة 
“حديد  م����ع  ه�����ذه  ����ص���راك���ت���ن���ا  يف 
على خرباتنا يف جمال  الإمارات”، 
خف�س التكلفة الإجمالية لالإنتاج 

وتقليل النبعاثات الكربونية.
واأ�صاف: “اإّن اإيجاد حلول جمدية 
القطاع  تطبيقها يف  جتارياً ميكن 
هو  امل�����ص��روع،  ه��ذا  مثل  ال�صناعي 
اإمكانات  ع����ن  ل��ل��ك�����ص��ف  ال�����ص��ب��ي��ل 
كم�صدر  الأخ�����ص��ر  ال��ه��ي��دروج��ني 
نا�صئ للطاقة النظيفة. و”طاقة” 
تتمتع مبوقع متميز على م�صتوى 
الرائدة  خرباتها  بف�صل  املنطقة 

الكهرباء  ت��ول��ي��د  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة وحتلية  ال��ط��اق��ة  م���ن 
اإط��الق العنان  املياه، مما يتيح لنا 
على  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  للفر�س 

م�صاهمينا«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال امل��ه��ن��د���س �صعيد 
غ�����م�����ران ال����رم����ي����ث����ي، ال���رئ���ي�������س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي حل���دي���د الإم����������ارات: 
جمموعة  م��ع  ب�صراكتنا  “نفخر 
امل�صروع  ه���ذا  تنفيذ  يف  “طاقة” 
م��ن خالله  نكتب  ال���ذي  احل��ي��وي 
م�صريتنا  يف  ج������دي������ًدا  ف���������ص����اًل 
والبتكار  ال���ص��ت��دام��ة  دم���ج  ن��ح��و 
اأن�صطتنا  ���ص��م��ي��م  يف  ال�����ص��ن��اع��ي 
اإنتاج  وي��ع��د  والت�صغيلية.  الفنية 
عملية  ع����رب  الأخ�������ص���ر  احل����دي����د 
تعتمد  ونظيفة  م�صتدامة  ت�صنيع 
على الهيدروجني الأخ�صر خطوة 
الإمارات”  “حديد  جلهود  داعمة 
ومواردها  البيئة  على  احلفاظ  يف 
امل�صروع  ه���ذا  وي���اأت���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
احلافل  ال�صركة  �صجل  اإىل  اإ�صافة 
مثل  امل�������ص���ت���دام���ة،  ب�������الإجن�������ازات 
م�صروع التقاط انبعاثات الكربون 
ب��ال�����ص��راك��ة م���ع م��ن�����ص��اأة ال���ري���ادة 

للتقاط الكربون. 
“حديد  اأن  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  واأ����ص���ار 
الإمارات” اأحد الأع�صاء البارزين 
التابع  امل��ن��اخ��ي  العمل  ب��رن��ام��ج  يف 

لالحتاد العاملي لل�صلب، وهي اأول 
وال�صلب  للحديد  م�صنعة  �صركة 
على م�صتوى املنطقة وواح��دة من 
50 �صركة على م�صتوى العامل يتم 
اعتمادها وفق معايري نظام الريادة 
البيئي  وال��ت�����ص��م��ي��م  ال���ط���اق���ة  يف 
منتجات  ت��ت��واف��ق  ك��م��ا   ،LEED
ومتطلبات  م��ع��اي��ري  م��ع  ال�����ص��رك��ة 
حملًيا  اخل�����ص��راء  الأب��ن��ي��ة  تقييم 
و”موانئ  “طاقة”  وعاملًيا.وكانت 
م���وؤخ���راً  اأب���رم���ت���ا  ق���د  اأبوظبي” 

من�صاأة  لإن�������ص���اء  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
الأمونيا  وت�صدير  لإنتاج  �صناعية 
ت��زوي��د حمطة  و�صيتم  اخل�����ص��راء، 
اإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ني، ال��ذي تنتجه 
بالكهرباء  ك��ه��رب��ائ��ي،  حتليل  اآل���ة 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  م���ن  املحُ��ن��ت��ج��ة 

بقدرة 2 جيجاواط. 
ل����ل����ه����ي����دروج����ني  اأّن  ��������ذك��������ر  ويحُ
تطبيق  يف  كبرية  اأهمية  الأخ�صر 
 ”2030 “طاقة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  تن�س  وال��ت��ي  للنمو،  الهادفة 

لتوليد  ق���درت���ه���ا  اإج����م����ايل  زي������ادة 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء 
داخ�����ل دول�����ة الإم���������ارات م���ن 18 
جيجاواط،   30 اإىل  ج��ي��ج��اواط 
 15 اإىل  ي�������ص���ل  م�����ا  واإ������ص�����اف�����ة 
اإىل قدرتها احلالية يف  جيجاواط 
العامل،  ح��ول  واأ�صولها  حمطاتها 
ال�صم�صية  الطاقة  �صت�صكل  وبذلك 
حمفظة  م����ن   30% م����ن  اأك������رث 
لتوليد الكهرباء بحلول  “طاقة” 

عام 2030.

•• ال�شارقة-الفجر: 

وقعت  ال�صارقة،  اإم���ارة  يف  ال�صتثماري  للن�صاط  تعزيزاً 
العقاري  التطوير  يف  ال��رائ��دة  ال�صركة  األ���ف،   جمموعة 
امل�صتثمرين  خلدمات  ال�صارقة  ومركز  ال�صارقة،  باإمارة 
من  م��زي��د  لتقدمي  تفاهم  م��ذك��رة  م���وؤخ���راً،  “�صعيد”، 
الإمارة،  يف  الأع��م��ال  ورج���ال  للم�صتثمرين  الت�صهيالت 
لتاأ�صي�س اأعمالهم اأو التو�صع فيها انطالقاً من ال�صارقة، 
وذل�����ك يف خم��ت��ل��ف ال���وج���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة األ���ف 
املذكرة  توقيع  مرا�صم  لها.واأقيمت  التابعة  وامل�صاريع 
األف،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  عطايا،  عي�صى  ب��ني 
خلدمات  ال�صارقة  مركز  مدير  العجلة،  �صالح  وم��روان 
بالق�صباء،  املركز  مقر  يف  وذل��ك  “�صعيد”،  امل�صتثمرين 
املذكرة،  الطرفني.ومبوجب  ممثلي  م��ن  ع��دد  بح�صور 
خدمات  عر�س  يف  بينهما  التعاون  على  الطرفان  اتفق 
مركز “�صعيد” على امل�صتثمرين يف امل�صاريع التطويرية 
التابعة ملجموعة األف، مع ت�صجيع وحتفيز رجال الأعمال 
وامل�صتثمرين على احل�صول على اخلدمات التي يقدمها 
املركز يف جمال ال�صتثمار واإجناز املعامالت لدى الدوائر 

احلكومية املخت�صة.
ال�صارقة  اإم���ارة  مكانة  اأهمية  على  عطايا  عي�صى  واأك���د 
كوجهة مف�صلة للم�صتثمرين ورجال الأعمال يف املنطقة، 

ملا تتمتع به من ميزات وما توفره من ت�صهيالت،  نظراً 
اأن القطاع العقاري ي�صكل عن�صر اجلذب الأبرز  م�صيفاً 
يف الإمارة، بالنظر اإىل امل�صاريع العقارية املنت�صرة فيها، 
والتي تركز على اأ�صلوب احلياة الع�صري وامل�صتدام، ومن 

بينها م�صروع “املم�صى” الذي تطوره جمموعة األف.
ال���راغ���ب���ني يف  ب��امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  “نرحب  ع���ط���اي���ا:  وق�����ال 
ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��اري��ة امل��ج��زي��ة التي 
تقدمها ال�صارقة، �صواًء يف القطاع العقاري اأو القطاعات 
خلدمات  ال�صارقة  مركز  ون�صكر  الأخ���رى،  القت�صادية 
امل�صتثمرين )�صعيد( على تعاونهم معنا يف تعزيز الن�صاط 
ال�صتثماري بالإمارة، وت�صريع وت�صهيل اإجراءات تاأ�صي�س 
الأعمال، ونتطلع اإىل مزيد من ال�صراكات خلدمة جميع 
اإن  العجلة  �صالح  م��روان  ق��ال  جانبه،  امل�صتثمرين«.من 
اأهمية مذكرة التفاهم ت�صّكل ا�صتمراراً لعالقات ال�صراكة 
التي يعمل مركز ال�صارقة خلدمات امل�صتثمرين “�صعيد” 
ورّواد  امل�صتثمرين  ا�صتقطاب  اأج��ل  م��ن  تطويرها  على 
الأعمال وم�صاعدتهم على تاأ�صي�س اأن�صطتهم و�صركاتهم 
يف اإمارة ال�صارقة ب�صرعة وكفاءة بهدف الرتقاء مب�صتوى 
والتو�صع  للنمو  لهم  املنا�صبة  البيئة  وتوفري  ال�صتثمار، 

والتطور. 
وث��ّم��ن العجلة اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا جم��م��وع��ة األف 
يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ق��اري وال��ت��ج��اري، م��ن خ���الل اإطالق 

امل�صاريع التي تزيد من جاذبية ال�صارقة كوجهة مف�صلة 
على  يعمل  “�صعيد”  مركز  اأن  اإىل  م�صرياً  لال�صتثمار، 
تب�صيط اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ع��زي��ز ج��ه��ود الإم����ارة 
جانب  اإىل  للم�صتثمرين،  املقدمة  باخلدمات  للنهو�س 
ال�صراكات  اإىل بناء  ال�صارقة الرامية  دعم جهود حكومة 

بني القطاعني العام واخلا�س وتعزيزها.

املطبوعات،  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  اأي���������ص����اً  اجل����ان����ب����ان  وات����ف����ق 
والإ���ص��دارات، واملعلومات، واخل��ربات، وكذلك على عقد 
اللقاءات امل�صرتكة وور�س العمل واملوؤمترات التي تبحث 
بالنواحي ال�صتثمارية وخا�صة يف جمال تقدمي اخلدمات 
والت�صهيالت احلكومية لرواد الأعمال وامل�صتثمرين عن 

طريق مركز “�صعيد«.

•• دبي-الفجر: 

ي��وا���ص��ل ق��ط��اع ف��ع��ال��ي��ات الأع����م����ال زخمه 
العاملية  امل��دن  اأوائ���ل  دب��ي من  اأن كانت  بعد 
وا�صت�صافت  الن�صاط،  اأع��ادت فتح هذا  التي 
حول  من  الدولية  واملوؤمترات  الجتماعات 
ل�صتقبال  امل��دي��ن��ة  ت�����ص��ت��ع��د  ف��ي��م��ا  ال���ع���امل، 
فعاليات  م��ن  العديد  انعقاد  م��ع  ال�صيوف 
الأع����م����ال خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة م���ن عام 

2021 وبداية 2022.
ا�صتقبال الزوار  ا�صتئناف  وعاودت دبي منذ 
الدوليني يف �صهر يوليو 2020، ا�صت�صافة 
ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال م��ن ح���ول ال��ع��امل بدءاً 
���ص��رع��ان ما  2020، وال�����ذي  اأك��ت��وب��ر  م���ن 
ازدحم جدول فعاليات الإمارة بالعديد من 
املوؤمترات واملعار�س التي اأقيمت يف خمتلف 
اأن توا�صل املدينة  املتوقع  اأنحاء دبي. ومن 
خالل  ال��زخ��م  بنف�س  الفعاليات  ا�صت�صافة 
بالتزامن   2021 عام  من  الثاين  الن�صف 
وحتى  دب��ي   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة  م��ع 
الإق���ب���ال على  وي���وؤك���د   .2022 ع���ام  ب��ق��ي��ة 
اإقامة الفعاليات يف دبي قدرة الإم��ارة على 
ا�صت�صافة الفعاليات باأمان، وتعاملها بكفاءة 

عالية مع جائحة “كوفيد-19.«
فعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  دب���ي  وت�صت�صيف 
الأعمال الكربى خالل الن�صف الثاين من 
اجلمعية  م��وؤمت��ر  ف��ي��ه��ا  مب��ا   ،2021 ع���ام 
الدولية جلراحة امل�صالك البولية، واملوؤمتر 
واملعر�س الفني ال�صنوي جلمعية مهند�صي 
للمالحة  ال�������دويل  وامل�����وؤمت�����ر  ال�����ب�����رتول، 
العاملية،  التجارة  الف�صائية، وموؤمتر غرف 
امل�������ص���ال، وموؤمتر  ال���ب���رتول  واأ����ص���ب���وع غ����از 

واأ�صبوع   »Gastech “غازتك  ومعر�س 
من  العديد  اإىل  اإ�صافًة  الأفريقي،  النفط 
خالل  اإقامتها  امل��ق��رر  الأخ����رى  الفعاليات 
دبي  ت�صت�صيف  حني  يف  القادمة.  ال�صنوات 
يف الوقت الراهن ع��دداً من رحالت ال�صفر 
التحفيزية ل�صركات كربى مثل “اإيه اإف �صي 
 ،AFC Life Science »ليف �صاين�س
و”�صانهوب«   ،Amway و”اأمواي« 
 Jeunesse »و”جيوني�س ،Sunhope

.OMNILIFE »و”اأومنياليف ،
وتعليقاً على ذلك، قال ع�صام كاظم، املدير 
ال�صياحي  للت�صويق  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
والتجاري: “حققت دبي بتوجيهات القيادة 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
م��ك��ان��ة رائ����دة ع��امل��ي��اً يف م��واج��ه��ة اجلائحة 
الأعمال،  فعاليات  قطاع  ن�صاط  ل�صتئناف 
للجمعيات  ف���ّع���ال���ة  م��ن�����ص��ًة  وّف������رت  ح��ي��ث 
ملوا�صلة  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  وال�����ص��رك��ات 
تعزيز  وك��ذل��ك  املبا�صرة،  اجتماعاتها  عقد 
دور املعرفة يف تنمية القطاعات الرئي�صية. 
الفعاليات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  اأه��م��ي��ة  ن����درك  واإن���ن���ا 
واملوؤمترات على  الجتماعات  لقطاع  احلية 
م�����ص��ت��وى ال���ع���امل. وب��ف�����ص��ل اجل���ه���ود التي 
ال�����ص��رك��اء وك��اف��ة اجل��ه��ات املعنية،  ي��ب��ذل��ه��ا 
اآمنة  بيئة  يف  الفعاليات  اإقامة  دبي  ت�صمن 

للوفود امل�صاركة واملتحدثني واملنظمني.«
الأن�صطة  ل����ص���ت�������ص���اف���ة  دب������ي  وت�������ص���ت���ع���د 
اإك�صبو  التحفيزية لل�صركات الكربى خالل 
2020 دبي يف 1 اأكتوبر والذي ي�صتمر ملدة 
�صتة اأ�صهر. حيث تتوفر اأمام هذه ال�صركات 
اأك����رب ح���دث يف العامل  ف��ر���ص��ة ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
خالل تواجدهم يف الإمارة. كما ي�صت�صيف 
اإك�صبو  موقع  �صمن  للمعار�س  دب��ي  مركز 
2020 دبي عدداً من املوؤمترات والفعاليات 
امل��ه��م��ة، مب��ا يف ذل���ك م��وؤمت��ر دب���ي للهيئات 

القت�صادية واملهنية.
يوا�صل  ال����زخ����م،  ه����ذا  م���ن  ول���ال����ص���ت���ف���ادة 
امل��ك��ت��ب الر�صمي  ل��الأع��م��ال،  ف��ع��ال��ي��ات دب���ي 
جل����ذب امل�����وؤمت�����رات وال���ف���ع���ال���ي���ات يف دب���ي، 
على  الج��ت��م��اع��ات  م��ع منظمي  ال��ت��وا���ص��ل 
ال�����ص��ع��ي��د ال�����دويل، وت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء على 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات الأع����م����ال يف 
املدينة، وعلى القت�صاد القائم على املعرفة 
ي�����ص��ه��د من����وا م��ت�����ص��ارع��ا. وكذلك  وال������ذي 
ي�صت�صيف “فعاليات دبي لالأعمال” خالل 
الأ�صهر املقبلة، عدداً من الوفود املدعوة اإىل 
دبي،   2020 اإك�صبو  خ��الل  خا�صة  املدينة 
والفعاليات  الجتماعات  ملنظمي  يتيح  م��ا 
التعرف على خمتلف العرو�س التي توفرها 
اأ�صخم  اأح���د  اإىل ج��ان��ب ح�����ص��ور  الإم������ارة، 
الأحداث واملعار�س يف العامل. ويلتقي فريق 
مكتب فعاليات دبي العاملي يف الوقت احلايل 
اخلا�صة،  اأ�صواقهم  يف  الفعاليات  مبنظمي 
من خالل �صل�صلة من احلمالت التعريفية 
اخلارجية، والعرو�س التجارية والفعاليات 

املتخ�ص�صة للقطاع. 
بدوره، قال �صتني جاكوب�صن، م�صاعد نائب 
“جنحت  رئي�س “فعاليات دبي لالأعمال”: 

ق��ط��اع فعاليات  ن�����ص��اط  اإ���ص��ت��ئ��ن��اف  دب���ي يف 
الأعمال ب�صرعة خالل اجلائحة، م�صتفيدًة 
م���ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري ب��ي��ئ��ٍة اآم���ن���ة، مع 
والفعالة  امل��ب��ا���ص��رة  الج��ت��م��اع��ات  ت�صهيل 
اهتماماً  نلم�س  زل��ن��ا  وم��ا  ذات���ه.  ال��وق��ت  يف 
ال��ذي��ن يتطلعون  امل��ن��ظ��م��ني  م��ن  م��ت��زاي��داً 
م�صارها  اإىل  اأعمالهم  فعاليات  اإع���ادة  اإىل 
وبف�صل  مم��ك��ن،  وق���ت  اأق����رب  يف  ال�صحيح 
تن�صيق اجلهود بني خمتلف اجلهات املعنية 
تلبية  دب�����ي، جن��ح��ن��ا يف  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
واملنظمات  واجلمعيات  ال�صركات  متطلبات 
ونقل  الأ�صلية،  خططها  ملراجعة  الأخ���رى 

الفعاليات اإىل دبي.«
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  دب���ي  وت�صت�صيف 
اأبرزها  وم��ن  املقبلة،  الأ�صهر  خ��الل  املهمة 
 Africa Oil الأف��ري��ق��ي  النفط  اأ���ص��ب��وع 
اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�صخة  نقل  ومت   .Week
دبي، حيث كانت ت�صت�صيفها جنوب اأفريقيا 
الفر�صة  للح�صور  �صيتيح  م��ا  ال���ع���ادة،  يف 
للم�صاركة يف مناق�صات مهمة وعقد �صفقات 
جتارية، م�صتفيدين من دبي كوجهة توفر 
بيئة اآمنة. كما تقرر نقل موؤمتر و معر�س 
غازتكGastech  من �صنغافورة اإىل دبي، 
واملوؤمترات  املعار�س  اأكرب  من  واح��داً  ويعد 
والغاز  الغاز  ب�صوؤون  املتخ�ص�صة  العامل  يف 

