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�أعرا�ض تنذر بنق�ص الفو�سفور يف اجل�سم
يتمتع الفو�سفور ب�أهمية كبرية ل�صحة العظام �إىل جانب الكال�سيوم،
م�شرية �إىل �أنه ميكن اال�ستدالل على نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم من
خالل مالحظة الأعرا�ض التالية :التعب والإرهاق وفقدان ال�شهية
و�آالم الع�ضالت و�ضعف املناعة وفقر الدم وال�شعور بوخز يف اليدين
والقدمني.
وذك ��رت اجلمعية الأمل��ان�ي��ة للتغذية �أن �أ��س�ب��اب نق�ص الفو�سفور يف
اجل�سم تتمثل يف ق�صور الكلى احلاد وفقدان ال�شهية الع�صبي وال�شره
املر�ضي ونق�ص فيتامني  ،Dحمذرة من �أن نق�ص الفو�سفور ميكن �أن
يكون له عواقب وخيمة تتمثل يف �ضعف الع�ضالت واعتالل ع�ضلة
القلب وت�شوه العظام.
و�أ� �ش��ارت اجلمعية �إىل �أن اجل�سم يحتاج �إىل  700ملليجرام من
الفو�سفور يومياً ،مو�ضحة �أن امل�صادر الغذائية للفو�سفور تتمثل
يف الأ�سماك واللحوم احلمراء وحلوم الدواجن واحلليب ومنتجات
احلليب والبي�ض واملك�سرات واحلبوب والبقوليات.

التوتر النف�سي يهددك مب�شاكل ال�سمع
حذر الدكتور �أو�سو فالرت من �أن التوتر النف�سي امل�ستمر يرفع خطر
الإ�صابة مب�شاكل ال�سمع ،معل ً
ال ذل��ك ب��أن التوتر النف�سي امل�ستمر
يت�سبب يف تدهور �سريان الدم بالأوعية الدموية داخل الأذن.
و�أو��ض��ح طبيب الأن��ف والأذن واحلنجرة الأمل��اين �أن م�شاكل ال�سمع
تتمثل يف تدهور حا�سة ال�سمع وال�شعور بطنني يف الأذن واحل�سا�سية
جتاه ال�ضو�ضاء ،ما ميهد الطريق �إىل االنعزال والإ�صابة با�ضطرابات
اخلوف والقلق واالكتئاب.
ولتجنب ه��ذه ال�ع��واق��ب ال��وخ�ي�م��ة ،ينبغي ا��س�ت���ش��ارة الطبيب فور
مالحظة تدهور حا�سة ال�سمع للتحقق من ال�سبب احلقيقي الكامن
ورائها.
و�إذا مت ا��س�ت�ب�ع��اد الأ� �س �ب��اب ال�ع���ض��وي��ة  -م�ث��ل ت�خ�ثر ال ��دم ب�أوعية
الأذن الداخلية ومت��زق النافذة امل�ستديرة �أو البي�ضاوية والتهاب
الأذن الو�سطى احل��اد ال�سابق  -والتحقق من �أن ال�سبب احلقيقي
ي�ك�م��ن يف ال �ت��وت��ر ال�ن�ف���س��ي ،ف�ي�م�ك��ن ح�ي�ن�ئ��ذ م��واج �ه��ة ال �ت��وت��ر من
خالل ممار�سة الريا�ضة وتقنيات اال�سرتخاء مثل اليوغا والت�أمل
واال��س�ترخ��اء الع�ضلي التدريجي (Progressive muscle
.)relaxation

هكذا تواجه �إجهاد العني
يت�سبب النظر لفرتات زمنية طويلة �إىل �شا�شات الكمبيوتر والهاتف
الذكي يف تعر�ض العني للإجهاد ،وال��ذي تظهر �أعرا�ضه يف �صورة
احمرار العني وال�شعور بحرقان وحكة وجفاف.
وملواجهة �إجهاد العني تن�صح جمعية "الر�ؤية اجليدة" الأملانية باتخاذ
التدابري التالية:
ت�ساعد التمارين على ا�سرتخاء العني ،على �سبيل املثال التمرين
التايل� :أغم�ض عينك ،ثم خذ �شهيقا وزف�يرا عميقني ع��دة مرات.
وبعد ذلك قم بفرك راحتي اليدين معا لتدفئتهما ،ثم �ضعهما على
ال�ع�ين ،م��ع م��راع��اة ت�ك��رار التمرين ع��دة م��رات م��ن �أج��ل ا�سرتخاء
ع�ضالت العني.
مترين �آخر :انظر �إىل اليمني و�إىل الأمام و�إىل الي�سار عدة مرات من
دون حتريك الر�أ�س �أثناء القيام بذلك .وبعد ذلك �أغم�ض عينك ،مع
تكرار التمرين مع النظر �إىل �أعلى و�إىل �أ�سفل.
ت�ساعد هذه القاعدة على ا�سرتخاء ع�ضالت العني ،وهي تن�ص على
ما يلي :كل  20دقيقة انظر �إىل �شيء يقع على بعد ال يقل عن 20
قدماً (حوايل � 6أمتار) ملدة  20ثانية على الأقل.
ي�ساعد ال َرم�ش املق�صود على ا�سرتخاء العني .ولهذا الغر�ض ينبغي
القيام بال َرم�ش مبعدل  10مرات متتالية تقريباً ،ثم اال�سرتخاء ملدة
ن�صف دقيقة ،مع تكرار ذلك عدة مرات.

هذا البوت يرتبع على
عر�ش الأحذية الن�سائية
يرتبع البوت ذو الأربطة وال�ساق العالية
على عر�ش مو�ضة الأحذية الن�سائية يف
خ��ري��ف ��ش�ت��اء  2022-2021ليمنح
املر�أة �إح�سا�سا باال�ستقرار والثبات �أثناء
امل�شي من ناحية ،ولي�ضفي على املظهر
مل�سة �أناقة وفخامة من ناحية �أخرى.
و�أو� �ض �ح��ت جم�ل��ة "� "Elleأن البوت
ذا الأرب�ط��ة وال�ساق العالية ،يزهو هذا
املو�سم باللون الهافان اجلذاب �أو يكت�سي
باللون الأ�سود الفخم.
و�أ�ضافت املجلة املعنية باملو�ضة واجلمال
�أن ال�ب��وت ذا الأرب �ط��ة وال���س��اق العالية
مي�ت��از ب�ت�ن��وع �إم�ك��ان�ي��ات تن�سيقه ،حيث
ميكن احل�صول على �إطاللة كال�سيكية
�أن �ي �ق��ة م��ن خ�ل�ال تن�سيقه م��ع ف�ستان
تريكو �أو ف�ستان بق�صة البلوزة �أو تنورة
ذات ق�صة على �شكل حرف .A
و َم��ن ت��رغ��ب يف احل�صول على �إطاللة
�أك�ث�ر ج��اذب�ي��ة وج � ��ر�أة ،ميكنها تن�سيق
البوت مع الف�ساتني الفلكورية ،والتي
تزدان بالتطريزات والكراني�ش والأكمام
املنتفخة ونقو�ش الزهور والدانتيل.
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نتفليك�س تعدل م�شاهد
يف لعبة احلبار

التمر ال�سكري وخ�صائ�ص
طبية �شافية ..تعرف عليها
ت�شتهر املنطقة العربية بالتمر ،حيث يحتل مكانة مميزة خ�صو�ص ًا
على موائد الطعام العربية لأ�سباب دينية واجتماعية
و�صحية .وللتمر �أنواع خمتلفة لكل منها ما مييزه ،على
�أن التمر ال�سكري املعروف باململكة ال�سعودية يعد
�أج��ود �أن��واع التمور و�ألذها و�أكرثها فائدة.
الدكتورة مينى حممد بركات ،ا�ست�شارية
التغذية العالجية يف كلية الطب
بجامعة الإ�سكندرية تطلعك على
ال��ف��وائ��د الطبية املده�شة للتمر
ال�سكري يف احلوار الآتي:
كيف يختلف التمر ال�سكري ال�سعودي عن باقي �أنواع التمر
الأخرى؟
يعدُّ التمر ال�سكري ال�سعودي �أف�ضل �أن��واع التمور ،ملذاقه
الرائع ال�شبيه مبذاق ال�سكر وذلك يف جميع مراحل منوه
عندما يكون بلحاً �أو رطباً �أو مت��راً .والتمر ال�سكري هو
ف�صيلة خا�صة من �أ�شجار النخيل تنمو يف منطقة الق�صيم
باململكة العربية ال�سعودية ،ويتميز بلونه الذهبي.
ويتوافر من التمر ال�سكري ال�سعودي ثالثة �أنواع:
 .1التمر ال�سكري الأحمر.
 .2ال�ت�م��ر ال���س�ك��ري الأ� �ص �ف��ر وي �ك��ون ل��ون��ه م��ائ� ً
لا �إىل
البني.
 .3التمر ال�سكري اللحمي وه��و الأ�شهر ويتميز بكرب
حجمه و�أنه بدون ق�شر.
والتمر عامة من �أكرث فواكه ال�شتاء املغذية ،فعندما تكون
درجة احلرارة باردة ،ف�إ َّن التمر يدفئ اجل�سم ويجعل املرء
ي�شعر بالراحة .وعندما يتعلق الأمر بالتغذية ،ف�إ َّن التمر
يحتوي على العديد من الفيتامينات واملعادن ،و�أحد �أكرث
الوجبات اخلفيفة ال�صحية التي ميكنك تناولها دون قلق.

من االرتفاع ال�شديد بعد تناول الطعام.
 ي�ح��� ّ�س��ن م��ن ��ص�ح��ة ال �ع �ظ��ام وال �ب �� �ش��رة الح �ت��وائ��ه علىالكال�سيوم وال�سيلينيوم وال��زن��ك وامل�ن�غ�ن�ي��ز ،والنحا�س،
واملغني�سيوم وغ�يره��ا م��ن العنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة ،فيقي من
�أمرا�ض ه�شا�شة العظام.
 ي�ساعد يف تخفيف ال�ت��وت��ر؛ ح�ي��ث ي�ح�ت��وي ال�ت�م��ر علىفيتامينات مثل  B1و B2و B3و ،B5بالإ�ضافة �إىل A1
و  .Cكما �أنه يعمل كوجبة خفيفة على تقليل الإجهاد.
 يعزز عملية اله�ضم ملحتواه العايل من الألياف الطبيعية،فيقلل من �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي مثل الإم�ساك.
 يكافح ت�ساقط ال�شعر� ،إذ يحتوي التمر ال�سكري علىالعديد من العنا�صر الغذائية التي يحتاجها ال�شعر.
 ي�ساعد تناول التمر ال�سكري يف ال�شهر الأخري من احلملعلى تو�سيع عنق الرحم للتح�ضري لوالدة طبيعية.
 يزيد من ال�شعور بالن�شاط الذهني واحل��رك��ي ،كما �أنهيعطي طاقة للج�سم الرتفاع ن�سبة ال�سكريات الطبيعية به.
هل يعترب التمر ال�سكري خيار ًا منا�سب ًا ملري�ض ال�سكري؟
تناول التمر ال�سكري باعتدال ال ي�سبب مر�ض ال�سكري.
ويكفي من ثالث ل�سبع مترات يومياً .حيث يحتوي التمر
ال�سكري على نوعني من ال�سكريات الأحادية وهي اجللوكوز
والفركتوز ،والتي ترفع م�ؤ�شر ال�سكر يف الدم ب�شكل �سريع.
وقد يكون خياراً منا�سباً ملري�ض ال�سكري يف حالة حدوث
ه �ب��وط �أو ان�خ�ف��ا���ض يف م���س�ت��وى ال���س�ك��ر ف �ق��ط ،ويكتفي
املري�ض حينها بتناول القليل منه.

ما القيمة الغذائية للتمر ال�سكري؟
ت��وف��ر ال�ث�م��رة ال��واح��دة م��ن ال�ت�م��ر ال���س�ك��ري  19%من
االح �ت �ي��اج ال�ي��وم��ي ل�ل�ب��وت��ا��س�ي��وم ،و 11%للمغني�سيوم،
و 8%لفيتامني بي  ،6و 5%حلم�ض الفوليك ،و6%
ل�ل�ح��دي��د ،و 4%ل�ل�ك��ال���س�ي��وم .ك�م��ا حت �ت��وي ع�ل��ى 12%
�أليافاً و % 0.4زنكاً .ويحتوي كذلك التمر ال�سكري على
مر ّكبات الفالفونويد والتي ت�ساعد على تقليل االلتهابات،
والكاروتينويدات التي تعزز من �صحة النظر ،وال�سيلينيوم ما �أ�ضرار الإفراط فى تناول التمر ال�سكري؟
ال ��ذي ي���س��اه��م يف ال��وق��اي��ة م��ن �أم��را���ض ال �غ��دة الدرقية .الإف� ��راط يف ت �ن��اول ال�ت�م��ر ال���س�ك��ري ق��د ي� ��ؤدي �إىل زيادة
وحت�ت��وي حبة واح ��دة م��ن التمر ال�سكري على نحو  20احلمو�ضة يف املعدة والإ�سهال .كما �أن��ه قد يرفع م�ستوى
ال�سكر بالدم ب�شدة ،وهذا يعترب �إجهاداً للبنكريا�س قد يقود
�سعرة حرارية.
�إىل م�شاكل �صحية .كما �أ َّن الإفراط يف تناوله قد ي�ؤدي �إىل
زيادة يف الوزن .
ما فوائد التمر ال�سكري ال�صحية؟
يحتوي التمر ال�سكري على كمية عالية ن�سبياً من احلديد،
ما هي الكمية املنا�سبة التي ميكن تناولها من التمر
فيقي من فقر الدم.
ال�سكري يومي ًا؟
 ي�ساعد على خف�ض م�ستويات الكول�سرتول ال�ضا ّر. ي�ساهم يف حماربة مر�ض ال�سكري ،فالألياف املوجودة يف االع�ت��دال هو املطلوب ويكفي �سبع حبات يومياً ،ويف�ضلالتمر جيدة للتحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم؛ لأنها ُتبطئ �أن تكون بدي ً
ال عن ال�سكر الأبي�ض �أو احللويات امل�صنوعة.
عملية اله�ضم وت�ساعد على منع م�ستويات ال�سكر يف الدم علماً ب�أن مري�ض ال�سكري يجب مراقبة ال�سكر لديه عند

حقنة �أ�سبوعية واعدة لعالج
مر�ضى ال�سكري
ميكن حلقنة تعطى ملر�ضى ال�سكري مرة واحدة
يف الأ�سبوع �أن تخف�ض ن�سبة ال�سكر يف ال��دم �إىل
امل�ستويات الطبيعية ،وتقلل الكولي�سرتول و�ضغط
الدم ،وت�ساعد املر�ضى على فقدان �أكرث من 10
كيلوغرام من وزنهم الزائد.
ووجدت نتائج جتربة حمورية للدواء� ،أُعلن عنها
يف امل�ؤمتر ال�سنوي للجمعية الأوروب�ي��ة لدرا�سة
مر�ض ال�سكري الأ�سبوع املا�ضي� ،أنه تفوق ب�شكل
ك�ب�ير ع�ل��ى �أن�ظ�م��ة ال �ع�لاج احل��ال�ي��ة ،مم��ا يعطي
الأمل للمر�ضى الذين يعانون من املر�ض املزمن.
وي �ع �ت�ب�ر ال� � � ��دواء اجل ��دي ��د ال� � ��ذي ي �ح �م��ل ا�سم
 Tirzepatideفعا ًال للغاية ،لدرجة �أنه قد
يوفر بدي ً
ال جلراحة �إنقا�ص ال��وزن ،والتي تعد
ح��ال� ًي��ا الطريقة الأك�ث�ر فعالية ل�ع�لاج املر�ضى
ال��ذي��ن يحتاجون �إىل ف�ق��دان كميات ك�ب�يرة من
الوزن وال�سيطرة على مر�ض ال�سكري من النوع
 .2وقالت ميالين ديفيز� ،أ�ستاذة طب ال�سكري يف
جامعة لي�سرت ،والباحثة الرئي�سية يف التجربة
العاملية "الأمر يتعلق باالختيار .اجلراحة متاحة

لأقلية �صغرية فقط من املر�ضى� .إن وجود �أدوية
تعطي نتائج مماثلة مل يكن متوفراً من قبل حتى
�سنوات قليلة م�ضت ،ولكن من املحتمل �أن يكون
هذا هو احلال يف امل�ستقبل القريب".

تناول التمر ل�ضبط م�ستويات ال�سكر بالدم.
فوائد الرطب للن�ساء ال تقدر بثمن
ال��رط��ب غ�ن��ي ب��ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل �ع ��ادن التي
يحتاجها اجل�سم مثل احلديد ،الألياف ،م�ضادات الأك�سدة،
الفو�سفور ،البوتا�سيوم ،الكال�سيوم واملغني�سيوم ،بالإ�ضافة
�إىل الدهون والربوتينات وال�سكريات الطبيعية ،مما يجعله
عن�صراً غذائياً متكام ً
ال جل�سم الن�ساء يف خمتلف املراحل
العمرية.
فوائد الرطب يف عالج الإم�ساك
يحتوي الرطب على الكثري من الألياف للم�ساعدة يف منع
الإم�ساك ،وميكن تركه يف املاء طوال الليل ويف ال�صباح يت ّم
�شرب املاء والرطب املنقوع.
فوائد الرطب ل�صحة العيون
يح�سن النظر
ي�ح�ت��وي ال��رط��ب ع�ل��ى فيتامني  Aال ��ذي ّ
وي�ساعد يف عالج الغ�شى الليلي ،وهو مر�ض ي�صيب العني
ويظهر يف �سن مبكرة ،حيث ميكن للم�صابني به الر�ؤية
بو�ضوح خالل النهار ،ولكن �أثناء الدخول �إىل جمال مظلم
ت�صبح الر�ؤية �صعبة.
فوائد الرطب يف كبح اجلوع
ي�ساعد الرطب يف التغ ّلب على اجلوع� ،إذ يعمل على �إطالق
ميت�صها اجل�سم ب�سهولة �شيئاً
ال�سكريات املوجودة فيه التي ّ
ف�شيئاً ،مما يجعل الن�ساء ي�شعرن بال�شبع وقتاً �أطول.
فوائد الرطب واحلمل ال�صحي
خ�لال ف�ترة احل�م��ل ،حت�ت��اج الن�ساء �إىل ��س�ع��رات حرارية
�إ�ضافية يومياً ،والرطب قادر على م ّد اجل�سم بن�سبة مهمة
من العنا�صر الغذائية والفيتامينات واملعادن.
فوائد الرطب وم�ضادات الأك�سدة
 الرطب غني مب�ضادات الأك���س��دة ،مما ي�� ّؤخ��ر �شيخوخةاجل�ل��د ويق ّلل م��ن الأ� �ض��رار ال�ت��ي ت�س ّببها اجل ��ذور احل ّرة
والتي تلعب دوراً يف ال�شيخوخة وال�سرطان.
يح�سن الرطب ن�شاط الذاكرة واالنتباه والرتكيز.
 ّفوائد الرطب والأرق
ي�ساعد الرطب على النوم ب�سبب احتوائه على احلم�ضالأميني تربتوفان الذي يح ّفز تكوين هرمون امليالتونني،
وهو هرمون تنتجه الغدّة ال�صنوبرية يف الدماغ ويلعب دوراً
مهماً يف تنظيم دورة النوم ل��دى الإن�سان ،لذلك البع�ض
ي�س ّميه هرمون النوم.

ق��د تلتقط ام� ��ر�أة ك��وري��ة جنوبية
�أنفا�سها �أخريا بعدما انهالت عليها
�آالف امل�ك��امل��ات وال��ر��س��ائ��ل الن�صية
امل ��ازح ��ة �إث� ��ر ظ �ه��ور رق ��م هاتفها
��ض�م��ن ح�ب�ك��ة م���س�ل���س��ل "�سكويد
جيم" �أو "لعبة احلبار" الذي تبثه
�شبكة نتفليك�س وي�ح�ظ��ى بنجاح
كبري.
وذك ��رت نتفليك�س و��ش��رك��ة الإنتاج
امل�ح�ل�ي��ة � �س�يري��ن ب�ي�ك�ت���ش��رز �أم�س
الأرب �ع��اء �أنهما �ستعدالن امل�شاهد
حل��ذف رق��م ال�ه��ات��ف ال ��ذي يظهر
ع�ل��ى ب�ط��اق��ة دع ��وة غام�ضة تمُ نح
لالعبني املحتملني يف �سل�سلة من
�أل� �ع ��اب الأط� �ف ��ال امل �م �ي �ت��ة .وي ��دور
امل�سل�سل الت�شويقي امل�ؤلف من ت�سع
حلقات حول مت�سابقني يعانون من
�ضائقة مالية يتناف�سون حتى املوت
يف حم��اول��ة ل�ل�ف��وز مب�ب�ل��غ 45.6
مليار وون ( 38.31مليون دوالر)،
وحقق جناحا مدويا على م�ستوى
العامل عند عر�ضه لأول مرة على
خ��دم��ة ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��وين ال�شهر
امل��ا� �ض��ي .وب �ث��ت ق �ن��اة �إ�س.بي�.إ�س
املحلية مقابلة ال�شهر املا�ضي مع
�صاحبة رقم الهاتف ،والتي عرفتها
با�سم كيم جيل-يوجن ،وهي امر�أة
ت��دي��ر ع �م�لا جت ��اري ��ا يف مقاطعة
� �س �ي��وجن��و ب �ج �ن��وب � �ش��رق البالد.
وع��ر� �ض��ت امل � ��ر�أة ب�ع����ض الر�سائل
ال �ت��ي تلقتها مب��ا يف ذل ��ك دع ��وات
لالن�ضمام �إىل لعبة احل�ب��ار .ومل
يتم الرد على مكاملات رويرتز على
رقم الهاتف �أم�س الأربعاء .وقالت
نتفليك�س �أم ����س الأرب� �ع ��اء "نعمل
م��ع ��ش��رك��ة الإن� �ت ��اج ع�ل��ى ح��ل هذا
الأمر مبا يف ذلك تعديل امل�شاهد"
وطالبت امل�شاهدين باالمتناع عن
االت���ص��ال ب��رق��م ال�ه��ات��ف �أو �إر�سال
ر�سائل �إليه من قبيل املزح.

هل تتح ّول دمييت
�أوزدميري لـ امر�أة �سيئة
�أف � ��ادت و� �س��ائ��ل �إع�ل��ام ت��رك�ي��ة �أن
�إح��دى ال�شركات املنتجة تتفاو�ض
م� ��ع ال �ن �ج �م��ة ال�ت�رك� �ي ��ة دمييت
ري لتخو�ض بطولة م�سل�سل
�أوزدمي 
"االنتباه" .ويتحدث العمل عن
"ال�سيد علي" الذي يُغرم بـ امر�أة
�سيئة ال�سمعة ت��دع��ى ماهبيكار،
وب�ع��ده��ا ي�ق��ع مب���ش��اك��ل وخالفات
كثرية مع مقربيه ،وت�ؤدي به هذه
امل� ��ر�أة �إىل ال �ه��اوي��ة .ع�ل��ى �صعيد
�آخ��ر ت��داول رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي م�ؤخرا �صورة �صادمة
ل��دمي�ي��ت �أوزدمي �ي��ر ظ �ه��رت فيها
ب �� �ص��ورة غ�ي�ر الئ �ق��ة و� �ش � ّك��ل هذا
الأم��ر ج��دال كبريا بني اجلمهور،
�إال �أن ال�صورة لي�ست حقيقية بل
معدّلة بوا�سطة �أحد التطبيقات.

�أمل ملر�ضى الزهامير ..نتائج
�إيجابية واعدة لعقار كيميائي

بينما يوا�صل العلماء البحث عن الأ�سباب الكامنة وراء مر�ض الزهامير
واخل��رف ،اكت�شف باحثون ت�سجيل دواء م�ضاد لل�سرطان نتائج �إيجابية
على هذه احلالة الطبية املرتبطة مع التقدم يف العمر.
ويف ال��درا��س��ة التي �أج��راه��ا باحثون م��ن جامعة كولومبيا الربيطانية،
اكت�شفوا دور احلاجز ال��دم��وي الدماغي يف ال�سماح مب��رور الربوتينات
ال�ضارة ب�سهولة.
واحلاجز الدموي الدماغي عبارة عن غ�شاء مينع دخول اجلزيئات ال�ضارة،
وبالتايل فهو مفتاح للحفاظ على �صحة الع�ضو وج�سم الإن�سان ككل ،كما
�أن انهياره ميكن �أن ي�سمح للربوتينات ال�ضارة مثل ت��او وبيتا �أميلويد
بالدخول للدماغ ،وبذر اللويحات ال�سامة املرتبطة بالتدهور املعريف.
ودر�س العلماء يف البحث التي ن�شرت نتائجه مبجلة ،EBioMedicine
�إم�ك��ان�ي��ة تفعيل ال �ع��ام��ل ال ��ذي مي�ن��ع ال�ت�ك��وي��ن غ�ير امل�ن�ت�ظ��م للأوعية
ال��دم��وي��ة ،الأم��ر ال��ذي ق��اده��م �إىل عقار خا�ص بالعالج الكيميائي وهو
"�أك�سيتينيب".
وتعليقا على نتائج الدرا�سة قال امل�ؤلف الرئي�سي للبحث ،الدكتور �شاهات
�سينغ�" ،أك�سيتينيب ال ��دواء امل�ضاد لل�سرطان ال��ذي ا�ستخدمناه ،مينع
م�ستقبالت التريو�سني كيناز من الو�صول للدماغ ،وبالتايل احليلولة دون
النمو غري الطبيعي للأوعية الدموية".
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برعاية وح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

�ش�ؤون حملية

مركز ال�شيخ حممد بن خالد ينظم م�ؤمتر التعليم من �أجل امل�ستقبل
•• العني  -الفجر

22

بتوجيهات نهيان مبارك

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
ُت�صدر الدفعة الثانية من �سل�سلة الـ ُ 50ك َت ِّيب يف عام الـ 50

•• �أبوظبي-الفجر

��ص��در ع��ن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي .الدفعة الثانية ( 10كتيبات) من �سل�سلة الـ ُ 50كتيب التي �أطلقتها
اجلائزة احتفا ًء بعام الـ  50والتي تهدف �إىل ن�شر املعرفة العلمية املتخ�ص�صة
التزاماً ب�أهداف اجلائزة ونقل املعرفة للمزارعني واملهتمني العاملني يف قطاع
زراعة النخيل و�إنتاج التمور واالبتكار الزراعي على امل�ستوى الوطني والعربي
والدويل.
وق��ال ال��دك�ت��ور عبد ال��وه��اب زاي��د �أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة �أن الدفعة الثانية من
الكتيبات ت�أتي �ضمن هذه املبادرة احتفا ًء بالذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وال�ت��ي ا�ستقطب جمموعة ك�ب�يرة م��ن اخلربات
الأكادميية املخت�صة من داخ��ل وخ��ارج دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة حيث
تغطي مو�ضوعات علمية ،فنية ،ار�شادية ،وق�ص�ص جناح مبتكرة ،وا�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي وا�ست�شراف امل�ستقبل الزراعي وغريها ...مبا ي�ساهم يف
دعم البنية العلمية للعاملني يف هذا القطاع ،م�ضيفاً ب�أن هذه ال�سل�سلة من
الكتيبات وغريها من الإ�صدارات متاحة للجميع من خالل املكتبة االلكرتونية
للجائزة .
ت�ضمنت الدفعة الثانية من ال�سل�سلة العناوين الع�شر لت�شمل �سلطان الكويتي
ذاكرة الأفالج والنخيل بالإمارات.
حيث �أ� �ش��ارت ال��درا��س��ة ال�ت��ي �أع��ده��ا ح�سن بحمد ،ك��ات��ب �صحفي متخ�ص�ص
برتاث دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،مدير مركز عني للإعالم والتوثيق،
�إىل الأه�م�ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي متثلها الأف �ل�اج ع�بر ت��وف�ير امل �ي��اه للزراعة،
خ�صو�صاً يف مدينة العني والتوجيهات التي قام بها ال�شيخ زاي��د "طيب اهلل
ثراه" يف رعاية الأفالج وتوفري املياه للمزارعني� ،إىل جانب دور �سلطان �أحمد
الكويتي يف حر�صه على تنفيذ جميع توجيهات ال�شيخ زاي��د برعاية وترميم
الأفالج و�إ�صالحها واملحافظة عليها وحفظ ثروة املياه .حيث كان مل ّماً بق�صة
وتفا�صيل كل فلج ،للمحافظة على الواحات والعناية بها ،لكونها ثروة تراثية
وطنية طبيعية يف مدينة العني.
وم��ن ب�ين ال�ع�ن��اوي��ن الع�شر ج�ه��ود اي �ك��اردا يف تنمية ق�ط��اع النخيل بالعامل
العربي حيث �أك��دت ال��درا��س��ة ال�ت��ي �أع��ده��ا ال��دك�ت��ور علي ابو�سبع م��دي��ر عام
املركز ال��دويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (اي�ك��اردا) على الأهمية
اال�سرتاتيجية للمنظمة يف ال�شرق الأو�سط منذ ت�أ�سي�سها يف العام ،1997
كمن�صة لإج��راء البحوث والتو�صل �إىل نتائج يمُ كن تطبيقها على البلدان
العربية وعرب الوالية للمركز على الأرا�ضي اجلافة غري اال�ستوائية .م�شرياً
اىل �أهمية م�شروع تطوير نظم �إنتاج م�ستدامة لنخيل التمر يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ال��ذي �أطلقته "ايكاردا" ع��ام  2006بالتن�سيق والتعاون
مع كافة مراكز البحوث الزراعية الوطنية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم �إنتاج م�ستدامة ،حيث ركزت مراحل
امل�شروع على تطبيق برامج بحثية تتوافق مع �أولويات الدول يف خم�سة حماور
ه��ي� :إدارة املح�صول ،معامالت ما بعد احل�صاد ،املكافحة املتكاملة للآفات،
التقانة احليوية ،والدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
وت�شمل العناوين �أي�ضا �أ�شهى الوجبات املح�ضرة من التمور حيث اختارت
ال�شيف منال العامل� ،سفري النوايا احل�سنة ،برنامج الأغ��ذي��ة العاملي التابع
للأمم املتحدة ،بع�ض الو�صفات التي تنا�سب جميع الأذواق فمنها املالح ومنها
احللو ،الو�صفات �سهلة التح�ضري واملقادير متاحة با�ستعمال الكوب وامللعقة،
�أم��ا اخل�ط��وات فهي جل ّية ،وا�ضحة ،و�سهلة ،من اج��ل اال�ستمتاع بطهي هذه
الأطباق اللذيذة واال�ستفادة من التمر بكل �أ�شكاله ،بع�ض الو�صفات تنا�سب
الأطفال و�سيحبون تناول التمر ب�شكل مميز ،من املهم تقدمي التمر يومياً
واال�ستمتاع به وتقدميه كهدية للأحباب يف املنا�سبات ال�سعيدة .و�أي�ضاالت�سويق
الدويل للتمور حيث �أ�شارت الدرا�سة التي �أعدها الدكتور عبد اهلل وهبي ،خبري
دويل يف �سل�سلة القيمة للتمور واملمار�سات الزراعية اجليدة� ،إىل �أن نخيل التمر
يعترب من املحا�صيل اال�سرتاتيجية للدول العربية املنتجة للتمور يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا وت�شكل جت��ارة التمور وم�شتقاتها امل�صدر الأ�سا�سي
للدخل ل�سكان املناطق ال�صحراوية يف هذه ال��دول .ويتبني من خالل حتليل
معطيات الإنتاج والت�سويق الدويل للتمور خالل الع�شرة �سنوات الأخ�يرة �أن
الإن�ت��اج العاملي للتمور يف ارت�ف��اع م�ستمر حيث بلغ  8,166,014طن �سنة
 ،2017يف حني ميثل �إنتاج ال��دول العربية للتمور خالل الع�شر �سنوات
الأخرية حوايل  75%من جمموع الإنتاج الدويل للتمور.
كما �شملت العناوين �أهم الآفات احل�شرية والفطرية التي ت�صيب نخيل التمر
حيث�أ�شارت الدرا�سة التي �أع��ده��ا الدكتور وليد عبد الغني كعكة ،ا�ست�شاري
وخبري زراعي� ،إىل التقدم العلمي الذي �ساعد على تبني العديد من الأ�ساليب
والتقنيات بهدف ال�سيطرة على العديد من الآف��ات االقت�صادية على �أ�شجار
النخيل ،والتي �ساهمت يف �إجناح العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت من
�أ�ضرار هذه الآفات .وتعترب التوعية والإر�شاد اخلط الدفاعي الأول للحد من
انت�شار بع�ض الآفات ومعرفة وحل م�شاكلها من م�س�ؤولية املر�شدين الزراعيني
وامل�س�ؤولني عن وقاية �أ�شجار النخيل .ومن بني العناوين نخلة التمر وت�أقلمها
مع املتغريات املناخية حيث �أ�شارت الدرا�سة التي �أعدها الأ�ستاذ الدكتور عبد
البا�سط عودة ابراهيم ،ا�ست�شاري يف الربنامج الإقليمي ل�شبه اجلزيرة العربية
(� )APRPإىل �أن اللجنة الدولية للتغريات املناخية ت�ؤكد �أن املنطقة العربية
�ستكون �أكرث املناطق عر�ضة للت�أثريات املحتملة للتغريات املناخية لأنها ت�ضم
�أكرث مناطق العامل جفافاً ،و�ست�ؤدي هذه التغريات �إىل ارتفاع درجات احلرارة
وانخفا�ض معدل الهطول املطري التي �سينعك�س �سلباً على الإنتاج الزراعي
وي��ؤدي �إىل االجهادات البيئية .اىل جانب عنوان املمار�سات الزراعية اجليدة
لنخيل التمر حيث�أ�شارت الدرا�سة التي �أع��ده��ا الدكتور رم��زي عبد الرحيم
�أبوعيانة مدير ال�ش�ؤون الفنية والدرا�سات يف الإدارة الزراعية ب ��إدارة �أوقاف
�صالح الراجحي� ،إىل الأهمية الزراعية واالقت�صادية جراء ح�صول مزارعي
نخيل التمر على �شهادة املمار�سات الزراعية اجليدة (غلوبال غ��اب) ،مركزاً
على �أربع حماور �أ�سا�سية هي التعريف بال�شهادة والهدف من احل�صول عليها
واجلهات املانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايري احل�صول على ال�شهادة.
وم�ستويات التقييم .وكيفية ت�أهيل املزرعة للح�صول على ال�شهادة.

برعاية وح�ضور ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد
ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان ال�ث�ق��اف�ي��ة والتعليمية وح�ضور
معايل جميلة املهريي وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون التعليم
ال�ع��ام ،نظم مركز ال�شيخ حممد ب��ن خالد �آل نهيان
الثقايف م�ؤمتر "التعليم من �أجل امل�ستقبل" افرتا�ضيا
مبنا�سبة يوم املعلم العاملي ،حيث �أدارت امل�ؤمتر موزة
ال�شومي ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل وبح�ضور وم�شاركة
كل من :د� .سليمان الكعبي الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ا�ست�شراف امل�ستقبل بتقدمي ورقة عمل حول ا�ست�شراف
امل�ستقبل  ،ود .رابعة ال�سميطي املدير العام مل�ؤ�س�سة
الإم ��ارات للتعليم امل��در��س��ي وال�ت��ي قدمت ورق��ة عمل
ح��ول مهارات وكفايات معلمي امل�ستقبل  ،كما قدمت
ح�صة العو�ضي مدير �إدارة املوهبة واالبتكار يف وزارة
الرتبية والتعليم ورقة عمل بعنوان اكت�شاف املواهب
واال�ستثمار فيها من �أج��ل اخلم�سني القادمة  ،فيما
ع��ر��ض��ت الأ� �س �ت��اذة م��رمي ال���س�ع��دي  ،تنفيذي �إر�شاد
مهني بوزارة الرتبية والتعليم ورقة عمل حول �أهمية
الإر�شاد الأكادميي للطالب.
وافتتح امل�ؤمتر بكلمة ال�شيخة د� .شما والتي �أعربت
عن �سعادتها بانعقاد هذا امل�ؤمتر املواكب للكثري من
الأحداث الهامة يف تاريخ وطننا الغايل دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة،وق��ال��ت نحن م��ا زل�ن��ا نعي�ش فرحة
وف�خ��ر اف�ت�ت��اح �إك�سبو دب��ي  2020وال ��ذي �أظ�ه��ر ما
و�صلت ل��ه الإم ��ارات م��ن حت�ضر وت�ط��ور و�إب ��داع ،كما
يواكب االحتفال بيوم املعلم ركيزة العملية التعليمية
والذي تت�أ�س�س الأجيال على قدراته ومعارفه وثقافته
الإن�سانية.
و�أ�ضافت ت�ؤمن قيادتنا الر�شيدة بقيمة العلم واملعرفة
يف ��ص�ن��اع��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ،وب� ��دور امل�ع�ل��م ال �ه��ام يف جناح
املنظومة التعليمية يف حتقيق الهدف منها .
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل دخ � ��ول ال� �ع ��امل م�ن�ع�ط�ف��ا ج ��دي ��دا من
منعطفاته الفارقة يف تاريخ الب�شرية بظهور تقنيات
الذكاء اال�صطناعي التي ب��د�أت يف تغيري وجه العامل
والعلم واملعرفة والبد للمنظومة التعليمية �أن تت�سارع
مع هذا التطور وتندمج مع الآليات اجلديدة
كما �أك��دت على �أن جائحة كوفيد  19كانت ذات �أثر
�إيجابي فقد حققت ت�سارعا يف دم��ج التعليم عن بعد
يف العملية التعليمية ،ويبدو لنا ا�ست�شرافاً للم�ستقبل
ب � ��أن ال�غ�ل�ب��ة ��س�ت�ك��ون ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ه �ج�ين والأ�ساليب
املعرفية املعتمدة اعتمادا كليا على التقنيات والذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي و�أ�� �ض ��اف ��ت ب ��أه �م �ي��ة م ��راع ��اة البعد
النف�سي والإن�ساين لطالب العلم يف خمتلف املراحل
م�ؤكدةعلى �ضرورة اكت�شاف املواهب التي يتمتع بها
الطفل وربطها بالعملية التعليمية جلعل العملية
التعليمية لي�ست جم��رد �آل�ي��ة ت��راك��م م�ع��ريف ب��ل �آلية
خ�ل��ق للمعرفة وت��دع�ي��م للموهبة يف اجت ��اه التنمية
لتحقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة للخم�سني القادمة من
�أجل ح�ضارة �إماراتية حديثة ذات �أثر را�سخ يف تاريخ
احل�ضارة الإن�سانية.
واختتمت ال�شيخة �شما كلمتها بتقدمي ال�شكر والتقدير
ملعايل جميلة املهريي على وجودها وجهودها من �أجل
تطوير منظومة التعليم وال�شكر والتقدير جلميع
املتحدثني واحل�ضور .

ك�م��ا وج �ه��ت ال���ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان ل�ك��ل م�ع�ل��م ��س��اه��م يف
ب�ن��اء عقل الإن���س��ان وال�شكر اخل��ا���ص لكل م��ن علمها
يوما و�أ�ضاف لر�صيدها معرفة م�شرية �إىل �أن ما �أنا
فيه الآن من ثقافة ومعرفة هو نتاج جهود معلمني
�أر�شدوين للمعرفة لهم مني كل التقدير وال�شكر.
م��ن جانبها �أك ��دت م�ع��ايل جميلة بنت ��س��امل م�صبح
امل�ه�يري وزي��رة ال��دول��ة ل���ش��ؤون التعليم ال�ع��ام رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي� ،أن
املعلم هو ركيزة املنظومة التعليمية يف الدولة ،وعلى
عاتقه تقع م�س�ؤولية بناء الأجيال املقبلة وت�سليحهم
باملعارف ،واملهارات ،والقيم ،والأخالق.
ووجهت معاليها خالل م�شاركتها يف م�ؤمتر "التعليم
من �أجل امل�ستقبل " برعاية ال�شيخة د� .شما بنت حممد
بن خالد �آل نهيان  ،التحية لكافة املعلمني واملعلمات
ممن اجتهدوا يف تو�صيل ر�سالة العلم لأجيال امل�ستقبل،
معتربة �إياهم مناذجا ملهمة للعطاء ،وج�سورا تعرب

ب�أجيال الإمارات �إىل م�ستقبل م�شرق ومزدهر بف�ضل
جهودهم وتفانيهم يف عملهم".
وبينت معاليها �أن��ه مت قطع �أ�شواطا كبرية لالرتقاء
مبهنة التعليم يف الدولة ،بناء على توجيهات القيادة
الر�شيدة ،حيث مت اعتماد رخ�صة مهنية للمعلمني
وللقيادات املدر�سية من قبل اجلهات املعنية بال�ش�أن
التعليمي احل�ك��وم��ي ك�شرط مل��زاول��ة مهنة التعليم،
وذل��ك بهدف �إح��داث ح��راك تربوي قوامه التناف�سية
واالجتهاد وتطوير الذات ورفد كوادر امليدان ب�أف�ضل
ال �ت �ج��ارب والأ� �س��ال �ي��ب ال�ت�رب��وي��ة ل �ي��وا� �ص �ل��وا ت�أدية
ر�سالتهم بكل اقتدار.
وقالت معاليها" �سقف الطموح يف دولتنا مرتفع خا�صة
فيما يتعلق بقطاع التعليم ،فهو الو�سيلة للعبور �إىل
اخلم�سني القادمة وحتقيق تطلعات قيادتنا ،و�سبيلنا
نحن لتحقيق ذلك ،وترجمته على �أر�ض الواقع يرتبط
باملعلم �أوال و�أخ�ي�را ،فهو ع�صب العملية التعليمية

ودوره الأكادميي والأخالقي والإن�ساين يتخطى كونه
ناقال للمعرفة وح�سب ،بل �أي�ضا هو ملهم لطلبته،
يقدم لهم املعرفة والقيم والأخالق ،فهو �صانع حقيقي
لتلك العقول التي تتلم�س طريقها نحو امل�ستقبل".
وقد �شاركت د .رابعة ال�سميطي املدير العام مل�ؤ�س�سة
الإمارات للتعليم املدر�سي بقولها“ :مع جائحة كورونا
عاي�شنا جميعنا التعلم ع��ن بعد وكيف �أ�صبح املعلم
يلتقي مع طلبته من وراء ال�شا�شات ،تعلمنا الكثري من
اجلائحة ،ويف نف�س الوقت يواكب طلبتنا ب�شكل م�ستمر
تطور رقمي هائل يعي�شونه يف حياتهم اليومية ،مل يعد
دور املعلم يقت�صر فقط على تقدمي درو�سه ،بل دوره
�أ�سا�سي يف خلق جيل مفكر ي�ستطيع �أن يواجه ويتلقى
هذا الكم الهائل من التطور الرقمي واملعلوماتي و�أن
ي�ع��رف كيف يتخذ ال �ق��رارات ال�صحيحة ،وق�ب��ل �أيام
قليلة ان�ط�ل��ق يف ال��دول��ة احل ��دث الأه ��م وه��و �إك�سبو
دب��ي  ،2020ال��ذي ي��ؤك��د علينا نحن �أب �ن��اء الدولة
�أن�ن��ا نحتاج �إىل �أج �ي��ال منفتحة على ال �ع��امل ،تتقبل
الآخر ،وتعزز من مكانة دولة الإمارات ،كما نحتاج �إىل
معلمني يت�سمون ب�صفات متميزة و متمكنني من املادة
العلمية ،قادرين على حتليل بيانات عمليات التعليم
والتعلم ،والتعرف على م�ستويات طلبتهم املختلفة،
وبالتايل هم يعرفون طلبتهم ب�شكل جيد ،قادرين على
التوا�صل معهم ب�أف�ضل الطرق و�إي�صال املعلومة بكل
ان�سيابية ،ولديهم ال�شغف الكبري".
وحت��دث د� .سليمان الكعبي حول ا�ست�شراف امل�ستقبل
وال �ت �ع �ل �ي��م ق ��ائ�ل�ا :م ��ا ال � ��ذي ن �ع��رف��ه ع ��ن امل�ستقبل
ف�ع�لا؟ وه��ل ن�ح��ن ف�ع�لا ن�ستطيع م�ع��رف��ة �أحداثه؟
ثم ق��ال :الب��د للمعلمني من معرفة ماهية امل�ستقبل
وم�ن�ه�ج�ي��ات��ه و�أدوات � � ��ه ،وك�ي�ف�ي��ة ��ص�ن��اع�ت��ه ،م��ن املهم
معرفة التوجهات امل�ستقبلية التي ت�ؤثر على م�ستقبل
التعليم م�ث��ل :التكاملية ب�ين الب�شر والآالت داخل
امل��ؤ��س���س��ات التعليمية ،ت�ن��وع ال��وق��ت وامل �ك��ان ،التغري
يف طبيعة العالقة ب�ين املعلم وال�ط��ال��ب ،الروبوتات
والذكاء اال�صطناعي ،والطباعة ثالثية الأبعاد وهناك
الكثري من الكتب الأجنبية والعربية لن�شر املعرفة يف
ا�ست�شراف امل�ستقبل ،والب��د من االط�لاع عليها وبناء
ث�ق��اف��ة ع��ام��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ،وي�ج��ب تعليم الطالب
التفكري امل�ستقبلي ،و�أن هناك �أكرث عن م�ستقبل ولي�س
م�ستقب ً
ال واح��داً ،ومن ال�ضرورة �إمل��ام جميع املعلمني
ب��أ��س��ا��س�ي��ات ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل وا��س�ت�ح��داث منهاج
"امل�ستقبل" ،ومعلم امل�ستقبل� .أما ح�صة العو�ضي فقد
�سلطت ال�ضوء على �أبرز ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الوطنية التي �أ�صبحت �أ�سا�س العمل احلكومي وخا�صة
يف جم��ال بناء ال�ق��درات وتنمية امل�ه��ارات وامل��واه��ب يف
الدولة ،للطلبة واملعلمني من خمتلف الفئات العمرية
مثل (اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،ا�سرتاتيجية
امل �ه��ارات امل�ت�ق��دم��ة ،ا�سرتاتيـجيـة الإم � ��ارات للذكاء
اال�صطناعي ،ال�سيا�سة الوطنية ل��رع��اي��ة املوهوبني
وم���ش��اري��ع اخلم�سني ال�ت��ي تعترب ممكنات الكت�شاف
ورعاية املوهوبني واملتميزين).
وقدمت الورقة الأخرية مرمي ال�سعدي حيث حتدثت
عن �أهمية الإر�شاد الأكادميي واملهني للطلبة وت�سليط
ال���ض��وء على ج�ه��ود وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم يف دعم
الطلبة و�إر��ش��اده��م الختيار امل�سار الأك��ادمي��ي ومهنة
امل�ستقبل املنا�سبة مليولهم واهتماماتهم ونقاط القوة
لديهم مبا يتما�شى مع توجهات الدولة واحتياجات
�سوق العمل.

جامعة الإمارات تطلق برنامج «جاهز» لإعداد الطلبة ل�سوق العمل امل�ستقبلي
•• العني-الفجر

�أط �ل��ق م��رك��ز ال�ت��وظ�ي��ف و� �ش ��ؤون اخل��رج�ين يف قطاع
�ش�ؤون الطلبة بجامعة الإم��ارات العربية املتحدة عرب
وح��دة الإع ��داد املهني برنامج جاهز ل�صقل املهارات
ال�شخ�صية والوظيفية للطلبة ،وال ��ذي يعمل على
�إع ��داد الطلبة م�ن��ذ دخ��ول�ه��م اجل��ام�ع��ة وال�ع�م��ل على
�صقل خ�برات�ه��م ،وت�ع��زي��ز م�ه��ارات�ه��م ،مب��ا ي�ت�لاءم مع
خمتلف املجاالت ،وتوجيههم نحو اختيار التخ�ص�ص
اجلامعي املواكب ل�سوق العمل امل�ستقبلي.
وا�ستهدف الربنامح هذا الف�صل طلبة ال�سنة الأوىل
وال��راب �ع��ة لي�شمل ع��دد  2728ط��ال�ب�اً وط��ال�ب��ة من

كليات الهند�سة ،والزراعة والطب البيطري ،والعلوم،
والرتبية ،والإدارة واالقت�صاد ،وتقنية املعلومات ،وذلك
بالتعاون م��ع خ�ب�راء وخمت�صني م��ن ع��دة م�ؤ�س�سات
رائدة بالدولة.
و�أ� �ش��ارت الأ��س�ت��اذة ال��دك�ت��ورة عائ�شة �سامل الظاهري
–النائب امل�شارك ل�ش�ؤون الطلبة� -إىل �أن برنامج جاهز
ي�أتي �ضمن جمموعة من الربامج التي تعمل اجلامعة
على تقدميها للطلبة خللق ك��وادر �شابة ق��ادرة على
الإب��داع والعطاء يف كافة املجاالت باعتبارهم الركيزة
الأ�سا�سية لبناء امل�ستقبل ،و�أ��ض��اف��ت "يعد الربنامج
حلقة و�صل بني املجال الأكادميي من ناحية والتطبيق
العملي من ناحية �أخرى ،مما ي�ساهم يف �سرعة ت�أقلم

اخلريجني مع وظائفهم امل�ستقبلية "
و�أو��ض�ح��ت "نتطلع م��ن الطلبة �أن يحققوا ا�ستفادة
مهنية ع��ال�ي��ة م��ن خ�ل�ال ه��ذا ال�برن��ام��ج امل�م�ي��ز ،و�أن
ي �ك��ون��وا ق��ادري��ن ع�ل��ى ��ص�ن��ع ق ��رار ب �� �ش ��أن جماالتهم
امل�ستقبلية للم�ساهمة ب�شكل فعال يف تعزيز م�سرية
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف
الدولة".
وب��دوره��ا �أ� �ش��ارت عبري ال�شعيبي � -أخ�صائي رئي�سي
وم��ر��ش��د م�ه�ن��ي وم� ��درب م�ع�ت�م��د� -إىل �أن الربنامج
�سيقدم ت��وع�ي��ة ل�ل�ط�لاب ب��أه�م�ي��ة وكيفية ب�ن��اء ملف
تعريفي عرب �شبكة الإن�ترن��ت و�إب��راز م��دى جاهزيته
م��ن خ�لال ت�ق��دمي �سل�سلة م��ن ال��ور���ش املتنوعة مثل

كتابة ال�سرية الذاتية بطريقة احرتافية واال�ستعداد
للمقابلة ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،وم �ه��ارة ال�ب�ح��ث ع��ن وظيفة،
والفاعلية يف فريق العمل ،و�صو ًال �إىل لقاء مع �شركات
وم�ؤ�س�سات يتعرف فيها الطالب على طبيعة العمل،
واملهارات املطلوبة ،ومتطلبات الوظيفة .وميتد برنامج
"جاهز"على مدى �أربعة �أ�سابيع لطلبة ال�سنة الرابعة.
�أم��ا بالن�سبة لطلبة ال�سنة الأوىل ف�يرك��ز الربنامج
على التقييم الذاتي واختيار التخ�ص�ص وا�ستك�شاف
اخليارات الوظيفية وو�ضع خطة عمل للم�ساعدة يف
حتقيق الأهداف املهنية ،بحيث يتمكن الطلبة يف نهاية
الربنامج من حتديد م�ساراتهم الأكادميية واملهنية
م�ستقب ً
ال.

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم جولة افرتا�ضية يف معر�ض ال�شيخ زايد
•• �أبوظبي-الفجر

نظم م��رك��ز زاي��د ل�ل��درا��س��ات وال�ب�ح��وث ال�ت��اب��ع لنادي
ت��راث الإم� ��ارات �أم ����س الأول ج��ول��ة اف�ترا��ض�ي��ة عرب
تطبيق مايكرو�سوفت تيمز يف �أروق��ة معر�ض ال�شيخ
زاي��د لطلبة ق�سم ال�سياحة وال�ت�راث يف كلية العلوم
الإن�سانية واالجتماعية بجامعة الإم� ��ارات ،وقدمت
اجل��ول��ة ف��اط�م��ة امل �ن �� �ص��وري م��دي��رة امل��رك��ز وخلفان
املحريبي – م�شرف املعر�ض.
وي�أتي تنظيم اجلولة يف �إطار جهود النادي من خالل
مركز زايد للدرا�سات والبحوث بالتعريف بفكر القائد
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان

و�إي�صاله للأجيال احلالية وامل�ستقبلية .كما ت�أتي يف
�إط��ار تعزيز التعاون امل�شرتك بني النادي وامل�ؤ�س�سات
التعليمية بهدف دع��م امل�ساقات الدرا�سية التي تعنى
برتاث القائد  ،خا�ص ًة �أن النادي ي�ش ّكل مرجعاً تراثياً
تعليمياً م��وث��وق�اً ب��ه ،يق�صده املهتمون والباحثون،
والعديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة.
واطلع امل�شاركون خ�لال اجلولة على �سرية وم�سرية
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان – طيب
اهلل ثراه -من خالل �صالة عر�ض كبرية ت�ضم �صوراً
ن � ��ادرة وجت �� �س��د م �� �س�يرة ح �ي��ات��ه خ�ل�ال ف�ت�رة حكمه
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة .كما حتتوي ال�صالة
على جمموعة كبرية من املقتنيات اخلا�صة بال�شيخ

زاي ��د ،وم��ن بينها �أرب ��ع ��س�ي��ارات ر�سمية ،وع��دد كبري
من اجلوائز والأو�سمة العاملية وال��دروع وال�شهادات،
ف���ض� ً
لا ع��ن ب�ع����ض الأدوات ال�شخ�صية م�ث��ل ن�سخة
م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي و�آل��ة ت�صوير ،و�أ�سلحة خمتلفة
الأ��ش�ك��ال والأن� ��واع .كما تعرف امل�شاركون على باقي
�أجنحة املعر�ض مثل اجلناح ال�شرطي ال��ذي يحتوي
ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن امل�ق�ت�ن�ي��ات ال���ش��رط�ي��ة كالأ�سلحة
واملعدات والأجهزة والأدوات ،ومراحل تطور املالب�س
ال�شرطية ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادر والكتب والدوريات
املتعلقة بال�شرطة و�أن�شطتها وال�صور التي حتكي عن
م�ؤ�س�سيها وتاريخ رجالها الأوائل وعلى مراحل تطور
هذه القوة.