الطبيعي امل�صال والهيدروجني.
وب��ه��ذا ال�����ص��ي��اق، ق���ال ك��ري�����س ه����ول، مدير 
“اخرتنا  الأفريقي:  النفط  اأ�صبوع  فعالية 
اإىل  الأف��ري��ق��ي  النفط  اأ���ص��ب��وع  نقل م��وؤمت��ر 
ب�صبب  م���وؤق���ت،  ب�����ص��ك��ل   2021 ل��ع��ام  دب���ي 
ال��ت��ق��دم ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي اأح���رزت���ه دولة 
برنامج  يف  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
التطعيم. وكذلك لأن دبي تحُعدحُ اأي�صاً مركزاً 
واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  رائ���داً  مالياً 
اآ�صيا، وتقدم لنا الفر�صة للح�صور  وجنوب 
ولقاء اأ�صحاب روؤو�س املال اجلدد، مما يدفعحُ 

عجلة ال�صتثمار يف اأفريقيا«.
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فقد املدعو / كا�صون راجنانا 
�صريلنكا   ، ات�صاريجى  كاليه 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )8301014N(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ���ص��ريلن��ك��ا  ب�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
امل��دع��و / حم��م��د ن�صيم  ف��ق��د 
ال���ه���ن���د   ، اج������ي������ج  ع�������ب�������دول 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )U0727173(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن باحل�سور اأمام اخلربة احل�سابية عن بعد من خالل برنامج زووم 

يف الدعوى رقم 4649 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ال�سارقة 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية

املدعى عليها /م�صنع مغل لالأعمال اخل�صبية - نحيطكم علما اأنه مت تعييننا من قبل عدالة احلكمة كخبري ح�صابي 
بالق�صية املذكورة اأعاله واملرفوعة �صدكم من / �صركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  - وعليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم 
قانونا بح�صور اإجتماع اأعمال اخلربة عن بعد من خالل برنامج زووم ال�صمعي واملرئي املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 

)الثانية ع�صر ظهرا ( واأن رابط الإجتماع هو ظهراً    12.00 ال�صاعة   10/08/2021
.mohamed azab is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: mohamed azab's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9960257528?pwd=VXIvdXREWjhJbmp2Ly9
OSG9XdkFrQT09
Meeting ID: 996  025  7528 - Passcode: 4JnyZz
فريجى احل�صور باملوعد و املكان املحدد و اإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن 
ب  الإت�صال  يرجى  لالإ�صتف�صار  قانونا  له  املخولة  لل�صالحيات  وفقا  اأعماله  �صيبا�صر  احل�صابي  اخلبري  ف��اإن  احل�صور 

moazabmahmoud@gmail.com: -  E  -  0552779927
اخلبري احل�سابي /ميثاء �سامل املزروع /قيد رقم 467

اإجتماع خربة 

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2021/1263 جتاري جزئي ال�سارقة  
املدعي : م�صرف الهالل 

املدعي عليهما : 1 - �صبكرتام غرافيك�س - ذ م م   2 - انيل توارمال وادواين 
اىل املدعي عليهما يف الق�صية امل�صار اليها. بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�صادر بتاريخ 2021/7/7 عن 
حمكمة ال�صارقة الإبتدائية يف الق�صية امل�صار اليها بعاليه اإنتدابنا  اإدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة امل�صرفية 
املطلوب ، وبعد ا�صتالمنا املهمة  فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول يف متام "ال�صاعة 11.30 �صباحا" يوم الإثنني 
املوافق 2021/8/9 عن بعد عن طريق تطبيق Microsoft Teams املرئي نظرا لالإجراءات الحرتازية 
ملواجهة انت�صار فريو�س كورونا والتعليمات الواردة من حماكم الدولة وعليه نرجو �صاكرين التوا�صل معنا وح�صور 
الجتماع يف املوعد املحدد. لال�صتعالم هاتف : 0564734261.  وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�صية 
او وكيلهم القانوين ح�صور الإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل طرف مذكرة �صارحة مبو�صوع الدعوى مرفقا 
 )Divider بها امل�صتندات املوؤيدة ب�صكل وا�صح وم�صتقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�صارحة )من خالل فوا�صل

لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلربة.
اخلبري احل�سابي املنتدب      
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن بالن�سر

رقم )6440/2021(
املندر: عبد الغفور وعامل خان للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفه ذ م م

املنذر اإليهما : 1- غ�صان لتجارة مواد البناء �س ذ م م
فوؤاد ابو �صاهر - �صوري اجلن�صية غ�صان   -2

تدعو املنذرة املنذر اإليهما اإىل وجوب �صداد املبلغ املرت�صد بذمتهما البالغ قدره 
تاريخ  12% من  امل�صتحقة بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم   125،505
ال�صتحقاق حتى تاريخ ال�صداد التام، ويف حالة امتناعهما فاإن املنذرة �صت�صطر 
اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي ت�صمن حقوقه�ا م�ع حتميل املنذر 
اإليهما منذ الآن كامل امل�صوؤولية واأية م�صاريف قد ترتتب عن هذه الإجراءات 

القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6445(

املنذر : البنك التجاري الدويل
املنذر اإليه : بيو�س بوجيندرا جوبتا

1،193،136،06 درهم )مليون ومائة  �صداد مبلغ وقدره  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  ينذر   -
وثالثة وت�صعني الف و�صتة وثالثني درهما و�صتة فلو�س( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�صداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
 406 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية  بت�صوية  للزامكم  قبلكم 
رقم  واملواقف  مربع  قدم   1،518،03 م�صاحته  البالغ   1 بليفيديرى  مببني   4 رقم  بالطابق 
قطعة الر�س رقم 154 مبنطقة مر�صى دبي باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون  على   08OP
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.  2008 ل�صنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6466(

املنذره : �صيماء نبيل عبداهلل املال - كويتية اجلن�صية
بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.

املنذر اليهم 1-املنذر اليها الأوىل : �صركة امل�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م 
حممد حار�س احلالين - لبناين اجلن�صية  : الثاين  اإليه  املنذر   -2

املو�صوع/ اإن�ذار بالغاء وكالة وف�صخ عقد وتكليف بت�صليم مبالغ وم�صتندات
 2017/19708 رقم  التوكيل  باإنتهاء �صالحية  فيه  واأبلغتهم  الإن��ذار  هذا  ب�صورة من  اليهم جميعا  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��اإن 
كاتب عدل الكويت - فرع برج التحرير ال�صادرة للمنذر اإليه الثاين لإدارة الوحدتني ال�صكنتني بادية الذكر ب�صدر هذا الإنذار ..  
ونبهت عليهم جميعا بعدم اإ�صتخدام الوكالة جمددا يف تاأجري الوحدتني .. وف�صخ عقد تاأجري واإ�صراف عقاري املربم بينها وبني 
املنذر اإليها الأوىل بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦ وكلفتهم جميعا بت�صليم كافة اأ�صول الأوراق وامل�صتندات وال�صيكات واملبالغ النقدية التي 
بحوزتهم جميعا ...كما نبهت عليهم جميعا بعدم التعامل على الوحدتني ال�صكنيتني مطلقا بالتاجري اأو الإ�صراف اأو اإ�صتالم اأية 
مبالغ اأو اإ�صدار عقود اإيجارية جديدة مع تقدمي ك�صوف ح�صاب عن ربع الوحدتني ال�صكنتني من تاريخ 2016/12/22 وحتى 
تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذار وت�صليمها لوكيلها مكتب املحامي/ خليفة بن عمري للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية .. وذلك خالل 
ثالثة اأيام من تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذار... واإل �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية قبل جميع 
املنذر اليهم فور انتهاء مهلة الت�صليم الواردة بالإنذار .. التي حتمي حقوقه باملطالبة الق�صائية ومطالبتكم باملبالغ التي بحوزتكم 

لالأن والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6467/2021(

 املنذره : اأروى نبيل عبداهلل املال - كويتية اجلن�صية- بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.
املنذر اليهم /1-املنذر اليها الأوىل : �صركة امل�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م

الثاين : حممد حار�س احلالين - لبناين اجلن�صية اإليه  املنذر   -2
املو�صوع/ اإن�ذاربالغاء وكالة وف�صخ عقد وتكليف بت�صليم مبالغ وم�صتندات

لذلك ، فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليهم جميعا ب�صورة من هذا الإنذار واأبلغتهم فيه باإلغاء الوكالة رقم 2017/6977 كاتب عدل 
الإن��ذار مبح�صر  ب�صدر هذا  الذكر  بادية  ال�صكنتني  الوحدتني  لإدارة  الثاين  اإليه  للمنذر  ال�صادرة  التحرير  برج  - فرع  الكويت 
الإلغاء لدى كاتب عدل الكويت برقم 2021/2684 بتاريخ 2021/6/1 )مرفق لكم اإلغاء الوكالة لدى كاتب عدل الكويت( 
ونبهت عليهم جميعا بعدم اإ�صتخدام الوكالة جمددا يف تاأجري الوحدتني .. وف�صخ عقد تاأجري واإ�صراف عقاري املربم بينها وبني 
املنذر اإليها الأوىل بتاريخ 2016/10/9 وكلفتهم جميعا بت�صليم كافة اأ�صول الأوراق وامل�صتندات وال�صيكات واملبالغ النقدية التي 
بحوزتهم جميعا... كما نبهت عليهم جميعا بعدم التعامل على الوحدتني ال�صكنيتني مطلقا بالتاجري اأو الإ�صراف اأو اإ�صتالم اأية 
مبالغ اأو اإ�صدار عقود اإيجارية جديدة مع تقدمي ك�صوف ح�صاب عن ريع الوحدتني ال�صكنتني من تاريخ 2016/10/9 وحتى 
تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذار وت�صليمها لوكيلها مكتب املحامي/ خليفة بن عمري للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية .. وذلك خالل 
ثالثة اأيام من تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذار... واإل �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية قبل جميع 
املنذر اإليهم فور اإنتهاء مهلة الت�صليم الواردة بالإنذار .. التي حتمي حقوقه باملطالبة الق�صائية ومطالبتكم باملبالغ التي بحوزتكم 

لالأن والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6470/2021(

املنذر : م�صرف عجمان �س.م.ع 
بوكالة املحامي��ن/ د. فرج عبد اهلل اأحني�س وخالد حممد الهيا�س وحممد هادف الظاهري واأحمد حممد احلمادي

املنذر اليهم : 1-�صوي�س للعطورات �س.م.ح 2-�صوي�س ل�صناعة العطور ذ.م.م 3-ام او جي هولدجن ليمتد �س.م.
ابخواره عابديني  يداله  فرزين   -4

املو�صوع : حيث ان املنذر قد منح املنذر اليه الوىل ت�صهيالت م�صرفية ب�صيغة املرابحة ونتيجة لتعرث املنذر اليها الوىل 
يف ال�صداد فقد ابرم بني الطرفني اتفاقية اعادة هيكلة للدين حيث اأقرت املنذر اليها الوىل يف هذه التفاقية بانها مدينة 
اإعادة  باتفاقية  ملا هو متفق عليه  بال�صداد وفقاً  اليها الوىل  املنذر  للم�صرف مببلغ )١١،٣٥٤،٨٨٥( درهم وحيث مل تلتزم 
اأن مديونية املخطرة الأوىل للم�صرف بلغت حتى تاريخه مبلغ )10،610،668،54( درهم، فاإنه  هيكلة الدين وحيث 
يحق للم�صرف مطالبة املنذر اليهم باأن يوؤدوا له هذا املبلغ بالإ�صافة للفائدة التاأخريية وحيث وقع كل من املنذر اليهم 
امل�صرفية  الت�صهيالت  - على �صمانات مطلقة وم�صتمرة كفلوا و�صمنوا مبوجبها  - كل على حدا  الرابع  والثالثة  الثانية 
التي منحها امل�صرف للمنذر اليها الوىل لذلك ، يطلب امل�صرف املخطر من املخطرين اأن يدفعوا له بالت�صامن والتكافل 
مبلغ )10،610،668،54( ع�صرة ماليني و�صتمائة وع�صرة اآلف و�صتمائة وثمانية و�صتون درهماً واأربعة وخم�صون فل�صاً 
اأيام  12% �صنوياً من تاريخ ا�صتحقاق الدين وحتى ال�صداد التام وذلك خالل �صبعة  بالإ�صافة للفائدة التاأخريية بواقع 
من تاريخ ا�صتالمهم لهذا الإنذار، واإل �صيلجا امل�صرف اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �صد املخطرون لإلزامهم 

بدفع الدين املذكور فيما تقدم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6464(

 املنذر : اأو�س مهلهل اأحمد الن�صف - كويتي اجلن�صية - بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.
املنذر اليهم : 1-املنذر اليها الأوىل : �صركة امل�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م 

٢ - املنذر اإليه الثاين : حممد حار�س احلالين - لبناين اجلن�صية
املو�صوع/ اإن�ذاربالغاء وكالة وف�صخ عقد وتكليف بت�صليم مبالغ وم�صتندات

لذلك ، فاإن املنذر ينذر املنذر اإليهم جميعا ب�صورة من هذا الإنذار واأبلغهم فيه باإلغاء الوكالة رقم 2017/6979 كاتب عدل 
الكويت - فرع برج التحرير ال�صادرة للمنذر اإليه الثاين لإدارة الوحدة ال�صكنية بادية الذكر ب�صدر هذا الإنذار مبح�صر الإلغاء 
لدى كاتب عدل الكويت برقم 2021/2677 بتاريخ 2021/6/1 )مرفق لكم اإلغاء الوكالة لدى كاتب عدل الكويت( ونبهه 
عليه بعدم اإ�صتخدام الوكالة جمددا من هذا التاخري .. وف�صخ عقد تاأجري واإ�صراف عقاري املربم بينه وبني املنذر اإليها الأوىل 
بحوزتهم  التي  النقدية  واملبالغ  وال�صيكات  وامل�صتندات  الأوراق  اأ�صول  كافة  بت�صليم  جميعا  وكلفتهم   2016/10/30 بتاريخ 
جميعا ...كما نبهت عليهم جميعا بعدم التعامل على الوحدة ال�صكنية مطلقا بالتاجري اأو الإ�صراف اأو اإ�صتالم اأية مبالغ اأو اإ�صدار 
عقود اإيجارية جديدة مع تقدمي ك�صوف ح�صاب عن ريع الوحدة ال�صكنية من تاريخ 2016/10/30 وحتى تاريخ ت�صلمهم هذا 
الإنذاروت�صليمها لوكيلها مكتب املحامي/خليفة بن عمري للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية .. وذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ 
اإليهم فور  املنذر  القانونية اجلزائية واملدنية قبل جميع  الإج��راءات  اأ�صفني لإتخاذ كافة  واإل �صن�صطر  الإن��ذار...  ت�صلمهم هذا 
انتهاء مهلة الت�صليم الواردة بالإنذار .. التي حتمي حقوقه باملطالبة الق�صائية ومطالبتكم باملبالغ التي بحوزتكم لالأن والفوائد 

القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/158863(
املن�ذر :بنك دبي الإ�صالمي )�س م ع(.

املنذر اليه : �صرادها نينت دو�صي نيتني - )جمهول حمل القامة(
�صيغة العالن بالن�صر

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي : 
اول - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته )76878.38( درهم يف خالل املواعيد القانونية.  

ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب 
الذن ببيع ال�صيارة املرهونة ل�صالح بنك دبي ال�صالمى “هوندا اكوردا - لوحة رقم لوحة رقم 
اإمارة دبي - موديل ال�صنع 2014 “ وفاءا للدين امل�صتحق   -  P 93051 - خ�صو�صي - كود 

علي املنذر اليه والبالغ قيمته)76878.38( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6481(

املنذرة / �صابورجي بالوجني ميداي�صت - �س ذ م م
املنذر اإليها / فريوك�س لرتكيب معدات ال�صالمة �س ذ م م

بذمتها  املرت�صدة  املديونية  ب�صداد  القيام  ب�صرورة  اإليها  املنذرة  املنذرة  تنذر 
ل�صالح املنذرة مبلغ وقدره 102،900 درهم اإماراتي )مائة واألفان وت�صعمائة 
 %12 اإىل الفائدة القانونية بواقع  اإماراتياً فقط ل غري(، بالإ�صافة  درهماً 
اأق�صاها  م��دة  يف  وذل���ك  ال�����ص��داد،  مت��ام  وح��ت��ى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  منذ  �صنوياً 
خم�صة اأيام عمل من تاريخ الن�صر. ويف حالة عدم �صداد املبالغ املطالب بها، فاإن 
املنذرة �صت�صطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذرة اإليها 

لإلزامها ب�صداد املبالغ مو�صوع الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/6498(
املنذر : يو�صف حممد، جنوب افريقيا اجلن�صية، هوية رقم )٠-٠٨٤٨١٩٥-١٩٨٨-٧٨٤(.

العنوان : منطقة ديره - برج اخلور - الطابق التا�صع - مكتب رقم 28 - الربيد اللكرتوين : 
"said90h@email.com - دبي - الإمارات العربية املتحدة - )971-55-3282126(

املنذر اإليه : داميوند �صتار للتطوير العقاري �س.ذ.م.م، رقم الرخ�صه: ٧١٨٦٩٢ 
العنوان : دبي - املنطقة: برج خليف�ة - �صارع : املركز التجاري - بناي�ة : ملك ال�صيخ احمد املكتوم 

- �س.ب: 123187 هاتف : 040000000  فاك�س : 040000000 
م�ن  اأي�����ام  خم�ص�ة  خ�الل  علي�ه  امل�صتحقة  املب�الغ  �ص�داد  ب�ص�رورة  ال�ي�ه  املخط�ر  املخط�ر  ينذر 
وت�صجيل  دب�ي  م�ح�اكم  ال�ى  اللج�وء  اإل�ى  املخط�ر  ي�ص�طر  �ص�وف  وب�ال�ع�دم  الخط�ار  ن�ص�ر  ت�اريخ 
دع�وى �ص�دكم واتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة املتبع�ة ف�ي ه�ذا ال�ص�اأن م�ع حتملك�م للر�ص�وم 

وامل�صاريف والتعاب .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6465(

 املنذره : اأنفال نبيل عبداهلل املال - كويتية اجلن�صية -بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.
املنذر اليهم 1-املنذر اليها الأوىل : �صركة امل�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م

املنذر اإليه الثاين : حممد حار�س احلالين - لبناين اجلن�صية
املو�صوع/ اإن�ذاربالغاء وكالة وف�صخ عقد وتكليف بت�صليم مبالغ وم�صتندات

لذلك ،  وامل�صتندات فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليهم جميعا ب�صورة من هذا الإنذار واأبلغتهم فيه باإلغاء الوكالة رقم ٦٩٨١/٢٠١٧ كاتب 
عدل الكويت - فرع برج التحرير ال�صادرة للمنذر اإليه الثاين لإدارة الوحدتني ال�صكنتني بادية الذكر ب�صدر هذا الإنذار مبح�صر 
الإلغاء لدى كاتب عدل الكويت برقم 2021/2676 بتاريخ 2021/6/1 )مرفق لكم اإلغاء الوكالة لدى كاتب عدل الكويت( 
اإ�صتخدام الوكالة جمددا يف تاأجري الوحدتني ال�صكنيتني .. وف�صخ عقد تاأجري واإ�صراف عقاري املربم بينها  ونبهت عليهم بعدم 
2016/10/30 وكلفتهم جميعا بت�صليم كافة اأ�صول الأوراق وال�صيكات واملبالغ النقدية التي  اإليها الأوىل بتاريخ  وبني املنذر 
بحوزتهم جميعا... كما نبهت عليهم جميعا بعدم التعامل على الوحدتني ال�صكنيتني مطلقا بالتاجري اأوالإ�صراف اأو اإ�صتالم اأية 
مبالغ اأواإ�صدار عقود اإيجارية جديدة مع تقدمي ك�صوف ح�صاب عن ريع الوحدتني ال�صكنتني من تاريخ 30/10/2016 وحتى 
تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذاروت�صليمها لوكيلها مكتب املحامي/خليفة بن عمري للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية .. وذلك خالل 
ثالثة اأيام من تاريخ ت�صلمهم هذا الإنذار... �صن�صطر اأ�صفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية قبل جميع املنذر 
اإليهم فور اإنتهاء مهلة الت�صليم الواردة بالإنذار .. التي حتمي حقوقه باملطالبة الق�صائية ومطالبتكم باملبالغ التي بحوزتكم لالأن 

والفوائد القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/158854(
املن�ذر :بنك دبي الإ�صالمي )�س م ع( 

املنذر اليه : ناظم عبدال�صمد خان - )جمهول حمل القامة(
�صيغة العالن بالن�صر

ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه ب���الت���ي :-  اول - ����ص���داد م��ب��ل��غ امل��دي��ون��ي��ة وال��ب��ال��غ قيمته 
اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا  القانونية.  املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   )27503.00(
ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب الذن ببيع ال�صيارة 
املرهونة ل�صالح بنك دبي ال�صالمي “ني�صان �صني - لوحة رقم 76403 - خ�صو�صي 
- كود M – اإمارة دبي - موديل ال�صنع 2017“ وفاءا للدين امل�صتحق علي املنذر اليه 

والبالغ قيمته)27503.00( درهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6469/2021(

املنذره : عائ�صة حمود علي الهمداين - مينية اجلن�صية
بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.

املنذر اليه : حممد يحي �صالح الع�صيمي - ميني اجلن�صية
املو�صوع : انذار قانوين ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 100،000 درهم )مائة الف درهم( مبوجب احلوالت النقدية املحوله 
ل�صم املنذر اليه بغر�س ال�صراكة يف ان�صاء �صركة لدارة الفعاليات والحتفالت والت�صوير والعالم بامارة ال�صارقة مبوجب 

عقد ال�صراكة املربم بتاريخ 2018/6/28 وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ اعالمكم مب�صمون هذا النذار
لذلك ، ومبوجب هذا النذار نخاطبكم وننذركم ب�صرورة �صداد كامل املبالغ املرت�صدة بذمتكم للمنذرة والبالغ اجماليها 
بغر�س  اليه  املنذر  املحوله ل�صم  النقدية  احل��والت  امل�صتحقة مبوجب  املبالغ  دره��م( هي  الف  )مائة  دره��م   100،000
املربم  ال�صراكة  ال�صارقة مبوجب عقد  بامارة  والت�صوير والعالم  الفعاليات والحتفالت  �صركة لدارة  ان�صاء  ال�صراكة يف 
بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٨ وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ اعالمكم مب�صمون هذا النذار.  وبخالف ذلك، فاإننا �صوف ن�صطر 
اإىل مبا�صرة كافة الإج��راءات الق�صائية والقانونية للمحافظة على حقوق املنذرة، واإلزامكم ب�صداد كامل الدين والفائدة 
التام  ال�صداد  تاريخ  املطالبة وحتى  تاريخ  م�صتقبلية من  اأرب��اح  عليه من  ي�صتجد  ١٢% وما  بواقع  والتاأخريية  القانونية 
واأتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  باملنذرة مبا فيها  التي حلقت  املادية  الأ�صرار  كافة  اإىل حتميلكم تعوي�صا عن  بالإ�صافة 

املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذره الأخرى املادية واملعنوية واحلالية وامل�صتقبلة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6468/2021(

 املنذره : بدرية زيد جمبل العريفان - كويتية اجلن�صية - بوكاله املحامي : خليفه يو�صف بن عمري للمحاماة وال�صت�صارات القانونية.
املنذر اليهم :1-املنذر اليها الأوىل : �صركة امل�صري للو�صاطة العقارية ذ.م.م

حار�س احلالين - لبناين اجلن�صية حممد   : الثاين  اإليه  املنذر   -2
املو�صوع/ اإن�ذاربالغاء وكالة وف�صخ عقد وتكليف بت�صليم مبالغ وم�صتندات

لذلك، فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليهم جميعا ب�صورة من هذا الإنذار واأبلغتهم فيه بالغاء الوكالة رقم 2017/6978 كاتب عدل 
الكويت - فرع برج التحرير ال�صادرة للمنذر اإليه الثاين لإدارة الوحدة ال�صكنية بادية الذكر ب�صدر هذا الإنذار مبح�صر الإلغاء 
لدى كاتب عدل الكويت برقم 2021/2675 بتاريخ 2021/6/1 )مرفق لكم اإلغاء الوكالة لدى كاتب عدل الكويت( ونبهت 
عليهم جميعا بعدم اإ�صتخدام الوكالة جمددا يف تاأجري الوحدة .. وف�صخ عقد تاأجري واإ�صراف عقاري املربم بينها وبني املنذر اإليها 
الأوىل بتاريخ 2016/10/30 وكلفتهم جميعا بت�صليم كافة اأ�صول الأوراق وامل�صتندات وال�صيكات واملبالغ النقدية التي بحوزتهم 
جميعا...كما نبهت عليهم جميعا بعدم التعامل على الوحدة ال�صكنية مطلقا بالتاجري اأو الإ�صراف اأو اإ�صتالم اأية مبالغ اأو اإ�صدار 
عقود اإيجارية جديدة مع تقدمي ك�صوف ح�صاب عن ربع الوحدة ال�صكنية من تاريخ 2016/10/30 وحتى تاريخ ت�صلمهم هذا 
الإنذاروت�صليمها لوكيلها مكتب املحامي/ خليفة بن عمري للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية .. وذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ 
اإليهم فور  املنذر  القانونية اجلزائية واملدنية قبل جميع  الإج��راءات  اأ�صفني لإتخاذ كافة  واإل �صن�صطر  الإن��ذار...  ت�صلمهم هذا 
اإنتهاء مهلة الت�صليم الواردة بالإنذار .. التي حتمي حقوقه باملطالبة الق�صائية ومطالبتكم باملبالغ التي بحوزتكم لالآن والفوائد 

القانونية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2021/546 تنفيذ عمايل
بناء على طلب / املحكوم له / را�صا ، �صونتها�صوجن ، اجلن�صية / تايالند  

اىل املحكوم عليه / مريه ال�صماك خلدمات اإدارة امل�صاريع   
بتاريخ  حكما  بحقك  ا�صدرت  قد  اخليمة  را�س  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن 
، بالزامك بدفع مبلغ  2021/5/4 يف الق�صية رقم )27/2021( عمايل كلي 
وقدره 16634.00 درهما �صامال الر�صوم وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم املرتبة عليك. 
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والإجنليزية

ق�سم التنفيذ / عزة ال�سحي 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005062 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي نويد نويد مقبول
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة - منطقة مويلح - 29 �صارع حممد بن زايد - الطابق الأر�صي 

بناء على طلب املدعي / ب�صري اأحمد حممد ح�صني
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :- اأول : اإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 17500 
درهم قيمة املديونية التي يطالب بها املدعي والثابته مبوجب ال�صيك املرفق بالدعوى مع اإلزامهما بالفوائد 
اأتعاب  اإلزام املدعى عليهما بامل�صروفات ومقابل  12% �صنوياً من تاريخ ال�صيك.  ثانيا :  القانونية بواقع 
املحاماة.  اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/08/11 اأمام مكتب اإدارة الدعوي حمكمة ال�صارقه املحكمة 
البتدائية املدنيه يف متام ال�صاعة 08:30 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �صخ�صيا ً اأو 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�صفك مدعى عليه. 

اعالن املدعي عليه الثاين بلغتي العربية والجنليزية
مكتب اخلدمات الق�سائية      

عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
الدعوى رقم SHCFICILABMIN2021/0005267 عمايل )جزئى(

املدعي عليه: الفا�س ملقاولت البناء ذ م م 
G03 ملك  ال�صتقالل - مكتب رقم  �صارع  ال�صارقة-الريموك/ال�صارقة - خلف   : الإقامة  جمهول حمل 

حممد امين فواد ال�صريقي  065568847 0547452292
بناء على طلب املدعي عبداملجيد ع�صفور على  قد اقام عليك الدعوى ويطلبك فيها : لذلك يطالب املدعي 
من عدالة املحكمة ت�صجيل الدعوى وااإلعالن املدعي عليها ب�صورة من النحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي 

للمدعي مبلغ اإجمايل )11200( درهم والزامها بالر�صوم وامل�صاريف. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 17( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/7/29 م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
�صركة /مارما �صاكتي - منطقة حرة )ذ م م( )رخ�صة رقم 93587( والكائنة ب���� دبي ، 
�س ب 122048،  دبي ، دولة الم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة دبي 
اتخاذه  وال���ذى مت  للكافة  ق��راره��ا  اع��الن  امل��ذك��ورة يف  ال�صركة   ه��ذه  ، ترغب  للتطوير 
اغالق  ب�صاأن   2021/6/28 بتاريخ   الذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�صطة جمل�س 
وحل ال�صركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات 
فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن 

طريق الربيد امل�صجل او الت�صال ب : ال�صيد / بانكاج نارام  
ا�صم ال�صركة : مارما �صاكتي 

�س ب : 122048 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971559956389+  

marmaasiddhifzllc@gmail.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية
 ق�سم احلجوزات والبيوع

 التنفيذ الق�سائي رقم 107 ل�سنة 2019 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

اإىل املنفذ �صده / موراليد هران ناير كري�صنان كوتي 
ل�صالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�س.م.ع( 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الثالثاء 
املوافق 2021/8/10، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�صاف العقار على النحو التايل: 
درهم،   )8،000،000،00( مقداره  ا�صا�صي  ب�صعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�صناعية  مبنطقة   )550( رقم  قطعة  العقار 

)ثمانية ماليني درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�صتندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�صه  التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
التنفيذ الق�سائي رقم 1016 ل�سنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �صده / بنك دبي التجاري 

ل�صالح املنفذ له / 1- مكتب �صاحل اخلليج العقاري  2-عبدالرزاق عبداهلل ال�صقطري 
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يوم الثالثاء 
املوافق 2021/8/10، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�صاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )36( مبنطقة الرا�صدية )3( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره )1،200،000،00( درهم، )مليون 
ومائتان الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�صى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لالإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او ال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�س 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حليمه اأحمد احلو�سني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003284 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عبدالكرمي اإ�صماعيل اإبراهيم الربميي. 
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2021/06/15 بتاريخ  باأنه  علما  حتيطكم 

اأعاله  ل�صالح راندا اأحمد فرج عبدال�صالم، بالتايل :
ن�س احلكم - 

قررت املحكمة : مبثابة احل�صوري :-
التاأخريية  والفائدة  درهم  األف  و�صبعون  �صتة  درهم  باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 76000 
الدين  مبلغ  اأ���ص��ل  ي��ج��اوز  األ  وعلى  ال�صداد  مت��ام  وحتى   13/4/2021 بتاريخ  م��ن  5% �صنويا  بقيمة 

وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�صتثناف خالل املدة القانونيه --------- يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي/ح�سام الدين ح�سن م�سطفى حممد خ�سر 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ما�ض درمي للتجارة والعامة - �ض ذ م م  
ال�صكل   - امل���رر   - م��وي��زه  ب��ن  حميد  �صلطان  حميد  ملك   101 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
بال�صجل  القيد  رقم   710662  : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1137696 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/9/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/22
 - ديار للتطوير  العنوان : مكتب رقم ١٠٠٦ ملك  دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات 
بردبي - برج خليفة  هاتف : ٤٤٢١٧٦٢-٠٤  فاك�س : ٤٤٢١٧٦٤-٠٤ م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم ١٠٠٦ ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   ٤٤٢١٧٦٤-٠٤  : فاك�س   ٤٤٢١٧٦٢-٠٤  :
ما�ض  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ض  والعامة  للتجارة  درمي 
٢٠١٩/٩/٢٢ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
انذار عديل بالن�سر

رقم )6493/1/2021(
املنذر : �صركة عوازل الدولية )�س.ذ.م.م(

العنوان : دبي - راأ�س اخلور ال�صناعية الثانية - م�صتودع رقم 1 ملك �صركة عوازل الدولية �س.ذ.م.م رقم 
القطعة ٦١٣-٧٦٤ – �صندوق بريد ٣٧٧٢٤ - مكاين ٣٣٨٠٧٨٤٧٩٠ - تليفون : ٠٤٣٢٥٠٠٠٢ - هاتف متحرك 
عبد  احمد   / بالوكالة  وميثلها   ، �صعيد  خلود  املحامية/  بوكالة   043395095 فاك�س   ٠٥٠٥٢٥٧٣٧٣

الرحمن رقم الت�صديق : 2020/177126 
املنذر اإليها :�صركة/ دايكوتك �س ذ م م - رقم الرخ�صة املحلى : ٢٤٥٧٤٩ 

ات�س  اأيه  ال�صادر لها الرخ�صة من دائرة التنمية القت�صادية يف دبي العنوان : مكتب رقم 4401 - 1 ملك 
كيه القاب�صة �س ذ م م - بر دبي - املركز التجاري الول - هاتف متحرك رقم 0554589099 

فاإن املنذرة تتوجه بهذا الإنذار اإىل املنذر اإليهما للتنبيه عليهم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتهم لها 
وامل�صتحق بواقع مبلغ وقدرة 40،580.4 درهم وذلك خالل خم�صة اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�صر هذا الإنذار. واإل 
�صوف يتم اإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �صدكم الكفيلة بحفظ وحماية حقوق املنذرة من اأي نوع كانت 
واإ�صت�صدار اأمراأداء مع حتميلكم بكافة امل�صروفات والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإ�صتحقاق 

وحتى ال�صداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6486(
املنذرة/ �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م .م

املنذر اإليه / جا�س لرتكيب الأ�صقف املعلقة والقواطع اخلفيفة �س.ذ.م.م 
طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/141320  

درهم   110،849،93 وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر   / املنذرة  تنذر 
)مائة وع�صره الف وثمامنائة وت�صعه واربعون وثالثة وت�صعون فل�صاً( موعد 
اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر اأ�صفني 
والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء 
القانونية بواقع 5% منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام، مع حتميلكم 

كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6485(
املنذرة/ �صركة الدانوب ملواد البناء ذ م م - فرع دبي
املنذر اإليه / �صركة عرمان ملقاولت البناء )ذ.م.م(

طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم )2021/1/104732( 
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره ٣١٦،٦٩٢،٢٥ درهم )ثالثمائة 
و�صتة ع�صر الف و�صتمائة واإثنني وت�صعون درهم وخم�صه وع�صرون فل�صاً( يف موعد 
اأ�صفني  اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر  اأق�صاه خم�صة 
للجوء اإىل الق�صاء للمطالبة باإلزامكم ب�صداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية 
الر�صوم  ك��اف��ة  حتميلكم  م��ع  ال��ت��ام،  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  منذ  عنه 

وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6487(
املنذرة/ �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء )ذ.م.م(

املنذر اإليه / �صوبا اإنرتيرز �س ذ م م
طلب اعالن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/83779  

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره مبلغ وقدره 152،938،89 
درهم )مائة واإثنان وخم�صون الف وت�صعمائة وثمانية وثالثون درهم وت�صعة 
وثمانون فل�س( يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالمكم لهذا الإنذار، 
ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء  اأ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل 
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 

التام، مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اود ايا كومار بوتيا فيدو   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003782/ 

اإىل املحكوم عليه : اود ايا كومار بوتيا فيدو  - العنوان : اإمارة ال�صارقة النهدة 4 النهدة بارك بناية اللولو 
الطابق 3 �صقة 301 موبايل 0506526694 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة دنيا للتمويل

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 220428 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سيخ حممد في�سل بن �سيخ حممد زايد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003322/ 

اإىل املحكوم عليه : �صيخ حممد في�صل بن �صيخ حممد زايد 
والر�صيات  التك�صية  ملقاولت  الينابيع  لدى  يعمل   405 رقم  �صقة  املزارة  الرولة  ال�صارقة  اإمارة   : العنوان 

والأ�صباغ 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ دنيا للتمويل - ذ م م   - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ان احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�صم  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  املحكوم له  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 252855 درهم
اإعالنك /  اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 

 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم SHCFICILABMIN2020 / 0007562 ، عمايل )جزئى(

اإىل : املحكوم عليه ال�صان ملقاولت الملنيوم و الزجاج ذ م م
9207026

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/03/03 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله  ل�صالح عبدالعليم �صيخ ماجنون �صيخ  بالتايل: ن�س احلكم

مبلغ  للمدعى  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��اإل��زام   : احل�صوري  مبثابة  و  املحكمةح�صوريا  حكمت 
)8400 درهما( وتذكرة عودة اإىل موطنه عند الإلغاء اأو املغادرة كاإلزامها بالر�صوم وامل�صروفات 

املنا�صبة واإعفاء املدعي من باقي الر�صوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
حكما ً قابال لال�صتثناف خالل املدة القانونية ------- يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي/ع�سام حممود رحمة  
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  ال�سماء           
ن��اي��ف خمي�س  امل��دع��و /  ب���اأن  تعلن دائ���رة حم��اك��م راأ����س اخليمة 
�صيف بن حمود القايدي ، طالبا تغيري املقطع الأول ل�صم ابنه 
حممد  التغيري/  بعد  ا�صمه  ليكون  )حممد(  اىل  )نهيان(  من 
نايف خمي�س �صيف بن حمود القايدي ، وان من له م�صلحة يف 
العرتا�س ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 ه�سام عبداحلميد من�سور

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 825
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�صيد: خ�ال�د م�ط�ر ك�رم�ك جمع�ه البلو�صي - اجلن�صية : الإم�ارات، 
�صيد   : ال�ص�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب 
حمم�د ك�ومربا - اجلن�صية: الهن�د، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )بقال�ة ك�ن�وز المي�ان( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة 
ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�صة رقم )555899( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.  