وجناح «�أدك��و» �أو �شركة �أبوظبي للعمليات البرتولية
الربية ،وهو عبارة عن �أر�شيفات �صور ،ومناذج م�صغرة
م��ن م�ع��دات التنقيب التي حتكي ج��وان��ب م��ن تاريخ
بدايات ال�شركة.
�أم��ا جنـاح ال�بري��د فهو ي�ستعر�ض ج��وان��ب م��ن تاريخ
اخلدمات الربيدية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
من طوابع وبطاقات بريدية ب�أ�شكال و�أحجام وفئات
خمتلفة ،كما ي�ضم اجلناح جمموعة خا�صة ونادرة من
جمموعة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل
ث��راه» منذ �أول �صدور لها يف �إبريل عام  ،1967بعد
�أن �أ�صبح حلكومة �أبوظبي خدمات بريدية خا�صة بها
منذ �أوائل �شهر يناير من العام نف�سه.
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اكت�شف فريق دويل من العلماء طفرة جينية م�ؤخرا مرتبطة
بالظهور املبكر ملر�ض �ألزهامير ،وتتبعوا خلل احلم�ض النووي
من خالل عدة �أفراد من عائلة واحدة.
ولطاملا ُعرف �ألزهامير ب�أنه مر�ض ميحو الذكريات ويدمر
�إح�سا�س املرء بذاته .وتظهر معظم احلاالت بعد �سن ،65
وتتحول �سنوات املرء الذهبية �إىل كابو�س يتميز مبر�ض
دماغي غري قابل لل�شفاء.
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يبد�أ مطلع الأربعينات

علماء يكت�شفون �شكال نادرا وخطريا من مر�ض �ألزهامير
وب���ص��رف النظر ع��ن خ��رف �أل��زه��امي��ر ال��ذي ي�ب��د�أ ب�شكل
متقطع يف ال�شيخوخة ،هناك �أ�شكال عائلية خبيثة تبد�أ
قبل ذلك ب�سنوات �إىل عقود.
وح ��دد ف��ري��ق دويل م��ن ال�ع�ل�م��اء ،ب�ق�ي��ادة ع�ل�م��اء الأحياء
الع�صبية يف ال�سويد ،نوعا نادرا للغاية من املر�ض مل يتم
العثور عليه حتى الآن �إال يف عائلة واحدة .وهذا ال�شكل من
مر�ض �ألزهامير عدواين و�سريع وي�سرق �سنوات �ضحاياه
الأكرث �إنتاجية على طول وظائفهم املعرفية.
و�أط�ل��ق الباحثون يف ال�سويد على ه��ذا ال�ن��وع م��ن مر�ض
�ألزهامير ،ا�سم  ،Uppsala APP deletionن�سبة
�إىل ا�سم العائلة التي وهبت هذا اخلط�أ ال�سيئ ال�سمعة يف
احلم�ض النووي.
و�أكدت الدكتورة ماريا باغنون دي ال فيغا ،من ق�سم ال�صحة
العامة وعلوم الرعاية يف جامعة �أوب�ساال يف ال�سويد ،يف
جملة Science Translational Medicine
�أن" :الأفراد املت�أثرين لديهم �سن عند ظهور الأعرا�ض يف
�أوائل الأربعينات من عمرهم ،ويعانون من تقدم �سريع يف
املر�ض".
وتعاونت باغنون دي ال فيغا م��ع فريق كبري م��ن علماء
الأع���ص��اب وعلماء الأح�ي��اء الهيكلية واجلزيئية وخرباء
الت�صوير يف جميع �أن �ح��اء �أوروب � ��ا .وا��س�ت�خ��دم��وا �أدوات

متعددة على �أحدث طراز للرتكيز على اخللل الذي يظهر
ب�شكل بارز يف م�صري عائلة واحدة.
ووج��د الباحثون �أن الطفرة ت�سرع م��ن تكوين لويحات
الربوتني ال�ضارة بالدماغ ،واملعروفة با�سم �أميلويد بيتا،
�أو بب�ساطة  .Aβوتدمر لويحات �أميلويد بيتا اللزجة
اخلاليا الع�صبية ،ونتيجة لذلك ،تق�ضي على الوظائف
التنفيذية للدماغ نف�سه .ويع ّرف علماء الأع�صاب الوظائف
التنفيذية ب�شكل �أ�سا�سي على �أنها الذاكرة العاملة واملرونة
العقلية والتحكم يف النف�س.
ومت ربط �أ�شكال �أخ��رى من مر�ض �ألزهامير بطفرات يف
جني  ،APPلكن هذا هو احلذف الذي �أكدته الدكتورة
باغنون دي ال فيغا وزمال�ؤها من خالل التحليل اجليني،
وال�ب�ح��وث البيولوجية الهيكلية ،ودرا� �س��ات الأحما�ض
الأم�ي�ن�ي��ة وك�ي�م�ي��اء ال�ب�روت�ي�ن ،وق �ي��ا���س ال�ط�ي��ف الكتلي
لتو�صيف الأميلويد ،الربوتني ال�ضار ،الذي ي�سود �أن�سجة
دماغ حاملي الطفرات.
و�أظ� �ه ��رت ال �ب��اح �ث��ون �أن احل� ��ذف ي�ق�ط��ع جم �م��وع��ة من
�ستة �أحما�ض �أمينية ،ما ي ��ؤدي �إىل تر�سبات مدمرة من
الربوتني  Aβيف جميع �أنحاء الدماغ.
وب ��د�أت ق�صة الأ� �س��رة وراء االكت�شاف اجليني قبل �سبع
� �س �ن��وات يف ال �� �س��وي��د ع �ن��دم��ا ذه ��ب ��ش�ق�ي�ق��ان �إىل عيادة

ا�ضطرابات الذاكرة يف م�ست�شفى جامعة �أوب�ساال حيث مت
تقييم م�شاكل الذاكرة لديهم ،وفقدان الإح�سا�س باالجتاه
وال�شعور كما لو �أن حدة الذهن لديهما تتال�شى ،يف �سن
 40و 43عاما فقط يف ذلك الوقت ،ومل يكن ال�شقيقان،
ل�ل�أ� �س��ف ،ال��وح�ي��دي��ن ال�ل��ذي��ن ك��ان��ت �أذه��ان �ه �م��ا م�شو�شة
ومتفككة .فقد ك��ان قريب �آخ��ر يف العمر ذات��ه يعاين من
�أعرا�ض متطابقة تقريبا.
ومت ت�شخي�ص الثالثة جميعهم مبر�ض �ألزهامير املبكر.
وم��ع ذل��ك ،مل يكن ه��ذا الثالثي وح��ده يف حالة التدهور
املعريف الأ�سري.
وعالج الأطباء وال��د ال�شقيقني قبل عقدين من الزمن.
وكان �أي�ضا يف �أوائ��ل الأربعينات من عمره عندما ظهرت
الأعرا�ض يف البداية.
ويف الوقت الذي و�صل فيه ال�شقيقان وقريبهما �إىل عيادة
ا��ض�ط��راب��ات ال ��ذاك ��رة ،ك��ان��ت جميع الأع ��را� ��ض خطرية.
وكانوا يواجهون �صعوبة يف التحدث وفقدوا القدرة على
�أداء العمليات احل�سابية الب�سيطة.
واق�ت�رح الأط �ب��اء �أن امل��ر��ض��ى ك��ان��وا ي�ع��ان��ون م��ن م�شاكل
يف الوظائف التنفيذية ،وك�شفت فحو�صات ال��دم��اغ عن حتديد �أكرث من  50طفرة جينية � APPأخرى يف جميع
ال�سمات املميزة ملر�ض �ألزهامير ل��دى الثالثة .وك�شفت �أن�ح��اء العامل وترتبط بالظهور املبكر ملر�ض �ألزهامير.
ف�ح��و��ص��ات ال��دم��اغ دل�ي�لا ع�ل��ى وج ��ود ��ض�م��ور يف املنطقة وطفرات  ،APPب�شكل عام ،م�س�ؤولة عن �أقل من 10%
الأم��ام�ي��ة اجل��داري��ة وامل�ن��اط��ق ال�صدغية املتو�سطة من
الدماغ.
ومل تكن الدرجات يف اختبار احلالة العقلية امل�صغر (وهو
تقييم يتم �إج��را�ؤه ب�شكل متكرر على كبار ال�سن الختبار
املهارات املعرفية) ،منخف�ضة فح�سب ،بل كانت يف نطاق
ُيرى عادة عند كبار ال�سن الذين يعانون من �ضعف �إدراكي.
وجميعهم ال يزالون يف �أوائل الأربعينيات من العمر وقت
االختبار.
وتع ّرف الدكتورة باغنون دي ال فيغا وزمال�ؤها هذا ال�شكل
م��ن مر�ض �أل��زه��امي��ر ب��أن��ه �صبغي ج�سمي �سائد ،ينتقل
م��ن جيل �إىل جيل ،ويتحرك ب�سرعة يف م�سار منحدر.
وال توجد بيانات ت�شري �إىل �أن العائالت الأخ��رى حتمل
 ،Uppsala APP deletionعلى الرغم من �أنه
مت حتديد �أ�شكال �أخ��رى من مر�ض �ألزهامير العائلي يف
ال�سويد.
وك �ت �ب��ت ال ��دك� �ت ��ورة ب��اغ �ن��ون دي ال ف �ي �غ��ا" :الأعرا�ض
والعالمات احليوية منوذجية ملر�ض �ألزهامير ،با�ستثناء
ال�سائل النخاعي الطبيعي".
وقبل اكت�شاف  ،Uppsala APP deletionمت

من جميع احل��االت املبكرة .ويعد Uppsala APP
� deletionأول عملية ح��ذف م�ت�ع��ددة للأحما�ض
الأمينية ت�ؤدي �إىل ظهور مر�ض �ألزهامير املبكر.

عالج ّ
مركب من الأج�سام امل�ضادة وحيدة الن�سيلة
ُيظهر فعالية كبرية �ضد "كوفيد"19 -

ك�شفت جتربة �سريرية �أن تركيبة جديدة من العالج بالأج�سام امل�ضادة �أحادية الن�سيلة قللت من دخول
امل�ست�شفى والوفاة بن�سبة  %78من املر�ضى املعر�ضني ملخاطر عالية من "كوفيد."19-و�أ�صدرت Brii
 Biosciencesومقرها دورهام يف نورث كاروالينا ،بيانات م�ؤقتة من درا�سة املرحلة الثانية من �أ�صل
ثالث مراحل من التجربة ال�سريرية امل�سماة  2-ACTIVمن العالج املركب بالأج�سام امل�ضادة �أحادية
الن�سيلة  ،198-BRII / 196-BRIIوالذي قلل من حاالت دخول امل�ست�شفى والوفاة بن�سبة  %78يف
احلاالت عالية اخلطورة من "كوفيد ،"19-مقارنة مع املر�ضى الذين ح�صلوا على الدواء الوهمي.

ومت ا� �ش �ت �ق��اق  BRII-196و( BRII-198مت
ت�ط��وي��ره�م��ا ب��وا��س�ط��ة  ،Brii Biosciencesوهي
� �ش��رك��ة م�ل�ت��زم��ة ب �خ��دم��ة اح �ت �ي��اج��ات امل��ر� �ض��ى وحت�سني
ال�صحة العامة يف ال�صني) من الأج�سام امل�ضادة املعزولة
م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تعافوا م��ن "كوفيد ."-19ويتم

تناولهما كجرعتني منف�صلتني يف ج��رع��ة مل��رة واح ��دة،
وي�ستهدفان جز�أين خمتلفني من ،SARS-CoV-2
الفريو�س الذي ي�سبب "كوفيد."-19
وق ّيمت الدرا�سة ،التي رعاها املعهد الوطني للح�سا�سية
والأمرا�ض املعدية 837 ،مري�ضا مت ت�سجيلهم يف غ�ضون

� 10أي��ام من ظهور �أعرا�ض "كوفيد "-19واملعر�ضني
خلطر كبري للتقدم ال�سريري ومتابعتهم ملدة  28يوما
بعد العالج.
ومت �إدخال  12مري�ضا يف جمموعة العالج �إىل امل�ست�شفى،
مقارنة بـ  45مري�ضا يف جمموعة العالج الوهمي.
وت��ويف مري�ض واح��د يف جمموعة العالج ،مقارن ًة بت�سعة
مر�ضى يف جمموعة العالج الوهمي .كما عانى املر�ضى يف
جمموعة العالج �أق��ل من الأح��داث ال�ضارة من الدرجة
الثالثة �أو �أعلى ( 3.8%مقابل  13.4%يف جمموعة
العالج الوهمي).
وهذه البيانات �أولية ومل يتم ن�شرها �أو مراجعتها من قبل
ال��زم�لاء .ومب�ج��رد االنتهاء م��ن درا��س��ة ،ACTIV-2
�سي�شمل التحليل الكامل م�شاركني من الواليات املتحدة
والربازيل وجنوب �إفريقيا واملك�سيك والأرجنتني والفلبني
بني يناير ويوليو .2021
ووف�ق��ا ل�ـ  ،Brii Biosciencesف ��إن البيانات حول
فعالية ال�ع�لاج امل��رك��ب ح�سب ن��وع املتغري �سيتم تقييمه
�أي�ضا.
وق� ��ال دي �ف �ي��د وول� ،أ� �س �ت��اذ الأم ��را� ��ض امل �ع��دي��ة يف كلية
الطب بجامعة كارولينا ال�شمالية ،ونائب رئي�س درا�سة
" :ACTIV-2حتى الآنُ ،يظهر هذا العالج والأج�سام
امل�ضادة وحيدة الن�سيلة الأخرى فاعلية �ضد متغري دلتا،
وال ��ذي ميثل الآن جميع ح��االت كوفيد -19تقريبا يف

الواليات املتحدة .ما زلنا بحاجة �إىل طرق فعالة لعالج ه��ي ال�ل�ق��اح��ات وو� �ض��ع �أق�ن�ع��ة ال��وج��ه يف الأم��اك��ن املغلقة
املر�ضى مل�ساعدتهم على جتنب املر�ض ال�شديد والوفاة .العامة".
وتعد �أح��ادي��ة الن�سيلة �إح��دى الأدوات التي لدينا .ومع وتتم �أي�ضا درا�سة العالجات املحتملة الأخ��رى يف جتربة
ذلك ،وفقا لكل ما تعلمناه منذ بداية الوباء ،ف�إن �أف�ضل  ،ACTIV-2مبا يف ذلك الأدوية التي يتم ا�ستن�شاقها
الأدوات التي لدينا للوقاية من دخول امل�ست�شفى والوفاة� ،أو تناولها عن طريق الفم �أو كحقنة واحدة.

اخلميس  7أكتوبر  2021م  -العـدد 13360
7 October 2021 - Issue No 13360

Thursday

24

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فورا�س للخدمات الفنية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0001991عمايل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -تا�سك �ش م م ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021 /0002050جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه  :تا�سك �ش م م ح
العنوان � :إمارة ال�شارقة  -املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل  - D2 - 06 -هاتف - 065572786
فاك�س � - 065572411ص ب  - 7919امييل task@eim.ae
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ال�سابل الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع
الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف
 1393701لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -زرقا يا�سني للخدمات الفنية � -ش ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003026مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001949جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :فورا�س للخدمات الفنية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ روح االمني حممد ابو طاهر  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 7550.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إجتماع خربة
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

الدعوى رقم  822ل�سنة  2021ا�ستئناف عقاري
لدى حماكم دبي

املرفوعة من  :امل�ست�أنف � :شركة تطوير جممع دبي للإ�ستثمار ذ.م.م
بوكالة :الأهلي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضـد امل�ست�أنف �ضده الأول� :شركة ت�شامرز للهند�سة البحرية �ش ذ.م.م
امل�ست�أنف �ضده الثاين  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود (فرع دبي)
بوكالة  :التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �ش.ذ.م.م
امل�ست�أنف �ضده الأول (�شركة ت�شامرز للهند�سة البحرية �ش ذ.م.م) مدعو للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد
لإجتماع اخلربة  ،وذلك وفقاً ملا يلي :تاريخ الإجتماع :يوم الأربعاء املوافق � 13أكتوبر  ، 2021ال�ساعة  12ظهراً عن
طريق تطبيق زووم ()ZOOM

)(Passcode: 035945) (MeetingID: 861 8958 5074
https://us02web.zoom.us/i/86189585074pwd=UXA0b01ITEpMZ1p2ZjllZ1lreUZIUT09

وعلى طريف الدعوى �إر�سال مذكرة �شارحة للخربة جتيب على بنود امل�أمورية املو�ضحة يف احلكم التمهيدي ال�صادر من
املحكمة املوقرة و�إر�سال الأوراق الثبوتية والهوية الإماراتية وكافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للخربة الهند�سية
املنتدبة للدعوى خالل موعد �أق�صاه يوم الثالثاء املوافق � 12أكتوبر  2021ال�ساعة  12ظهراً .للتوا�صل واال�ستف�سار
بخ�صو�ص الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�سي (دكتور مهند�س � /سيف حمدان الكعبي) على هاتف رقم
 0529944440وعلى الربيد الإلكرتوين expertise@jic.ae
عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدعوى
دكتور مهند�س � /سيف حمدان الكعبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

املرجع 260 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد را�شد عبيد اجلروان ال�شام�سي ,اجلن�سية  -االمارات
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد
 :حممد يون�س بن ابو �سلطان  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة ( ال�شاهني لت�صليح كهرباء
ومكيفات ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )554633ال�صادرة
من دائرة التنميه االقت�صادية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

�إىل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جنمة البوادي ملقاوالت تركيب وحدات التكييف
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 38529
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
لدى حمكمة خورفكان الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  KHCFICIREA2021/0000252مدنی (جزئی)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007258أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
حممد رفيق بولينتار �أبارامبيل كور حممد حممد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0000579جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  /خالد احمد حممد احلمادي
جمهول الإقامة  971566987212 :خورفكان  ،ل�ؤل�ؤية � ،شارع ل�ؤل�ؤية  ،بقرب من حديقة الل�ؤل�ؤية  ،رقم
املنزل  - 9نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021-09-16م قد �أ�صدرت املحكمة ب�إلزامك يف الدعوى املذكورة ل�صالح
املحكوم له بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري � :أوال -:ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
 7000درهم (�سبعة �آالف درهم) ،مع �سداد قيمة املخالفات املرورية املحررة على املركبة رقم  61851خ�صو�صي
دبي فئة  Wمن نوع رينج روفر فوغ موديل � 2006أو حتويلها على الرمز املروري اخلا�ص به لدى �إدارة املرور
والرتخي�ص �إعتبارا من تاريخ  2019/07/02حتى تاريخ حتويل رخ�صة املركبة ب�إ�سم املدعى عليه.
ثانيا� -:إل��زام املدعى عليه بتحويل رخ�صة املركبة قم  61851خ�صو�صي دبي فئة  Wمن نوع رینج روفر فوغ
موديل  2006ب�إ�سمه ،وعلى املدعي ت�سهيل �إجراءات نقل رخ�صة املركبة بعد �سداد املدعى عليه للمخالفات املرورية
املرتتبة عليها من بتاريخ  ،2019/07/02مع �إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية ( )30يوما ً اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .

�إىل  :املحكوم عليه  /ع�صام مفيد عربي  -العنوان 9374168 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /حممد �صالح احمد من�صور بالتايل :
ن�ص احلكم
�أنه بتاريخ 2021/9/20
بعد الإطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املقدم �ضده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ  5100درهم (خم�سة �آالف ومائة
درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك.
حكما غري قابال لال�ستئناف.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8210
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8209

املنذر  /امل�ؤجر � :شركة بلو بيي منطقة حرة ذ.م.م
املنذر اليه � /شركة  /ادفان�سد انرتاكتيف ميديا �سولو�شنز منطقة حرة ـ ذ.م.م
 رخ�صة جتارية رقم  - 17564جمهويل حمل االقامةنكلفكم و ننذركم بال�سداد لقيمة ال�شيكات املرجتعة مببلغ ()500,000
خم�سمائة ال��ف دره��م خ�لال ( )30ثالثني يوما م��ن ت��اري��خ تبلغكم االنذار
ب�شكل قانوين و �أال �س�أ�ضطر باال�ضافة ملوكلي باتخاذ كافة االجراءات القانونية
و الق�ضائية مبطالبتكم باالخالء و ال�سداد للقيمة االيجارية مع ت�ضمينكم
كافة الر�سوم و امل�صاريف.

املنذر  /امل�ؤجر � :شركة بلو باي للعقارات �ش.ذ.م.م .
املنذر �إليه �شركة  /هب�س لتجارة و�سائل الدعاية و االع�لان ���ش.ذ.م.م  -رقم
الرخ�صة  - 816030جمهويل حمل االقامة
نكلفكم و ن�ن��ذرك��م ب��ال���س��داد ال�ك��ام��ل ل�لاي�ج��ار امل�تر��ص��د يف ذم�ت�ك��م والبالغ
( )22,257اثنان وع�شرون الفا ومائتان و�سبع وخم�سون درهما خالل ()5
خم�سة ايام من تاريخ تبلغكم االنذار ب�شكل قانوين و �أال �س�أ�ضطر باتخاذ كافة
االج ��راءات القانونية و الق�ضائية مبطالبتكم بال�سداد مع ت�ضمينكم كافة
الر�سوم و امل�صاريف.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

وزارة العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICICIV2021 /0006316مدين (كلي)

املو�ضوع :الأ�سماء
تعلن دائ��رة حماكم ر�أ���س اخليمة ب��أن املدعو /عبداهلل يو�سف احمد عبداهلل
ال�شريف  ،تقدم بطلب �أ��ض��اف��ة م�سمى القبيلة (النعيمي) ال�سمه و �أ�سماء
�أ�شقائه (عائ�شة و احمد و فاطمة و م��وزة حممد و خالد و�سلطان ) و�أ�سماء
�أبنائه ( مرمي و نوف و یو�سف و حممد و هزاع ) ،لتكون �أ�سما�ؤهم بعد اال�ضافة
 /عائ�شة و احمد و فاطمة و موزة حممد و خالد و�سلطان � ،أبناء يو�سف احمد
عبداهلل ال�شريف النعيمي  ،و( مرمی و نوف و یو�سف و حممد و هزاع ) �أبناء
 /عبداهلل يو�سف احمد عبداهلل ال�شريف النعيمي  ،و�أن من له م�صلحة يف
االعرتا�ض �أن يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإع�لان �أم��ام ق�سم
الإ�شهادات يف حمكمة ر�أ�س اخليمة
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8237
املنذر :جلف طوب للأ�سمنت �ش ذ م م
بوكالة املحامي  /منذر احلمادي
املنذر �إليهم .1 :كونفور�س اريبيا للمقاوالت �ش ذ م م
� .2سيد اغا جاوید �سید ذو الفقار علي نقوى
(جمهول حمل الإقامة)
حيث �أن املنذر ومبوجب هذا الإن��ذار العديل ف�إنها تنذر املنذر �إليها باملطالبة ب�سداد
امل�ب�ل��غ  107,422.00دره ��م ،م��ع ال �ف��ائ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ب��واق��ع  %12م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر الإع�لان ويف
حالة عدم ال�سداد �سيتم اللجوء للق�ضاء وا�ست�صدار �أمر ب�أداء املبالغ امل�ستحقة مبوجب
ال�شيكات املذكرة �أعاله.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

اخلبري �/سارة را�شد املن�صوري
رقم القيد مبحاكم دبي 157

االمارات العربية املتحدة
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مكتب اخلدمات الق�ضائية

يف الدعوى رقم  2021/221جتاري م�صارف جزئي  -دبي
املدعي  /م�صرف الهالل (�ش م ع)
بوكالة املحامي  /املكتب القانوين الدويل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليها املدعي عليها االوىل  /اليار (�ش ذ م م)
يف الدعوى رقم ( )2021/221جتاري م�صارف جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء
املوافق  2021/10/13يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر والن�صف �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة
عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية @expert
alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

الكاتب العدل

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0007011أمر اداء

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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�إىل املدعى عليه  :م�صطفى حممد حممد ر�ضوان الزعفراين م�صري /اجلن�سية.
نعلمكم ب�أن املدعي عبدالرحمن عبد الر�ؤوف �أبوجليل �أردين /اجلن�سية- ,
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  ،0.0لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة ال�شارقه الإحتادية ،املحكمة
االبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
احلكم
انه بتاريخ 2021/09/13:
بعد االطالع على الأوراق:
ن�أمر ب�إلزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعي مبلغ  :خم�سة ع�شر �ألف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع%5 :
�سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات
حرر بتاريخ 2021/10/06 :
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املحكوم عليه  :حممد رفيق بولينتار �أبارامبيل كور حممد حممد
العنوان  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -مويلح بالقرب من الأهلي �سوبر ماركت 3368
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 192484
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول جلنة اخلربة
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

املدعي عليه � :أونيك�س �إليكتـور م�شانيكال �سريف�سـز (�ش م ح)
جمهول حمل الإقامة  :عنوانهم � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل  /قطعة الأر�ض j4 / 1/8 / /
 / L6/j 02/3هاتف متحرك رق��م  - 052 / 7999991 /هاتف �أر�ضى رق��م ( )5573406-06فاك�س رق��م (
06-5573407
 -1قيد الدعوى و�إعـالن املدعى عليهم ب�صحيفة الدعوى وفق الأ�صول
� -2ضم ملف الدعوى رقم  6375ل�سنة  2020مدين م�ستعجل للدعوى الراهنة
� -3إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن ب�أن ي�ؤدوا للمدعى مبلغا وقدره ( 32.957.278.62درهم) (اثنان وثالثون مليون
وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون الف ومائتان وثمانية و�سبعون درهم واثنان و�ستون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع () %9
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .
 -4ت�ضمني املدعى عليهم الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/13أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
 -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/10/6م

�إىل املحكوم عليه  :موديرن فور �سكوير للتجارة العامة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 98774.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
ه�شام �صبحي الأرنا�ؤوطي
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حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0005423

اعالن ن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب  :املدعى (ة)  :القوارب للنزهة م�ؤ�س�سة فردية
اىل  :املدعى عليه  :اندری ویل جركو
يلتم�س املدعي  :اوال :احلكم بالزام املدعي عليه ب�أن يودي للمدعية مبلغ ( ) 4850مع فوائد املبلغ املذكور من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ متام ال�سداد بواقع �%9سنويا وذلك بالت�ضامن فيما بينهما
ثانيا :احلكم بالزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة

انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00014720واملقرر بتاريخ  2021/10/14ال�ساعة 8:30
والذي �سيعقد يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة بعد بوا�سطة
االت�صال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد� .أو قم مب�سح الرمز املبني �أدن��اه بكامريا
الهاتف بيانات الإجتماع  :رقم الإجتماع  EM00014720وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى
وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني � /شمة �أحمد را�شد ال�سلمان

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0006568أمر اداء
�إىل املدعى عليه :حامت ابراهيم يو�سف الكناين م�صري /اجلن�سية.
نعلمكم ب�أن املدعي على حممد حجي القبي�سي االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية- ,
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  .0.0لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة ال�شارقه
الإحتادية ،املحكمة االبتدائية املدنيه املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات،
ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف��إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات
القانونية يف غيابكم.
احلكم
انه بتاريخ2021/08/29 :
بعد االطالع على االوراق
نامر ب�إلزام املدعي عليه ان ي�ؤدى للمدعي مبلغا وقدره ( )28750درهم والزمته بامل�صروفات
حرر بتاريخ 2021/09/29 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0006741أمر �أداء

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0006742أمر اداء

املحكوم عليه بینی�ش فا�سانتی جاناردهانان ,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح على حممد حجي القبي�سي ,بالتايل:
ن�ص احلكم
انه بتاريخ 2021/09/02:
بعد االطالع على االوراق
نامر بالزام املدعى عليه ان ي ��ؤدى للمدعى مبلغا وقدر( )29000دره��م والزمته
بامل�صروفات
حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املدعى عليه  :راجيب كومار مازومدیر �سویی�ش بنجالد�شي /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي علي حممد حجي القبي�سي االمارات العربية املتحدة /اجلن�سية- .
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله و�صدر احلكم االتي
احلكم  -انه بتاريخ 2021/09/02:
بعد االطالع على االوراق
نامر ب�إلزام املدعي عليه �أن ي��ؤدى للمدعي مبلغ  :خم�سة ع�شر الف دره��م والزمته
بامل�صروفات.
حرر بتاريخ 2021/09/20 :حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة دونفاند ليمتد وتعمل حتت اال�سم التجاري
(جاليفرز ترافل ا�سو�سيات�س) (اجلن�سية  :اململكة املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب
قيد فرع ال�شركة يف ام��ارة دبي (العنوان  :زريبة دوية  -ملك لطيفة التوحيدي -
مكتب ملك عقارات حكومة دبي  -عود ميثاء � -ص ب  28352دبي � ،ص ب )28352
واملقيدة حتت رق��م ( )860يف �سجل ال�شركات الأجنبية ب��ال��وزارة .وتنفيذاً لأحكام
ال�ق��ان��ون االحت ��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015يف ��ش��أن ال�شركات التجارية وتعديالته
والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �شان اعتماد دليل �إج��راءات الرتخي�ص
لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .يرجى من ال�سادة
�أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز
�شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اف�شان فاطمة خان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003819مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فكيه عبداهلل حممد املدهون
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003855مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :فكيه عبداهلل حممد املدهون
العنوان  :ال�شارقة  -القا�سمية  -بناية القبي�سي رقم � - 13شقة رقم 805
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  14890درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005538مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :اف�شان فاطمة خان
العنوان  :ال�شارقة  -القا�سمية  -بناية القبي�سي  -رقم � - 6شقة رقم 807
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  16450درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

�إلـى املدعي عليه 2- :ارون �شارما
جمهول حمل الإقامة  :تاور بناية 0545214679 902
العالن املدعى عليهم ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية
الزام املدعى عليه بدفع مبلغ ( )125,000درهم.
الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/18أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/6

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي
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ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية يعزز ال�شراكات التكاملية بني القطاعني العام واخلا�ص حمليا وعامليا
•• دبي-وام:

�أ�سهم معر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة
وال �ب �ي �ئ��ة “ويتيك�س” ودب� ��ي للطاقة
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ع �ل��ى م � ��دار  22ع ��ام� �اً يف
تعزيز التعاون والتكامل بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص على امل�ستوى املحلي
والعاملي.
ً
ً
وي � � ��ؤدي امل �ع��ر���ض دورا م �ه �م �ا يف رفع
م���س��اه�م��ة ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص يف قطاع
ال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة وامل �ت �ج��ددة والبيئة
وامل � �ب ��اين اخل� ��� �ض ��راء وامل� � ��دن الذكية.
وي�شكل امل�ع��ر���ض ملتقى مثالياً يجمع
�أف���ض��ل اخل�ب�راء وامل�خ�ت���ص�ين وم ��زودي
احل �ل��ول وامل���س�ت�ث�م��ري��ن و��ص�ن��اع القرار
وامل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين م ��ن ال �ق �ط��اع�ي�ن العام
واخل��ا���ص يف قطاعات امل�ي��اه والكهرباء
والطاقة والبيئة والنفط والغاز.
وق � ��ال م �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حم �م��د الطاير
ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل �ه �ي �ئ��ة ك �ه��رب��اء وم� �ي ��اه دب� ��ي م�ؤ�س�س
ورئي�س معر�ض ويتيك�س ودب��ي للطاقة
ال�شم�سية �إن �شركاء معر�ض “ويتيك�س”

ودب ��ي ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية م��ن القطاع
احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص ي���س�ه�م��ون ب�شكل
ج��ذري يف تر�سيخ مكانته على خارطة
امل�ع��ار���ض املتخ�ص�صة يف جم��االت املياه
وال�ك�ه��رب��اء وال�ط��اق��ة وال�ب�ي�ئ��ة والنفط
والغاز والأبنية اخل�ضراء واال�ستدامة
البيئية على م�ستوى العامل ..الفتا �إىل
�أن جن��اح املعر�ض يف ا�ستقطاب �شركات
عاملية من القطاعني جعله الأ�ضخم من
نوعه يف املنطقة.
و�أ�ضاف يدعم “ويتيك�س” ودبي للطاقة
ال�شم�سية امل �ب��د�أ ال��راب��ع م��ن “املبادئ
ال�ث�م��ان�ي��ة للحكم واحل �ك��وم��ة يف دبي”
التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
“رعاه اهلل” والذي ين�ص على �أن“ :منو
دبي تقوده ثالثة حمركات؛ حكومة ذات
م�صداقية ومرونة ومتيز وقطاع خا�ص
ن�شط وع��ادل ومفتوح للجميع وقطاع
��ش�ب��ه ح�ك��وم��ي ي�ن��اف����س ع��امل �ي �اً ويحرك
االق �ت �� �ص��اد حملياً” .وي �ع �م��ل املعر�ض
على �إر�ساء �شراكات تكاملية مع القطاع