تعديالت اآخرى: تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 820

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�صيدة : رن�ا ف�وزى عب�داهلل اجلن�ابي - اجلن�صية: العراق، ترغ�ب ف�ي 
البي�� والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يدة : مي�ص�ون عي�ص�ى خ�ص�ر 
ب�اأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  للتجمي�ل(  رن�ا  امل�ص�ماه )مرك�ز  الرخ�ص�ة  ف�ي  فل�ص�طني،  - اجلن�ص�ية:  عب�دالهادي 
بال�صارقة.  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )750397( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة 
تعديالت اآخرى:  تغيري الإ�صم التجاري من )مركز رنا للتجميل( اإىل )مركز مي�صون للتجميل(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 826

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد/ماهر �صبحى عوي�س - اجلن�صية : فل�صطني- يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صادة/ خمبز وحلويات الكوفية رخ�صة �صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية يف ال�صارقة بالرقم )505911( يف الرخ�صة امل�صماه )خمبز قمر ال�صام( ال�صادرة من 

دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم ) 776244 (.
تعديالت اأخرى:- مت حتويل الرخ�صة اإىل فرع. 

- تغيري ال�صم التجاري للرخ�صة من )خمبز قمر ال�صام( اإىل )خميز وحلويات الكوفية – فرع1(
تغيري الن�صاط التجاري للرخ�صة من )بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة، بيع احللويات - بالتجزئة، 
جتهيز  تنور،  )خمبز  اإىل  ال�صعبية(  واحللويات  احللوى  حت�صري  واملعجنات،  الفطائر  جتهيز  تنور،  خمبز 

الفطائر واملعجنات، حت�صري احللوى(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 824

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/ ملياء املر�صى عامر زايد - اجلن�صية:م�صر ترغب يف البيع 
�صعيد  بن  �صامل  بن  غ��امن  ال�صيد/  اإىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل 
اخلمي�صي - اجلن�صية:�صلطنة عمان. يف الرخ�صة امل�صماه )امازون لتجارة ال�صباغ( ال�صادرة من 

دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )772681(
ال�صخ�س  اإىل )�صركة  للرخ�صة من )وكيل خدمات(  القانوين  ال�صكل  اأخ��رى: تغيري  تعديالت 

الواحد ذ.م.م(
عمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الت�صديق  على الجراء  الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا الع��الن للعلم وانه �صوف يتم 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 823
ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيدة/ �صريفه احمد حم�صن ح�صن الها�صمي - اجلن�صية: الإمارات 
- ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البال�غة )% 100( وذلك اإىل ال�صيد/ زبري كيلوت 
ميدو - اجلن�صية:الهند. يف الرخ�صة امل�صماه )بقالة الطريق الزرق( ال�صادرة من دائرة التنمية 
اأخرى:- تغيري ال�صكل القانوين  الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )602417(. تعديالت 

للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 821

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد/ ابوالكالم حممد  رفيق ال�صالم - اجلن�صية:بنغالدي�س 
ال�صيد/حممد  اإىل  وذلك   )%10( البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب 
اورفني حممد �صونو ميا - اجلن�صية:بنغالدي�س. يف الرخ�صة امل�صماه )كافترييا بحرية 

عدن( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )753961(
تعديالت اأخرى:- ليوجد اأي تعديالت اأخرى.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 822

 - الهند  اجلن�صية   - بودها  جريامبهاى  هيتي�س   / ال�صيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�صماه  الرخ�صة  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
جتارية  برخ�صة  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  ال�صقر(  )كافترييا 

رقم )554078( اإىل ال�صيد / نافني �صيندهي - اجلن�صية الهند. 
تعديالت اأخرى:- ليوجد

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03950
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم

العن�وان : ال�صارقة  اأبو �صغارة - مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�صي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�م�خ�ط�ر اإليه : حممد طارق عبد املجيد - باك�صتاين اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784198384680462 “
971555952412  : رقم  العن�وان : ال�صارقة – املجاز – �صقة رقم “43“ - بناية القبي�صي - بناية رقم “12” هاتف 

مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكني.  الوق�ائع :
بتاريخ �صابق قد حرر ال�مخط�ر اإليه ل�صالح املخط�ر �صيكني و بياناتهما كالتي :

- رقم “000004” بقيمة “12،750” درهم “اإثنا ع�صر الف و �صبعمائة و خم�صون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك  امل�صرق” 
م�صتحق الدفع بتاريخ “07/11/2019 “

- رقم “000006” بقيمة “12،750 “ درهم “اإثنا ع�صر الف و �صبعمائة و خم�صون درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك امل�صرق” 
م�صتحق الدفع بتاريخ “07/02/2020”،  حيث اأن ال�صيكني ل يقابلهما ر�صيد قابل لل�صحب و احل�صاب مغلق.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�س ال�مخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021_0012789 رقم  املعاملة
املخطر: اجمد �صمري عبداهلل حنا ب�صفته وكيل عن ال�صيد/ نري�س كومار �صوخري �صينغ ب�صفته �صريك يف الرخ�صة التجارية امل�صماه/ 
الحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ،م،م، والتي حتمل رقم 556322 �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ال�صارقة ، مبوجب 

SH20210331A10867 ،توكيل عام بالق�صايا م�صدقة لدى الكاتب العدل
العنوان: ال�صارقة رقم الهاتف: 0523561988

املخطر اليه: ال�صلب ل�صباكة املعادن ذ م م وميثلها ال�صيد/ حممد ا�صرف عبد الغفور
الهاتف:  رقم  العكروبي  �صامل  را�صد  عبيد  ملك   2 رقم  �صربة   - اجلامعية  املدينة  �صارع   -  12 ال�صناعية  ال�صارقة  العنوان: 

0561871818
املو�ص�وع/ املطالبة ب�صداد مبلغ وقدرة 44000 درهم )اأربعة واربعون األف درهم(

   املخطر اإليه حرر عدد 2 �صيك للمخطر باجمايل مبلغ 44000 درهم 
ب�التوقيع عن املدعي عليه حيث انه بت�اريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك ال  مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول 
انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب وبيانه كالتايل : ال�صيك الول رقم 000061 مبلبغ 4000 درهم بتاريخ 

امل�صرق بنك  على  وامل�صحوب  ا�صتحقاق21 /12/ 2017 
امل�صرق بنك  على  وامل�صحوب  ا�صتحقاق2018/01/21  بتاريخ  ال�صيك الثاين رقم 000062 مبلبغ 40000درهم 

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات  لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�صة 

القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0011609
املخط�ر : موفق ح�صن مرق - اجلن�صية: فل�صطني،

العن�وان: ال�صارقة - التعاون - �صارع كورني�س اخلان - بناية دانة اخلان - �صقة رقم )3004(،
الهاتف املتحرك: 0554514436 ،

املخطر اإليه: حممد منت�صر حممد ريا�س ال�صويكي - اجلن�صية: �صوريا،
ال�عن�وان: ال�صارقة - املجاز - �صارع جمال عبدالنا�صر،

الهاتف املتحرك: 0504821873 ،
مو�صوع الإخطار: اإخطار عديل للوفاء مببلغ وقدره )100،000( درهم

الوق�ائ�ع: 
�صيك رقم 000077 بقيمة )100،000( مائة األف درهم فقط ل غري  املخطر  ل�صالح  حرر  قد  اإليه  املخطر  اأن  • حيث 

وامل�صحوب على �صيتي بنك واملحرر بتاريخ 2020/12/5 ، حيث ان  ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب، 
ال�صيك من املخطر اإليه بالطرق الودية مراراً وتكراراً لكن دون جدوى، قيمة  حت�صيل  املخطر  • حاول 

• لذلك
ال�صيك يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتالمه الإخطار واإل �صوف  قيمة  دفع  ب�صرورة  اإليه  املخطر  املخطر  • يخطر 

يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�صمياً،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0009597
م�ق�دم م�ن املخطر: وائل عاطف علي قطب - م�صري اجلن�صية - يحمل هوية اماراتية رقم )7-6154906-1986-781(

املخطر اإليها: اأر�صتقراط هومز للمقاولت �س، ذ،م، م وميثلها / جمال عبدالعزيز ح�صيني �صيد اأحمد
عنوان�ها: اإمارة دبي- اخلليج التجاري - فندق جي دبليو ماريوت ماركيز – مكتب رقم 205 – تليفون 042383666-هاتف 0505780555 - فاك�س 042383668

املو�ص�وع: اإخطار ب�صداد مبلغ )30،000( درهم،
املخطر اليها مدينة للمخطر مببلغ وقدره )30،000( درهم، )وثالثون األف درهم(،

مبوجب ال�صيك رقم 100027 وامل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي بتاريخ 2020/07/21 ،
وحيث اأن املخطر توجه اىل البنك بذلك ال�صيك اإل اأنه تفاجاأ بعدم ا�صتطاعته �صرف ال�صيك لعدم كفاية الر�صيد،

طالب املخطر املخطر اإليها مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزامه و�صداد مبلغ ال 30،000( درهم ال اأنه رف�س الوفاء بالتزام و�صداد البلغ، مما احلق اأ�صراراً باملنذر وفوت عليه اأرباح نتيجة هذا 
الإخالل،  ورغم مطالبات املخطر امل�صتمرة ورغم اإقرار املخطر اإليها بال�دين ووعدها بت�صوية الأمر وديا يف كل مرة، اإل اأنه من الوا�صح اأنها ا�صتمرت املماطلة والت�صويف حيث عجزت حتى 

تاريخ اليوم عن تنفيذ اي وعد من وعودها بالوفاء بالتزامها ب�صداد املبلغ امل�صتحق م�صتغله حر�س املنذرة على املحافظة على العالقة الودية التي تربطها بها،
وملا كان ذلك وبح�صب ن�صو�س قانون املعامالت املدنية بح�صب ن�س املادة )318( التي جاء فيها:

ل ي�صوغ لأحد اأن ياأخذ مال غريه بال �صبب �صرعي فاإن اأخذه فعليه رده،
وما جاء يف املادة )1/304( من نف�س القانون اأنه: “ على اليد ما اأخذت - حتى توؤديه”،

بقانون رقم 1 ل�صنة 1987م عل�ى ان�ه املعدل  م  ل�صنة1985   5 رقم  املدنية  املعامالت  قانون  من  حيث ن�صت املادة )338( 
)يجب وفاء باحلق متى ا�صتويف �صروطه ا�صتحقاقه القانونية فاإن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذ عينيا اأو تعوي�صا طبقا للن�صو�س القانون(

بناء عليه نتوجه اإليكم بالإنذار القانوين لإخطار كم ب�صرور �صداد مبلغ املديونية التي تر�صدت يف ذمتكم وق�در ها)(در هم ل�صالح املنذرة مبوجب ال�صيكات التي �صابق بيانها ودون تاأخري وال 
�صوف تقوم املنذرة بالجراءات القانونية للتنفيذا جربا عينيا او تعوي�صيا،

و على الرغم من ان املنذرة طالبتكم من قبل وديا مرارا وتكرارا ب�صداد املبلغ املطالب به واملذكور يف هذا النذار اإل اأن هذه املطالبة باءت بالف�صل لإمتناعكم عن ال�صداد دون م�صوغ �صرعي او 
قانوين الأمر الذي يعترب ت�صرفكم هذا مبثابة اإخالل بالتزمالكم جتاه املنذرة مما يرتتب عليه مطالبتكم اأمام الق�صاء باملديونية والتعوي�س عن الأ�صرار التي حلقت بها جراء اإمتناعكم عن 

الوفاء بالتزامتكم،  واأن املادة 172 من قانون املعامالت املدنية رقم 5 ل�صنة1985 م املعدل بقانون رقم 1 ل�صنة 1987م الفقرة )1 - 2( ن�صت عل�ى اأن�ه:
)اإذا مل يوف اأح�د املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اإعذاره املدين اأن يطالب بتنفيذ العقد اأو بف�صخه ويجوز، للفا�صي اأن يلزم املدين بالتنفيذ للحال اأو ينظره اإىل 

اأجل م�صمى وله اأن  يحكم بالف�صخ وبالتعري�س يف كل حال اإن كان له مقت�صى(.
لذلك ، فاإن املخطر ومبوجب هذا الإخطار مينح خمطر اليها الفر�صة الأخرية لالإ�صراع ب�صداد املبلغ امل�صتحق وقدره )30،000( درهم، )ثالثون األف درهم خالل خم�صة ايام من تاريخ هذا 
الإنذار فاإن مل تنفذ املخطر اليها التزامها بال�صداد، ف�صوف يلجاأ املخطر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�صة ل�صت�صدار حكم ق�صائي �صدها ب�صداد املبلغ والر�صوم الق�صائية وامل�صروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اليها

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/06687
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم

العن�وان : ال�صارقة  اأبو �صغارة - مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�صي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�م�خ�ط�ر اإليه : حممد رم�صان عبدال�صالم - باك�صتاين اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم “ 784198894830714 “ 
العن�وان : عجمان – احلميدية 1 – بناية عجمان “6” - �صقة رقم “103 “  هاتف رقم : 971502095784

مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيكني. الوف�ان�ع :
بتاريخ �صابق قد حرر ال�م�خ�ط�ر اإليه ل�صالح ال�م�خط�ر �صيكني و بياناتهما كالتى:

- رقم “000019” بقيمة “6،000 “ درهم “ �صتة الف درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك راأ�س اخليمة الوطني �س. م.ع” 
م�صتحق الدفع بتاريخ “28/07/2020 “

- رقم “000020 “ بقيمة “7،000 “ درهم “ �صبعة الف درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع” 
م�صتحق الدفع بتاريخ “ 28/07/2020 “، حيث اأن ال�صيكني ل يقابلهما ر�صيد قابل لل�صحب و احل�صاب مغلق.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكني يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

- و عليه يلتم�س ال�مخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021_0012785 رقم  املعاملة
اإخطار عديل للوفاء مببلغ  )77398 �صبعة و�صبعون الف وثالثمائة وثمانية وت�صعني درهم(

املخطر: اجمد �صمري عبداهلل حنا ب�صفته وكيل عن ال�صيد/ نري�س كومار �صوخري �صينغ ب�صفته �صريك يف الرخ�صة 
التجارية امل�صماه/ الحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ.م.م.،والتي حتمل رقم 556322 �صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية ال�صارقة ، مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل 101327،  العنوان: ال�صارقة ال�صناعية 

املليحة �صارع   5
املخطر اليه: جريمن للمقاولت املعدنية ذ.م.م، وميثلها في�صل �صوجنات هندي اجلن�صية
العنوان: عجمان قطعة رقم 88/1 ال�صناعية اجلديدة امام ا�صني بال�س هوتيل عجمان

رقم الهاتف : 971559838323
ال�صرح املخطر اإليه حرر اوامر �صراء للمخطر مببلغ 77398 �صبعة و�صبعون الف و ثلثمائة وثمانية وت�صعني درهم 
مو�صوع الخطار املحررين من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ املطالبة امتنعت املخطر اليها 
عن ال�صداد قيمة الفواتري، وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صيى فرتة زمنية وبالرغم من املطالبة 

الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 
�صن�صطر  وال  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 
وهذا  به.  جاء  مبا  للعلم  الخطار  هذا  على  التوثيق  العدل  الكاتب  ال�صيد  من  واطلب  القانونية،  الإجراءات  لتخاذ 

اخطار منا بذلك...
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08044
ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�صي - اإماراتي اجلن�صية و ميثله بالوكالة/�صلطان احمد راتب اخلطيب - �صوري اجلن�صية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة برقم

العن�وان : ال�صارقة  اأبو �صغارة - مقابل حديقة اأبو �صغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�صي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

ال�م�خ�ط�ر اإليه : �صامانثا نون رانويرا �صنفى باتريانيهيالجى - �صريالنكي اجلن�صية 
و يحمل بطاقة هوية رقم 784198164071908

العن�وان : ال�صارقة - بو�صغارة - �صقة رقم “402” – بناية رقم”14 “ – بناية القبي�صي.
هاتف رقم : 971554413886

مو�صوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�صيك.
 الوق�ائ�ع :  بتاريخ �صابق قد حرر ال�مخط�ر اإليه ل�صالح  ال�مخط�ر �صيك:

- رقم “750544 “ بقيمة “7،200” درهم “�صبعة الف و مئتان درهم فقط ل غري” م�صحوب على “بنك اأبوظبي الول” م�صتحق 
الدفع بتاريخ “25/10/2020 “، حيث اأن ال�صيك ل يقابله ر�صيد قابل لل�صحب.

- و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيك يف فرتة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإخطار و اإل �صوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

- و عليه يلتم�س ال�مخطر من �صعادة الكاتب العدل باإمارة ال�صارقة اإخطاركم بهذا ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0013476
اخطار عديل للوفاء مببلغ 85000 درهم

املخط�ر/ ح�صني حممد ح�صني حممد - اجلن�صية م�صر واحمل بطاقة هوية رقم  784198543791598
العن�وان / ال�صارقة - القليعة

هاتف رقم / 0555241072
املخطر اإليه / حممد ح�صن �صيد عبداللطيف - اجلن�صية م�صر ويحمل بطاقة هوية رقم 784198354960373

العن�وان/ عجمان - الرا�صدية - ابراج اللوؤلوؤة – بلوك a1 /�صقة رقم 708
- هاتف رقم / 0505060943

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 85000 درهم )خم�صة وثمانون الفا (
85000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه  اإليه حرر �صيكان للمخطر مببلغ  املخطر 

بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب
2021/03/20 وامل�صحوب على بنك را�س اخليمة  20000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق  وبيانه كالتايل: ال�صيك رقم000007 مببلغ 

الوطني 
و�صيك رقم 000011 مبلبغ 65000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2021/07/05 وامل�صحوب على بنك را�س اخليمة الوطني 

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى،
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

 1696/2021/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

الت�صميم  تنفيذ  ذ.م.م ٢- فيفنتي لعمال  املنزيل  الث��اث  : ١- تويا هوم لتجارة  املدعي عليهما  اإىل 
الداخلي ذ.م.م  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�صهيل �صعيد �صلطان �صعيد الكندي - وميثله:حممد عيد جا�صم حممد ال�صويدي 
مببلغ  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)٢٣٤.٥٩٦( درهم من والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ، امام ادارة 
الدعوى البتدائية الثانية على هاتف رقم:٠٥٦٦٠٣٩٢٣٢ يوم اخلمي�س املوافق:٢٠٢١/٨/٥ وذلك من 
ال�صاعة ٩:٠٠�س ولغاية ال�صاعة ١٢:٣٠ ظ لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�صور عرب برنامج الت�صال 
املرئي تطبيق  BOTIM او احل�صور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة 

املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�صوية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1767/2019/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٣.٥٦٠.٤١٢( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
طالب الإعالن :  جرمن تك مي�صنريى �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : ١- يورب كرين للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها/عمار حممود جابر -  �صفته بالق�صية : 
مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣ يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/جرمن تك مي�صنريى ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )٣.٢٧٨.٩٤٩( 
درهم ثالثة مليون ومائتان وثمانية و�صبعون الفا وت�صعمائة وت�صعة واربعون درهما - وبالفائدة القانونية 
وبالر�صوم  ال�صداد  مت��ام  وحتى   ٢٠١٧/١٢/١٠ يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %٥ بواقع 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة    اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  وامل�صاريف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر

                يف  الدعوى رقم 100/2021/54 احوال نف�س م�سلمني  
مو�صوع الدعوى : دعوى طالق لل�صرر وللمطالبة باحلقوق ال�صرعية 

طالب الإعالن :  ر�صا عبدالرازق عبدالرحمن عبدالرحمن  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : ١- حممد حمدي فهيم ال�صيد دوله - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩ يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ر�صا عبدالرازق 
عبدالرحمن عبدالرحمن بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري للمدعية ر�صا املذكورة على املدعي عليه حممد املذكور مبا يلي:١- تطليق 
باتا  تاريخ �صريورة احلكم  اعتبارا من  ال�صرعية وفق حالها وذلك  بائنة لل�صرر وعليها اح�صاء عدتها  املدعي عليه بطلقة  املدعية على 
٢- اثبات ح�صانتها لولديها اأ�صر واأن�س ومد �صن ح�صانتها على ابنها ادم حتى يبلغ ٣- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ ٧٠٠ درهم �صهريا نفقة 
كفاية زوجية �صاملة جميع اوجه النفقة ما عدا ال�صكن وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية الواقع يف ٢٠٢١/١/٧ وحتى �صريورة 
حكم التطليق باتا ٤- الزامه بان يوؤدي لها موؤجل �صداقها ومقداره ٢٠ الف جنيه م�صري او مبا يعادلها بالدرهم الماراتي ٥- الزامه 
بدفع ما تبقى من الر�صوم الدرا�صية لبنائة ادم واأ�صر وان�س ح�صب ما حتدده املدر�صة عن العام الدرا�صي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وب�صفة م�صتمرة 
لل�صنوات التي تليها ٦- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ ١٥ الف درهم �صنويا اجرة م�صكن املح�صونني ادم واأ�صر وان�س ومبلغ ١٠ الف درهم بدل 
اثاث م�صكن احل�صانة وملرة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية الواقع يف ٢٠٢١/١/٧ ٧- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ ٤٠٠ درهم 
�صهريا اجرة ح�صانتها لولديها ا�صر وان�س وذلك اعتبارا من تاريخ خروجها من العدة ٨- الزامه ب�صداد ر�صوم اقامة اولده ادم وا�صر وان�س 
عند كل جتديدها وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية الواقع يف ٢٠٢١/١/٧ ٨- الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ٩- رف�س ماعدا ذلك 
من طلبات   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 11/2021/1291 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : ١-الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ )٦٢٨.٧٨١.٥٠( درهم 

�صتمائة وثمان وع�صرون الفا و�صبعمائة وواحد وثمانون درهما وخم�صون فل�صا - حتى تاريخ اخر فاتورة 
احلا�صل يف ٢٠٢١/٥/١١ والفائدة القانونية ٩% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف ٢٠٢٠/٩/١١ وحتى ال�صداد 

التام ٢- الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات والتعاب 
طالب الإعالن :  امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : ١- فرح ال�صماع - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   ٢٠٢١/٧/٦ بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع 
ومبثابة  الثالث  عليه  للمدعي  ح�صوريا  املحكمة  بحكمت  ���س.ذ.م.م  دبي  المريكي  ل�صالح/امل�صت�صفى  اأع��اله 
احل�صوري للباقني بالزام املدعي عليهما الول والثانية بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )١.١٨٧.٤٥١.٤١( 
درهم مليون ومائة و�صبعة وثمانون الفا واربعمائة وواحد وخم�صون درهما وواحد واربعون فل�صا - والفائدة 
القانونية ،   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1315/2021/300 ا�ستئناف مدين 
مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٨٩٣ مدين جزئي 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعالن : خالد حممد ها�صم العرى  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعالنهم : ١- حممود غالم حممد  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ٨٩٣/٢٠٢١ مدين جزئي،   
بقاعة  �صباحا   ١٠.٠٠ ال�صاعة    ٢٠٢١/٨/١٢ امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 1335/2021/300 ا�ستئناف مدين 
مو�صوع الإ�صتئناف: نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم:اول بقبول ال�صتئناف �صكال - 

ثانيا:ا�صليا:ويف املو�صوع بالغاء احلكم امل�صتاأنف والق�صاء جمددا:١- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري 
ذي �صفة بالن�صبة للم�صتاأنفة ٢- يف حال الثبوت الزام امل�صتاأنفة مع امل�صتاأنف �صده الثاين باملبلغ املحكوم به 
دون الت�صامن فيما بينهما ٣- قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�صابقة الف�صل فيها باحلكم اجلزائي 

رقم:٣٥٩٤/٢٠١٩ جنح مركز بردبي ٤- يف حال الثبوت بجعل الفائدة املحكوم بها بواقع ٥% وفقا لقرار 
الهيئة العامة ال�صادر عن حمكمة التمييز رقم:١/٢٠٢١ بتاريخ:٢٠٢١/٦/٩ - ثالثا:احتياطيا:برف�س 

الدعوى بالن�صبة للم�صتاأنفة ويف جميع الحوال الزام امل�صتاأنفني بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : م�صت�صفى المارات �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطلوب اإعالنه : ٤- جميل �صيدار  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده. جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ٦٤-٢٠٢١ مدين كلي بتاريخ:٢٠٢١/٧/١٤   
التقا�صي عن بعد وعليه  ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا بقاعة  املوافق ٢٠٢١/٨/٢٣   وحددت لها جل�صه يوم الثنني 

يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�سر        
       يف  الدعوى 1179/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالطالق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة اولد �صاملة وموؤخر ال�صداق وم�صكن 
�صرعي وتقرير احل�صانة واجرة حا�صنة واجرة خادمة والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / ١-غادة عبدال�صميع عبدالعزيز ب�صيوين النحته - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه :١-  �صرف حممد حممد ح�صن -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبه املطالبة بالطالق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة 
والر�صوم  خادمة  واج��رة  حا�صنة  واج��رة  احل�صانة  وتقرير  �صرعي  وم�صكن  ال�صداق  وموؤخر  �صاملة  اولد 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢١/٨/١٥  ال�صاعة ٠٨:٣٠ �س يف قاعة 
التقا�صي عن بعد يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 276/2021/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة ببطالن ت�صرف املدعي عليهما ب�صاأن ما جنبته املدعي عليها الثانية من ارباحها كاحتياطي قانوين 

لنطوائه على تع�صف يف ا�صتعمال احلق وبالنتيجة الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدي للمدعية مبلغ قدره 
)١١.٥٨٦.٥٨٧( درهم ميثل ح�صتها من الحتياطي القانون الذي مت جتنيبه باملخالفة للقانون )احدى ع�صر مليون وخم�صمائة 

و�صتة وثمانني الف وخم�صمائة و�صبعة وثمانني درهم( وفائدة قانونية او تعوي�صية قدرها ١٢% عن مبلغ املطالبة املذكور من 
تاريخ ال�صتحقاق مع الزام املدعي عليهما بتحويل الحتياطي القانوين خالف مبلغ املطالبة اىل زيادة يف راأ�س مال ال�صركة 

وبالتايل زيادة ح�ص�س ال�صركاء فيها ومنهم املدعية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / ١-ام ئي دي تريدجن كومباين ليمتد وميثلها ال�صيد/مي�صال جوزيف تراك - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :١-  �صركة انرتنا�صيونال تريدينج هولدينج كو ليمتد -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ببطالن ت�صرف املدعي عليهما ب�صاأن ما جنبته املدعي عليها الثانية 
من ارباحها كاحتياطي قانوين لنطوائه على تع�صف يف ا�صتعمال احلق وبالنتيجة الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ قدره )١١.٥٨٦.٥٨٧( درهم ميثل ح�صتها من الحتياطي القانون الذي مت جتنيبه باملخالفة للقانون )احدى 
ع�صر مليون وخم�صمائة و�صتة وثمانني الف وخم�صمائة و�صبعة وثمانني درهم( وفائدة قانونية او تعوي�صية قدرها ١٢% عن مبلغ 
املطالبة املذكور من تاريخ ال�صتحقاق مع الزام املدعي عليهما بتحويل الحتياطي القانوين خالف مبلغ املطالبة اىل زيادة يف راأ�س 
مال ال�صركة وبالتايل زيادة ح�ص�س ال�صركاء فيها ومنهم املدعية والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢١/٨/١٠  ال�صاعة ٠٩:٣٠ �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 806/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )٩.٠٥٥.٦٦٦.٠٠( درهم عباره عم مبلغ 

 A104:٥.٢٥٠.٦٦٦( درهم املدفوع من قيمة عقود البيع وال�صراء املرفقة بحافظة امل�صتندات للوحدات مو�صوع الدعوى املاثل ارقام(
و A409 و A414 و A809 و A1301 و A1901 مع احلكم ببطالن تلك التفاقيات ومبلغ )٣.٨٠٥.٠٠٠( درهم عباره 

عن تعوي�س اخل�صائر والك�صب الفائت لخالل املدعي عليها بالتزامها بت�صليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية للمبلغ املحكوم 
به وبواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى ٣/الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / ١-حممد طاهر ر�صيد - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :١-  رويف توين تاورز ليمتد ٢- رويف للعقارات �س.ذ.م.م  -   �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما  

 جمهويل حمل القامة 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�صوع 
)٩.٠٥٥.٦٦٦.٠٠( درهم عباره عم مبلغ )٥.٢٥٠.٦٦٦( درهم املدفوع من قيمة عقود البيع وال�صراء املرفقة بحافظة امل�صتندات للوحدات 
مو�صوع الدعوى املاثل ارقام:A104 و A409 و A414 و A809 و A1301 و A1901 مع احلكم ببطالن تلك التفاقيات 
ومبلغ )٣.٨٠٥.٠٠٠( درهم عباره عن تعوي�س اخل�صائر والك�صب الفائت لخالل املدعي عليها بالتزامها بت�صليم الوحدات وفقا للعقد 
والفائدة القانونية للمبلغ املحكوم به وبواقع ١٢% من تاريخ رفع الدعوى ٣/الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢١/٨/١١  ال�صاعة ١٠:٠٠ �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 254/2021/20 جتاري كلي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة ببطالت اتفاقية الت�صوية املربمة بني املدعي عليها الوىل واملدعي عليها اخلام�صة واخرين 

واملوؤرخة ٢٠١٨/٦/٤ وعدم نفاذ هذا الت�صرف يف حق املدعية لالأ�صباب والأ�صانيد املذكورة اعاله والزام املدعي عليهم 
بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )٧٠.٦٩٤.٩٦٠( درهم �صبعون مليونا �صتمائة اربعة وت�صعون الفا ت�صعمائة 

و�صتون درهما - وفوائده القانونية بواقع ٩% من تاريخ ٢٠١٧/١/١٤ وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ 

طالب الإعالن / ١-�صركة اأرما الكرتوبانت�س لاللكرتوميكانيك �س.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :١-  �صركة بايتور الرتكية لالن�صاءات والتعهدات امل�صاهمة -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة ببطالت اتفاقية الت�صوية املربمة بني املدعي  مو�صوع الإع��الن :  قد 
لالأ�صباب  املدعية  حق  يف  الت�صرف  هذا  نفاذ  وع��دم   ٢٠١٨/٦/٤ واملوؤرخة  واخرين  اخلام�صة  عليها  واملدعي  الوىل  عليها 
والأ�صانيد املذكورة اعاله والزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )٧٠.٦٩٤.٩٦٠( درهم �صبعون 
مليونا �صتمائة اربعة وت�صعون الفا ت�صعمائة و�صتون درهما - وفوائده القانونية بواقع ٩% من تاريخ ٢٠١٧/١/١٤ وحتى 
متام ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ. وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني  املوافق  ٢٠٢١/٨/٩  ال�صاعة ٠٩:٠٠ �س  ولغاية ١٢:٣٠ ظهرا يف لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويكون احل�صور عن بعد 

من خالل برنامج الت�صال املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم:٠٥٦٦٠٣٩٢٧٦
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اعالن بالن�سر

1551/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /١- ديون للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صيخ حممد ا�صفاق �صاهد - قد ا�صتاأنف القرار/
احلكم ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م ٢٠٢٠/٤٤٤٣ جت��اري ج��زئ��ي،  وح���ددت لها 
جل�صه يوم الحد املوافق ٢٠٢١/٨/٨ ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا بقاعة التقا�صي 
عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        
 3827/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : ١- حمده �صيف املهريي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اليا�س لتاأجري احلافالت ذ.م.م

وميثله:عادل عبداهلل خمي�س املعمري 
توؤدي  ان  املعرو�س �صدها  بالزام  ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٧/٢٨  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
اىل طالبة المر مبلغ وقدره )١٢.٩٥٢.٠٠( اثنا ع�صر الف وت�صعمائة وخم�صون درهم 
والزمتها  ال�صداد  مت��ام  وحتى   ٢٠٢١/٦/٥ من  �صنويا   %٥ بواقع  القانونية  والفائدة 

امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�سر        
 2853/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : ١- علي ر�صا الطاف ح�صني   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة ال�صرياوي للمعدات ذ.م.م
وميثله:نوف دروي�س خمي�س م�صعود املطرو�صي 

بتاريخ:٢٠٢١/٤/٢٧  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�صت�صدار  طلب 
بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن للمدعية مبلغ مائتي و�صتة وع�صرين الف 
و�صبعمائة واربعة وثالثني درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ال�صتحقاق 
احلا�صل يف ٢٠١٩/٦/٧ وحتى متام ال�صداد وبالزامهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س طلب النفاذ لعدم وجود مقت�صى او موجبا له 
ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  208/2021/873 تنفيذ مدين 

مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١٠٣١ امر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) ١٢١٩٢ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : نبيل عبداجلبار عبدالرحمن ح�صني -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : ١- م�صطفى كمال مطيع الرحمن - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٢١٩٢( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )١٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  568/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/١٧٥ عقاري جزئي بالزام املنفذ �صدهم 
الول والثاين بالت�صامن ب�صداد املبلغ  املنفذ به وقدره ) ١٠٠٨٧٧.٦٥ درهم( ، والزام املنفذ �صده الول 

ب�صداد املبلغ املنفذ به )٣١٥٧٨( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : ١- ح�صن مياه �صليمان دروي�س ٢- �صركة ميجا �صتار التجارية ذ.م.م - �صفتهما بالق�صية 

: منفذ �صدهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١٠٠٨٧٧.٦٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ٢- ف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك مو�صوع 
الدعوى عن الوحدة العقارية رقم L164  الكائنه يف برج فيوز بوديوم طريق ال�صيخ زايد دبي والزام املدعي 
القيد  ا�صارة  عليه الول بت�صليمها للمدعي خالية، من ال�صخا�س وال�صواغل ورد حيازتها للمدعي والغاء 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، �صند ملكيته  ال��وارد يف  العقاري 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )١٥( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/5630 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٢٥٤٤ امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ٧١٩٥٨٤.٥٥ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
�صرييدان  )حاليا(  ����س.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �صبي�صاليز  �صرييدان   : الإع��الن  طالب 

لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م )�صابقا( -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
العازلة - موؤ�ص�صة فردية - �صفته  امل��واد  الطنيجي لرتكيب  �صامل   -١ : اإعالنهم  املطلوب 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٧١٩٥٨٤.٥٥( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)١٥( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/2869 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٣٧٩١ ل�صنة ٢٠٢٠ امر اداء ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) ٤٤٦٠٧٠ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
املوؤ�ص�صة العربية  ���س.ذ.م.م )�صابقا  البناء  ايه تي اي انرتنا�صيونال ملواد  طالب الإع��الن : 

الفنية ملواد البناء( -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : ١- حممد �صفيان ا�صماعيل ناظم املوؤيد العظم - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٤٤٦٠٧٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )١٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/5224 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف امر الداء رقم:٢٠٢١/٣٦٨٧ 

طالب الإعالن : علي م�صبح للمحاماة وال�صت�صارات القانونية -  �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : ١- كونرادو �صاندو�س - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )٢٨٤٢٣( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

خالل )١٥( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�سر 
 4012/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهم/١-  فارلني اإنريجي & كوموديتيز م.م.ح ٢- فارلني تيمبريز م.م.ح ٣- فارلني 
فاروق  ف��اروق )كفيل �صامن( ٥- عمران  املحدوده )كفيل �صامن( ٤- حممد  تيمربز اخلا�صة 

)كفيل �صامن( -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٦٧٢٥٠٢٩٣.٧٨(
تاريخ  يوما من   ١٥ املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر 

                           يف الدعوى رقم  227/2021/57 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ اإقرار مديونية 

طالب الإعالن : حممد مازن فتحي زيد الكيالين -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : ١- عبداهلل عدنان طاطي�س - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٥٥٠٠٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )١٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
 اعالن بالن�سر

1605/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /١- رنا علي فخرو احللبي - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف / احمد �صعيد �صامل معيلي املحرزي وميثله:عبداهلل عبدالرحمن 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار/احل��ك��م  ا���ص��ت��اأن��ف  ق��د   - ال�صعيدي  حممد 
٨٠٣/٢٠٢٠ جتاري كلي  ، وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق ٢٠٢١/٨/٢٩ 
ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