اخلا�ص الذي يعترب �شريكنا يف التنمية
وب�ن��اء جمتمعات ال�غ��د مب��ا ين�سجم مع
طموحات �إم��ارة دب��ي وتر�سيخ مكانتها
ك �ن �م��وذج م �ت �ط��ور ي��وف��ر امل �ن ��اخ املالئم
والبيئة الداعمة لال�ستثمار.
وذك��ر الطاير �أن القطاع اخلا�ص يقدم
زخ �م �اً ك �ب�يراً ل�لا��س�ت�ث�م��ارات اخل�ضراء
وي ��دع ��م ج �ه��ود ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي يف
هذا املجال حيث يقدم تقنيات متطورة
عالية اجلودة ب�أقل تكلفة ممكنة ويدعم
�إيجاد التمويل مل�شاريع �صديقة للبيئة
م� ��ؤث ��رة وط��وي �ل��ة الأج � ��ل �إ� �ض��اف��ة �إىل
تر�سيخ االبتكار و�إيجاد حلول م�ستدامة
يف جمال االقت�صاد الأخ�ضر.
و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه يف دول��ة الإم ��ارات ب�شكل
ع��ام ويف �إم� ��ارة دب��ي ب�شكل خ��ا���ص كان
دور القطاع اخلا�ص يف تنفيذ م�شاريع
الطاقة املتجددة من �أهم عنا�صر النجاح
وتر�سيخ �سمعة وم�ك��ان��ة ال��دول��ة عاملياً
يف ا��س�ت�ق�ط��اب �أك�ب�ر ال���ش��رك��ات و�أح ��دث
التقنيات .ويف الهيئة نعمل ب�شكل وثيق
م��ع �شركائنا م��ن القطاعني احلكومي
واخل ��ا� ��ص يف ال �ك �ث�ير م ��ن امل�شروعات

ال��رائ��دة ال �سيما يف جممع حممد بن
را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية �أكرب
جممع للطاقة ال�شم�سية يف موقع واحد
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .م��ن ج��ان�ب��ه قال
�سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ب�ت�رول الإم� ��ارات
الوطنية �/إينوك“ :/انطالقاً من دورنا
كمجموعة وطنية رائدة يف قطاع الطاقة
وان�سجاماً م��ع ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
يف تعزيز التنمية امل�ستدامة يف الدولة
ن �ح��ر���ص يف جم �م��وع��ة ع �ل��ى امل�شاركة
�سنوياً يف معر�ض ويتيك�س ملا مي ّثله من
من�صة �إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة ه��ام��ة ت�س ّلط
ال�ضوء على التحديات التي تواجه هذا
القطاع مع مناق�شة احللول املتمثلة يف
�أح��دث التطورات واالبتكارات يف جمال
الطاقة املتجددة والتقليدية بالإ�ضافة
�إىل االط �ل��اع ع �ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
مب�ج��االت الطاقة ”.و�أ� �ض��اف �سعادته:
“ومع م���ش��ارك�ت�ن��ا يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب ��ي ك���ش��ري��ك ال �ط��اق��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة ت�أتي
م�ساهمتنا يف الدورة الثالثة والع�شرين

من ويتيك�س التي �ستكون جزءاً من هذا
احلدث العاملي الكبري لت�ؤ ّكد على �شعار
جناحنا يف �إك�سبو  2020دب��ي “�إلها ٌم
م��ن الطاقة” وت �ع � ّرف اجل�م�ه��ور بهذا
املفهوم الفريد ال��ذي يتحدى املفاهيم
النمطية حول الطاقة ويهدف يف الوقت
نف�سه �إىل ت�شجيع احل��وار ح��ول تط ّور
قطاع الطاقة ”.من ناحيته قال هيلموت
فون �سرتوف الرئي�س التنفيذي ل�شركة
��س�ي�م�ن����س الأمل��ان �ي��ة يف دول� ��ة الإم � ��ارات
وم�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط� “ :أ�صبح
معر�ض ويتيك�س على م��دار العقدين
املا�ضيني �أحد الأحداث العاملية الرائدة
يف قطاعات املياه والطاقة والتكنولوجيا
ونت�شرف يف �سيمن�س ب ��أن ن�ك��ون راعي
اليوبيل امل��ا��س��ي للن�سخة ال�ق��ادم��ة من
امل�ع��ر���ض .ونتطلع �إىل مناق�شة �أحدث
االب�ت�ك��ارات يف ه��ذه القطاعات والتعلم
م��ن ��ش��رك��ائ�ن��ا ك�م��ا ��س� ُن���ش��ارك احل�ضور
مبجموعة من �أحدث ابتكاراتنا املطبقة
واملخططة م��ن قبل �شركائنا يف هيئة
ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي ويف م��وق��ع �إك�سبو
 2020دبي».

اقت�صادية دبي تدعــو ال�شركات لاللتزام مب�ستجدات الإجراءات التنظيمية

•• دبي-الفجر:

يف �إط��ار التعميم رق��م  5ال���ص��ادر ع��ن وزارة االقت�صاد
يف م��ار���س  ،2021نظمت اقت�صادية دب��ي �سل�سلة من
الندوات االفرتا�ضية لأ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين
على �صعيد �إم��ارة دب��ي ،خ�لال الربع الأخ�ير من العام
احل��ايل لت�شجيعهم على االمتثال التام للتدابري التي
يجري اعتمادها على ال�صعيد الوطني تعزيزاً لل�شفافية
ومكافحة �أن�شطة غ�سل الأموال.
مت تنظيم ه��ذه ال �ن��دوات االف�ترا��ض�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون مع
�شركة ايه جيه �إم �إ�س جلوبال ال�ست�شارات مكافحة غ�سل
الأموال والتي تتخذ من دبي مقراً لها ،كجزء من املهام
اال�سرتاتيجية القت�صادية دبي تعزيزاً لدورها الفعال
يف دع��م جمتمع الأع �م��ال و��س�ه��ول��ة مم��ار��س��ة الأعمال
ال�ت�ج��اري��ة يف دب ��ي ،ح�ي��ث ا��س�ت�ه��دف��ت ت��وع�ي��ة �أك�ث�ر من
� 10000شركة.
تزامنت اجلل�سة التوعوية الأوىل من �سل�سلة الندوات
االفرتا�ضية مع احلملة التي �أطلقتها وزارة االقت�صاد
ل��دع��وة ج�م�ي��ع �أ� �ص �ح��اب الأع �م ��ال وامل �ه��ن غ�ي�ر املالية
املحددة ( )DNFBPيف دولة الإمارات العربية املتحدة
للت�سجيل يف نظام وح��دة املعلومات املالية goAML
ونظام الإب�ل�اغ الآيل عن قوائم العقوبات قبيل نهاية
�شهر مار�س  .2021وا�ستهدفت اقت�صادية دبي خم�س
فئات من �أ�صحاب الأع�م��ال واملهن غري املالية املحددة
بحيث �شملت :الو�سطاء وال��وك�لاء العقاريني ،وجتار
املعادن والأحجار الكرمية ،املدققني ،ومزودي اخلدمات

لل�شركات وامل�ست�شارين القانونيني .وت�شمل الأعمال
واملهن غري املالية املحددة جمموعة وا�سعة من الأن�شطة
غري املالية الأك�ثر تعر�ضاً ملخاطر غ�سل الأم��وال .يعد
ت���س�ج�ي��ل الأع� �م ��ال وامل �ه��ن غ�ي�ر امل��ال �ي��ة امل� �ح ��ددة على
 goAMLون�ظ��ام الإب�ل�اغ الآيل ع��ن ق��وائ��م العقوبات
�إلزامياً وفقاً للقانون االحت��ادي رقم  20لعام 2018
ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�إجراءات
ت�ن�ف�ي��ذه وف �ق �اً ل �ق��رار جم�ل����س ال � ��وزراء رق ��م  10لعام
 .2019كما ا�ست�ضافت اقت�صادية دب��ي جولة �أخرى
من ال�ن��دوات االفرتا�ضية حلث ال�شركات على تقدمي
بيانات امل��ال��ك امل�ستفيد مبوجب ق��رار جمل�س الوزراء
الإم��ارات��ي رق��م ( )58لعام  ،2020حيث دع��ت جميع
ال�شركات امل�سجلة يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
للك�شف عن هوية امل�ستفيد احلقيقي من خالل تقدمي
جميع التفا�صيل الالزمة لإدراج ا�سم امل�ستفيد(ين) يف
ال�سجل التجاري ك�أحد متطلبات امتثال ال�شركات يف
الدولة مبا يواكب �أف�ضل املمار�سات الدولية.
وحققت �سل�سلة ال�ن��دوات االفرتا�ضية جناحاً ملمو�ساً
و��ص��دى وا�سعاً انعك�س على ا�ستجابة قطاع كبري من
�أ�صحاب الأع�م��ال واملهن غري املالية امل�ح��ددة ومزودي
خدمات مكافحة غ�سل الأم��وال وتزويدهم باملعلومات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة والتنظيمية
والت�شغيلية للت�سجيل على من�صة  goAMLوتعبئة
معلومات امل�ستفيد احلقيقي.
ويف ه��ذا ال �� �ص��دد ،ق��ال �أح �م��د ال �ه��اج��ري ،م��دي��ر �إدارة
ال�ت���ش��ري�ع��ات وال��درا� �س��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ق�ط��اع احلوكمة

وال�ت���ش��ري�ع��ات يف اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي“ :ن�سعى م��ن خالل
تنظيم ه��ذه ال �ن��دوات �إىل م�ساعدة ال���ش��رك��ات يف فهم
م�ت�ط�ل�ب��ات وم��زاي��ا االم �ت �ث��ال ل�ل��إج ��راءات التنظيمية
املتعلقة مبكافحة �أن�شطة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
وت�سجيل بيانات امل�ستفيد احلقيقي يف من�صة ،goAML
جتنباً لأي تبعات قانونية .وقد ا�ست�ضافت هذه الندوات
كوكبة م��ن امل���س��ؤول�ين واخل�ب�راء املتخ�ص�صني الذين
ع�ك�ف��وا ع�ل��ى ��ش��رح تفا�صيل عملية الت�سجيل و�إع ��داد
التقارير بب�ساطة وو�ضوح».
كما �أعرب الهاجري عن تقديره جلهود �أ�صحاب الأعمال
واملهن غري املالية املحددة ،الذين مل يكتفوا بامل�شاركة
ف�ح���س��ب يف ال� �ن ��دوات االف�ت�را� �ض �ي��ة ،ول �ك �ن �ه��م ب� ��ادروا
بالت�سجيل �أي�ضاً يف من�صة  goAMLمما يربز ت�ضافر
ج�ه��ود اقت�صادية دب��ي وجمتمع الأع �م��ال على �صعيد
الإمارة بهدف تلبية توقعات املجتمع الدويل فيما يتعلق
باالمتثال لت�شريعات مكافحة غ�سل الأموال.
وم��ن جانبه ،ق��ال �أبهي�شيك جاجو ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ملجموعة �“ :AJMSأن م�ساعي اقت�صادية
دبي يف هذا املجال حققت �إجنازات وا�سعة النطاق وغري
م�سبوقة يف �سبيل رفع م�ستوى وعي قطاع الأعمال يف
�إم ��ارة دب��ي مبتطلبات مكافحة غ�سل الأم ��وال خا�ص ًة
�أ��ص�ح��اب الأع �م��ال وامل�ه��ن غ�ير املالية امل�ح��ددة مقارن ًة
بكثري من دول العامل.
توفر وزارة االقت�صاد على موقعها الإلكرتوين �إمكانية
الت�سجيل املجاين يف من�صة  goAMLونظام الإبالغ
الآيل لقوائم العقوبات .كما ميكن لل�شركات امل�سجلة يف

دبي �إ�ضافة بيانات امل�ستفيد احلقيقي عن طريق ت�سجيل
الدخول �إىل �صفحة اخلدمات الإلكرتونية يف اقت�صادية
دب��يhttps://eservices.dubaided.gov.ae/ :
 BeneficiaryOwnerتت�ضمن ب�ي��ان��ات امل�ستفيد
احلقيقي املطلوبة اال�سم واجلن�سية والنوع ورقم جواز
ال�سفر وع �ن��وان الإق��ام��ة ورق��م ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول .كما
ي�ج��ب ع�ل��ى جميع ال���ش��رك��ات امل�سجلة يف دب��ي ت�سجيل
بيانات املالك امل�ستفيد بغ�ض النظر عن فئتها (جتارية
�أو مهنية �أو �صناعية) �أو �شكلها القانوين.

ل�ت�م�ك�ين امل��وظ �ف��ات الإم ��ارات� �ي ��ات يف امل�ج�م��وع��ة من
حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من قدراتهن.
وج � ��رى �إط �ل ��اق ال�ب�رن ��ام ��ج خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ات قمة
جم��ال����س الإدارة  2021ال�ت��ي تعترب ح��دث �اً ب ��ارزاً
يُعقد يف �أبوظبي بهدف تخطي التحديات املتعلقة
بتوزيع ن�سب متثيل اجلن�سني يف جمال�س الإدارة،
وج��رى ت�صميمه لت�سريع امل�سار املهني للمواطنات
الإماراتيات ذوات الإمكانات العالية و�إعدادهن ل�شغل
منا�صب يف م�ستويات الإدارة العليا وجمل�س الإدارة،
كي تتمكنّ من و�ضع خطط ا�سرتاتيجية لتطورهن
الوظيفي وتعزيز فر�صهن من خالل ا�ستخدام �أدوات

التفكري الت�صميمي.
و�ستقوم م�ؤ�س�سة “�آرورا ”50بت�شكيل جلنة الختيار
امل�شاركات يف الربنامج وفقاً ملعايري رفيعة امل�ستوى
تتواءم مع ا�سرتاتيجية جمموعة موانئ �أبوظبي ،كما
�سيتم توظيف �أدوات تقييم من جهات خارجية بهدف
و�ضع قوائم امل�شاركات الأجدر لاللتحاق بالربنامج.
وي�شتمل الربنامج على ور�ش عمل افرتا�ضية و�أخرى
تتطلب ح�ضوراً �شخ�صياً ،بالإ�ضافة �إىل كتيب حول
ال�برن��ام��ج وم��راج��ع م�ت��واف��رة ع�بر �شبكة الإنرتنت،
و�أدوات ت��دري��ب عملي وح�ل�ق��ات بحث يتوجب على
امل�شاركات �إمتامها.

وقالت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان
ال�شريك امل�ؤ�س�س لـ”�آرورا “ :”50ميثل تعاوننا
مع جمموعة موانئ �أبوظبي حمطة مهمة يف �سياق
جهودنا لتعزيز التنوع بني اجلن�سني وحتقيق االزدهار
للجميع يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة� .سنعمل
من خالل برنامج “جلوو” على م�ساعدة املجموعة
على حت��دي��د امل �ه��ارات الإم��ارات �ي��ة الن�سائية ،ور�سم
م�سارات مهنية �أكرث جناحاً للموظفات الإماراتيات،
وتعزيز ك ّم املواهب املتواجدة �ضمن �صفوف الن�ساء
امل�ؤهالت ل�شغل منا�صب �إداري��ة عليا وقيادية وعلى
م�ستوى جمل�س الإدارة».

جمموعة موانئ �أبوظبي وم�ؤ�س�سة �آرورا 50تتعاونان لتمكني املر�أة الإماراتية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أب��رم��ت جمموعة م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي ،امل�ح��رك العاملي
ال��رائ��د ل�ل�ت�ج��ارة واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة� ،شراكة
جديدة مع “�آرورا ،”50امل�ؤ�س�سة االجتماعية التي
تكر�س جهودها بهدف حتقيق التوازن بني اجلن�سني
يف جمال�س �إدارة امل�ؤ�س�سات الرائدة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،حيث تهدف امل�ؤ�س�ستان من خالل
ال�شراكة اجلديدة �إىل خلق بيئة عمل �أكرث �شمولية
وتكام ً
ال من خالل برنامج “جلوو» ()GLOW
املتخ�ص�ص ال��ذي ي�شكل �آلية دعم وت�شجيع منا�سبة

االحتاد لل�شحن تو�سع ح�ضورها يف �أفريقيا وتوقع اتقافية مع �أ�سرتال للطريان واخلطوط اجلوية الكينية
•• �أبوظبي-الفجر:

ك���ش�ف��ت االحت � ��اد ل�ل���ش�ح��ن ،ذراع عمليات
ال���ش�ح��ن واخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة التابع
مل�ج�م��وع��ة االحت� ��اد ل �ل �ط�يران ،ع��ن تو�سيع
ح�ضورها �ضمن قطاع الأدوي��ة يف �أفريقيا
عرب توقيع اتفاقية على م�ستوى اخلدمة
م��ع �أ��س�ترال للطريان واخل�ط��وط اجلوية
الكينية ،لتوفري حلول �شحن جوي موثوقة
وفعالة م��ن حيث التكلفة يف جميع �أنحاء
القارة.
ً
ُت�ش ّغل �أ��س�ترال للطريان �أ�سطوال من 14
ط ��ائ ��رة � �ش �ح��ن م ��ن م��رك��زه��ا يف نريوبي
وجوهان�سربغ ،وتقدم خدماتها ل�شبكة من
 15وجهة �أفريقية .ومن املقرر �أن ت�ستفيد
االحت��اد لل�شحن من هذه الوجهات لزيادة
توزيع اللقاحات يف جميع �أنحاء �إفريقيا.
وي�أتي التعاون بني االحتاد لل�شحن و�أ�سرتال
ل�ل�ط�يران نتيجة طبيعية لع�ضويتهما يف
االحت ��اد ال ��دويل لل�شحن اجل��وي وف��ارم��ا.
�أيرو ،اجلهتان امل�س�ؤولتان عن �إطالق مبادرة
�صن ريز ،وهو م�شروع م�شرتك يوفر فر�صة
التعاون بني مزودي خدمات �شحن الأدوية

ع�بر خمتلف ال�ق�ط��اع��ات لإدارة اخلدمات
اللوج�ستية املعقدة لتوزيع اللقاحات.
وت�شكل هذه االتفاقية على م�ستوى اخلدمة،
�أول اتفاقية بني عدة خطوط جوية لنقل
الأدوي��ة .وت�ضمن �أن يلتزم �شركاء االحتاد
لل�شحن ب�أحدث لوائح ومعايري ممار�سات
ال�ت��وزي��ع اجل �ي��دة ول��وائ��ح االحت ��اد الدويل
للنقل اجلوي التي تنظم نقل الأدوي��ة ،و�أن
ي�ت��م ت��وح�ي��د وتنفيذ العمليات وف��ق �أعلى
معايري اجل ��ودة ،ب��دءاً م��ن احل�ج��ز و�صو ًال
ملناولة هذه ال�سلع احل�سا�سة.
ور� � �س � �م� ��ت االحت � � � � ��اد ل �ل �� �ش �ح��ن خ� �ط ��وات
وم�س�ؤوليات هذه االتفاقية لت�سهيل النقل
بني ال�شركتني ،وتعزيز ال�شفافية ،و�ضمان
اال� �س �ت �خ��دام ال���س�ل�ي��م وامل �� �ش��ارك��ة الفاعلة
للوثائق اخلا�صة بالأدوية ،مبا يف ذلك دقة
املل�صقات والبيانات.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ه��ذا امل��و� �ض��وع ،ق��ال ب��در �آل
علي مدير جت��اري �أول الإم ��ارات وال�شرق
الأو�سط وت�أجري طائرات ال�شحن يف االحتاد
لل�شحن“ :ت�ضمن هذه االتفاقية االلتزام
الكامل باملتطلبات الالزمة لنقل املنتجات
الدوائية ،ف�ض ًال عن تعزيز ح�ضور االحتاد

لل�شحن يف �أف��ري �ق �ي��ا ،وال �ت ��أك �ي��د للعمالء
ال �ت��زام ��ش��رك��اء االحت ��اد لل�شحن باحلفاظ
على �سالمة �سل�سلة التربيد».
وت�ل�ت��زم االحت ��اد لل�شحن ب�شحن وتخزين
امل�ستح�ضرات ال��دوائ�ي��ة وف��ق نظام تغليف
�سلبي يحافظ على درجات احلرارة ل�شحنات
املنتجات �ضمن ال�ن�ط��اق امل�ضبوط البارد
(م��ن � 2+إىل  8+درج ��ة م�ئ��وي��ة) ،ودرجة
ح��رارة الغرفة امل�ضبوطة (م��ن � 15+إىل
 25+درج��ة مئوية) ودرج��ة ح��رارة الغرفة
امل�ضبوطة املعززة (من � 2+إىل  25+درجة
مئوية).
ومن جانبه ،قال �ساجنيف جاديا ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة �أ� � �س�ت��رال �أفيي�شن:
“ي�سعدنا ال �ت �ع��اون م��ع االحت� ��اد لل�شحن
للم�شاركة يف �إي�صال لقاحات كوفيد19-
�إىل �أفريقيا ،حيث تعزز عالقات ال�شراكة
وال �ت �ع��اون ��ض�م��ن ق �ط��اع ال �ط�ي�ران و�صو َل
اللقاحات وال�ت��وزي��ع ال�ع��ادل لها ،وم��ن هنا
ج��اءت فكرة ال�شراكة بني االحت��اد لل�شحن
و�أ� � �س �ت�رال ل �ت��وف�ير ح ��لٍ � �ش��ام��لٍ لإي�صال
اللقاحات �إىل �أفريقيا».
ب � ��دوره ،ق ��ال ب�ي�تر م��و� �س��وال ،امل��دي��ر العام

للخطوط اجل��وي��ة الكينية“ :ي�سر �شركة
اخل � �ط� ��وط اجل� ��وي� ��ة ال �ك �ي �ن �ي��ة لل�شحن
االن�ضمام �إىل االحت��اد لل�شحن يف مبادرة
ائتالف الأم��ل لتوفري احللول اللوج�ستية
يف �أف��ري�ق�ي��ا .ومت�ث��ل ه��ذه ال���ش��راك��ة خطوة
هامة نحو حتقيق ه��دف امل��رك��ز الأفريقي
ملكافحة الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها املتمثل
بتطعيم  60يف املائة من �سكان �أفريقيا �ضد
كوفيد 19-بحلول ع��ام  ،2022ال �سيما
�أن ن�سبة احلا�صلني على اللقاح حالياً مل
تتجاوز  2.5يف املائة ،لي�صبح ذلك الهدف
ح��اج��ة �أ�سا�سية و��ش��رط�اً م�سبقاً النتعا�ش

ال �ط�ي�ران يف �أف��ري �ق �ي��ا» .وت �ع��زز اتفاقية
االحت � ��اد ل�ل���ش�ح��ن م ��ع اخل �ط ��وط اجلوية
الكينية و�أ�سرتال للطريان مكانة �أبوظبي
بو�صفها م��رك��زاً لوج�ستياً عاملياً ي�سهم يف
ت�سهيل توزيع اللقاحات يف �أفريقيا ،حيث
تغطي �أب��وظ�ب��ي ال�ي��وم  27وج�ه��ة مت�صلة
و 4وج�ه��ات غ�ير مت�صلة .كما ت�سهم هذه
االتفاقية يف تعزيز �إمكانات ائتالف الأمل،
وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف
الإم��ارات املخت�صة ب�سل�سلة التوريد والتي
توفر م�ساعدات ملكافحة كوفيد يف العامل
من مقرها يف العا�صمة الإماراتية.
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اينوك لينك ت�ستعر�ض �أف�ضل ممار�سات اال�ستدامة
خالل معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية 2021

•• دبي-وام:

ت�شارك “اينوك لينك” ،املن�صة الرقمية ال�شاملة لتوفري خدمات تو�صيل
وقود املركبات لل�شركات يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتابعة ملجموعة
اينوك ،يف فعاليات معر�ض “ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية ،”2021
حيث ت�ستعر�ض جمموعتها املتميزة �أف�ضل ممار�سات اال�ستدامة و�أعلنت
“اينوك لينك” خ�ل�ال م�شاركتها يف الن�سخة ال�ث��ال�ث��ة وال�ع���ش��ري��ن من
معر�ض “ويتيك�س ودب��ي للطاقة ال�شم�سية” يف م��وق��ع �إك�سبو 2020
دبي ،عن تعاونها مع �شركة “داميلر للمركبات التجارية ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا” بهدف ت�سليط ال�ضوء على م�ستقبل التنقل وحلول النقل
احل�ضري امل�ستدامة.
و�س ُتنقل �شاحنة “فو�سو �إي كانرت”الكهربائية امل�ب�ت�ك��رة م��ن داميلر،
واملعرو�ضة يف معر�ض “ويتيك�س” �إىل حمطة خدمة اينوك امل�ستقبلية
يف موقع �إك�سبو  2020دبي .وتعد “�إي كانرت” من ال�شاحنات اليابانية
الكهربائية الرائدة املخ�ص�صة للأعمال اخلفيفة ،وح ً
ال متميزاً للنقل دون
�أية انبعاثات و�ضو�ضاء .وتوفر املركبة مزيداً من الراحة لل�سائقني ،كما
�أنها ت�سهم يف تقلي�ص تكاليف ال�صيانة على امل�شغلني ومتثل خياراً �أكرث
ا�ستدامة للتنقل احل�ضري .و قال �سعادة �سيف حميد الفال�سي ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة اي �ن��وك“ :ن�أخذ على عاتقنا ال�ت��زام�اً را��س�خ�اً جتاه
امل�ساهمة يف تعزيز الوعي وت�شجيع اخلطوات البناءة العتماد حلول الطاقة
النظيفة واملتجددة ،وذلك انطالقاً من حر�صنا على تعزيز اال�ستدامة التي
مت ّثل ركيزة حمورية لنموذج �أعمالنا ،وموا�صلة دعم التزام دولة الإمارات
العربية املتحدة بتطبيق املنهجيات املبتكرة لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وت�أتي �شراكتنا مع ’داميلر للمركبات التجارية ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا‘ يف �إط��ار مبادراتنا امل�ستدامة وان�سجاماً م��ع �شعار ’�إلهام من
الطاقة‘ جلناحنا يف �إك�سبو  2020دبي ،احلدث الرائد الذي ي�سعى لأن
يكون واح��داً من �أكرث الفعاليات العاملية ا�ستدامة» .ومن خالل �أ�سلوبها
يف تو�صيل الوقود وا�ستخدامها ال�شاحنة الكهربائية بالكامل والأوىل من
نوعها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام �أج��ود �أن��واع الوقود مثل “بيوديزل»  B5/و
 ،/B20ت ّعد “اينوك لينك” �سباقة يف توفري حلول مبتكرة ت�سهم يف
حماية البيئة ودعم عمليات التنمية املتوا�صلة للبنية التحتية.

وكالة «�إ�س �آند بي جلوبال» متنح �شركة العني
الأهلية للت�أمني ت�صنيف القوة املالية يف الفئة A

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت وكالة “ �إ���س �آن��د بي جلوبال” للت�صنيفات الإئتمانية م�ؤخراً عن
منح ت�صنيف القوة املالية ل�شركة العني الأهلية للت�أمني يف الفئة  -Aمع
نظرة م�ستقرة .وي��أت��ي منح �شركة العني الأهلية ه��ذا الت�صنيف يف ظل
الأداء الإيجابي الذي حققته ال�شركة ،وتركيزها على حتقيق قيمة �أعلى
للم�ساهمني .وقامت وكالة موديز الدولية م��ؤخ��راً بت�صنيف ال�شركة يف
الفئة  A3مع نظرة م�ستقرة .وتعك�س هذه الت�صنيفات الإئتمانية الدولية
مكانة �شركة العني الأهلية للت�أمني ال�سوقية و عالمتها التجارية ،كونها
تعد راب��ع �أك�بر �شركة ت�أمني يف �سوق الت�أمني يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة من حيث حجم الأق�ساط كما يف نهاية عام .2020
و متلك �شركة العني الأهلية للت�أمني اخل�برة التقنية اجليدة يف �أعمال
خ�ط��وط ال�ن�ف��ط وال �غ��از� ،إىل ج��ان��ب ت�ع��اون�ه��ا م��ع ك�بري��ات ��ش��رك��ات �إع ��ادة
الت�أمني العاملية مما �أك�سبها ثقتها .و جنحت �شركة العني الأهلية للت�أمني
يف حتقيق ربحية �إكتتاب قوية  ،وا�ستمرت يف الإع�لان عن ربحها ال�صايف
اجليد يف الن�صف الأول من عام  ،2021و متت ت�سوية املطالبة الأكرب على
م�ستوى العامل يف جمال الطاقة ،والتي بلغت  1.5مليار دوالر �أمريكي مت
ت�سديدها بالكامل يف �أبوظبي م�ؤخراً.