 1441/2021/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : ١- وان ام كوميونيكي�صنز ليمتد )فرع( ٢- حامت الطاهر خوجلي ابراهيم  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :طارق احمد علي حممد بن متيم  -    وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�صامن والتكافل بان 
القانونية  الفائدة  مع  دره��م  و�صبعمائة  الف  و�صبعون  ثالثة  دره��م   )٧٣.٧٠٠( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا 
بواقع ٩% يف ال�صنة من تاريخ التحويل والذي كان يف ٢٠١٨/٢/١٥ وحتى متام ال�صداد والزام املدعي عليهما 

بالت�صامن والتكافل بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
واحل�صور  بالعلم  التكرم  يرجى  لذا  �صدكم  اع��اله  بياناتها  املذكور  الدعوى  ت�صجيل  قد  انه  اعالمكم  نود 
ع��ل��ى هاتف  الوىل  الب��ت��دائ��ي��ة  ال��دع��وى  ادارة  ام���ام   BOTIM امل��رئ��ي تطبيق  الت�����ص��ال  ب��رن��ام��ج  ع��رب 
رق���م:٠٠٩٧١٥٦٦٠٣٧٠٨٥ يوم ٢٠٢١/٨/٨ وذلك من ال�صاعة ٩:٠٠ �س ولغاية ال�صاعة ١٢:٣٠ ظ او احل�صور 
املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها 

وما يفيد امكانية الت�صوية 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 
اعالن بالن�سر        

 839/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : ١- موكي�س توجنايت  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�صرف المارات ال�صالمي - م�صاهمة عامة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني 
العقار  برد حيازة  عليه  املدعي  وال��زام  ب��ت��اري��خ:٢٠١٤/٨/١٠  واملعدل  واملوؤرخة ٢٠٠٧/١٢/٢٥  التداعي  طريف 
و�صطب  التعاقد  كان عليها وقت  التي  باحلالة  للمدعي  املوؤجر  العقار  بت�صليم  والزامها  التفاقية  مو�صوع 
ا�صارة القيد العقاري الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )٤٤.٤٧٠.٩٨( درم اجمايل الجرة 
املتاخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٣ وحتى تاريخ رفع الدعوى ، وما ي�صتجد من اجرة بواقع 
)٣٢،٠٠٠ درهم( �صنويا حتى تاريخ  ت�صليم العقار للمدعي خاليا من ال�صواغل وال�صخا�س الزام املدعي عليها 
بان توؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وقدره )٣٢٩.٦٢٤.٠٠( درهم ميثل تعوي�صا عن العطل وال�صرر الذي حلق 
باملدعي  - وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق ٢٠٢١/٨/٩ ال�صاعة ١٠:٠٠ �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن حكم بالن�سر        
4590/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- فالح في�صل م�صعل العدوان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : حممود �صيد عبدالعال فراج
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢٠/٣/٣٠  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
حممود �صيد عبدالعال فراج بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٣٢٥٠٠٠( ثالثمائة 
وخم�صة وع�صرون الف درهم والفائدة القانونية بواقع ٩% �صنويا من ٢٠١٩/١١/٥ وحتى متام ال�صداد 
والزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13306 بتاريخ 2021/8/4 

اعالن بالن�سر        
 1691/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : ١- ذي�صان حممد �صادق  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة التاأمني العربية ال�صعودية ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها قبول الطعن �صكال وقبول الطعن مو�صوعا ونق�س 
احلكم فيما زاد عن قيمة التعوي�س املقرر لدى حمكمة اول درجة بواقع ٦٠.٠٠٠ درهم 
درجات  كافة  على  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  �صده  املطعون  وال��زام 
التقا�صي  وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق ٢٠٢١/٨/٩ ال�صاعة ٩ �صباحا يف لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خا�صة  عليه،  والعمل  اأوج��ه،  حمال  التاريخ 
عند التطرق ملناطق مظلمة وجدلية، مرهق 
وم��ث��ري، وال��ك��ت��اب��ة ال�����ص��ردي��ة الأدب��ي��ة املبنية 
اإره��اًق��ا واإث���ارة،  اأك��رث  اأح���داث تاريخية  على 
التاريخ  ب�صرد  الكاتب  يكتفى  هل  وال�صوؤال: 
ن��ظ��ره خا�صة  ي��ق��دم وج��ه��ة  اأم  كما ع��رف��ن��اه، 
لوقائع التاريخ التى حدثت، اأم يكون للخيال 

دور فيما وقع من اأحداث فى املا�صى؟.
الدكتور  امل�����رم�����وق  والأك������ادمي������ى  امل���������وؤرخ   
جائزة  على  م��وؤخ��راً  احلائز  عفيفى،  حممد 
الجتماعية  ال��ع��ل��وم  يف  التقديرية  ال��دول��ة 
املعنونة  الأوىل  رواي��ت��ه  ق��دم   ،2020 ل��ع��ام 
القطع  م��ن  �صفحة   122 ف��ى  “يعقوب”، 
ال�صرية  ب��ني  م��ا  و�صط  منطقة  يف  املتو�صط، 
الذاتية  ال�����ص��رية  اأم������ام  ف��ن��ق��ف  وال�����رواي�����ة، 
�صرية  ج���ان���ب  اإىل  ن���ف�������ص���ه،  ل�”عفيفى” 
تاريخية للمعلم يعقوب، اإحدى ال�صخ�صيات 
اأي������ام احلملة  ل��ل��ج��دل  امل���ث���رية  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الفرن�صية على م�صر، وبالتايل جند اأنف�صنا 
متورطني فى ما ميكن اأن ن�صيمه “التخييل 
خا�صة  الكاتب،  ا�صتثمره  الذي  التاريخى”، 
بحياة  اخلا�صة  الأح���داث  لبع�س  حكيه  فى 

“يعقوب”.
التاريخ  باحث يف ق�صم  ال��رواي��ة ح��ول  ت��دور 
يده ورقة �صغرية  تقع يف  القاهرة،  بجامعة 

عن  م�صادفة  ق��دمي،  خمطوط  م��ن  ت�صقط 
�صريته  اأ�صبحت  وال���ذي  يعقوب”،  “املعلم 
وكاأنها �صبح من املا�صى يالحقه عرب الأماكن 
املختلفة، وحتى عرب  وال��درا���ص��ات  والأزم��ن��ة 
ويتحدثون  ي��ق��اب��ل��ه��م  ال�����ذي  الأ����ص���خ���ا����س 
م�صادفة عنه، تنتهى بكتابة �صرية عن الأخري 
يرتكها “الباحث” اأمانة اإىل تلميذته التى 

اأو�صها بن�صرها بعد وفاته.
اأم����ام  ي�����ص��ع��ك  الأوىل  ع��ت��ب��ت��ه  م��ن��ذ  ال��ن�����س 
�صخ�صية “يعقوب” فى حماولة لفك األغاز 
ت��ل��ك ال�����ص��خ�����ص��ي��ة امل���ث���رية ل��ل��ج��دل، وتخيل 
وي�صعك  تاريخية،  بوقائع  وربطها  اأحداثها 
املحاكمة  ورمب��ا  املكا�صفة  خانة  يف  ال��روائ��ى 
لهذه ال�صخ�صية التاريخية املثرية، وحماولة 
ك�����ص��ف اأب���ع���اده���ا ال��ن��ف�����ص��ي��ة وال�����ص��خ�����ص��ي��ة، اإذ 
يت�صدر الغالف �صورة رجل ذي عمة كالتي 
الوقت،  ذل��ك  يف  التجار  ك��ب��ار  يرتديها  ك��ان 
ك��ث��ي��ف��ني، م���ع���ربة عن  وذى حل��ي��ة و�����ص����ارب 

�صخ�صية املعلم “يعقوب”.
�صوت  ه��و  رئي�صي  ب�صوت  ال��رواي��ة  تتعامل 
الفوقى  ال�������ص���اه���د  العليم”،  “الراوي 
لالأحداث، خا�صة فى الأحداث التى تدور يف 
حياة “التلميذ” بطل الرواية، اأو فى و�صف 
مع  يعقوب”  ب�”اجلرنال  اخلا�صة  الوقائع 
الروائية  لل�صخ�صيات  اأ���ص��وات  ع��دة  ظ��ه��ور 

الأخرى خا�صة يف اجلانب احلواري.
 الرواية لها �صخ�صيتان رئي�صيتان الأوىل هى 
الن�س  طيلة  الكاتب  عمد  وهنا  “التلميذ” 
الرئي�صية،  ال�صخ�صية  ا���ص��م  ذك���ر  ع���دم  اإىل 
وهو  ب�”التلميذ”،  اإل��ي��ه  ب��الإ���ص��ارة  واك��ت��ف��ى 
ما يخدم اجلانب اخلا�س بكونها ج��زءاً من 
�صرية ذاتية للموؤلف، ورمبا هي اإ�صارة رمزية 
اإىل �صخ�صية البطل واملوؤلف مًعا التواقة اإىل 
اأي�صا تعبري  املعرفة وال�صغوفة بالعلم، وهي 
عن توا�صع الباحث، ورمبا اإ�صارة اإىل ال�صاب 
والبحث  بالطاقة  املمتلئ  بداخله  امل��وج��ود 
رئي�س  واأ���ص��ب��ح  ك��رب  ق��د  نف�صه  يت�صور  ول 
ق�صم ول��ه ت��الم��ي��ذه، وه��و اأ���ص��ل��وب جل��اأ اإليه 
من قبل العديد من الروائيني للتعبري عن 

ال�صخ�صية غري وا�صحة املالمح.
ال�صخ�صية الثانية الرئي�صية هنا كانت املعلم 
تاريخية،  اأب��ع��ادا  الكاتب  اأ�صفى  اإذ  يعقوب، 
والتخيلية،  الروائية  خطوطه  مع  ت�صابكت 
من  “يعقوب”  �صخ�صية  بطيف  فا�صتعان 
واق������ع م����ا ذك�����ر ت���اري���خ���ًي���ا م����ن ت��ع��ام��ل��ه مع 
اإب�����ان دخ��ول��ه��ا م�صر،  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  احل��م��ل��ة 
م�صر  با�صتقالل  مطالبه  ورمب��ا  واأط��م��اع��ه 
عن الإمرباطورية العثمانية، وهو ال�صخ�س 
اخلائن يف نظر عامة امل�صريني، واملهرطق يف 

نظر الكني�صة امل�صرية.

“يعقوب”  �صخ�صية  تعبريه عن  الروائي يف 
ا���ص��ت��خ��دم تقنية احل��ل��م، ط���رح من  اإىل  جل���اأ 
اأ�صئلته كموؤرخ عن هواج�س واأحالم  خاللها 
بطل روايته، مقدماً روؤيته اخلا�صة كروائي 
م�صتخدماً احللم كقناع روائي للتاأويل املراد 
ليتحرر  “اجلرنال”،  �صخ�صية  عن  اإي�صاله 
بعد  ذات  اأح��داًث��ا  ون�صج  الواقعية،  قيود  من 
خيايل توفر له خمرًجا من مواقف التاريخ 
�صذوذ  واقعة  يخ�س  فيما  خا�صة  اجلدلية، 
“ديي�صه”  الفرن�صي  واجل���رنال  “يعقوب” 
مع  اخل�����ص��اب  اإ�صماعيل  وال�صيخ  ج��ه��ة،  م��ن 

�صابط فرن�صي اآخر من جهة اأخرى.
ال�صرية  �صلًفا متزج بني  ذكرنا  كما  الرواية   
ويف  التاريخي،  والتخيل  وال��ت��اري��خ  الذاتية 
اجل�����زء اخل���ا����س ب��ال�����ص��رية ال���ذات���ي���ة، نقف 
تخدم  التي  ال�صخ�صيات  بع�س  وج��ود  اأم���ام 
بابا  الثالث  �صنودة  البابا  مثل  ال�صرية  فكرة 
الإ�صكندرية املتنيح، واملوؤرخ الفرن�صي اأندريه 
�صاحبة  عا�صي،  �صحى  وال��روائ��ي��ة  رمي���ون، 
اأخرى  و�صخ�صيات  “غيوم فرن�صية”،  رواية 
ل�صخ�صيات  رم��زي��ة  حتمل  اأو  متخيلة  رمب��ا 
رمبا قابلها “عفيفي” بالفعل، مثل “اأمنية” 
حبيبته اللبنانية التي قابلها يف باري�س ومل 

تكتمل ق�صتهما.
اأن م��وؤل��ف��ه��ا م���وؤرخ  اإىل  ال���رواي���ة وب��ال��ن��ظ��ر   

واأك������ادمي������ي م�����رم�����وق، و�����ص����اح����ب اأب����ح����اث 
فى  اأح��داث��ه��ا  بع�س  افتقدت  ع��دة،  تاريخية 
تلك  خا�صة  درامية،  حبكة  اإىل  الفني  �صقها 
بال�صاب  “التلميذ”  عالقة  بتطور  املتعلقة 
الفرن�صي  باملوؤرخ  اأو  “توا�صرار”،  الفرن�صى 
عن  ح��دي��ث��ه  يف  ك��ذل��ك  رميون”،  “اأندريه 
للجانب  مطلقا  يتطرق  فلم  اأمنية،  حبيبته 
نفاجاأ  ث��م  ب�صيطة  ب��اإ���ص��ارات  اإل  ال��ع��اط��ف��ي، 
ففى  اللغة  اأم���ا  حميمية.  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  معها 
كانت  “التلميذ”،  ب�����ص��رية  اخل��ا���س  اجل���زء 
اإجرائية بع�س ال�صيء رمبا للتعبري عن حياة 
فيما  التاريخية،  الأب��ح��اث  ورت��اب��ة  الباحث 
اخلا�س  ال�صرد  وعاطفة يف  رق��ة  اأك��رث  كانت 

باملعلم يعقوب.
عمله  يف  عفيفي،  ال��دك��ت��ور  ق��دم  النهاية  يف 
وتاريخية  روائ����ي����ة  ح��ل��ة  الأول،  ال����روائ����ي 
التاريخية  النظر  وجهات  من  فيها  تخل�س 
اجلامدة، وا�صتطاع عرب رحلة حكي خيالية 
تاريخية  �صخ�صية  يف  مظلمة  جوانب  اإب��راز 
دون  يعقوب”،  “اجلرنال  م��ث��ل  غ��ام�����ص��ة 
النحياز لوجهة نظر بعينها، حتمل �صغائن 
اأو كراهية، لكنه ترك للقارئ تكوين نظرته 
اأخرى  اأ�صئلة  اأي�صا  لنا  وترك  اخلا�صة عنه، 
ت��ب��ح��ث ع����ن اإج�����اب�����ات ع����ن ���ص��ح��ة الأف����ك����ار 

التاريخية ال�صائدة.

لبع�س  ال��ك��ات��ب  حتليل  م��ن  ع��ن��وان��ه  ال��ك��ت��اب  وي�صتمد 
الأحداث ال�صيا�صية الكربى يف تاريخنا احلديث، ومنها 
التي يدعو لإع��ادة فتح ملفها ب�صكل علمي  ثورة يوليو 
عن  بعيًدا  ال��ت��اري��خ��ي،  وال���ص��ت��ق��راء  الر�صد  على  ق��ائ��م 
بع�س  يطلقه  ال���ذي  املر�صل  وال��ك��الم  املطلقة  الأح��ك��ام 
حم��ب��ي ال��زع��ي��م ال��راح��ل ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر، وبع�س 

املناه�صني لثورة يوليو.
وي��ط��ل��ع��ن��ا ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ���ص��ب��ب ك��ت��اب��ت��ه ل��ه��ذه املقالت 
ال��ف��ك��ري��ة، ف��ق��د ج���اء اه��ت��م��ام��ه ب��ت��اري��خ ال��ف��ك��ر م��ن باب 
اهتمامه  ثم  للتاريخ،  اأ�صتاًذا  بو�صفه  الدقيق  تخ�ص�صه 
اخلا�س بالروؤى والأفكار الإن�صانية عموًما، واملتعة التي 
ي�صعر بها يف قراءة الفكر الإن�صاين عرب كتب مرجعية 
التي  امل�صتمر بحكم درا�صته  موثقة يتيحها له اطالعه 
الكاتب  اإمي��ان  الأ�صباب  للتاريخ، ومن �صمن  تنقطع  ل 
مت�صلة  منظومة  كلها  فالعلوم  املعرفة  وح��دة  مبفهوم 
والفن،  ال��ف��ك��ر  ع��ن  ينف�صل  ل  وال��ت��اري��خ  وم��رتاب��ط��ة، 
جوانبها،  بكل  الب�صر  حياة  تفا�صيل  ير�صد  اأن��ه  وذل��ك 

ينفتح على معظم جمالت  اأن  للموؤرخ  املهم ج��داً  ومن 
املنطلق  العلوم والفنون والآداب.وم���ن هذا  املعرفة من 
يخربنا الدكتور عرب اأنه قراأ كثرًيا لرواد الفكر والفن، 
و”توما�س  و”ميكيافيللي”  “دانتي”  م���ن:  ب���داي���ًة 
و�صوًل اإىل كتابات عربية  مور” و”جان جاك رو�صو”، 
ملفكرين وفال�صفة وموؤرخني واأدباء عرب، كلهم اأ�صافوا 
لثقافتنا العربية، ومنهم على �صبيل املثال: رفاعة رافع 
الطهطاوي، وحممد عبده، وعبداملتعال ال�صعيدي، وطه 
ح�صني والعقاد، وحممد ح�صني هيكل وجنيب حمفوظ.