النقد العربي يقدم قر�ضا جديدا
للأردن بقيمة  63مليون دوالر

•• �أبوظبي -وام:

ق��دم �صندوق النقد العربي قر�ضا تعوي�ضيا ج��دي��دا للمملكة الأردنية
الها�شمية بقيمة  63مليون دوالر بهدف توفري امل��وارد املالية مبا يدعم
الو�ضع املايل للمملكة و يلبي احتياجاتها الطارئة.
وقع القر�ض عن اململكة الأردنية الها�شمية معايل الدكتور حممد حممود
الع�سع�س وزي��ر املالية وع��ن �صندوق النقد العربي معايل الدكتور عبد
الرحمن بن عبداهلل احلميدي ،املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة .
وقال ال�صندوق يف هذا ال�صدد �إنه يتابع عن كثب تطورات االقت�صاد الأردين
و التحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة ويعمل من خالل �شراكة
مثمرة مع احلكومة الأردنية على توفري �أجنع ال�سبل ملواجهة التحديات
املختلفة عرب ا�ستكمال الإجراءات لتقدمي قر�ض �آخر للأردن لدعم اجلهود
احلكومية الرامية لتعزيز البيئة املواتية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
و ي��در���س ال�صندوق يف ال��وق��ت احل��ايل طلبات ع��دد م��ن ال��دول الأع�ضاء
الأخرى لال�ستفادة من موارده املالية ويعمل على ا�ستكمال الإج��راءات يف
هذا ال�ش�أن مبا يكفل توفري الدعم ب�أق�صى �سرعة ممكنة ،ومبا ميكن الدول
الأع�ضاء من ا�ستيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها املالية ملواجهة
التحديات املختلفة.
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يف حوار مع وزيرة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب على �أر�ض �إك�سبو  2020دبي

�شما املزروعي � :إطالق �شعار املناخ و التنوع احليوي على الأ�سبوع الأول من فعاليات
�إك�سبو  2020دبي م�ؤ�شر وا�ضح على دعم القيادة جهود العمل املناخي العاملي وجعله �أولوية
•• دبي-وام:

26

مياه وكهرباء الإمارات ت�ستكمل بنجاح املزاد الأول
من نوعه ل�شهادات الطاقة النظيفة يف �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة مياه وكهرباء الإم��ارات  hlsعن االنتهاء من املزاد الأول
من نوعه ل�شهادات الطاقة النظيفة « »CECsيف �أبوظبي بنجاح بعد
�إطالق ال�سيا�سة التنظيمية لإ�صدار �شهادات الطاقة النظيفة من قبل
دائرة الطاقة يف �أبوظبي.
وك��ان��ت دائ��رة الطاقة يف �أب��وظ�ب��ي ق��د �أطلقت يف وق��ت �سابق م��ن �شهر
�أغ�سط�س امل��ا��ض��ي خمطط ��ش�ه��ادات ال�ط��اق��ة النظيفة وال ��ذي ت�ضمن
توفري �شهادات للطاقة الناجتة من حمطات الطاقة النووية لل�شراء يف
�سابقة هي الأوىل من نوعها عاملياً ،لتمكني ال�شركات العاملة يف �أبوظبي
من حتقيق �أهداف اال�ستدامة اخلا�صة بها ،وتوفري �آلية لتوثيق م�صادر
�إنتاج وا�ستهالك الكهرباء املتجددة �أو النظيفة وبالتايل تقليل انبعاثات
الكربون.
وتكمن �أهمية �شهادات الطاقة النظيفة يف متكني ال�شركات التي تتخذ
م��ن �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي م�ق��راً لها م��ن التناف�س على ال�صعيد العاملي مع
نظرائها با�ستخدام ��ش�ه��ادات معرتف بها دول�ي�اً ت��ؤك��د �إ�سهاماتهم يف
احلفاظ على البيئة.
و ُتع ّد �شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئي�سية املعنية
بتنفيذ خمطط �إ�صدار هذه ال�شهادات يف �أبوظبي حيث تقوم ال�شركة
�سجل الوحيد وم�شغل امل��زاد لت�أ�سي�س �سوق �أولية لهذه الأداة
ب��دور امل ُ ِّ
اجلديدة.
منذ �إطالق دائرة الطاقة لل�سيا�سة التنظيمية ل�شهادات الطاقة النظيفة،
با�شرت �شركة مياه وكهرباء الإمارات التن�سيق مع كربى ال�شركات التي
تتخذ من �أبوظبي مقراً لها والعاملة يف قطاعات الطاقة وال�صناعة
والتجارة والرعاية ال�صحية وجت��ارة التجزئة لبدء عملية الت�سجيل
للم�شاركة يف �أول مزاد من نوعه ل�شهادات الطاقة النظيفة.
وقال عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات:
“ يُعدُّ خمطط �إ��ص��دار �شهادات الطاقة النظيفة م�ب��ادرة جديدة من
نوعها ،ومثا ًال حياً على جهود �إمارة �أبوظبي يف �إطالق مبادرات طموحة
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة « .
و�أ�ضاف  “ :لقد عك�س تفاعل كربى ال�شركات من عدة قطاعات يف �أبوظبي
يف املزاد الأول م�ستوى كبرياً من االهتمام بهذه املبادرة اجلديدة و�أكد
رغبة ال�شركات الكربى يف الإ�سهام يف اتخاذ �إجراءات ملمو�سة للحد من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون .ونتطلع قدماً للو�صول �إىل عدد �أكرب من
ال�شركات يف ال�سوق لتمكينها من حتقيق �أهداف اال�ستدامة مع �إطالق
املزاد الثاين يف �شهر دي�سمرب  ”.2021ومت ت�صميم هذه ال�شهادات من
قبل دائرة الطاقة ا�ستناداً �إىل “نظام تتبع ال�سمات” اخلا�ص ب�شهادات
الطاقة املتجددة واملعرتف به دولياً الذي طورته املنظمة الدولية ملعيار
�شهادات الطاقة املتجددة «.»I-REC
و ُت���س�ه��م ��ش�ه��ادات ال�ط��اق��ة النظيفة يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
الناجمة عن �إن�ت��اج الطاقة وتوفري �آلية توثيق معتمدة ُتلبي الطلب
املتزايد من قبل ال�شركات والأ�سر للم�ساهمة يف جهود مكافحة التغري
املناخي وحتقيق �أهداف �إزالة الكربون من قطاع الطاقة.
ويتم �إ�صدار �شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة يف �أبوظبي
بوحدات  1ميجاوات يف ال�ساعة عند تلقي طلب من امل�سجل الوحيد.
و ُتعد �شهادات الطاقة النظيفة حالياً الآلية الوحيدة يف �أبوظبي لت�أكيد
الفوائد البيئية واالقت�صادية التي يتم حتقيقها با�ستخدام الطاقة
املتجددة والنظيفة .وميكن لأي �شخ�ص �شراء هذه ال�شهادات ل�ضمان �أن
الكهرباء امل�ستهلكة خالية من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
ومن جهته قال فران�سوا براي�س ،مدير �إدارة الوقود وال�ش�ؤون التجارية
يف �شركة م�ي��اه وك�ه��رب��اء الإم � ��ارات“ :بينما ن �ب��د�أ يف تطوير خمطط
�شهادات الطاقة النظيفة يف �أبوظبي ،ف�إننا ن�شجع ال�شركات املهتمة
بالبيئة ،مبختلف �أح�ج��ام�ه��ا ،على التوا�صل معنا للم�شاركة يف هذه
املبادرة الهامة� .ستلعب �شهادات الطاقة النظيفة دوراً ا�سرتاتيجياً مهماً
يف م�ساعدة ال�شركات على حتقيق �أهداف اال�ستدامة اخلا�صة بها».
اجلدير بالذكر �أن �شركة مياه وكهرباء الإم��ارات �ستنظم امل��زاد الثاين
ل�شهادات الطاقة النظيفة يف �شهر دي�سمرب .2021

�أك��دت معايل �شما بنت �سهيل بن فار�س
املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب �أن
ال�شباب هو الطاقة الرئي�سية املحركة
للجهود العاملية يف جمال العمل املناخي،
داعية ال�شباب يف املنطقة وال�ع��امل ،ويف
مقدمتهم زوار “مركز دب��ي للمعار�ض
يف �إك���س�ب��و  2020دبي” لالن�ضمام
جلهود جمل�س ال�شباب العربي للتغري
امل�ن��اخ��ي م��ن �أج ��ل ال�ت���ص��دي لتحديات
التغري املناخي.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م���ش��ارك��ة م�ع��ال�ي�ه��ا يف
جل�سة ح��واري��ة �ضمن فعاليات الدورة
ال�سابعة م��ن القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر التي تعقد على �أر���ض �إك�سبو
 2020دب� ��ي ي ��وم ��ي  6و � 7أكتوبر
 2021يف م��رك��ز دب ��ي ل �ل �م �ع��ار���ض يف
�إك�سبو  2020دب��ي بتنظيم م��ن هيئة
ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي وامل�ن�ظ�م��ة العاملية
ل�لاق�ت���ص��اد الأخ �� �ض��ر ،وب��ال���ش��راك��ة مع
اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن
ت �غ�ير امل �ن��اخ  ، UNFCCCوالتي
ت�شكل �إح��دى �أب��رز الفعاليات يف جمال
االقت�صاد الأخ�ضر على م�ستوى العامل،
ح �ي��ث ي �ت��م ت �ن �ظ �ي��م ال �ق �م��ة يف دورت �ه ��ا
ال�سابعة ح�ضورياً واف�ترا��ض�ي�اً لإتاحة
الفر�صة لأك�بر عدد من امل�شاركني من
جميع �أنحاء العامل حل�ضور فعالياتها.
وق��ال��ت م �ع��ايل وزي� ��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال���ش�ب��اب  -يف اجل�ل���س��ة احل��واري��ة التي
�أدارت �ه��ا �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�أب��زي دجيما ،املبعوث اخلا�ص للرئي�س
حل�شد امل� ��وارد حتقيقاً لأه� ��داف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة وتغري املناخ،
من بوركينا فا�سو � : -إنها لر�سالة قوية
م�ؤثرة من �إك�سبو  2020املنعقد على
�أر���ض الإم��ارات �أن يكون الأ�سبوع الأول
من فعالياته العاملية حتت �شعار “املناخ
والتنوع احليوي” ،وه��و م�ؤ�شر وا�ضح
ع�ل��ى دع��م ق �ي��ادة دول ��ة الإم � ��ارات جهود
ال�ع�م��ل امل�ن��اخ��ي ال�ع��امل��ي وج�ع�ل��ه �أولوية
م��رك��زي��ة .و�أ� �ض��اف��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  :املناخ

ال�شباب اليوم قدوة يف العمل املناخي وهم من يقود التغيري ولديهم �أفكار ور�ؤى مبتكرة للتعامل مع تغري املناخ
يتجه نحو ت�غ�ي�يرات ج��ذري��ة ،ودرجات
احلرارة ترتفع ،وم�ستويات مياه البحر،
واملخاطر على �صحة الإن�سان والتنوع
احل �ي��وي ك��ذل��ك ،وال�ت��داع�ي��ات ال�سلبية
على الأم��ن ال�غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي تت�صاعد،
وت�ؤثر على كوكبنا بوترية هي الأ�سرع يف
التاريخ الب�شري  ..وهذا بال �شك نتيجة
م�ب��ا��ش��رة ل�ل���س�ل��وك الإن �� �س��اين ،بح�سب
ر�سائل الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ  /IPCC/وتقارير اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
./UNFCCC/
و�أك� ��دت معاليها �أن ال���ش�ب��اب اخ �ت��ار يف
خمتلف �أنحاء العامل �أخذ زمام املبادرة
على نطاق غري م�سبوق ،وال�شباب اليوم
هم قدوة يف العمل املناخي ،يف درا�ساتهم
و�أب �ح��اث �ه��م وم� �ب ��ادرات� �ه ��م ويف �أماكن
عملهم ،ب�شغفهم ومعارفهم وخرباتهم
والتزامهم بالعمل البيئي.
و�أ��ض��اف��ت معاليها :ال�شباب يلهموننا
اليوم لتحقيق تطلعاتهم نحو م�ستقبل
�أف�ضل وي�ق��ول��ون لنا �أن��ه م��ا زال هناك
ف�سحة م��ن ال��وق��ت والأم ��ل ،والطريقة
لإح��داث تغيري حقيقي هي الدفاع عن
القيم الإيجابية التي ي�ؤمن بها ال�شباب.

وق��ال��ت م�ع��ايل �شما امل��زروع��ي � :شبابنا
م��رن ،ومبدع ،وميتلك قيم اال�ستدامة
واحلفاظ على البيئة يف هويته وثقافته
وت��راث��ه ،ومل�ست م��دى ال�شغف وااللتزام
لل�شباب العربي بالق�ضايا التي تهمه،
ول��ذل��ك �أط �ل��ق م��رك��ز ال���ش�ب��اب العربي
جمل�س ال�شباب العربي للتغري املناخي،
وه��ي من�صة مت� ّك��ن ال���ش�ب��اب يف العامل
ال�ع��رب��ي م��ن امل���ش��ارك��ة يف ج�ه��ود العمل
املناخي وحماية البيئة وتعزيز التعاون
الإقليمي يف العمل من �أجل املناخ.
و�أ�ضافت � :إطالق جمل�س ال�شباب العربي
للتغري املناخي ي�أتي يف وقت مثايل لأن
هذا العقد من الزمن مهم جداً لكوكبنا،
واملجل�س مي ّثل خطوة للأمام يف تفاعل
�شبابنا مع الق�ضايا البيئية ،وهو يدعم
ب�شكل مبا�شر اجلهود الإقليمية حلماية
بيئتنا من عواقب التغري املناخي.
وب �ي �ن��ت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن جم�ل����س ال�شباب
العربي للتغري املناخي مبادرة يدعمها
� �ش��رك��ا�ؤن��ا يف ج��ام�ع��ة ال� ��دول العربية،
ووزارة التغري املناخي والبيئة ،ومكتب
املبعوث اخلا�ص لدولة الإمارات ل�ش�ؤون
التغري املناخي.
وع��ر��ض��ت م �ع��ايل ��ش�م��ا امل��زروع��ي ورقة

ب�ح�ث�ي��ة م ��ن جم�ل����س ال �� �ش �ب��اب العربي
للتغري املناخي حول دور ال�شباب العربي
يف تعزيز ت�ضافر اجلهود لبناء م�ستقبل
م�ستدام ي�شمل كل فئات املجتمع وخا�صة
ال�شباب  ..و�أ�شارت �إىل �أن ال�شباب العربي
�سيلعب دوراً �أك�بر م�ستقب ً
ال يف احلوار
حول الق�ضايا البيئية.
وق��ال��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  :ي���س�ع��دين �أن �أ�ضع
�أم��ام�ك��م ال �ي��وم ن�ت��ائ��ج �أح ��دث درا�ساتنا
بعنوان “جهود ال�شباب” وال�ت��ي حتلل
مدى تفاعل ال�شباب العربي مع ق�ضية
التغيرّ املناخي ،وت�سلط ال�ضوء على �سبل
دعم ال�شباب يف مواجهة التغري املناخي
يف املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،وت�ق��دم معلومات
ق�ي�م��ة وم��دجم��ة م�ت��اح��ة للجميع على
املوقع الإلكرتوين ملركز ال�شباب العربي
يف الق�سم اخلا�ص باملناخ.
و�أ� �ص ��در م��رك��ز ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي ورقة
ب�ح�ث�ي��ة م ��ن جم�ل����س ال �� �ش �ب��اب العربي
للتغري امل�ن��اخ��ي تعر�ض لنتائج درا�سة
��ش�م�ل��ت  22دول� ��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا ورك��زت على
�أه� � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة والبيئة
وال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي ور�� �ص ��دت جمموعة
متنوعة متنامية من املبادرات ال�شبابية

املعنية بق�ضايا البيئة والأم��ن الغذائي
واملائي واحلفاظ على الطبيعة.
وت �� �ش�ي�ر ال� ��ورق� ��ة ال �ب �ح �ث �ي��ة ال �� �ص ��ادرة
ع��ن جم�ل����س ال �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي للتغري
امل �ن��اخ��ي وامل �ت��وف��رة ع �ل��ى م��وق��ع مركز
ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي �إىل �أن  3م��ن  4من
ال�شباب العربي يعتقدون �أن امل�س�ؤولية
م �ت �� �س��اوي��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص جت��اه تطوير تقنيات الطاقة
النظيفة واملتجددة  ..وي��رى  8من كل
 10م��ن ال�شباب يف املنطقة �أن��ه يجب
اال�ستماع القرتاحات ال�شباب يف ق�ضايا
اال�ستدامة.
وتقام الدورة ال�سابعة من القمة العاملية
لالقت�صاد الأخ�ضر يومي  6و � 7أكتوبر
 2021يف م��رك��ز دب ��ي ل�ل�م�ع��ار���ض يف
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ب�صيغة هجينة
ح���ض��وري��ة واف�ترا� �ض �ي��ة ت�ف���س��ح املجال
�أم��ام �أك�بر ع��دد م��ن امل�شاركني حل�ضور
فعالياتها من خمتلف دول العامل ،حيث
ت�شكل من�صة عاملية لعر�ض �أفكار ال�شباب
من الدولة واملنطقة والعامل العربي يف
جم��ال مواجهة التغري املناخي وتبادل
الآراء واخل�ب�راء واحل�ل��ول م��ع ال�شباب
من جهات الكوكب الأربع.

الرقمية” ،الذراع الرقمي لهيئة كهرباء
ومياه دبـي “ديوا” ،فـي خمتلف املجاالت
لتحقيق �أهدافنا امل�شرتكة للو�صول �إىل
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي الأم �ث��ل .ومت��ا��ش�ي�اً مع
مبادرة مبادئ اخلم�سني التي �أعلن عنها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب�ـ��ي ،رع��اه اهلل ،حتر�ص
واح��ة دبـي لل�سيليكون على تعزيز حلول
املدن الذكية واخلدمات الرقمية لت�سهيل
الو�صول �إليها وا�ستخدامها ،م��ا ي�سهم
فـي تعزيز مكانة دبـي ب�شكل خا�ص ودولة
الإم � � ��ارات ب���ش�ك��ل ع ��ام ك��وج �ه��ة مف�ضلة
للأعمال واال�ستثمارات التي ترتكز على
التكنولوجيا.
و�أ� �ض��اف ال�ك�ث�يري“ :تعد ��ش��راك��ة واحة
دب �ـ��ي ل�ل���س�ي�ل�ي�ك��ون م��ع � �ش��رك��ة “مورو”
التابعة ل�ـ “ديوا الرقمية خطوة مهمة
لتعزيز تبني احللول الرقمية فـي واحة
دبـي لل�سيليكون «.
وف � ًق��ا مل ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م�� ،س�ت�ع�م��ل واح ��ة
دبـي لل�سيليكون على ال�تروي��ج خلدمات
“مورو” ب�ين كياناتها ال�ت�ج��اري��ة .وفـي
اجلانب الآخ��ر� ،ستعزز �شركة م��ورو من
خ��دم��ات ال ��واح ��ة ال��رق�م�ي��ة ف�ـ��ي املدينة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وال�ت��روي� ��ج خلدماتها

الرقمية لدفع التحول الرقمي با�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية املبتكرة .و�ستقدم
� �ش��رك��ة “مورو” ب�ع����ض اخل ��دم ��ات من
�ضمنها ،اخل��دم��ات ال�سحابية ،وخدمات
الأم � � ��ن ال� ��� �س� �ي�ب�راين ،وخ ��دم ��ة من�صة
“مورو كونكت” .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
��س�ت��وف��ر ��ش��رك��ة م ��ورو خ��دم��ات �إنرتنت
الأ�شياء للمدن الذكية ،مبا فـي ذلك تتبع
الأ�صول ،و�إدارة الطاقة ،وخدمات املراقبة
ب��ال�ف�ـ�ي��دي��و وامل� �ع ��ززة ب�ت�ق�ن�ي��ات اخل� ��وادم،
وم��راق�ب��ة ج ��ودة امل �ي��اه وال �ه��واء الذكية،
و�سل�سلة التربيد ،و�أح��د تلك اخلدمات
�ستكون  OpenBlueالتابعة ل�شركة
“جون�سون كونرتول الدولية” اخلا�صة
باحلو�سبة ال�سحابية وحتليالت الذكاء
اال�صطناعي املتقدمة والهادفة �إىل دفع
اال�ستدامة وتوفـري الت�شغيل لل�شركات
امل�سجلة �ضمن واحة دبـي لل�سيليكون.
وتك ّر�س واح��ة دبـي لل�سيليكون جهودها
لتمكني خمتلف اخلدمات الذكية كجزء
م��ن م�ساهمتها ف�ـ��ي ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دبـي
الذكية ،والتي تركز على �ستة قطاعات
رئ �ي �� �س �ي��ة وه � � ��ي ،اق �ت �� �ص ��اده ��ا ال ��ذك ��ي،
وحوكمتها الذكية ،وبيئتها الذكية ،و�أبعاد
احلياة الذكية ،والأفراد الأذكياء والتنقل
الذكي.

دبـي لل�سيليكون تتعاون مع مورو لت�سريع التحول الرقمي فـي املدينة التكنولوجية

•• دبـي-الفجر:

و ّق �ع��ت واح ��ة دب �ـ��ي لل�سيليكون ،املدينة
احل ��رة التكنولوجية امل�ت�ك��ام�ل��ة ،ومركز
ال �ب �ي��ان��ات ل�ل�ح�ل��ول امل�ت�ك��ام�ل��ة “مورو”
التابع لـ “ديوا الرقمية” ،الذراع الرقمي
لهيئة كهرباء ومياه دبـي “ديوا” ،مذكرة
تفاهم ب�ه��دف ت�سهيل توفـري اخلدمات
الذكية فـي واحة دبـي لل�سيليكون.
وق ��ام ب�ت��وق�ي��ع امل��ذك��رة امل�ه�ن��د���س م ��روان
ب��ن ح �ي��در ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س الإدارة
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ـ�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة “ديوا
الرقمية” ،وامل �ه �ن ��د� ��س م �ع �م��ر خالد
ال �ك �ث�ي�ري ،ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س التنفـيذي
لل�ش�ؤون الهند�سية واملدينة الذكية فـي
واح ��ة دب�ـ��ي لل�سيليكون ،بح�ضور مطر
املهريي ،ع�ضو جمل�س الإدارة ملجموعة
دي� ��وا ال��رق �م �ي��ة ،وحم �م��د ب ��ن �سليمان،
ال��رئ�ي����س التنفـيذي لـ�شركة “مورو”،
وذل� ��ك ف �ـ��ي ج �ن��اح ال ��واح ��ة ف �ـ��ي معر�ض
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ي ��اه وال� �ط ��اق ��ة والبيئة
(ويتيك�س)  2021ال��ذي يتم تنظيمه
للمرة الأوىل فـي مركز دبـي للمعار�ض
فـي �إك�سبو  2020دبـي.
وت � �ه� ��دف ال� ��� �ش ��راك ��ة ب�ي��ن واح � � ��ة دبـي
لل�سيليكون و �شركة مورو �إىل رفع م�ستوى

الأع�م��ال لكال الطرفـني ومتكينهما من
دع��م جهودهما فـي تعزيز ا�ستخدامات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ف �ـ��ي خمتلف
املجاالت ذات ال�صلة ،متا�شياً مع مبادرة
دبـي  10Xالهادفة جلعل دبـي ال�سباقة
بني مدن امل�ستقبل بع�شر �سنوات.
وتعليقاً على توقيع املذكرة ،قال املهند�س
م ��روان ب��ن ح �ي��در“ :نعمل مت��ا��ش�ي�اً مع
ر�ؤية �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبـي “رعاه
اهلل” جلعل دبـي م��رك� ًزا عامل ًيا لالبتكار
والتكنولوجيا .ونحن �سعداء بال�شراكة

م��ع واح� ��ة دب �ـ��ي ل�ل���س�ي�ل�ي�ك��ون ،م��ا �سوف
ي�ساعدنا على الإي�ف��اء بالتزامنا بتمكني
مبادرة دبـي  10Xودعم مئوية الإمارات
 2071ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ج �ع��ل دول ��ة
الإم��ارات �أف�ضل دول��ة فـي العامل .وعلى
ه��ذا النحو ،نهدف م��ن خ�لال ا�ستخدام
ال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ب �ت �ك��رة وال ��ذك� �ي ��ة للثورة
ال�صناعية ال��راب�ع��ة �إىل تعزيز خدماتنا
من خ�لال ه��ذه ال�شراكة وتو�سيع نطاق
�أع�م��ال�ن��ا وال�ت��و��س��ع ف�ـ��ي منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
ب � � � ��دوره ق� � ��ال امل� �ه� �ن ��د� ��س م �ع �م��ر خالد
ال�ك�ث�يري“ :ي�سعدنا ال�ت�ع��اون م��ع “ديوا

املدينة امل�ستدامة تك�شف عن �أول مبنى �صفر انبعاثات الكربون يف العامل
••دبي-وام:

ك�شفت امل��دي�ن��ة امل���س�ت��دام��ة يف دبي
ال �ت��ي ت �ع��د �أول م �� �ش��روع م�ستدام
ب��ال �ك��ام��ل يف امل �ن �ط �ق��ة ،ع ��ن �آخ ��ر
اجن��ازات �ه��ا؛ وه��و �أول مبنى �صايف
��ص�ف��ري ان �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون على
م�ستوى العامل.
وي �ح �ت �� �ض��ن امل �ب �ن��ى ال � ��ذي يغطي
م�ساحة ,50.ال� ��ف ق� ��دم مربعة
م�ع�ه��د “�سي �إن�ستيتيوت”؛ ذراع

ال�ب�ح��ث وال �ت �ط��وي��ر وال �ت��دري��ب يف
داميوند ديفيلوبرز.
ومت ال �ك �� �ش��ف ع ��ن امل �ب �ن��ى املتطور
الذي يعتمد �أعلى التقنيات خالل
معر�ض “ويتيك�س” ودبي للطاقة
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ،امل� �ع ��ر� ��ض التجاري
ال�سنوي الذي تنظمه هيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي /دي��وا� /ضمن معر�ض
اك�سبو .2020
و�سيعو�ض املبنى جميع انبعاثات
ال �ك��رب��ون املت�ضمن وال �ن��اجت��ة عن

عمليات الت�صميم والبناء والديكور
ال ��داخ � �ل ��ي ،ق �ب��ل ب � ��دء العمليات
الت�شغيلية للمبنى.
و�سيولد املبنى ف��ور اكتماله �أكرث
من  300%من متطلبات الطاقة
الت�شغيلية عرب الأل��واح ال�شم�سية
وم��راف��ق �إن�ت��اج الغاز احليوي التي
ت���س�ت�خ��دم ال �ن �ف��اي��ات ال�ع���ض��وي��ة يف
املدينة امل�ستدامة ،منها 100%
م��وج �ه��ة �إىل ت �غ �ط �ي��ة املتطلبات
الت�شغيلية .ك�م��ا �سيتم ا�ستغالل

 150%م� ��ن ف ��ائ� �� ��ض الطاقة
امل �ت �ب �ق��ي ل �ت �ع��وي ����ض االن �ب �ع��اث��ات
ال �ك��رب��ون �ي��ة ال �ن ��اجت ��ة ع ��ن تن ٍّقل
امل��وظ �ف�ين ،وحت�ل�ي��ة امل �ي��اه ،وامل ��واد
وامل�ن�ت�ج��ات امل�ستخدمة يف ت�شغيل
املبنى ،يف ح�ين �ستوفر ال 50%
املتبقية ف��ائ����ض اح�ت�ي��اط��ي يحول
املبنى �إىل مبنى �إيجابي انبعاثات
الطاقة.
ومن خالل ت�صدير فائ�ض الطاقة
�إىل امل�ب��اين امل �ج��اورة واملحيطة يف

املدينة امل�ستدامة� ،سيحقق امل�شروع
�سابقة من خالل حتويل املباين من
مبانٍ م�ستهلكة وملوثة للبيئة �إىل
مباين منتجة و�صديقة للبيئة.
وق� � ��ال ف� ��ار�� ��س � �س �ع �ي��د ،الرئي�س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� ��� �ش ��رك ��ة دامي� ��ون� ��د
ديفلوبرز“ :معهد �سي �إن�ستيتيوت
هو جت�سيد حقيقي يعك�س التزامنا
مب�شاركة خرباتنا ون�شر املعرفة يف
جم��ال اال�ستدامة وال��وع��ي البيئي
مب��ا يتما�شى م��ع ات�ف��اق�ي��ة باري�س

للمناخ .كما �أن هذا الإجن��از ميهد
الطريق لبلوغ �أهداف الأمم املتحدة
ل �ل �ع��ام  2050و� �ض �م��ان حتقيق
م�ستقبل خالٍ من الكربون».
و�أ� � � �ض � ��اف“ :يهدف امل �ع �ه��د �إىل
ت���س��ري��ع وت�ك�ث�ي��ف ال�ع�م��ل م��ن �أجل
املناخ من خ�لال التعليم ،والبحث
وال �ت �ط��وي��ر ،و�إع� � ��داد امل�شروعات،
وت�ن�ظ�ي��م وال�ف�ع��ال�ي��ات وامل�ؤمترات
املتخ�ص�صة .وم��ن خ�لال التعاون
امل �� �س �ت �ه��دف م� ��ع � �ش��رك��ائ �ن��ا وم ��ع
الهيئات الأك��ادمي �ي��ة واحلكومية،
ف�إننا ن�ستهدف �إلهام الآخرين عرب
ت�ب��ادل امل�ع��ارف واخل�ب�رات ل�ضمان
غد �أف�ضل للأجيال املقبلة».
و� �س � ُي �خ �� ّ��ص ����ص امل� �ب� �ن ��ى احل ��دي ��ث
ل �ل �ن �ه ��و� ��ض ب� ��امل � �ع� ��ارف املتعلقة
ب ��اال� � �س � �ت ��دام ��ة وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
واالب �ت �ك��ارات م��ن خ�ل�ال البحوث
وال� �ت ��دري ��ب و�إق� ��ام� ��ة الفعاليات
وامل�ن��ا��س�ب��ات واح�ت���ض��ان ال�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف جم ��ال التكنولوجيا
التي تعمل على �إيجاد حلول تعزز
اال��س�ت��دام��ة االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية .ومن املتوقع االنتهاء
م��ن �إجن� ��از امل�ب�ن��ى خ�ل�ال الأ�شهر
القليلة القادمة.

غرفة �أبوظبي تبحث التعاون االقت�صادي مع �أودمورتيا

•• ابوظبي-وام:

بحث �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
مع �سعادة ميخائيل خومي�ش  -املمثل الدائم لرئي�س جمهورية �أودمورتيا
ل��دى رئي�س رو�سيا االحت��ادي��ة؛ �سبل تنمية عالقات التعاون االقت�صادي
امل�شرتك ،واالرتقاء ب�آليات التوا�صل والتن�سيق بني جمتمعي الأعمال �إىل
مراحل متقدمة .جاء ذلك خالل زي��ارة املمثل الدائم لرئي�س جمهورية
�أودمورتيا ملقر الغرفة ،والوفد الدبلوما�سي املرافق له ،بح�ضور عبداهلل
غرير القبي�سي وهالل حممد الهاملي نائبي مدير عام غرفة �أبوظبي.
رح ��ب م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي ب��ال��ّ��ض�ي��ف ،م�ستعر�ضاً اخلدمات
وق��د ّ
التي تقدمها الغرفة للم�ستثمرين ورج��ال الأعمال والقطاع اخلا�ص يف
�إم��ارة �أبوظبي ،ع�لاو ًة على املبادرات املبتكرة التي تنفذها لدعم جماالت
العمل االقت�صادي ،الفتاً �إىل ا�ستعداد الغرفة لتعزيز العالقات التجارية
واال�ستثمارية ،مبا يخدم بيئة الأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني.

اخلميس  7أكتوبر  2021م  -العـدد 13360

املال والأعمال

7 October 2021 - Issue No 13360

Thursday

تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع احتاد الغرف العاملية وغرفة التجارة الدولية

امل�ؤمتر الثاين ع�شر لغرف التجارة العاملية يبحث م�ستقبل
غرف التجارة يف ظل الثورة الرقمية واملتغريات االقت�صادية
•• دبي-الفجر:

ي�ب�ح��ث “امل�ؤمتر ال �ث��اين ع���ش��ر لغرف
التجارة العاملية” ال��ذي تنظمه غرفة
جتارة و�صناعة دبي بالتعاون مع احتاد
الغرف العاملية وغرفة التجارة الدولية
يف الفرتة من  23ولغاية  25نوفمرب
 ،2021ويحظى مب�شاركة وا�سعة من
امل�ستثمرين و�صناع ق��رار وم�ؤثرين يف
احلياة االقت�صادية� ،سبل تطوير حلول
ف � ّع��ال��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام تقنيات
الثورة الرقمية ،وبناء منظومات جديدة
للتعاون والعمل امل�شرتك مبا ي�سهم يف
التغلب على التحديات وامل�صاعب وخلق
ف��ر���ص ا� �س �ت �ث �م��اري��ة ع�ب�ر و� �ض��ع خطة
عمل حتدد الأه��داف امل�ستقبلية و�سبل
حتقيقها.
و�سريكز امل�ؤمتر الذي �سيعقد بالتزامن
م��ع �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي حت��ت �شعار
“اقت�صاد امل�ستقبل :اجليل القادم من
غرف التجارة”  ،وي�شهد ح�ضور ر�ؤ�ساء
ال� �غ ��رف و� �ص �ن��اع ال� �ق ��رار االقت�صادي
وممثلني عن منظمات وهيئات حكومية
ودول�ي��ة م��ؤث��رة يف احل�ي��اة االقت�صادية
ال �ع��امل �ي��ة ،ع �ل��ى �إي� �ج ��اد � �س �ب��ل التعاون
وحت �ق �ي��ق امل� ��رون� ��ة يف ب �ن �ي��ة الأع� �م ��ال
ال�ت�ج��اري��ة وال�ت�ع��ري��ف ب��ال��دور احليوي
للتكنولوجيا يف تغيري النظام التجاري
العاملي و�إع��ادة ت�شكيل طريقة ممار�سة

الأع�م��ال ،كما يهدف �إىل تبادل الر�ؤى
والأف �ك��ار اخل�لاق��ة واخل�ب�رات العملية
لر�سم الت�صورات امل�ستقبلية للتجارة
العاملية وحت��دي��د الأه� ��داف ال�ت��ي تعود
بالنفع امل�شرتك.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ح �م��د م �ب��ارك بوعميم،
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة دب��ي ،رئي�س االحتاد
ال �ع��امل��ي ل �غ��رف ال �ت �ج��ارة�“ :إن تنظيم
هذا امل�ؤمتر العاملي ي�أتي �ضمن جهودنا
لبناء �آفاق التعاون والعمل امل�شرتك مع
ال�شركاء ال��دول�ي�ين لو�ضع الت�صورات
مل�ستقبل التجارة وكيفية حتقيق �أف�ضل
ال �ف��وائ��د واالرت � �ق� ��اء ب � � ��الأداء لتجاوز
ال�ت�ح��دي��ات احل��ال�ي��ة وب �ن��اء منظومات
تعاون م�ستقبلية ت�سهم يف حتفيز الأداء
االقت�صادي عاملياً».
و�أ�ضاف �سعادته“ :ميثل امل�ؤمتر اليوم
فر�صة مهمة جداً لغرف التجارة حول
العامل لتبادل الر�ؤى والأفكار اخلالقة
التي ت�سهم ب�شكل ف ّعال يف ر�سم خارطة
طريق مل�ستقبل جتاري واعد يقوم على
اال�ستفادة املثلى من التقنيات احلديثة
واال��س�ت�خ��دام ال�ف��اع��ل ل�ل�م��وارد و�إتاحة
امل��زي��د م��ن ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة مع
ال�ترك �ي��ز يف ال��وق��ت ذات ��ه ع�ل��ى اعتماد
منظومات عمل حتقق الفوائد جلميع
قطاعات الأعمال».
ولفت بوعميم قائ ً
ال ”:لعبت غرفة دبي
دوراً هاماً يف �ضمان ا�ستمرارية الأعمال
ع�بر خلق ق�ن��وات ج��دي��دة للتعاون بني
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ومواجهة
التحديات اجل��دي��دة ،وتلبية متطلبات
�أع�ضائها ال��ذي��ن جت��اوز ع��دده��م 275
�أل� � ��ف ع �� �ض��و ،ح �ي��ث ن �ت �ط �ل��ع مل�شاركة

خرباتنا واال�ستفادة من جتارب الغرف
الأخ ��رى يف اال��س�ت�ع��داد ملرحلة م��ا بعد
كوفيد».19-
وبدوره قال جون دينتون ،الأمني العام
ل �غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة الدولية ”:تتطلب
مواجهة التحديات العاملية يف العامل
ال��رق�م��ي وم��ا ب�ع��د كوفيد 19-مناذج
قيادية جديدة منها دور غرف التجارة.
و�سيزود امل�ؤمتر؛ الذي ا�ستمر الإعداد له
فرتة عامني؛ غرف التجارة وجمتمعات
الأعمال بر�ؤى و�أدوات ملواجهة املتطلبات
االقت�صادية ،وحتفيز التعايف يف فرتة ما
بعد اجلائحة ،وتعزيز مفاهيم ال�سالم
واالزدهار».
جدول مزدحم
وخ� �ل ��ال ال � �ي� ��وم الأول م� ��ن امل� ��ؤمت ��ر
�سيتم مناق�شة جمموعة من الق�ضايا
وامل��و� �ض��وع��ات امل �ه �م��ة ،مب��ا ف�ي�ه��ا زي ��ادة
ح�ج��م امل �ع �ل��وم��ات واخل �ب��رات املتبادلة
دول �ي �اً ب �ه��دف ت�ط��وي��ر �أ��س��ال�ي��ب العمل
امل�شرتك بني غرف التجارة يف العامل،
ومب��ا ميكنهم م��ن مواجهة التحديات
االقت�صادية وتعزيز قدراتهم لتحقيق
النمو امل�ستدام ،بالإ�ضافة �إىل التطرق
ل ��دور التكنولوجيا وال �ث��ورة الرقمية
وت� ��أث�ي�ره ��ا يف ال �ع �م �ل �ي��ات الت�شغيلية
للتجارة ال��دول�ي��ة والإم �ك��ان��ات الهائلة
التي توفرها من �إمكانية العمل عن بعد
�إىل فتح �آف ��اق ج��دي��دة ل��زي��ادة التعاون
الدويل.
و��س�ي���ش�ه��د ال� �ي ��وم الأول م ��ن امل�ؤمتر
ك��ذل��ك م �� �ش��ارك��ة جل �ن��ة م ��ن اخل �ب�راء
يف امل �ج��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي خ�ل�ال جل�سة

“الأهلية ال��رق�م�ي��ة لل�شركات” التي
ت��رك��ز ع�ل��ى �أه �ل �ي��ة ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة الإداري � ��ة
لل�شركات الع�ت�م��اد ح�ل��ول تكنولوجية
حديثة بغية توظيف التقنيات املتقدمة
خل ��دم ��ة �أه ��داف� �ه ��م ال �ت �ج ��اري ��ة ،حيث
�سيمكن للم�شاركني اخ�ت�ب��ار قدراتهم
الرقمية من خالل �أداة متخ�ص�صة مت
تطويرها خ�صي�صاً للم�ؤمتر .وخالل
جل�سة “الغرف التجارية � ”4.0سيتم
م�ن��اق���ش��ة ت �ط��ور �أ� �س��ال �ي��ب ع �م��ل غرف
ال �ت �ج��ارة ح ��ول ال �ع��امل وا�ستخدامها
للحلول الرقمية املبتكرة بهدف مواكبة
الأح� � ��داث امل �ت �� �س��ارع��ة وحت �ق �ي��ق النمو
امل �� �س �ت��دام ،ح�ي��ث �ستتمكن ال �غ��رف من
حت��دي��د ن�ق��اط ال �ق��وة وال���ض�ع��ف لديها
من �أج��ل اعتماد احللول التكنولوجية
املبتكرة يف بنيتها الإداري ��ةن واالنتقال
من النموذج ال�سابق لعمل غرف التجارة
�إىل النموذج امل�ستقبل املتطور.
و�� �س�ي�رك ��ز ال� �ي ��وم ال� �ث ��اين ع �ل��ى و�ضع
ت�صورات لر�سم �آف��اق ج��دي��دة مل�ستقبل
ع �م��ل غ ��رف ال �ت �ج��ارة ب��ال�ترك �ي��ز على
�سبل تطوير الهيكلية الإداري��ة للغرف
مب��ا ي�لائ��م م�ت�ط�ل�ب��ات اجل �ي��ل اجلديد
ال� � ��ذي ي �ف �� �ض��ل ا� �س �ت �خ ��دام التقنيات
التكنولوجية يف معامالته مع الغرف
التجارية .وحتت عنوان “بناء هيكلية
م��رن��ة للأعمال” �سي�سعى امل�شاركون
�إىل و�ضع خطط عمل متقدمة ت�ضمن
ا�ستمرارية عمل الغرف وال�شركات من
خالل اال�ستفادة املثلى للموارد الب�شرية
وبناء هيكلية مرنة للأعمال تتكيف مع
امل�ح�ي��ط االق�ت���ص��ادي امل�ت�غ�ير والو�ضع
اجل��دي��د ،ومت�ك�ن�ه��م م��ن ب�ن��اء �شراكات

ا�سرتاتيجية مع جميع الأطراف املعنية
ب��ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ل�ضمان
ا�ستمرارية العمليات التجارية وتعزيز
التناف�سية.
وخالل اليوم الثالث والأخري للم�ؤمتر
�سيتم الرتكيز على ا�ست�شراف م�ستقبل
عمل ال�غ��رف م��ن خ�لال �أف �ك��ار تنموية
خ�ل�اق��ة ت�ف�ت��ح �آف ��اق � �اً وا� �س �ع��ة وفر�ص
واعدة ت�سهم يف بناء ر�ؤية ا�سرتاتيجية
متكاملة تعمل على تقوية كافة مالمح
ال�ت�ن�م�ي��ة ،وت���س��اع��د غ ��رف ال �ت �ج��ارة يف
خ�ل��ق قيمة لأع���ض��ائ�ه��م وجمتمعاتهم
واقت�صاداتهم.
ويختتم امل��ؤمت��ر بحفل ت�ستعر�ض فيه
الغرفة �أبرز �إ�ضاءات امل�ؤمتر الثاين ع�شر
قبل الإعالن عن ا�ست�ضافة غرفة جتارة
و�صناعة و جنيف للم�ؤمتر الثالث ع�شر
لغرف التجارة العاملية.
ومن املقرر �أن ي�ستقطب امل�ؤمتر الثاين
ع �� �ش��ر ل� �غ ��رف ال� �ت� �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة 80
متحدثاً يف �أكرث من  44جل�سة ،و�أكرث
من  1200م�شارك من �صناع القرار
االقت�صادي والقادة وامل�ؤثرين يف احلياة
االقت�صادية من �أك�ثر من  100دولة
ح��ول ال �ع��امل ل�ت�ب��ادل ال� ��ر�ؤى والأفكار
ح��ول م�ستقبل عمل غ��رف ال�ت�ج��ارة يف
ظل الثورة الرقمية ،وما �سوف ترتكه
م��ن ت� ��أث�ي�رات ك�ب�رى ع�ل��ى القطاعات
االقت�صادية.

كلية دبي لل�سياحة تتعاون مع الفطيم لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية
•• دبي -وام:

وقعت كلية دبي لل�سياحة  -التابعة لدائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري بدبي “دبي لل�سياحة” ممثلة
ب � ��إدارة ت��وط�ين ال�ق�ط��اع ال�سياحي “م�ضياف” -
و”جمموعة الفطيم” مذكرة تفاهم تهدف �إىل
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت �ب��ادل اخل �ب�رات ب�ين الطرفني
ل�ت��دري��ب وت��وظ�ي��ف ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة يف قطاعي
ال�ضيافة والتجزئة.
وقع املذكرة يف مبنى “الفطيم” عي�سى بن حا�ضر
املدير العام لكلية “دبي لل�سياحة” ومرية الفطيم
ع�ضوة جمل�س �إدارة “م�ؤ�س�سة الفطيم” التعليمية
�سفرية املجموعة ل�ش�ؤون التوطني بح�ضور عدد
من املدعوين من كال الطرفني.
وق ��ال عي�سى ب��ن ح��ا��ض��ر امل��دي��ر ال �ع��ام لكلية دبي
لل�سياحة  :ترحب الكلية بالتعاون امل�شرتك مع
جمموعة الفطيم للم�ساهمة يف تعزيز دور م�ضياف

لزيادة �أع��داد املواطنني �ضمن املنظومة ال�سياحية
 ..ويعترب ه��ذا التفاهم خطوة �أ�سا�سية لت�أ�سي�س
�شراكة ذات م�صلحة م�شرتكة منها ت�سليط ال�ضوء
على املزايا العديدة للعمل يف هذا القطاع �إىل جانب
م�ساعدة الكوادر الوطنية الباحثني عن فر�ص عمل
يف قطاعي ال�ضيافة والتجزئة ويتطلعون كذلك
لتطوير م�سريتهم املهنية.
وقالت مرية الفطيم ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
ال�ف�ط�ي��م التعليمية و� �س �ف�يرة امل�ج�م��وع��ة ل�ش�ؤون
التوطني � :إن املجموعة توا�صل عملها ال�ستقطاب
امل��واه��ب املحلية وتنميتها يف �إط ��ار دعمها لر�ؤية
الإم � ��ارات  2021واخل �ط��ط احل�ك��وم�ي��ة املتعلقة
مب�شاريع اخلم�سني بالتعاون مع كلية دبي لل�سياحة
ال �ت��ي ت�ن���ش��ط يف ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى املواهب
الإماراتية وتقدميها ل�شركات القطاع اخلا�ص بعد
تزويدها باملهارات وامل�ع��ارف ال�ضرورية واملنا�سبة
ل�ل�ن�ج��اح يف م���س�يرت�ه��ا امل�ه�ن�ي��ة ف���ض� ً
لا ع��ن توفري

مفاهيم �ضيافة ل�شركات قطاع التجزئة.
و�أ�ضافت  :ن�سعى �أي�ضا لبناء قوة عاملة قادرة على
احل �ف��اظ ع�ل��ى ري ��ادة جم�م��وع��ة الفطيم يف قطاع
التجزئة مع اال�ستمرار مبواكبة التحول ال�سريع
والطبيعة الديناميكية القت�صاد الإم��ارات �إ�ضاف ًة
�إىل امل�ساهمة يف �إع ��داد م �ب��ادرات ت�ه��دف �إىل دعم
اخلطط احلكومية يف التوطني.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك� ��د ري�ج�ي����س ��ش��ول�ت��ز رئ�ي����س �ش�ؤون
جت � ��ارة ال �ت �ج��زئ��ة يف “جمموعة الفطيم” �أن
املجموعة تهتم مبوا�صلة جهودها لتطوير املواهب
الإماراتية حيث توفر ا�سرتاتيجية التوطني فر�ص
العمل للمواطنني امل��وه��وب�ين مبختلف �أطيافهم
وم�ستوياتهم من اخلريجني اجلدد �إىل املحرتفني
املتمر�سني مل�ساعدتهم على تعزيز م�سريتهم املهنية
يف قطاع التجزئة.
وت ��أت��ي ه ��ذه امل��ذك��رة ��ض�م��ن �سل�سة م��ن مذكرات
التفاهم التي �أبرمتها الكلية مع عدد من ال�شركاء

يف القطاع �ضمن ا�سرتاتيجيتها الهادفة �إىل تدريب
وت�أهيل ال�ك��وادر الوطنية ل�شغل وظ��ائ��ف يف �سوق
العمل �ضمن قطاعات ال�سياحة وال�ضيافة والبيع
بالتجزئة والفعاليات وفنون الطهي.
يذكر �أن �إدارة توطني القطاع ال�سياحي “م�ضياف”
 �ضمن كلية دب��ي لل�سياحة  -ت�أ�س�ست يف �أواخرع��ام  2016وت�ه��دف �إىل ج��ذب وت��دري��ب وت�أهيل
امل ��واط� �ن�ي�ن وامل ��واط� �ن ��ات ل �ل �ع �م��ل � �ض �م��ن وظائف
ال�صفوف الأمامية بالقطاع ال�سياحي على اختالف
فئاته وتخ�ص�صاته املتنوعة وذل��ك بهدف حت�سني
العرو�ض ال�سياحية وتعزيز جتربة ال�سائح خالل
زي��ارت��ه .ولتحقيق ذل��ك تعمل “م�ضياف” على
تطوير امل�ه��ارات من خ�لال تنظيم دورات وبرامج
تدريبية م�ص ّممة خ�صي�صاً للإماراتيني لتعزيز
قدراتهم و�صقل مهاراتهم لتمكينهم من حتقيق
منو مهني �أ�سرع والعثور على فر�ص عمل �أف�ضل يف
قطاع ال�سياحة وال�ضيافة.

�ضمن جهودها لتطوير التكنولوجيا املتقدمة وتعزيز التحول الرقمي

الطاقة والبنية التحتية و�شركة �سيمن�س توقعان مذكرة تفاهم لتطوير اال�ستدامة والرقمنة
•• دبي-الفجر:

�أب��رم��ت وزارة الطاقة والبنية التحتية
و�شركة �سيمن�س ،مذكرة تفاهم بهدف
عقد �شراكة ا�سرتاتيجية طويلة املدى
ال��س�ت�خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة يف
�شبكات النقل وا��س�ت��دام��ة الطاقة عرب
التقنيات ال��رق�م�ي��ة ،واع�ت�م��اد الأخ�ي�رة
�شريكا رئي�سا يف احللول التقنية للوزارة،
وتعزيز جهودها ملوا�صلة حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وال�ت�ح��ول الرقمي
املواكب لتوجهات دولة الإمارات العربية
املتحدة.
وق��ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب وزارة الطاقة
والبنية التحتية� ،سعادة املهند�س يو�سف
�آل علي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء
واملياه وطاقة امل�ستقبل ،وعن جانب �شركة
�سيمن�س �سعادة هيلموت فون �سرتوف،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سيمن�س يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وال�شرق
الأو�سط ،وذلك بح�ضور �سعادة املهند�س
�شريف العلماء ،وكيل ال ��وزارة ل�ش�ؤون
ال�ط��اق��ة وال� �ب�ت�رول ،وال���س�ي��د ماتيا�س
ريبيليو�س  -ع�ضو جمل�س �إدارة �سيمن�س
 AGوالرئي�س التنفيذي لقطاع البنية
التحتية الذكية.
ومبوجب مذكرة التفاهم� ،سوف يقوم

اجلانبان بالت�شاور حول تطوير �شبكات
النقل امل�ستدامة والرقمية ،و�سبل بناء
�إدارة وت��وف�ير الطاقة ،وتقنيات البناء
ال��ذك�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ت�ع��اون يف �إدارة
وت��وف�ي�ر ال �ط��اق��ة ل�ل���ش�ب�ك��ات امل�صغرة،
وحت���س�ين ال �ط��اق��ة ال���ص�ن��اع�ي��ة وكفاءة
ال �ط��اق��ة ،وامل �ح �ط��ات ال�ف��رع�ي��ة الذكية
على حافة ال�شبكة ،وا�ستك�شاف فر�ص
ا� �س �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات وال �ن �ظ��م البيئية
اجلديدة القائمة على طاقة امل�ستقبل.
ك �م��ا ي���س�ت�ه��دف ال �ط��رف��ان م ��ن توقيع

م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ،ال �ت �ع��اون امل�شرتك
لتبادل املعرفة و�إقامة ور�ش عمل فنية
وج�ل���س��ات �أف �ك��ار ع��ام��ة ،وت �ق��دمي حلول
مبتكرة ملختلف التحديات ،بالإ�ضافة �إىل
تدريب موظفي الوزارة ورفدهم ب�أحدث
التقنيات واالبتكارات والأفكار اخلالقة
ال ��داع� �م ��ة مل �ن �ظ��وم��ة ال �ع �م��ل وامل� �ع ��ززة
للإنتاجية وتوجه وزارة الطاقة والبنية
التحتية للخم�سني عاماً املقبلة ،املنبثقة
من توجه دولة الإم��ارات وم�ستهدفاتها
بحلول املئوية .2071

وب�ه��ذه املنا�سبة� ،أث�ن��ى �سعادة املهند�س
��ش��ري��ف ال�ع�ل�م��اء ع�ل��ى ال�ن�ج��اح��ات التي
ح �ق �ق �ت �ه��ا � �ش��رك��ة � �س �ي �م �ن ����س العاملية،
م��ؤك��داً �أن التعاون امل�شرتك مع �شركة
��س�ي�م�ن����س ي �ع��زز ج �ه��ود وم �ك��ان��ة دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة على امل�ستوى
ال�ع��امل��ي ،لتكون م��رك��زاً ع��امل�ي�اً يف جمال
ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة ،و�أن وزارة الطاقة
والبنية التحتية ت�ستهدف من ال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م��ع ��س�ي�م�ن����س حتقيق
تعاون �أك�ثر �شمو ًال ،الأم��ر ال��ذي يدعم

ت��وج��ه ال��دول��ة ن�ح��و ال ��ري ��ادة العاملية،
وحت �ق �ي��ق م �ئ��وي��ة الإم � � ��ارات ب � ��أن تكون
ال� ��دول� ��ة الأف� ��� �ض ��ل ع ��امل �ي �اً يف خمتلف
املجاالت».
و�أ�ضاف �سعادته ”:نحر�ص على تعزيز
التكامل مع خمتلف اجلهات وال�شركات
والأطراف املعنية بتطوير قطاع الطاقة
مبختلف �أ�شكالها ،و�إن مذكرة التفاهم
ت�ن��درج �ضمن م�ستهدفاتنا امل�ستقبلية
ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء ال� ��ذي يخدم
توجهاتنا امل�ستقبلية للخم�سني عاماً
امل�ق�ب�ل��ة ،وي��دع��م ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال ��وزارة
املنبثقة من ا�سرتاتيجية دولة الإمارات،
وم�ستهدفات اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�ل�ط��اق��ة  ،2050ال �ه��ادف��ة �إىل تنفيذ
مبادرات مبتكرة و�إيجاد حلول تتكامل
م��ع �أن �ظ �م��ة ال �ط��اق��ة� ،إىل ج��ان��ب دعم
م���س��ارات ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر واالبتكار
لتــــوفري طــــاقة م�ستدامة.
وتابع �سعادته� ”:إن ال��وزارة تعمل على
ت �ط��وي��ر ق �ط��اع��ات (ال �ط ��اق ��ة والبنية
التحتية والإ� �س �ك��ان وال�ن�ق��ل) بالتعاون
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني ،مبا يلبي
م�ت�ط�ل�ب��ات امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة يف امل�سرية
التنموية للدولة ،والتي ت�سري بخطوات
م �ت �� �س��ارع��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة العاملية
بحلول مئوية ».2071
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على هام�ش �إك�سبو  2020دبي

االحتاد للقطارات توقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع �شركة
هريينيكت لتطوير تقنيات جديدة يف ت�صميم وت�شييد الأنفاق

•• �أبوظبي-الفجر:

قامت �شركة االحتاد للقطارات ،املُطور واملُ�شغل ل�شبكة ال�سكك احلديدية
ال��وط�ن�ي��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،بتوقيع ات�ف��اق�ي��ة �شراكة
ا�سرتاتيجية مع �شركة هريينيكت� ،إحدى �أعرق و�أ�ضخم ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة يف جمال �أنظمة الأنفاق ،بهدف تطوير تقنيات جديدة لبناء
وت�شييد الأنفاق.
جاء ذلك على هام�ش �إك�سبو  2020دبي ،حيث وقع االتفاقية كل من �شادي
ملك ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحت��اد للقطارات ،ومارتن هريينيكت
م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة هريينيكت .وت�أتي هذه االتفاقية يف
�إط��ار حر�ص االحت��اد للقطارات على تعميم ثقافة االبتكار املعريف وتبني
�أف�ضل املعايري العاملية يف خمتلف املجاالت.
ومب��وج��ب ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة� ،ستقوم االحت ��اد ل�ل�ق�ط��ارات ب��إر��س��ال كوادرها
الإماراتية ال�شابة من املهند�سني لتدريبهم يف �أكادميية �شركة هريينيكت
يف مقرها يف �أملانيا ،وذل��ك من �أج��ل تبادل املعرفة وتزويدهم باخلربات
الالزمة و�صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وت�أهيلهم بال�شكل الأمثل يف
جمال الأنفاق.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،ستتعاون ال�شركتان يف ا�ستك�شاف جم��االت االرتقاء
ب�ع�م�ل�ي��ات ت�صميم الأن� �ف ��اق ��ض�م��ن ��ش�ب�ك��ة ال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة الوطنية
الإم��ارات�ي��ة ،وت�ب��ادل املعلومات الفنية وامل�ع��اي�ير اخلا�صة بتقييم جدوى
م�شاريع حفر الأنفاق وتقنيات حفر الأنفاق الآلية.

مو�سم خريف و�شتاء  2021يقدم ت�شكيالت
الأزياء والعرو�ض ل�سكان دبي وزوارها

•• دبي -وام:

ا�ستقبلت دب��ي “مو�سم خريف و�شتاء  - “ 2021ال��ذي انطلق �سبتمرب
املا�ضي وي�ستمر حتى نوفمرب القادم  -هذا العام بالتزامن مع ترحيبها
بالعامل يف معر�ض “�إك�سبو دب��ي  ”2020ليقدم ل�سكان دب��ي وزوارها
ت�شكيالت من الأزياء الأنيقة والعرو�ض الت�سويقية .
و ميكن للمت�سوقني الإطالع على عامل الأزياء من خالل عدد من العالمات
ال�ت�ج��اري��ة الأك�ث�ر ع�صرية و�أن��اق��ة و ال�ت��ي ت�ع��ر���ض جم�م��وع��ة منتجاتها
اجلديدة خالل واحد من �أهم املهرجانات الرئي�سية لهذا املو�سم و الذي
يعزز مكانة دب��ي وجهة عاملية للت�سوق .تت�ضمن �أج�ن��دة “مو�سم خريف
و�شتاء “ 2021فعاليات م��راك��ز الت�سوق احل�صرية وع��رو���ض التجزئة
و �إط�ل�اق املنتجات اجل��دي��دة و ال�ع�لام��ات التجارية ال�ف��اخ��رة .و ابتكرت
م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة – اجلهة املنظمة لـ “ مو�سم خريف
و�شتاء  - “ 2021جتربة عاملية امل�ستوى وتعاونت عن قرب مع العالمات
التجارية املعنية بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة �إقليمية للبيع بالتجزئة
خالل �إك�سبو  2020وما بعده� ..سعياً منها �إىل �إ�سعاد زوار احلدث و�إ�ضافة
املزيد من التميز والت�ألق �إىل �أجواء املعر�ض .و ي�شهد املو�سم ثمرة تعاون
عالمة “كارتييه” مع “�إك�سبو  2020دبي” يف جناح املر�أة الذي يحتفي
مب�ساهمة املر�أة و ت�أثريها على املجتمع �إ�ضافة �إىل فعاليات رئي�سية من قبل
العالمات التجارية الفاخرة مثل “�شانيل” و”لوي فيتون».