الكتاب  من  كبرية  م�صاحة  عرب  �صابر  الدكتور  ويفرد 
باإعادة  ويطالب  العلمي”  والتفكري  “العقل  لق�صية 
ال�صريف  الأزه���ر  يت�صدى  واأن  الديني،  ال��رتاث  ق��راءة 
ال�صحيح  لتمييز  النبوية  الأح��ادي��ث  وحتقيق  لدرا�صة 
التي  ال�صقيم، والت�صدي ل�صيل احلكايات الرتاثية  من 

ل ت�صتقيم مع العقل اأبًدا.
اإ�صحاق  “اأبي  ل��ل��ف��ق��ي��ه  الع���ت���ب���ار  رد  اإىل  ي���دع���و  ك��م��ا 
روؤي��ة متكاملة لالإ�صالم عقيدًة  ال��ذي قدم  ال�صاطبي” 

“املوافقات”  ال�صهري  كتابه  يف  ا  وخ�صو�صً و���ص��ري��ع��ة؛ 
وكان فهم اللغة عند ال�صاطبي هو الأ�صل الأول واملفتاح 
اأكد  اإىل مقا�صده، وقد  والتعرف  الكرمي  القراآن  لفهم 
التكاليف  من  جمموعة  لي�صت  ال�صريعة  اأن  ال�صاطبي 
امل�صلحة  اإق��ام��ة  والأخ���ري  الأول  اإن هدفها  ب��ل  امل��ج��ردة 
املنا�صب  األي�س من  الكاتب:  يف الدين والدنيا.ويت�صاءل 
اتخاذ كتاب “املوافقات” لل�صاطبي ليكون مرجًعا لفهم 
موائد  على  املتطفلني  الأدع���ي���اء  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ال�صريعة 
الذي  ال��رائ��د  ال���دور  على  الكاتب  يركز  ال�صريعة؟.ثم 
قام به امل�صلح الإمام “حممد عبده” والذي كان ين�صح 
طالبه بالرجوع اإىل كتاب “املوافقات” وهذا ما يف�صر لنا 
متيز حممد عبده ومدر�صته يف فهم مقا�صد ال�صريعة، 
الكاتب  وي��وؤك��د  “امل�صلحة”..  مفهوم  على  رك��ز  وكيف 
عن  عجزوا  حينما  اأهله  ظلمه  قد  العظيم  الإ�صالم  اأن 
املت�صامية. الرحبة  الروحية  مبعانيها  ر�صالته  تو�صيل 
ويو�صح لنا الكاتب اأن ال�صر وراء ح�صور الإمام “حممد 
ال���ذي  يكمن يف  الفكرية  م��ق��الت��ه  ال��الف��ت يف  عبده” 

اإ�صالحي متكامل ومنظم  مل�صروع  الرجل  امتالك هذا 
قوامه التعليم واإعمال العقل ومراعاة احلقوق ال�صيا�صة 
احلياة،  بفقه  ت�صميته  ميكن  ما  اإط��ار  يف  والجتماعية 
والذي ينبني على روؤية علمية دقيقة تقوم على العقل 
البدع  ومقاومة  اخلرافة  وحماربة  ال��رتاث  ومتحي�س 

التي ظنها النا�س اإ�صالًما وهي دخيلة على الإ�صالم.
واإىل جانب املوا�صيع الفكرية ذات الطابع الديني، ي�صم 
الكتاب موا�صيع تاريخية موثقة عن دخول العثمانيني 
والفيل�صوف  امل����وؤرخ  ع��ن��د  ال��ب��ط��ل  وفل�صفة  م�����ص��ر،  اإىل 
لواقع  ا���ص��ت��ق��راء  م��ع  كارليل”  “توما�س  ال��ربي��ط��اين 
القراءة  غياب  العربي، وحتليل ظاهرة  عاملنا  الن�صر يف 
ب���ني امل���واط���ن���ني ال���ع���رب، وم���ق���ال خ���ا����س ع���ن “مقهى 
الوطني،  والن�صال  امل�صرية  الثقافة  ودوره��ا يف  ري�س” 
وحماولة لالإجابة على ال�صوؤال الذي مل ينتهمِ بعد: ملاذا 
ت�صمل  الإجابة  اأن  العرب؟ ول�صك  وتاأخر  الغرب  تقدم 
عدة اأ�صباب؛ حيث الفارق بني الأمتني اأكرب من جمرد 

نقطة.

حتليل لبع�ض االأحداث ال�ضيا�ضية الكربى يف تاريخنا احلديث

»بني الثقافة وال�ضيا�ضة«.. كتاب جديد 
للدكتور )�ضابر عرب(

حممد على با�صا، هو موؤ�ص�س الأ�صرة العلوية 
اإىل   1805 ع���ام���ى  ب���ني  م���ا  م�����ص��ر  وح���اك���م 
بعد  م�صر  عر�س  يعتلى  اأن  ا�صتطاع   ،1848
عليها،  وال��ًي��ا  ليكون  ال��ب��الد  اأع��ي��ان  بايعه  اأن 
وال��ي��وم مت��ر ذك��رى رحيله، اإذ رح��ل  ف��ى مثل 
هذا اليوم 2 اأغ�صط�س من عام 1849م، وقد 
ا�صتطاع خالل حكمه مل�صر الإعالء من �صاأنها 
وزراعًيا وجتارًيا،  وتعليمًيا و�صناعًيا  ع�صكرًيا 
مم��ا ج��ع��ل م��ن م�صر دول���ة ذات ث��ق��ل يف تلك 
ب�صبب  ت�صتمر  تلك مل  اأن حالتها  اإل  الفرتة، 
من  حققه  م��ا  يف  وتفريطهم  خلفائه  �صعف 
مكا�صب بالتدريج اإىل اأن �صقطت دولته يف 18 
واإعالن  امللكية  باإلغاء  م،   1953 �صنة  يونيو 
اجلمهورية يف م�صر، ولكن ما هى حكاية ن�صاأة 
حممد على، وما �صر اختفاء �صريته وهو فى 
من  م�صر  “تاريخ  كتاب  العمر؟يقول  مقتبل 
احلا�صر”  الوقت  قبيل  واإىل  العثمانى  الفتح 
ولد  الإ�صكندرى،  �صليم ح�صن وعمر  للدكتور 
حممد على با�صا ابن اإبراهيم اأغا من �صاللة 
ال�صغرية  املوانى  اأحد  “قولة”  ببلدة  األبانية 
التى على احلدود بني تراقية ومقدونية عام 
الذى  ال��ع��ام  وه��و  1769م”،  ه���/   1183“
الإجنليزى  ال��ق��ائ��د  “ولنجتون”  ف��ي��ه  ول���د 
ولكل منهما اأثر كبري فى  املهم، و”نابليون”، 

التاريخ.
العثمانى  الفتح  م��ن  م�صر  “تاريخ  واأ���ص��اف 
والده  ت��وف��ى  احلا�صر”،  ال��وق��ت  قبيل  واإىل 

الطفولة، فتوىل  �صن  ف��ى  وه��و  اأغ��ا  اإب��راه��ي��م 
املنية  وافته  ه��ذا  اأن  اأم��ره عمة طو�صون غري 
ب��ع��د م���دة وج���ي���زة، ف��ق��ام ب���اأم���ر ت��رب��ي��ت��ه اأحد 
اأ�صدقاء وال��ده، وقد تبناه وعنى به حتى بلغ 
من  ط��رًف��ا  فتعلم  ع��م��ره،  م��ن  ع�صرة  الثامنة 
اإحدى  زوجه  ثم  بال�صيف،  واللعب  الفرو�صية 
ال��ي�����ص��ار، وخدم  ذوات  م��ن  وك��ان��ت  ق��ري��ب��ات��ه، 
حاكم قولة، واكت�صب ر�صله مبا كان ياأتيه من 
�صروب املهارة واحلذق فى جباية الأموال من 
القرى املجاورة التى كانت ل توؤدى ما عليها 

اإل بال�صدة وا�صتعمال القوة اجلربية.
اأعانته  زوج��ت��ه  ث����روة  اأن  اإىل  ال��ك��ت��اب  ول��ف��ت 
امل�صيو  ال��دخ��ان، فا�صطحب  الجت��ار فى  على 
كان  اأن��ه  ويغلب  التجار،  اأح��د �صغار  “ليون” 
مبرا�صيليا  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���ال  لأح����د  وك���ي���اًل 
م�صقط راأ���ص��ة، و���ص��ارك��ه ف��ى الجت���ار ف��ى هذا 
ال�صنف، فلم تعد عليه هذه التجارة بالأرباح 
ال��ط��ائ��ل��ة، اإل اأن����ه ا���ص��ت��ف��اد ف���ائ���دة ج��م��ة من 
مرافقته للم�صيو “ليون”، فاكت�صب منه كثرًيا 
من العادات والآداب الفرن�صية التى تركت فى 
و�صاعدته م�صاعدة كبرية  اأث��ًرا عظيًما،  نف�صه 

فى بقية اأطوار حياته.
هذا كل ما رواه التاريخ من �صرية حممد على 
الأوىل، وهو ما يحملنا على اأن نرتك الثالثني 
�صنة الأوىل من تاريخ حياته �صحيفة بي�صاء، 
وذلك اأمر لبد منه ملن ن�صاأ فى بلدة �صغرية 

مل تكن ذات �صاأن كبري من قبل.

حممد على با�ضا تاجر دخان .. ما �ضر اإخفاء 
تفا�ضيل اأول 30 عاما من �ضريته؟

الدورة  الإ���ص��ك��ن��دري��ة  مكتبة  تنظم 
ال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��ر مل��ع��ر���ص��ه��ا ال���دويل 
ل��ل��ك��ت��اب، وذل����ك م���ن الإث���ن���ني 16 
الإثنني  اإىل  اجل������اري  اأغ�����ص��ط�����س 
بالتعاون  ن��ف�����ص��ه،  ال�����ص��ه��ر  م��ن   30
للكتاب  العامة  امل�صرية  الهيئة  مع 
امل�صريني  ال���ن���ا����ص���ري���ن  واحت���������اد 
وال��ع��رب، ومب�صاركة ع��دد كبري من 

دور الن�صر امل�صرية والعربية. 
الفقي؛  م�صطفى  ال��دك��ت��ور  وك����ان 
م���دي���ر م��ك��ت��ب��ة الإ����ص���ك���ن���دري���ة، قد 
دع���ا اأع�����ص��اء احت���اد ال��ن��ا���ص��ري��ن اإىل 
تنظمه  ال���ذي  املعر�س  يف  امل�صاركة 
كربى  فيه  وت�صارك  �صنوًيا،  املكتبة 
والعربية حيث  امل�صرية  الن�صر  دور 
حوايل  ال�صابقة  ال����دورة  يف  ���ص��ارك 
55 دار ن�صر م�صرية وعربية داخل 
اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  فقط،  املكتبة 
ما يقارب 160 فعالية ثقافية على 

هام�س املعر�س.
ي��ذك��ر اأن امل��ع��ر���س ي��اأت��ي ه��ذا العام 
و����ص���ط ظ������روف ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وقد 
ال�صدد  ه��ذا  يف  املكتبة  اإدارة  ق��ررت 
اأن جتري فعاليات الربنامج الثقايف 
ال����دورة ع��ن ط��ري��ق التفاعل  ل��ه��ذه 
الرقمي، وذلك حلر�س املكتبة على 
منها  والتزاًما  املجتمعية،  ال�صالمة 

ب��ك��اف��ة الإج�������راءات الح���رتازي���ة يف 
مواجهة فريو�س كورونا.

وي��ت��ن��اول ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف لهذا 

واللقاءات  الندوات  من  ع��دًدا  العام 
املختلفة مع مفكرين ومثقفني من 

م�صر والعامل العربي.

مكتبة الإ�ضكندرية تفتتح معر�ضها الدويل 
للكتاب يف دورته الـ16.. منت�ضف اأغ�ضط�س

رواية »يعقوب« لـ حممد عفيفي.. بني ال�ضرية الذاتية والرواية والتخيل التاريخي

للكتاب  العامة  امل�ضرية  الهيئة  عن  حديًثا  �ضدر 
“بني  كتاب  علي،  احلاج  هيثم   الدكتور  برئا�ضة 
حممد  الدكتور  األفه  الذي  وال�ضيا�ضة”  الثقافة 
�ضابر عرب، وزير الثقافة االأ�ضبق، وهو جمموعة 
مدى  على  املوؤلف  كتبها  وثقافية  فكرية  مقاالت 
الواقع  من  تنطلق  ومو�ضوعاتها  �ضنوات،  ع�ضر 
وم�ضكالت  واآم��ال،  اآالم  من  يحمله  ما  بكل  الثقايف 

وحماوالت للحل يف املقابل.
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فرح الزاهد: »ال�ضو�ضيال ميديا« منحنا فر�ضة 
الو�ضول اإىل قطاعات اأكرب من اجلمهور

التوا�صل  م��واق��ع  ت��ري��ن��د  ت�����ص��درتمِ  ع��ن��دم��ا  ���ص��ع��ورك  ك���ان  ك��ي��ف  • ب���داي���ة.. 
الجتماعي املختلفة؟

- املو�صوع بالن�صبة يل كان مفاجاأة، و�صعيدة بتعليقات اجلمهور على ال�صو�صيال 
ميديا عن اأدائي الفني يف م�صل�صل "الطاوو�س" كوجه جديد، ول�صك ت�صدري 
تريند مواقع التوا�صل الجتماعي كان يحفزين ويحم�صني على تقدمي اأف�صل 
ما لدي خالل الت�صوير، حتى اأكون على قدر امل�صئولية التي حملني اجلمهور 

اإياها.
اأو  "الرتيند" مقيا�صا  اأن  ترين  ميديا" هل  "ال�صو�صيال  اأننا يف ع�صر  • مبا 

موؤ�صرا للنجاح؟
مع  التفاعل  حالة  يعك�س  ولكن  للنجاح،  معيارا  اأو  موؤ�صرا  لي�س  الرتيند   -
الرتيند،  قائمة  يف  مركًزا  يحتل  قد  معني،  م�صل�صل  عر�س  فعند  اجلمهور، 
تفاعل  زاد  كلما  اأن��ه  يعني  وه��ذا  العر�س،  وق��ت  عنه  اجلمهور  حلديث  نظًرا 
م�صتخدمي املن�صة الإلكرتونية مع م�صل�صل معني، كلما ارتفع مركزه يف قائمة 
الرتيند جاء يف  نف�صي،  وباحلديث عن  اإىل �صدارتها،  ي�صل  الرتيند، ورمب��ا 
م�صلحتي، حيثحُ كنت اأتابع ردود اأفعال اجلمهور على ال�صو�صيال ميديا وعن 

اأدائي يف م�صل�صل الطاوو�س، واحلمد هلل جميعها جاءت طيبة.
ق�صية  حتويل  يف  ميديا  ال�صو�صيال  دور  "الطاوو�س"  م�صل�صل  ا�صتعر�س   •
اأي  اإىل  اجلن�صي..  التحر�س  �صحايا  ي�صاند  وكيف  عام"،  ل�"راأي  الغت�صاب 

مدى مل�صتمِ دور مواقع التوا�صل الجتماعي يف هذه النوعية من الق�صايا؟
اإىل  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خ��الل  حتولت  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل   -
واحدة من اأهم و�صائل ك�صف وتداول العديد من الق�صايا التي حتول اأغلبها 
مواقع  رواد  م��ن  كبري  قطاع  بها  يهتم  عام"،  راأي  "ق�صية  اأو  "تريند"،  اإىل 
التوا�صل الجتماعي، مما �صاهم يف املطالبة ب�صرعة الق�صا�س من اجلاين، اأو 
الك�صف عنه، وتعترب ق�صايا الغت�صاب والتحر�س اجلن�صي واحدة من الق�صايا 
التي نالت ن�صيب الأ�صد من اهتمامات رواد مواقع التوا�صل الجتماعي الذين 
حولوها ل� "ق�صية راأي عام"، من خالل تد�صني حمالت اإلكرتونية ت�صامنا مع 
"الطاوو�س"،  م�صل�صل  يف  راأينا  مثلما  الق�صا�س،  ب�صرعة  واملطالبة  ال�صحايا 
اإذ باتت ال�صو�صيال ميديا املتنف�س الأول للجمهور الذين يبدي على �صاحاتها 
غ�صبه وتذمره من الق�صية، ومل يقف الأمر عند هذا احلّد، اإذ تظهر حمالت 
تعلن ت�صامنها مع ال�صحايا نف�صيا من خالل ت�صجيع الفتيات على التحدث 

عن جتاربهن مع التحر�س اجلن�صي.
"اف�صحوهم"  بعنوان  في�صبوك  على  حملة  بتد�صني  قمتمِ  امل�صل�صل  يف   •
�صهر  الفنانة  دوره���ا  ج�صدت  وال��ت��ي  الغت�صاب،  �صحية  اأمنية  م��ع  ت�صامنا 
ال�صايغ.. هل فرح الزاهد يف احلقيقة تتفاعل مع هذه النوعية من الق�صايا 

على ال�صو�صيال ميديا؟
وينت�صرن  احل���ق،  ع��ن  ي�صمنت  ل  ال��الت��ي  ال�صخ�صيات  م��ن  اأن���ا  بالتاأكيد،   -
البنات  لت�صجيع  اإلكرتونية  حمالت  بتد�صني  بالفعل  قمت  فقد  للمظلوم، 
بالبوح عن جتاربهن مع التحر�س وف�صح املتحر�صني من خالل الإبالغ عنهم. 
ال�صحايا،  على  حرجا  ت�صكل  ل  باتت  الق�صايا  من  النوعية  هذه  اأن  و�صعيدة 
وذلك بعد تغيري نظرة املجتمع لهن باعتبارهن �صحايا وجمني عليهن ول�صن 

جناة مثلما كان يحدث يف املا�صي.
الإلكرتوين؟ للتحر�س  تعر�صت  هل  الزاهد  • فرح 

- ل توجد فتاة مل تتعر�س للتحر�س الإلكرتوين، حيثحُ تعاين الكثريات من 
املو�صولة  الإلكرتونية  والأجهزة  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  م�صتخدمات 

ب�صبكة الإنرتنت من تلقيهن املتكرر للر�صائل غري الالئقة،
 بدءا من الإحلاح بالتعارف من اأ�صخا�س ل يعرفونهن، اأو التهديد والبتزاز 
با�صتخدام �صور ال�صحية يف حال اعرتا�صها على مطلبه، فمع انت�صار و�صائل 
مرتبطة  للتحر�س  ال��ف��رد  تعر�س  احتمالية  تعد  مل  الإل��ك��رتوين  التوا�صل 

�س وال�صحية،  باملقابلة املبا�صرة بني املتحرمِ
بل اأ�صبح باإمكان مر�صى التحر�س الو�صول اإىل ال�صخ�س داخل بيته، ويف مكان 
اأمام ق�صية خطرية  اأي وقت من عامل الف�صاء الإلكرتوين، نحن  عمله، ويف 

جمتمعيا، فهناك فتيات كثريات تاأذين من وراء التحر�س الإلكرتوين.
موقع  على  ح�صابا  الزاهد  فرح  متلك  مل  ال�صبب  لهذا  اأنه  ذلك  من  • اأفهم 

في�صبوك؟
- ميكن اأن نعتربه واحدا من الأ�صباب، ل اأرى اأهمية يف ا�صتخدام في�صبوك، 
خالل  من  اجلمهور  تعليقات  واأت��اب��ع  اإن�صتجرام،  تطبيق  على  ح�صابا  اأمتلك 

ح�صابات اأ�صحابي و�صقيقاتي هنا ونور.
في�صبوك؟ على  اإن�صتاجرام  تطبيق  ف�صلتمِ  • وملاذا 

اأعلي مل�صتخدميه  اإن�صتاجرام يوفر خ�صو�صية  - لأن 
مقارنة مبوقع في�صبوك.