�إمتام �صفقة توحيد �أعمال �أركان وحديد الإمارات

•• �أبوظبي  -وام:

�أكدت �شركة “�أركان ملواد البناء “�أركان” املتخ�ص�صة يف ت�صنيع منتجات
وم��واد البناء يف الإم ��ارات �أم����س �إمت��ام كافة اجل��وان��ب القانونية ل�صفقة
توحيد �أعمالها مع �شركة الإم��ارات ل�صناعة احلديد “حديد الإمارات”
�شركة متكاملة ل�صناعة احلديد وال�صلب يف ال�شرق الأو�سط وذل��ك بعد
ت�صويت امل�ساهمني ف��ى �أغ�سط�س امل��ا��ض��ي وا��س�ت�ك�م��ال جميع املوافقات
التنظيمية .وميثل اكتمال توحيد الأعمال بني �شركتي “�أركان” و”حديد
الإمارات” �إن���ش��اء �أك�ب�ر منت ٍِج للحديد وم��واد البناء والت�شييد يف دولة
الإمارات “املجموعة املوحدة” ب�إمكانات قوية وخطة ا�سرتاتيجية طموحة
للنمو والتو�سع حملياً ودول �ي �اً ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ق��اع��دة �إي� ��رادات متنوعة
امل�صادر .ولأول مرة يف تاريخ �أ�سواق املال الإماراتية� ،سيتمكن امل�ستثمرون
م��ن ت��داول �أ�سهم �شركة متخ�ص�صة ب�صناعة احل��دي��د وال�صلب يف دولة
الإم ��ارات .وتتمتع املجموعة امل��وح��دة ب�إمكانات كبرية ت�ؤهلها من النمو
والتو�سع و�إيجاد فر�ص جتارية جديدة وتعزيز دور ال�شركات ال�صناعية
الوطنية وم�ساهمتها يف بناء اقت�صاد وطني متنوع وم�ستدام.
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مذكرة �إعالن مدعى عليهم بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
بالدعوى رقم ()6331/2017
حمكمة ال�شارقة االبتدائية دائرة الق�ضاء

الـي املـدعي عليهما الأول  /براديبـت كي�شـور روت روت بـاوري والثـاين  /ميالنـي
فـاريـا�س انونويفو  -ونحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�ضية �أعاله
واملرفوعه �ضدكما مـن  /يو�سـف حممد �سليمان والتي يطالب فيها وعليه فانتم
مكلفون باحل�ضور او من ميثلكما قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء
املوافق 12/10/2021ال�ساعة احلادية ع�شر �ص وذلك مبكتـب اخلبيـر املنتدب
الكائن  -:ال�شارقة ال�صناعية  - 18يرجي احل�ضور باملوعد واملكان املحدد و�إح�ضار
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوي علما بانـه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان
اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً

اخلبري احل�سابي
ميثاء املزروع

حماكم دبي

28
االمارات العربية املتحدة

�إعــــــــــــالن

وزارة العدل
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003323مدين (جزئي)

�إىل :املحكوم عليه م�ؤ�س�سة الثقة لتوريد العمالة ,
احمد مطر عبيد احمد الكعبي .
احمد مطر عبيد احمد الكعبي .
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/16قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح حممد ا�سماعيل م�صطفى ابو غزاله ,بالتايل:
ن�ص احلكم  -قررت املحكمة - :مبثابة احل�ضوري /ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعى مبلغا
مقداره  17000درهم (�سبعة ع�شر �ألف درهم) وب�أن ي�ؤدي له فائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  14/4/2021وحتى متام ال�سداد ب�شرط �أال جتاوز �أ�صل الدين
املق�ضى به و�ألزمته بامل�صروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة
حكما غري قابل لال�ستئناف
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�أم القيوين الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حميد علي حممد علي احلمادي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  UAQCEXCIPOR2020 /0000221جتاري (جزئي)

اعالن بالن�شر
 6489/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اك�شن امباكت ايفينت�س � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /هيلني بورنيت
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )194868.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إىل املحكوم عليه  :حميد علي حممد علي احلمادي
العنوان  :ام القيوين  ،ال�شعبية احلمراء بجوار مدر�سة الكوثر منزل رقم  ، 62هاتف :
0509595029
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك دبي اال�سالمي  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 28676.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

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

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

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

تغيري ا�سـم /دقله �صالح حممد مقلد الهاجري

تغيري ا�سـم /ح�سناء �صالح مبارك �صالح املن�صوري

تقدمت املواطنة (دقله �صالح حممد مقلد الهاجري)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم
التوثيقات بتغيري ا�سمها من (دقله) اىل(مرية)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

تقدمت املواطنة (ح�سناء �صالح مبارك �صالح
املن�صوري) بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية
 ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من (ح�سناء)اىل(ح�صه) فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر االعالن

رئي�س ال�شعبة

�إجتماع خربة
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
املو�ضوع  :اعالن بالن�شر لتقدمي م�ستندات والتوا�صل مع اخلربة
بالدعوى رقم  2021/3769جتاری جزئی
املدعي � :شركة ال�شم�س الوطنية للطاقة
املدعى عليها الأوىل  :جلف برتوكم �ش م ح
املدعى عليها الثانية  :جي بي جي مينا م ذ م �س
خ�صم مدخل  :جي بي جلوبال هنت تريمينال
املو�ضوع ين�شر بال�صفحة كما يلي :تنفيـذا لـحـكـم حمكمـة ال�شـارقة املـوقرة بنـدبي خبيـرا ح�ســابيا
بالـدعوى �أعـاله فــ�إنني �أدعـوكم للتوا�صـل مـ اخلبيـر عبـر الربيـد الإلكرتونــــــي
“� ”manea.atlas@gmail.comأو االت�صـال بـه لتقـديـم مـا لـديـكـم مـن م�سـتندات
وا�ستكمال بـاقي الإجـراءات علـى ان يكـون ذلـك خالل مدة �سبعة �أيام عمل من تاريخه .علمـا بـان
اخلبيـر �سـوف يبا�شـر �إجـراءات اخلبـرة وفقـا ملـا تـم تكليفـه باملحكمـة املـوقرة وعليـه يرجي االلتزام
بالتوا�صل باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�صة بالدعوي �أعاله.
اخلبري احل�سابي  /مانع املن�صوري

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 51/2021/36:عمايل خدمة م�ساعدة جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية ال�سابعة ع�شر رقم 210
مو�ضوع الدعوى  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للجهة للمدعية مبلغ وقدره ( )28.000ثمان وع�شرون الف درهما وهو
املبلغ الذي دفعته للمكتب لقاء ا�ستقدام العاملة امل�ساعدة  -2الزامها بالتعوي�ض املادي واملعنوي عما �أ�صابها من �ضرر نف�سي
ومادي مبا اليقل عن ( )5.000درهم  -3الزامها بالفوائد الت�أخريية امل�ستحقة قانونا على املبلغ بواقع  %12وذلك من تاريخ
اقامة الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام  -4الزامها ب�سائر امل�صاريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة  -5ت�ضمني احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:عبداهلل �شاهر �سامل عبيدات
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع امليناء  -بناية االريام تاور  -ميزانني 04
وميثله:عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�شحي
املطلوب �إعالنه � -1 :ستب ون ات�ش ار �سولو�شنز � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للجهة للمدعية مبلغ وقدره ()28.000
ثمان وع�شرون الف درهما وهو املبلغ ال��ذي دفعته للمكتب لقاء ا�ستقدام العاملة امل�ساعدة  -2الزامها بالتعوي�ض املادي
واملعنوي عما �أ�صابها من �ضرر نف�سي ومادي مبا اليقل عن ( )5.000درهم  -3الزامها بالفوائد الت�أخريية امل�ستحقة قانونا
على املبلغ بواقع  %12وذلك من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام  -4الزامها ب�سائر امل�صاريف والر�سوم ومقابل
اتعاب املحاماة  -5ت�ضمني احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/17ال�ساعة
� 11.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
�شركة اخلليج للخدمات املالحية ذ.م.م
ومقرها جزيرة ابوظبي غرب - 1_59انرتنا�شونال تاور -مبنى الدار
للعقارات اال�ستثمارية
اعالن تعيني جمل�س �إدارة وتعديل عقد الت�أ�سي�س
بهذا تعلن ال�شركة ا�ستقالة املديرين ال�سابقني املحددين بعقد الت�أ�سي�س:
/1اندرو جون روبريت�سون
�/2ستيفن كري�سلي
وتعلن قراراها ال�صادر بتاريخ  19/5/2021بتعيني جمل�س ادارتها من الآتية �أ�سما�ؤهم:
 /1را�شد �سيف اجلروان.
 /2من�صور العلمي.
وبناء على القرارات �أعاله �سيتم تعديل عقد الت�أ�سي�س.

بالوكـالة
مكتب عبداهلل علي اجلنيبـي للمحاماة

�إجتماع خربة

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ

�إعــــــــــــالن

حمكمة التنفيذ املدنية
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وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025133
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد� :شم�سري مو�سى بوتيوتيل بوتيوتيل  -اجلن�سية :الهند  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :عبد ال�ستار مو�سى مانامكوزهی مو�سى
اجلن�سية  :الهند
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد � :شم�س الدين كايتاكال  -اجلن�سية :الهند  ،يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :عبد ال�ستار مو�سى مانامكوزهی مو�سى – اجلن�سية  :الهند يف
الرخ�صة امل�سماه (كافترييا كوخ امل�شاوي ) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )615151ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

�إجتماع خربة

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
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�إعالن دعوة اجتماع خربة بالن�شر

�إعالن �إجتماع خربة
يف الدعوى رقم  6336/2021مدين م�ستعجل

ب�صفتي �أنا  /وليد خمي�س بن �سويدان خبرياً ح�سابياً مكلفاً من قبل حمكمة دبي
ب�إجراء اخلربة يف الدعوى رقم ( )1033/2021عقاري جزئي .ف�إننا قد قررنـا
دعـوة املدعى عليه  /اميانويل نعيم عبـدى مـن �أجـل احلـ�ضـور �إيل مقر مكتبنـا ب�صفته
ال�شخ�صية �أو من ميثله قانوناً ب�صفته  :املدعى عليه بالدعوى املذكورة بالرقم �أعاله.
واملقامة من قبل املدعية  :م�ؤ�س�سة عقار وذلك للح�ضور �إىل مقر مكتبنا الكائن يف
بناية مركز الأعمال الذهبي � -شارع بور�سعيد  -خلف وكالة ني�سان مكتب رقم 604
 ت  - 04-2208803 :ف  04-2208804 :وذلك يوم الأحد القادم املوافق 10/10/2021يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحاً (.)am 11 :00
خبري ح�سابي وليد خمي�س بن �سويدان
قيد رقم 141 :
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1101بناية ا�سكوت بارك بالي�س � -شارع ال�شيخ زايد  -املركز
التجاري  1هاتف  04-8768662 :املحمول  0555578859 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية عيادة �سيجنت�شر � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/15
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002109أمر �أداء

�إىل:املحكوم عليه /طارق حممد ال�صقر  ,العنوان 9300042 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/10/3قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله
ل�صالح /زهره ا�سرت لتجارة االدوات احلديدية ذ م م ,
بالتايل:ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((طارق حممد ال�صقر)) ب�أن ي�ؤدي للطرف الطالب
((زهره ا�سرت لتجارة االدوات احلديدية ذ م م))  :مبلغا وقدره  40,000درهما (�أربعون �ألف
درهما) ،والفائدة القانونية بواقع % 9من تاریخ املطالبة املوافق  03/06/2021وحتى متام
ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات.
حكما قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

ا�سم ال�شركة  :عيادة �سيجنت�شر � -ش ذ م م
ال �ع �ن��وان  :مكتب رق��م  107م�ل��ك حم�م��د مب ال��زب�ير ب��ن ع�ل��ي  -ال �ق��ره��ود  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  790983 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1306206 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/7/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1101بناية ا�سكوت بارك
بالي�س � -شارع ال�شيخ زايد  -املركز التجاري  1هاتف  04-8768662 :املحمول
 0555578859 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025195
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ح�سني عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سركال  -اجلن�سية:
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :تاال
كورتور انطوين ديفيد  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (انو للخياطة) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )217780ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية
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حماكم دبي

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

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

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

رئي�س ال�شعبة

اخلبري احل�سابي
اليازية خليفة املري

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبياالبتدائية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده _1/جاوراف داين مامنوهان الل دهاوان  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/بنك امل�شـــرق �ش م ع
و ميثله /عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (�شقة �سكنية  -املنطقة  :معي�صم
االول  -رقم االر�ض  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  - 1رقم العقار  - 1508 :رقم الطابق :
 - 15امل�ساحة  06/1,328 :قدم مربع) كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )554565.84
درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب
مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.

املقامة من املدعية  :احمد مو�سى حممد �سامل
�ضد املدعى عليها  :جميلة ح�سن خلف احلو�سني
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /اليازية خليفة املري� ،أنه مت تعيننا من قبل حمكمة
ال�شارقة الإحتادية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة
يف الدعوى املذكورة �أعاله  -و عليه نعلن املدعى عليها (جميلة ح�سن خلف
احلو�سني) حل�ضور �إجتماع اخلربة الأول املقرر له جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 14/10/2021يف متام ال�ساعة � 11:30صباحا وذلك من خالل تطبيق زوم.
فاك�س  +971-42997793 :هاتف +971-42997711 :

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

اعالن قرار بالتنفيذ
 250/2020/309بيع عقار مرهون

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
�شركة جي ام ا�س جلوبال لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م
ومقرها ابوظبي – غرب – 1.0_59مبنى الدار للعقارات اال�ستثمارية
اعالن تعيني جمل�س �إدارة وتعديل عقد ت�أ�سي�س
بهذا تعلن ال�شركة ا�ستقالة املديرين ال�سابقني املحددين بعقد الت�أ�سي�س:
/1اندرو جون روبريت�سون.
�/2ستيفن كري�سلي.
وتعلن قراراها ال�صادر بتاريخ  19/5/2021بتعيني جمل�س ادارتها من الآتية
�أ�سما�ؤهم:
 /1را�شد �سيف اجلروان.
 /2من�صور العلمي.
وبناء على القرارات �أعاله �سيتم تعديل عقد الت�أ�سي�س.
بالوكـالة
مكتب عبداهلل علي اجلنيبـي للمحاماة

�إ�شعار لتغيري ا�سم �شركة

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021 / 2021 / 16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ وقدره  154,685درهم �إماراتي (فقط مائة �أربع وخم�سون �ألفاً و�ستمائة
خم�س وثمانون درهماً �إماراتياً ال غري) بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام� .إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.
طالب االعالن :البنك التجاري الدوىل �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنه :بومباوي دي�سينا بال�سا � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :مبا �أن حمكوم له البنك التجاري الدويل �ش.م.ع
و ميثله /حممود ح�سني علي �أحمد
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-08-19يف الدعوى امل��ذك��ورة �أع�لاه ل�صالح/
&� NAME_PARTY1إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره  139,789.66درهم
( مائة وت�سعة وثالثون �أل��ف و�سبعمائة وت�سعة وثمانون دره��م و�ستة و�ستون فل�س) ،والفائدة القانونية
بواقع  %5من اليوم التايل لتاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2021-5-18وحتى متام ال�سداد والزمته
امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي
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نحن� ،شركة �أ�س �أي جي كومبيبلوك العبيكان �ش م ح ،رخ�صة رقم:
 ،116والكائنة بـ املقر رقم� 5 :إي بي  ،334املبنى� 5 :إي بي –
املنطقة احلرة مبطار دبي ،دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة،
واملرخ�صة لدى �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي ،نعلمكم بتغيري
ا�سم ال�شركة من (�أ�س �أي جي كومبيبلوك العبيكان �ش م ح) �إىل
(�أ�س �أي جي كومبيبلوك �ش م ح) .فمن لدية اعرتا�ض على هذا
التغيري عليه تقدمي اعرتا�ض كتابي �إىل �إدارة العقود والرتخي�ص
يف �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي خالل �أربعة ع�شر ( )14يوما
من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
 2021/272جتاري م�صارف جزئي
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اعالن بالن�شر
 39/2021/48جتاري م�صارف كلي
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /معني الدين ماداري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :دمي للتمويل ذ.م.م (دنيا للتمويل ذ.م.م � -سابقا)
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/29يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /دمي للتمويل ذ.م.م (دنيا للتمويل ذ.م.م � -سابقا) الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية
مبلغ وق��دره ( )72.263دره��م اثنان و�سبعون ال��ف ومائتان وثالثة و�ستون دره��م  ,والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/6/25وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهم� -1 : /شركة ر�سانا لل�صناعات الهند�سية ذ.م.م (مدين �أ�صلي)  -2هاين �سمري
حنا (مدير و�شريك) كفيل �ضامن  -ل�شركة ر�سانا لل�صناعات الهند�سية ذ.م.م � -3شركة ر�سانا
للهند�سة االن�شائية ذ.م.م (�أبوظبي) (كفيل �ضمان) � -4شركة ر�سانا للمقاوالت ذ.م.م (ال�شارقة)
كفيل �ضامن  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ()61.757.336.00
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 11:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

اعالن قرار بالتنفيذ
يف التنفيذ رقم  416/2009/204تنفيذ �شرعي
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شرعي الزوجية رقم 218
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1981/22تركات م�سلمني  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )81721801.31درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ اال�ستحقاق.
املنفذ �ضده  :احمد حممد �شريف بال�سالح  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -منطقة زعبيل  -داون تاون  -مكاتب ال�ساحة  -بلوك
د  -الطابق الرابع 1-4
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد حممد �شريف عبداهلل بال�سالح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان يتم �سداد املرت�صد يف ذمتكم وهو مبلغ ( )40805866.62حتت
طائلة بيع العقار املحجوز عليه رق��م:االر���ض  - 3/618رقم البلدية  251-4192اجلهة دي��رة -
املنطقة مردف.
رئي�س ال�شعبة

مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�شر
يف الق�ضية رقم  7331/2021/209تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده/جرين مودلينج للمقاوالت �ش.ذ.م.م
طالب االعالن/جري بريت بانوبيو ماجناى
املطالبة:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  2019/3924تنفيذ
ع�م��ايل ب���س��داد امل�ب��ال��غ املنفذ بها وق��دره��ا ( )48247دره��م ل�صالح ال�ع��ام��ل ,
باحل�ضور او م��ن ميثلكم قانونا وعليكم ت�ق��دمي م��ا لديكم م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على االقل باال�ضافة اىل الر�سوم
وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�ضوري.
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة اال�ستئناف

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6845/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4503/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )159.576.41درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق
حتى متام ال�سداد .
طالب التنفيذ  :اك�سيل ال�شرق االو�سط
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي  -م�ن�ط�ق��ة ال �ق��وز ال���ص�ن��اع�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة � � -ش��ارع �17أ  -م�ب�ن��ى رق ��م  - 8مكاين
رقم - 2005980225:هاتف - 048852912:فاك�س - 048852913:متحرك0503686287:
املطلوب �إعالنه  -1 :كورنر �ستون انترييورز �ش.ذ.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )159576.41دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 322/2021/1342ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف الرابعة  -1/حمود عي�سى خليفه  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت
املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق ��م2021/1030:
عقاري جزئي  -وح��ددت لها جل�سه ي��وم االثنني املوافق 2021/10/18
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 536/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليها ا�صوال الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره
( )1.631.569.45درهم مليون و�ستمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�س  -كما
هو مبني يف ك�شوف احل�ساب ا�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني
املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة.
املدعي:بنك �أبوظبي التجاري
ع �ن��وان��ه:االم��ارات  -ام ��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -دب��ي  -مبنى ب�ن��اء بنك �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري � -شقة  - 2مدينة دب��ي للتعهد -
 - yosef.a.shahin@prestigeadvocates.comمكاين 1366976169
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :عبري حممد غلوم ح�سني البلو�شي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليها ا�صوال الزام املدعي عليها
بان ت��ؤدي للبنك املدعي مبلغ وق��دره ( )1.631.569.45دره��م مليون و�ستمائة وواح��د وثالثون الف وخم�سمائة وت�سعة
و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�س  -كما هو مبني يف ك�شوف احل�ساب ا�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل دون كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/17ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1142/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امل�ي��زان�ين -
مكتب رقم  - 9ه��ات��ف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبده احمد احمد عمران � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق� ��م 1142/2021:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها االوىل بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهم الثانية والثالث والرابع واخلام�سة بان ي�ؤدوا له
مبلغ وقدره ( )4.573.692.84درهم اربعة ماليني وخم�سمائة وثالث و�سبعون الف و�ستمائة واثنان وت�سعون درهم اماراتي واربعة
وثمانون فل�س  -وذلك حتى تاريخ  2021/8/22والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني
املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا
للمادة  229من قانون االجراءات املدنية .
املدعي:بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بناء بنك الفجرية الوطني -
 - Abdullah-Abdalkarim@nbf.aeمكاين2908894348:
املطلوب �إعالنهم  -1 :فريال بهارات بورو�شوتام تالي�شوار  -2ور�شة مرياج ل�صياغة الذهب � -3سارال بهارات بورو�شوتام تالي�شوار
 -4جموهرات فريال �ش.ذ.م.م  -5بهارات بار�شوتام � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليها االوىل بالتكافل والت�ضامن مع املدعي عليهم الثانية
والثالث والرابع واخلام�سة بان ي�ؤدوا له مبلغ وقدره ( )4.573.692.84درهم اربعة ماليني وخم�سمائة وثالث و�سبعون الف و�ستمائة
واثنان وت�سعون درهم اماراتي واربعة وثمانون فل�س  -وذلك حتى تاريخ  2021/8/22والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا للمادة  229من قانون االج��راءات املدنية  -وحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق 2021/10/17
ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1820/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/2709ا�ستئناف جتاري ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  7955درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد عبداهلل حممد ال�شيباين � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:زايد �سعيد را�شد �سعيد ال�شحي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :مديح حممد كمال عبده احمد � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )7955درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم  ,وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 2913/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد احمد علي احمد  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ناظم رهيف افيوين
وميثله  /حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )83945درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6158/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4650/2018جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )344713.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :دانوب ملواد البناء �ش.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -جبل علي  -جافزا البوابة رقم  - 4دوار رقم � - 6أر�ض رقم
�أي دبليو تي ايه 10
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ت�شامرز للهند�سة ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ال�سيارات
الكائنة ب�شبك حجز املركبات دي��ره واملرفقة مبح�ضر احلجز وف��اء للمبلغ املطالب به يف
التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6775/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1092جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )316855.05درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع �شارع بور�سعيد  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  -1 :بريادار�شان �شارما دامودار برا�ساد � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )317065.05درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1370/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 889/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع�م��ال  -امل�ي��زان�ين -
مكتب رقم  - 9ه��ات��ف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :مرجان حممد ح�سني � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/889:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2573/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
م��و��ض��وع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م يف ال��دع��وى رق� � ��م 902/2020:جت��اري كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:أ�سد اله ح�سني علي مثنى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -منطقة بور �سعيد � -شارع �آل مكتوم  -برج امل�سعود  -الطابق
ال�ساد�س  -مكتب  - 601رقم مكاين3219494430:
وميثله:زايد �سعيد را�شد �سعيد ال�شحي
املطلوب �إعالنه  -1 :جولدن تويز � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2020/902:جتاري كلي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ ( )250.000دره��م مائة وخم�سون ال��ف دره��م  -على �سبيل التعوي�ض املدين
والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد.
املدعي:ريا�س ثنجيالكاث
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -دي��رة  -دب��ي � -شارع بني يا�س  -مبنى القرق � -شقة الثاين ع�شر �شقة - 1204
بور�سعيد
املطلوب �إعالنه  -1 :وينتينج ىل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ ( )250.000درهم مائة وخم�سون الف درهم
 على �سبيل التعوي�ض املدين والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  -نوداعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج
االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر على هاتف رقم00971502350991:
 املوافق 2021/10/10 :يوم االح��د وذل��ك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريقالوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما
يفيد امكانية الت�سوية الئحة الدعوى  +حافظة م�ستندات (ميكنكم االطالع عليها من خالل النظام االلكرتوين
ملحاكم دبي  -لال�شرتاك يرجى التوا�صل على مركز االت�صال 043347777
رئي�س الق�سم

LEGAL NOTICE

Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Notification of Judgement by Publication
Notification details:
To the Defendant in lawsuit No. 272/2021 Commercial Banking - Partial
Mueenudheen Madri Veeran - Residence unknown
)As the plaintiff: Deem finance (L.L.C
Presented by Yousef Hussin Mohamed Saleh Al Sahlawy.
We inform you that the court ruled in its session held on 29-08-2021 in the
above-mentioned lawsuit for Deem Finance L.L.C (Dounia Finance before).
Obligating the defendant to jointly pay to the plaintiff the amount of 72.263
(Seventy Two Thousand and Two Hundred Sixty Three Dirhams, and the
legal interest at 5% from the due date on 25-06-2021 until full payment, and
pay the expenses and fees and the amount of One Thousand Dirhams in return
for attorney fees. A judgement as if in presence of the defendant, appealable
within thirty days starting from the day following the publication of this
announcement. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 3504/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )235788درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ب�ساط الريح ال�سريع لل�شحن والتخلي�ص �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص الثانية � -شارع النهدة  -بناية م�صرف الهالل مكتب
رقم  - 108وميثله:ماجد �أ�سد اكرب �أ�سد الأمريي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سيرنجي باور لتجارة املعدات �ش.ذ.م.م � -2سمري كورميانيل ميليمانيل
 �صفتهما  :منفذ �ضدهمامو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )235788درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2207/2021/11:مدين جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6948/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

Notifying Party: 1. Mr. Adel Abdullah Sulaiman Murad Almazmi, UAE National, Holder
of ID No.: 784198830690651 , 2. Mr. Wean Qabw, Chinese National, Holder of ID No.
784196858074295 - In our capacities as partners of the License (Chinese Wall for Plastic.
 L.L.C), which issued by Sharjah Economic Development Department under No. 775053Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial. Tel No.: 971504724728
Notified Party: 1.Mr. Hawran Wang, Chinese National, Holder of Passport No. E68315880
- Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial, behind Al Dhaid Road, Fenced Plot gifted property
to Mr. Saleh Ahmed Mohamed Al Jala'a Tel No.: 0526989886
2. Mr. Yousen yem, Korean National - Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial, behind Al
Dhaid Road, Fenced Plot gifted property to Mr.Saleh Ahmed Mohamed Al Jala'a
Subject of Notice: Withdrawal from the Company
Facts: -Whereas the Notified Parties are partners of the License (Chinese Wall for Plastic.
L.L.C) issued by the Economic Department in the Emirate of Sharjah under License No.
(775053) -And whereas the Notified Parties are refraining to appear for signing the papers of
withdrawal from the license at the Economic Department.
Therefore, The Notifying Parties wished to notify the Notified Parties to appear at the
Economic Development to sign their withdrawal from the License mentioned above,
otherwise we shall take the legal actions. Therefore, The Notifying Parties urge the (Notified
Parties) to appear before the Economic Department for signing the contract of withdrawal
from the License No. (775053) within 5 days as of today date, otherwise they shall take the
legal actions to ensure their rights are obtained with reservation and respect.