م�صل�صل  اإن���ق���اذ  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه  ك���ان  في�صبوك   •
الأعلى  املجل�س  اإ���ص��دار  بعد  امل���وت،  م��ن  "الطاوو�س" 

ناعه؟ لالإعالم قرارا بالتحقيق مع �صحُ
- القرار اأزعجنا كثريا، 

وجعلنا ن�صعر بالقلق لأننا بذلنا جمهودا جبارا يف امل�صل�صل، ولكن 
بتد�صني  قاموا  الذين  ال�صو�صيال ميديا  الفنانني وجمهور  بف�صل 

الأعلى  املجل�س  اأع���اد  ال��ط��اوو���س،  م�صل�صل  م��ع  ت�صامنا  حمالت 
لالإعالم النظر يف املو�صوع مرة اأخرى، حتى متت تربئة العمل 

وحفظ ال�صكوى وا�صتكمال عر�صه.
الرقمية  البث  من�صات  بروز  تاأثري  حول  الآراء  •  تباينت 
�صناعة  ع��ل��ى  وغ��ريه��ا،  واأم�����ازون  و���ص��اه��د  نتفليك�س  م��ث��ل 

الدراما وال�صينما.. 
مرتبطة  موؤقتة  مرحلة  جنمها  ب���زوغ  اأن  ي��رى  م��ن  ه��ن��اك 

ا�صتحوذت على عقل  اأنها  يعتقد  كورونا، ومن  اأزم��ة  بانتهاء 
الف�صائية  امل��ح��ط��ات  اأ���ص��ف��ل  م��ن  ال��ب�����ص��اط  و�صحبت  امل�����ص��اه��د 

وال�صينما. 
تتفقني؟ فريق  اأي  • مع 

الب�صاط من  �صحبت  اأنها  واإن كنت �صد  الثاين،  الفريق  - مع 
الرقمية  امل��ن�����ص��ات  اأري  ح��ي��ثحُ  وال�����ص��ي��ن��م��ا،  الف�صائية  امل��ح��ط��ات 

اإ�صافة مميزة ل�صناعة الفن، وهي امل�صتقبل ملا توفره من مزايا هائلة 
�صاء  وقتما  الفنية  الأعمال  عر�س  اإمكانية  للم�صاهد  تتيح  اإذ  للم�صتخدم، 

بدون فوا�صل اإعالنية التي تف�صد عليه متعة امل�صاهدة.
الف�صائية؟ واملحطات  الرقمية  املن�صات  بني  الفرق  • ما 

- املن�صات الإلكرتونية تنت�صر حلرية الإبداع فال يوجد رقابة م�صددة عليها، 

مقارنة باملحطات الف�صائية وال�صينما، مما ي�صمح لها بطرح ما يحلو 
جانب  اإىل  ال��ع��ام،  ال����راأي  ت�صغل  ال��ت��ي  ال�صاعة  ق�صايا  م��ن  لها 

مزاياها املتعددة التي توفرها للم�صاهد.
على  ت�����ص��ت��ح��وذ  ال���ت���ي  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن�����ص��ة  • م���ا 

اهتمامك؟
- من�صة نتفليك�س اأنا عا�صقة لها،

 واأ�صاهد جميع الأعمال الفنية التي تعر�صها، 
فني من  بعمل  اأ�صارك  يوم  ياأتي  اأن  واأمتنى 

اأن  اإنتاج من�صة نتفليك�س، التي ا�صتطاعت 
ت�صل باأعمالها جلوائز الأو�صكار.

الإ�صكندرية  ت�صتعد مدينة 
ل�����ص����ت����ق����ب����ال امل�������ص���رح���ي���ة 
املحُ��ج��ّددة )ي��ام��ا يف اجلراب 

يا حاوي(، 
يحيى  ال��ف��ن��ان  بطولة  م��ن 
اإحدى  لتكون  ال��ف��خ��راين، 
م�صرحيات املو�صم ال�صيفي، 
17 من  الذي �صينطلق يف 
���ص��ه��ر اأغ�����ص��ط�����س اجل����اري، 
اأن  ال���ك���ث���ريون  ي��ت��وق��ع  اإذ 

ت�صتعيد امل�صرحية، 
التي  ال���ق���وي���ة  ال����ع����رو�����س 
تراجعت كثرياً يف ال�صنوات 

الأخرية.
)ياما يف اجلراب ياحاوي(، 
هي اإعادة مطورة، مل�صرحية 
ليلة  األ���������ف  م������ن  )ل����ي����ل����ة 
وليلة(، التي لعب بطولتها 
الفخراين اأي�صاً على خ�صبة 
امل�صري يف  القومي  امل�صرح 
وا�صتمرت   ،2015 ال��ع��ام 
ل��� 3 اأع����وام ت��ق��ري��ب��اً، حيث 
الراحل  اأخ��رج��ه��ا وق��ت��ذاك 
بينما  ح����ل����م����ي،  حم�������ص���ن 
يحُخرجها هذه املرة جمدي 

الهواري.

بخرب  والإع��الم��ي  الفني  الو�صطان  ان�صغل 
تداول  بعد  خ���وري،  م���روان  الفنان  ارت��ب��اط 

مقطع فيديو خالل الإحتفال باملنا�صبة.
ولأن البع�س ظن اأن الفيديو هي من حفل 

زفافه، 
اأو�صح خوري عرب )تويرت( اأن الفيديو يعود 
اإىل حفل اأقامه بع�س الأ�صدقاء لالحتفال 
�صهر  يف  يكون  �صوف  ال���زواج  واأن  بخطوبته 

�صبتمرب املقبل.
ال��ف��ي��دي��و الذي  وق���ال م����روان خ����وري: )اإن 
انت�صر كان من احتفالية مع الأ�صدقاء واأن 
املقبل  �صبتمرب  �صهر  يعقد يف  �صوف  ال��زواج 

على اأبعد تقدير(.
وع���ن ال��ع��رو���س وا���ص��م��ه��ا، اأو���ص��ح خ���وري اأن 
)ا���ص��م��ه��ا ن����دى، وج��م��ع��ت��ن��ي ب��ه��ا ق�����ص��ة حب 

طويلة ومنذ فرتة بعيدة(.
اأن��ه مل يكن لريتبط  اإىل  اأ���ص��ار خ��وري  كما 
بعد كل هذا العمر لو مل تكن جتمعه ق�صة 
حب ب� ندى، م�صيفاً: )ل�صت من النوع الذي 
يتزوج ملجرد الزواج. �صوف اأك�صف عن باقي 
التفا�صيل يف مرحلة لحق، واأمتنى التوفيق 

من اهلل(.

بني ليلة و�ضحاها، باتت الفنانة ال�ضابة فرح الزاهد حديث ال�ضو�ضيال ميديا، بعدما ت�ضدرت تريند مواقع التوا�ضل 
االجتماعي املختلفة، م�ضيدين باأدائها املُتقن يف م�ضل�ضل "الطاوو�ض" الذي عر�ض يف املو�ضم الرم�ضاين املن�ضرم.

اأكدت الزاهد اأنها مل�ضت جدوى ال�ضو�ضيال ميديا، عندما اأ�ضبحت فنانة، الفتة اإىل اأنه مينح الفنان فر�ضة الو�ضول 
اإىل قطاعات اأكرب من اجلمهور. م�ضرية اإىل اأنه مع ظهور "ال�ضو�ضيال ميديا" اجته بع�ض الفنانني، خ�ضو�ضا من جيل 
ال�ضباب، اإىل االعتماد ب�ضكل كلي على هذه املن�ضات اجلديدة، التي تتيح لكل منهم التحكم يف عالقته مبتابعة مبا�ضرة 

من دون و�ضيط، ومعرفة ردود اأفعالهم حول اأعمالهم الفنية.
ملعرفة عالقتها بال�ضو�ضيال ميديا، ودورها يف اإنقاذ م�ضل�ضل "الطاوو�ض" الذي يعترب حمطة التعارف االأويل بينها وبني 

اجلمهور، والذي كان مهددا بالتوقف. كان معها هذا احلوار:

مروان خوري : ارتبطت الفخراين... )ياما يف اجلراب يا حاوي(
بندى… بعد ق�ضة حب كبرية
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درا�ضات جديدة حتدد كيف تدمر 
عمليات ال�ضل الرئتني وكيفية حمايتهما

األقت درا�صتان جديدتان �صوءا غري م�صبوق على العمليات املر�صية يف وباء 
ال�صل، حيث حددت التغريات اجلينية الرئي�صية التي ت�صبب تلف الرئتني 

والعالج بالعقاقري لت�صريع ال�صفاء.
�صخ�س  اأي  اأكرث من  الب�صر  اأودت بحياة  رئوية  وال�صل )TB( هو  عدوى 
اآخر، وحتى العام املا�صي كان القاتل الأول للعدوى يف جميع اأنحاء العامل. 
وعلى ال�صعيد العاملي، يحُ�صاب ما يقدر بنحو 10 ماليني �صخ�س باملر�س 

كل عام.
ويف الدرا�صة الأوىل، ا�صتخدم فريق من جامعة �صاوثهامبتون نظاما جديدا 
للم�صتنبت ثالثي الأبعاد طوروه ملراقبة التغريات التي حتدث يف اخلاليا 

امل�صابة بال�صل.
وعلى عك�س نظام ال�صتنبات ثنائي الأبعاد املعياري يف املخترب، حيث تو�صع 
اخلاليا يف طبق بال�صتيكي م�صطح، ي�صتخدم النظام ثالثي الأبعاد تقنية 

هند�صية لتعليقها يف قطرات، مثل �صرء )بيو�س اأو نطاف( ال�صفدع.
ب�صكل  ت�صتجيب  القطريات  يف  بال�صل  امل�صابة  اخلاليا  اأن  الفريق  ووج��د 

وثيق جدا للخاليا املوجودة يف رئتي امل�صابني باملر�س.
وهذه املالحظة لها اآثار وا�صعة النطاق ملزيد من الدرا�صات حول الأمرا�س 

املعدية، مبا يف ذلك "كوفيد19-".
ثم نفذ فريق ثان من جامعة �صاوثهامبتون تقنيات الت�صل�صل املعقدة على 
التهابات  يف  ال�صل  خاللها  م��ن  يت�صبب  التي  الأح���داث  لتحديد  اخل��الي��ا 

مفرطة وتلف الرئة.
ال��ب�����ص��ري م��ع��ل��وم��ات ع��ن ع�����ص��رات الآلف  وت��ول��د ط���رق ت�صل�صل اجل��ي��ن��وم 
حتديد  ال�صعب  م��ن  يجعل  م��ا  عينة،  ك��ل  م��ن  اجلينات  يف  التغيريات  م��ن 
املناعة يف  اأنظمة  تاأتي �صدفة. وجمعت جمموعة  والتي  املهمة  التغيريات 
�صاوثهامبتون مناهج ريا�صية خمتلفة، مثل خوارزميات التجميع، لتقليل 
هذا اإىل �صبعة جينات يبدو اأنها تدعم تدمري الرئة الذي يحدث يف مر�س 

ال�صل.
وقالت الدكتورة ميكايال ريت�صمان من جامعة �صاوثهامبتون، التي اأجرت 
الدرا�صة: "اإن دمج تقنيات الت�صل�صل احلديثة مع العينات ال�صريرية ي�صمح 
اآليات املر�س، بينما يتيح لنا نظام زراعة اخلاليا  بروؤية غري م�صبوقة يف 
عالجية  مناهج  وهي  وحتديدها.  املر�صية  احل��الت  تكرار  الأبعاد  ثالثية 

جديدة".
ويف الدرا�صة الثانية، قامت جتربة �صريرية بقيادة الدكتورة كاثرين اأونغ 
من جامعة �صنغافورة الوطنية، بدرا�صة ا�صتخدام امل�صاد احليوي ال�صائع، 
الثانية  الدوك�صي�صيكلني، لعك�س هذه التغيريات. واأظهرت جتربة املرحلة 
اأن الدوك�صي�صيكلني،  30 مري�صا  من التعمية املزدوجة التي اأجريت على 
الرئة  يقلل من حجم جتاويف  ال�صل،  داء  العالج من  اإىل جنب مع  جنبا 

وي�صرع بوادر ا�صتعادة الرئة نحو ال�صحة.
اأنظمة  بوا�صطة جمموعة  هذه  احليوية  املعلوماتية  اإج��راء حتليالت  ومت 

املناعة يف �صاوثهامبتون.
ووجد الفريق اأن العالج اآمن، مع اآثار جانبية مماثلة لتلك التي عانى منها 
املر�صى الذين يتناولون الدواء الوهمي. وتحُظهر الدرا�صة وعدا يف تقدمي 

معيار رعاية جديد ميكن اأن مينع امل�صاعفات طويلة املدى.

االزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�صرتاك عن�صرين يف �صئ واحد. 

االأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�صا على ال�صواد يف الب�صرة 

االآجر؟  هو  • ما 
- الطني 

الظئر؟  هي  • ما 
- احلا�صنة التي تتوىل ح�صانة الطفل ورعايته. 

العتاهيه؟  اأبو  لل�ضاعر  احلقيقي  االإ�ضم  • ما 
- اإ�صماعيل بن القا�صم 

البيان؟  اأمري  لقب  �ضاحب  • من 
- �صكيب اأر�صالن 

املاء  وت�صتمر حتت  كيلو مرت  على عمق  املاء  تغو�س حتت  اأن  ت�صتطيع  احليتان  الأنواع من  بع�س  • هناك 
ملدة �صاعة كاملة.

البارد. املاء  جتميد  من  اأ�صرع  ب�صكل  يثلج  فاإنه  ال�صاخن  املاء  جتميده  عند  اأن  تعلم  • هل 
الكائنات. من  جديد  نوع   41 بحوايل  تقدر  الكائنات  من  جديدة  اأنواع  يوم  كل  العلماء  • يكت�صف 

ال�صخ�س  يقوم  الذي فيه  ال�صادية  اأ�صيب مبر�س  اأول من  �صادي، وهو  ي�صمى  • كان هناك �صابط فرن�صي 
بتعذيب الآخرين، وقد �صمي هذا املر�س على ا�صم هذا ال�صابط الفرن�صي.

اأ�صول  الي�صرى  يده  ي�صتخدم  وي�صمى من  الي�صرى.  اأيديهم  ي�صتخدمون  النا�س  %11 من  اأن  تعلم  • هل 
اأو اأع�صر. واأنا واحد منهم.

منهم. واحد  اأنا  وكذلك  مواليد.  ن�صبة  اأعلى  فيه  تكون  اأغ�صط�س  �صهر  اأن  تعلم  • هل 
تذوقه. ميكنك  ل  باللعاب  يختلط  مل  اإذا  الطعام  اأن  تعلم  • هل 

اأن متو�صط نوم ال�صخ�س العادي هو 7 دقائق فقط.
وقاطعة. حادة  �صن   42 هو  الدب  ا�صنان  عدد  اأن  تعلم  • هل 

خّمه. من  اأكرب  النعام  طائر  عني  اأن  تعلم  • هل 
الفراولة. من  اأكرث  �صكر  ن�صبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  تعلم  • هل 

اإ�صايف. �صلع  لديهم  الب�صر  من   8% اأن  تعلم  • هل 
املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% • اأن 

الثعبان الكاذب 
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النعناع 

يعترب النعناع امل�صروب املف�صل واملنع�س لأفراد الأ�صرة. 
وي�صتخدم النعناع للعالج من احتقان احلنجرة وا�صطرابات املعدة والأمعاء 
تعمل على  اأن  ط��ي��ارة ميكن  زي��وت  ال��ط��ري على  الع�صب  ه��ذا  كما يحتوي 

تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س من ال�صعور بال�صيق. 
�صنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�صاب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�صتفادة  وميكن 

�صراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�صني مذاق ال�صاي ميكن اأن ي�صاف النعناع اإليه كما اأن ا�صتخدام النعناع 
الأ�صخا�س  ويو�صى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�صابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�صرورة ا�صتخدام النعناع بروية.

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�صرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك ول  هنا  قلب احل�صائ�س  والزه���ار،  ال�صجار  فت�س بني  مكان، 
الذي �صاع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة وال�صدقاء للبحث عن احلذاء لكن ل فائدة فاجتمعوا يتناق�صون 
حتى جاءهم الع�صفور الطنان ال�صغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�صر الثعبان ع�صري التوت الحمر واخذ يكتب بطرف ذيله العالن على ورق ال�صجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�صى  الثلج يت�صاقط واختفت معامل الر���س وال�صجارحتت  مر وقت طويل ول فائدة وب��داأ 
�صبقته وخرجت تطل  ان ي�صرتي حذاء جديد، ولكن �صم�صنا اجلميلة  �صتاءه حزين بال حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها البي�س اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه الثناء �صرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لال�صف انقطعت فردة احلذاء قطع �صغرية  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�صالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�صرعني خوفاً من غ�صبه ال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�صاأجعلك وجبتي الن و�صاأ�صنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�صب الثعبان وقال ح�صناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�صوته الغريب.. انا ل�صت حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�صب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �صقط منك اثناء طريانك فوق الغابة.. 
وانت ل ت�صتطيع الطريان واي�صا لي�س لك ارجل.. فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �صكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

الن مازال يفكر!

اأخ�صائية  كولي�صنيكوفا،  اآن��ا  الدكتورة  ك�صفت 
اأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة، ما هي درجة 

حرارة اجل�صم، التي يجب اعتبارها طبيعية.
وت�صري الأخ�صائية يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن 
حدود درجة حرارة اجل�صم تو�صعت منذ فرتة 

طويلة.
"تعترب درج��ة ح��رارة اجل�صم طبيعية  وتقول، 
درج���ة   37.5 و   35.5 ب���ني  ت���ك���ون  ع��ن��دم��ا 
اأن درجة ح��رارة اجل�صم  اإىل  مئوية". وت�صري، 
بعد  اأو  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  بعد  ترتفع  اأن  ميكن 

الظهر  بعد  و  وال��ع��اط��ف��ي،  اجل�صدي  الإج��ه��اد 
اأن درجة  اأن نعلم،  "يجب  يف ال�صيف. وتقول، 
اليوم  خ��الل  تتغري  اأن  ميكن  اجل�صم  ح���رارة 
الأدنى  احل��د  يكون  مئوية،  درج��ة   0.6 حتى 
خ���الل ال��ن��وم وال�����ص��ب��اح ال��ب��اك��ر، وت��ك��ون ذروة 
التغري )احلد الأعلى( بني الرابعة وال�صاد�صة 
حرارة  درج���ة  قيا�س  ميكن  وت�صيف،  م�����ص��اء. 
والقناة  واجلبني  والفم  الإب���ط،  حتت  اجل�صم 
جميع  حيث  وامل�صتقيم،  اخل��ارج��ي��ة  ال�صمعية 

هذه الأماكن منا�صبة لذلك.

ما هي درجة حرارة ج�ضم الإن�ضان الطبيعية؟

املمثلة االأ�ضرتالية مارجوت روبي ت�ضل اإىل العر�ض االأول لفيلم The Suicide Squad يف وي�ضتوود، كاليفورنيا  ا ف ب 