GOVERNMENT OF DUBAI
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العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 505/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

7 October 2021 - Issue No 13360

حماكم دبياالبتدائية

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1371/2021/322:ا�ستئناف عقاري

Thursday

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

اخلميس  7أكتوبر  2021م  -العـدد 13360

العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1165/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :وا�ستكماال لباقي االجراءات نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة واعالن املدعي عليه
بها وذلك لنظر ال�شق املعاد من حمكمة اال�ستئناف وفقا لالجراءات املتبعة  -واحلكم من حيث النتجية بالزام املدعي عليه
ب�سداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحت��اد امل�لاك باملجمع ال�سكني
الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث  -هاتف رقم - 042227008:هاتف متحرك
رقم - 0557016552:مكاين - 3135291835:فاك�س رقم042227002:
املطلوب �إعالنه  -1 :عثمان احمد قري�شي حممد �شاكر قري�شي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها وا�ستكماال لباقي االجراءات نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد
�أقرب جل�سة واعالن املدعي عليه بها وذلك لنظر ال�شق املعاد من حمكمة اال�ستئناف وفقا لالجراءات املتبعة  -واحلكم من
حيث النتجية بالزام املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي
واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب  -وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

NOTICE
Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360
Memorandum of announcing the defendants to publish
to attending in front of the expert
)In case no (6331/2017
Sharjah Court of First Instance Judicial Department
To the first defendants/ Pradeep Kishore Root Root Powery and the second
is Melanie Farias Anonoev, We inform you that we have been assigned an
accounting expert in the above case, which was filed against you by /
Youssef Muhammad Suleiman, in which he is claiming, Accordingly, you
are required to attend, or your legal representative, the meeting of the
expert scheduled to be held on Tuesday 12/10/2021 at eleven am at the
delegated expert's office: Sharjah Industrial Area 18
Please attend at the appointed time and place and bring the documents
supporting your defense of the case, and in the event of your failure to
attend, the expert will begin her work in accordance with the powers
granted to her by law
Accounting expert
Maitha Al Mazroua

GOVERNMENT OF DUBAI
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العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 3768/2020/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب��رد �ضمان ح�سن التنفيذ مببلغ ( )466.980دره��م و�ضمان الدفعة املقدمة مببلغ
( )765.402.96درهم.
املدعي:الفينيقية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار  -بناية جهاد منري  -مكتب رقم  - 399هـــ048829484:
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة �سيدكو للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/6/23:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /الفينيقية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م اوال:بانتهاء �سريان خطاب �ضمان الدفعة املقدمة امل�ؤرخ 2019/2/24
وال�صادر من بنك اال�ستثمار بقيمة ( )765.402.96درهم واملبني تف�صيال ب�صدر هذا احلكم  -ثانيا:بانتهاء �سريان
خطاب �ضمان ح�سن التنفيذ امل��ؤرخ يف 2016/7/20:وال�صادر من بنك اال�ستثمار مببلغ وقدره ( )466.980درهم
واملبني تف�صيال ب�صدر هذا احلكم والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1375/2021/361:ا�ستئناف �أمر �أداء
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
م��و� �ض��وع اال��س�ت�ئ�ن��اف � :إ��س�ت�ئ�ن��اف االم ��ر ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � � � ��م� 5345/2021:أم ��ر �أداء
بتاريخ. 2021/9/1:
امل�ست�أنف:حذيفة للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي ��رة � � -ش��ارع ال�ن�خ�ي��ل  -ب�ن��اي��ة �� � � � - M- 01-ص.ب 376267:دب��ي -
هاتف042293501:
املطلوب �إعالنه  -1 :العابر للمقاوالت ملالكها/عبداهلل ال عبداهلل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/22ال�ساعة
� 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13360بتاريخ 2021/10/7
اعالن بالن�شر
 3028/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :يارا غ�سان �صباغ  -2معمر م�صطفى االيوبي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :املدينة العمال الغاز �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ()66.294.44
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ 2020/8/31:وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -معادة من حمكمة اال�ستئناف مبوجوب احلكم
رقم 833/2021:ا�ستئناف جتاري.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Date 7/ 10/ 2021 Issue No : 13360

Judicial Notification by Publication
)No. (8237/2021
Warner: Gulf Toub Cement LLC
By Proxy of/ Munzer Al Hammadi
Warnee: 1. Conforce Arabia Contracting LLC
2. Syed Agha Javed Syed Zulfiqar Ali Naqvi
)(Unknown residence
Whereas the Warner hereby notifies the Warnee of claiming to pay the
amount of AED 107,422.00 with the legal interest by 12% from the
due date until full payment within five days from the date of publishing
hereof, and in case of failing to do so, will force to resort to the judiciary
and issue an order for payment of the outstanding amounts under the
above mentioned cheques.
Notary Public

Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1370- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 889/2021Real Estate Summary,
the charges, the expenses and the fees
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826,
IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Marjan Mohammad Hassani
Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 889/2021 Real Estate Summary
The hearing of Thursday 14-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Ahmed Mohammed Al Ansari

Real Estate Appeal 1342/2021/322
Service by publication details
To the appellees / 1- Hamoud Eissa Khlife
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by /
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1030/2021 Real
Estate Summary. The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00
AM on the online court hearing was determined for the same.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be
trailed in absentia.

Dubai Courts of First Instance
Service by Publishing
In Case No.: 2207/2021/11 Civil Partial
)Reviewed by: The Thirteenth Case Management Circuit No. (414
Merits of Execution: demanding with an amount of AED 250,000 (One Hundred Fifty Thousand
dirhams) as a civilian compensation and legal interest @ 12% annually from the date of filing
the case and till the full payment.
Plaintiff: Riyas Thengilakath - Address: Emirate of Dubai, Deira, Beniyas Road, Algerg
Building, Floor 12, Flat No.: 1204. Bursaeed.
Party to be Served: 1- Wainteng Lee - his capacity is Defendant.
Subject of Service: demanding with an amount of AED 250,000 (One Hundred Fifty Thousand
dirhams) as a civilian compensation and legal interest @ 12% annually from the date of filing
the case and till the full payment.
We would like to inform you that the abovementioned case has been registered against you.
There for you are required to attend via the video communication program (BOTIM) before
The Thirteenth Case Management on phone number (00971502350991) on Sunday 10/10/2021
from 9:00 AM until 12:30 PM or visual presence through the legal attorney or the accredited
service centers (Adeed) to present your answer to the statement of claim and its attachments
and possibility of reaching to any settlement. Statement of Claim + Docket of Documents (you
can see them though the electronic system of Dubai Courts, for subscription please contact the
)call center No. 043347777
Prepared by: Hamad Jassim Alsrrah
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ثقافة وفنون

Thursday

�أبوظبي للغة العربية ي�شارك يف معر�ض الريا�ض للكتاب

ي�شارك مركز �أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة
الثقافة و ال�سياحة � -أبوظبي يف معر�ض الريا�ض
ال��دويل للكتاب ال��ذي يقام يف واج�ه��ة الريا�ض يف
الفرتة ما بني  1و � 10أكتوبر اجل��اري لت�سليط
ال�ضوء على دوره املهم يف تعزيز عالقات التعاون
والتبادل الثقايف مع اململكة العربية ال�سعودية.
تندرج م�شاركة املركز يف املعر�ض يف �إط��ار حر�صه
ع �ل��ى ال �ت��واج��د يف ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة املحلية
والإقليمية وال��دول�ي��ة ،وتعزيز التوا�صل الثقايف
مع اجلهات املعنية يف املنطقة ..وق��د �صمم لهذه

الغاية جناحا مميزا لعر�ض م�شاريعه والرتويج
لها �إ�ضافة �إىل بيع �إ�صداراته والتوقيع على كتبه.
وق��ال �سعادة الدكتور علي بن متيم ،رئي�س مركز
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة“ :ت�سعدنا امل �� �ش��ارك��ة يف
م�ع��ر���ض ال��ري��ا���ض ال ��دويل ل�ل�ك�ت��اب ،ال ��ذي ي�شكل
حمطة مم�ي��زة ون��وع�ي��ة للعمل ال�ث�ق��ايف يف اململكة
العربية ال�سعودية و�صناعة الكتاب واكت�سب مكانة
مرموقة يف �صناعة الكتاب على امل�ستويني العربي
والإقليمي والعاملي ..ونتطلع �إىل لقاء النا�شرين
وتعزيز التعاون امل�شرتك ملا فيه خري قطاع الن�شر

يف املنطقة».
على �صعيد مت�صل ي�شارك �سعادة الدكتور علي بن
متيم بو�صفه �أمينا عاما جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب
مبنتدى اجل��وائ��ز العربية ال��ذي تنظمه الأمانة
العامة جلائزة امللك في�صل يف الريا�ض ،هذا املحفل
الثقايف العربي ال��ذي ي�ضم جوائز العامل العربي
ومي�ث��ل ف��ر��ص��ة ه��ام��ة ل�ت�ب��ادل اخل�ب�رات واملعارف
واالرت� �ق ��اء ب��اجل��وائ��ز ال�ع��رب�ي��ة و تعميق التعاون
ال�ع��رب��ي امل���ش�ترك ب�ين اجل��وائ��ز العربية وتوحيد
اجلهود فيما يخدم الثقافة والعلم والإبداع ويحقق

الأثر الإيجابي لها يف ظل التحديات الراهنة.
ب��دوره��ا قالت م��وزة ال�شام�سي امل��دي��رة التنفيذية
ملركز �أبوظبي للغة العربية “ :معر�ض الريا�ض
الدويل للكتاب حدث مهم يف خارطة معار�ض الكتب
العربية و لعله من �أبرزها يف حجم املبيعات وعدد
ال ��زوار ..و�سرنكز ه��ذا ال�ع��ام على امل�شاركة ب�أكرب
ع��دد م��ن عناوين الكتب ال�ت��ي �أ��ص��دره��ا لعر�ضها
على جمهور ال �ق��راء ال�سعوديني وال �ع��رب الذين
يبدون اهتماما كبريا مبن�شوراته ..وي�سعدنا �أن
تتواىل معار�ض الكتب العربية بعد االنقطاع الذي

فر�ضته ظروف اجلائحة ،مبا ي�سهم يف دفع عجلة الريا�ض.
ويتيح جناح مركز �أبوظبي للغة العربية عر�ض
الن�شر �إىل الأمام».
وي���ش��ارك وف��د م��ن امل��رك��ز يف ل�ق��اءات م��ع القيادات �سل�سلة خم �ت��ارة م��ن ال�ك�ت��ب امل�سموعة واملقروءة
الثقافية ال�سعودية والنا�شرين ال�سعوديني والعرب ت�ضم  100من �أب��رز الكتب وامل�ؤلفات النرثية..
للتباحث ب�ش�أن التحديات التي تواجه قطاع الن�شر و�سيتمكن ال�ق��راء م��ن االط�ل�اع عليها با�ستخدام
و�إع� ��ادة النهو�ض ب��ه �إ��ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض م�شاريع ه��وات�ف�ه��م ال��ذك �ي��ة م��ن خ�ل�ال م���س��ح رم ��ز «QR
املركز وال�تروي��ج ملعر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب  »codeيف ركن مبادرة “�أثري الكتب” و”وجيز
والربامج التي يتم تنظيمها على هام�ش املعر�ض ..الكتب” للكتب امل�سموعة ..و ي�شهد يف � 7أكتوبر
و�سيح�ضر �أي�ضا م��ؤمت��ر النا�شرين ال�ع��رب الذي توقيع كتاب “الأ�سلوبية املو�سيقية” للفنان ن�صري
يعقد ي��وم��ي  4و� 5أك�ت��وب��ر ع�ل��ى ه��ام����ش معر�ض �شمة ،ال�صادر عن مركز �أبوظبي للغة العربية.

دبي للثقافة توفر جتربة تفاعلية ال�ستك�شاف متحف ال�شندغة والرتاث الإماراتي تزامنا مع �إك�سبو2020
�أق��ام��ت ه�ي�ئ��ة ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون يف دبي
“دبي للثقافة” � �ش��راك��ة م��ع “�سيكرِت
�سيتي تريلز” ودائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري بدبي “دبي لل�سياحة” ،وذلك

بهدف �إعداد جتارب ا�ستك�شافية يف متحف
ال�شندغة ب��دب��ي لتعريف ال�ع��امل بتاريخ
الإم � ��ارة ال �ع��ري��ق وت��راث �ه��ا ال�غ�ن��ي وذلك
ب��ال�ت��زام��ن م��ع اف�ت�ت��اح “�إك�سبو 2020

دبي” ،ويف �إط��ار مبادرة تفاعلية جديدة ومبوجب هذا ال�شراكة� ،ستتعاون “�سيكرِت
تهدف �إىل �إثراء معارف املقيمني والزوار �سيتي تريلز” ،وهي �شركة نا�شئة مقرها
بالكنوز الثقافية التي تزخر بها مدينة ل�شبونة وتخت�ص يف ت�صميم �ألعاب مرحة
لإلهام النا�س للخروج وا�ستك�شاف مدنهم،
دبي .
م ��ع ف ��ري ��ق م �ت �ح��ف ال �� �ش �ن��دغ��ة لإن�شاء
“م�سارات اكت�شاف كنوز دبي الثقافية”،
وه��ي عبارة عن جتربة اكت�شاف تفاعلية
من�سقة وم�ش ّوقة وتتيح لزواره بحل بع�ض
الأل� �غ ��از والإج ��اب ��ة ع��ن �أ��س�ئ�ل��ة مرتبطة
باملوقع ،ليتع ّرفوا �إىل ق�ص�ص فريدة عن
الثقافة الإماراتية ،متتبعني الألغاز من
مكان ��س� ّري �إىل �آخ��ر ،حيث ي�ستك�شفون
�أماكن رمبا كانوا ميرون بها مرور الكرام
دون �أن تلفت انتباههم� ،أو �أماكن �أخرى مل
ي�سربوا خباياها بعد يف منطقة ال�شندغة
التاريخية.
وقالت مرمي مظفر �أهلي مدير م�شاريع
يف “دبي للثقافة”“ :نحر�ص يف الهيئة
ع �ل��ى ت �ع��ري��ف اجل �م �ه��ور �إىل م��ا تكتنزه
دب ��ي م��ن ق���ص����ص ث�ق��اف�ي��ة غ�ن�ي��ة كامنة

بني �أحيائها عن طريق حتفيز امل�شاركة
الفاعلة م��ن قبل جميع فئات اجلمهور،
وتن�شيط ال�شراكات مع القطاعني العام
واخل��ا���ص .وباعتبار الهيئة ه��ي الداعم
الر�سمي لل�ش�ؤون الثقافية ملعر�ض �إك�سبو
 2020دبي ،ف�إن هذه املبادرة ت�أتي �ضمن
ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن �� �ش �ط��ة ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة التي
�أعددناها لإثراء جتربة زوار هذا املعر�ض
الرائد وترك �أثر م�ستدام لديهم ،متا�شياً
مع ر�ؤيتنا الهادفة �إىل تعزيز مكانة دبي
م��رك��زاً عاملياً للثقافة ،حا�ضن ًة للإبداع،
ملتقى للمواهب».
و�أ�ضافت �أهلي“ :مل�ساعدة �أف��راد املجتمع
م��ن الإم��ارات�ي�ين واملقيمني وال ��زوار على
ا��س�ت�ك���ش��اف ال �ت��راث ال �ث �ق��ايف الإم ��ارات ��ي
والتوا�صل معه ،ف�إن �إن�شاء جتارب تعليمية
تفاعلية �أمر بالغ الأهمية .وميكن ملتحف
ال�شندغة �أن يلعب دوراً يف ذلك ،كونه يقع
يف حي ال�شندغة� ،أبرز املناطق التاريخية
ال �� �ش��اه��دة ع �ل��ى م ��راح ��ل ن �� �ش ��أة الإم � ��ارة

وازده� ��اره� ��ا .وع ��ن ط��ري��ق ��ش��راك�ت�ن��ا مع
“�سيكرِت �سيتي تريلز” و”دبي لل�سياحة”
�سنقدم جتربة م�شوقة تتيح لزوار املتحف
ا�ستك�شاف املنطقة ومنازلها ومعار�ضها
بطريقة مرحة ال ُتن�سى ،وت�سهم يف تعميق
فهم الأجيال ال�صاعدة للما�ضي وعالقته
بالهوية الإماراتية املعا�صرة».
و�أو��ض�ح��ت �أه�ل��ي“ :ندرك �أهمية اللعب
ب��اع�ت�ب��اره م��ن �أه ��م ط��رق ال�ت�ع�ل��م ،وهذه
املبادرة �ستوفر من�صة تفاعلية الكت�شاف
متحف ال�شندغة عرب حل الألغاز والك�شف
عن الق�ص�ص املخب�أة يف �أرجاء املتحف».
و�أ�شارت �أهلي �إىل �أن م�سارات امل�شي املرحة
ُت�ع��دُّ ن�شاطاً ا�ستك�شافياً �آم �ن �اً� ،إذ ميكن
املحافظة على الإج��راءات االحرتازية يف
جميع الأوق� ��ات ،كما ميكن لأي �شخ�ص
الو�صول �إىل التجربة من خالل الهاتف
الذكي من دون احلاجة للم�س �أية �أجهزة
�أخ ��رى ،وت�ت��م �إم��ا يف جم�م��وع��ات �صغرية
م��ن � 5أ�شخا�ص ،كحد �أق�صى� ،أو ب�شكل

فردي.
ً
وانطالقا من ر�سالتها الثقافية ،حتتفي
“دبي للثقافة” ب�ك�ن��وز دب ��ي الرتاثية
الغنية وما�ضيها العريق وتلتزم ب�صونه
وح�م��اي�ت��ه ون�ق�ل��ه ع�بر الأج �ي ��ال ،متيح ًة
�أم� � ��ام اجل �م �ي��ع �إم �ك��ان �ي��ة ال ��و� �ص ��ول �إىل
مفرداته الرائعة ،وحم ّفز ًة م�شاعر الفخر
واالنتماء الوطني يف نفو�سهم.

ُتعر�ض خالل الفرتة من � 15 – 10أكتوبر اجلاري

ع�شاق ال�سينما على موعد مع  40فيلم ًا �أجنبي ًا يف ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ست�ضيف فعاليات ال ��دورة الثامنة م��ن مهرجان
ال�شارقة ال�سينمائي ال��دويل ل�ل�أط�ف��ال وال�شباب،
ال �ت��ي تنظمها (ع��ن ب �ع��د) م��ؤ��س���س��ة (ف ��ن) املعنية
بتعزيز ودعم الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة يف
الإم��ارات 40 ،فيلماً �أجنبياً ،تعر�ض خالل الفرتة
م��ن � 15 - 10أك�ت��وب��ر اجل� ��اري ،حت��ت ��ش�ع��ار فكر
�سينما.
وتتوزع الأف�لام الأجنبية التي ت�شكل ن�صف �إجمال
عدد الأف�لام امل�شاركة يف املهرجان لهذا العام ،على
خم�س فئات من فئات املهرجان ال�سبع ،وهي �أفالم
روائ �ي��ة ،و�أف�ل�ام م��ن �صنع الطلبة ،و�أف�ل�ام دولية
ق�صرية ،و�أفالم الر�سوم املتحركة ،و�أفالم وثائقية،
وتك�شف ر�ؤى �سينمائية فنية فريدة عن الطفولة
من خمتلف ثقافات العامل.

ال�ت�ن��ازل ع��ن ال�ق��دمي واالن�ت�ق��ال �إىل م��ا ه��و جديد،
وفيلم “رحلة �إىل منزل �صديقي” وهو فيلم باللغة
البنغالية الهندية ،بالإ�ضافة �إىل فيلمني باللغة
الإجنليزية هما “�سرتة الأم” ،و”وداعاً روبن».

�ستة �أفالم �ضمن فئة �أفالم دولية ق�صرية
وي�ق��دم امل�ه��رج��ان �ضمن فئة �أف�ل�ام دول�ي��ة ق�صرية
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف الأط� �ف ��ال م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة 8
وما ف��وق ،فيلم “قلم الر�صا�ص” للمخرجة جينا
ت��ان ،باللغتني الإجنليزية وال�صينية ،القدرة على
متييز ال�صواب واخلط�أ ومعنى ال�صداقة ،يف حني
يركز فيلم “ الرجل ال�صغري الكبري” للمخرجة
التايوانية دي��ان��ا ت�شاو على ال�شعور بالعجز الذي
يدفع �أحد الأطفال �إىل التوق لال�ستقالل ّية.
ك�م��ا ت���ش�م��ل ه ��ذه ال�ف�ئ��ة ف�ي�ل��م “ دوبوت” باللغة
الفرن�سية للمخرجني بيري الغ��ال و�سارة ماليون،
وفيلم “�شتاء تيمو” باللغة الإي�ط��ال�ي��ة للمخرج
فئة �أفالم من �صنع الطلبة
جوليو ما�سرتوماورو ،وفيلم “عجل الأم” باللغة
ي�شهد املهرجان �ضمن فئة �أفالم من �صنع الطلبة الرو�سية للمخرجة فيكتوريا رونت�سوفا.
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف الأط� �ف ��ال م��ن ع�م��ر  8وم ��ا فوق،
ً
عر�ض �ستة �أفالم ت�شمل :الفيلم الق�صري ال�صامت  19فيلما يف فئة الر�سوم املتحركة للأطفال
“الكفن” ،ال��ذي ج��اء من �إخ��راج يوانت�شينغ كاي ،من جميع الفئات العمرية
ون��اث��ان ك��راب��وت ،وه��وزي ه��وان��غ ،ونيكوالي يانيف ،وت�ضم فئة �أفالم الر�سوم املتحركة ،التي ت�ستهدف
وماندميبي ليبون ،وثيو ت��ران نغوك م��ن فرن�سا ،ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة  8وم ��ا ف ��وق 19 ،ف�ي�ل�م�اً �أغلبها
وفيلم “ال ب�ستيا” (الوح�ش) باللغة الإ�سبانية ،من باللغة الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية ملخرجني
�إخ��راج م��ارل�ين ف��ان نيونني ،ورام ت��ام��ز ،والفريدو وخم��رج��ات م��ن الأرج �ن �ت�ين ون�ي��وزي�ل�ن��دا وفرن�سا
ج�ي�رارد ك��وت�ي�ك��ات ،وت ��دور �أح��داث��ه ح��ول رح�ل��ة يف وك �ن ��دا وال �ب�رازي� ��ل وامل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وال ��والي ��ات
القطار متثل حتو ًال حقيقياً يف حياة �شخ�صياته.
املتحدة وبلجيكا وغريها ،منها فيلم “�أخي لوكا”
ك �م��ا ت���ض��م ف�ي�ل��م “هل ب �ع��تِ زالجاتي؟” باللغة للمخرجني كارلو�س �أجلارا وكاتالينا �سرينا ،وفيلم
الفرن�سية ،ال��ذي يقدم در��س�اً انفعالياً ح��ول فكرة “�أغنية الفيل” للمخرجة لني توملين�سون.

كما ت�ضم ه��ذه الفئة ع��دداً م��ن الأف�ل�ام للأطفال
ال���ص�غ��ار مم��ن ه��م دون ��س��ن ال���س��اب�ع��ة ،منها فيلم
“التريانو�صور ريك�س ال�صغري والعناق امل�ستحيل”
ل�ل�م�خ��رج ج��ال�ين ��س��ان��در ف ��وت ،وف�ي�ل��م “احللزون
واحلوت” للمخرجني ماك�س الجن ،دانيال �سنادون.
فئة �أفالم روائية
ت�ستهدف فئة الأف�لام الروائية الأطفال من تزيد
�أع �م��اره��م ع��ن � 8أع� ��وام ،وت�ع��ر���ض فيلم “اجلوز”

باللغة الفار�سية م��ن �إخ ��راج حممد
ر�ضا حاجي غالمي ،ال��ذي ي��روي ق�صة طفل على
قناعة ب�أن يديه �ستتحوالن �إىل اللون الأ�سود ب�سبب
خطيئة ارتكبها.
كما تقدم فيلم “بوري” للمخرج الكوري كيم جني
ي��و ال��ذي ي�سلط ال�ضوء على حياة طفل يعي�ش يف
عائلة يعاين �أفرادها من �إعاقة ال�صمم ،بالإ�ضافة
�إىل فيلم “ملوك �شارع ملبريي” للمخرج جودي
نايدو من جنوب �أفريقيا ،وهو فيلم درام��ي بقالب

كوميدي.
خم�سة �أفالم وثائقية
واختارت الدورة الثامنة من املهرجان خم�سة �أفالم
�أوروب �ي��ة و�آ��س�ي��وي��ة �ضمن فئة الأف�ل�ام الوثائقية،
لتثقيف الأطفال من الفئتني العمريتني  8+و10+
�أعوام ،وترفيههم وحتفيز اهتمامهم بهذا النوع من
الأفالم.
وت�شمل ه��ذه الفئة فيلم “املدر�سة ق��رب البحر”

للمخرجة الرنويجية �سولفي ميلكريايني ،الذي
يتناول طيف من امل�شاعر الربيئة ل��دى طفل بعد
�إغالق املدر�سة وما يحتويه هذا الطيف من م�شاعر
الأمل وال�سعادة ،وال�صمود وال�ق��درة على التكيف،
واخل �� �س��ارة وال �ن �م��و ،بح�سب ق��درت��ه ع�ل��ى الت�أقلم
مع هذا التغيري ،وفيلم “فتيات يتحدثن عن كرة
القدم” للمخرجة الإيطالية باوال �سورينتينو ،حول
�ست فتيات ي�شاركن جتربتهن يف ه��ذه اللعبة التي
ي�سيطر عليها الفتيان.
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بعد جناحها بجدارة فى حكاية (الزم �أعي�ش) مب�سل�سل (�إال �أن��ا) ،التى ناق�شت
ق�ضية التنمر على مر�ضى البهاق ،فاج�أت الفنانة جميلة عو�ض جمهورها بفيلم
(عرو�ستى) ،الذى ظهرت فيه �إىل جوار الفنان �أحمد حامت ،و ُيعر�ض حال ًيا فى
دور ال�سينما.
جميلة عو�ض الفنانة ال�شابة ،التى توقعت �أن ينال فيلمها اجلديد �إعجاب
اجلمهور ،لأن ق�صته رومان�سية ،م�ؤكدة �أن امل�صريني يحبون الرومان�سية،
فيلمى
الفتة �إىل �أنها ت�شارك حال ًيا فى فيلم (املحكمة) ،الذى ي�شبه
ّ
(الفرح) و(كباريه) ،حيث �إن الت�صوير يجرى فى مكان واحد.

فيلم (عرو�ستى) جتربة ممتعة بكل املقايي�س

31

جميلة عو�ض :اجلمهور يف�ضل الأعمال
ال�سينمائية الرومان�سية
• ب ��داي ��ة ..ك �ي��ف ك��ان��ت جت��رب��ة امل �� �ش��ارك��ة ف��ى فيلم
(عرو�ستى)؟
 ك��ان��ت جت��رب��ة ممتعة بكل املقايي�س ،و�سعدت جدًابامل�شاركة م��ع جمموعة جميلة م��ن الفنانني من
ج �ي �ل��ى ،وم ��ن ج �ي��ل ال �ك �ب��ار ال��ذي��ن ت�ع�ل�م�ن��ا منهم
الكثري.
و�أود �أن �أ�شكر املنتج �إيهاب ال�سرجانى ،حلر�صه
على توفري كل ما احتاج �إليه فريق العمل ،كما
�أ�شكر املخرج حممد بكري ،الذى قد م فيل ًما
متمي ًزا.
• ما �أ�سباب قبول امل�شاركة فى العمل؟
 قبلت امل�شاركة ف��ى العمل ،لأن��ه ي�ضمريا من النجوم ،ولأن خمرجه
عددًا كب ً
ه��و حم�م��د ب�ك�ير ،ف�ق��د ك�ن��ت �أمتنى
التعاون معه ،لأنه مميز جدًا.
ك �م��ا �أن م ��ن � �ض �م��ن �أ�سباب
امل��واف�ق��ة �أن الفيلم عُر�ض
على عقب عر�ض حكاية
ّ
(الزم �أع� �ي� �� ��ش) من
م�سل�سل (�إال �أنا)،
وب �ع��د م�سل�سل
(ح� � � � � � � � � � � ��رب
�أهلية) مع
الفنانة
ي�سرا،

كنت �أ�شعر حينها ب�أننى ج�سدت �شخ�صيات �صعبة ،و�أحتاج �إىل جت�سيد �شخ�صية
هادئة فى عمل (اليت كوميدى اجتماعى).
• كيف كان التعاون مع الفنان �أحمد حامت؟
 �أحمد حامت ممثل كبري وموهوب ولذيذ ،ويحر�ص على م�ساعدة جميع زمالئه..�أحببت التعاون معه ،و�أمتنى �أن يتكرر ه��ذا التعاون ،و�سعدت ج�دًا بامل�شاركة مع
جميع العاملني فى فيلم (عرو�ستى).
كما �أح��ب �أن �أ�شري �إىل �أن��ه كان هناك اتفاق �ضمنى بني �أع�ضاء فريق العمل على
تقدمي عمل �سينمائى خمتلف ومهم.
• ما تقييمك لفكرة الفيلم؟
 �أحببت ق�صة الفيلم ،لأن��ه ال يناق�ش فكرة �أن��واع ال��زواج فقط ،بل يقدم ر�سائل�أكرب و�أعمق ،خا�صة فيما يتعلق بعالقة ال�شخ�ص بخطيبته ،وكيف ت�ؤثر العوامل
النف�سية على م�ستقبل العالقات.
الفتاة التى �أج�سد �شخ�صيتها حتر�ص على �أن ت�صنع اختبارات خلطيبها ،لتعرف
حقيقة حبه لها.
• كيف كانت الكوالي�س؟
 كانت الكوالي�س جميلة ،و�سعدت بالعمل مع الفنان حممود البزاوى ،فهو فنانب�سيط وين�شر البهجة فى �أى مكان يذهب �إليه ،كما �سعدت بالعمل مع الفنانة
الكبرية �صابرين ،التى ج�سدت �شخ�صية �أم��ى خالل الفيلم ،و�أح��ب �أن �أق��ول �إنها
متعاونة جدًا وال تبخل بتقدمي الن�صيحة لأى �شخ�ص.
كل الفنانني امل�شاركني فى العمل كانوا يتعاملون بلطف ،و�أحببت الفنانة زينب
غريب جدًا ،وحزنت النتهاء الت�صوير.
• هل يف�ضل اجلمهور الأعمال ال�سينمائية الرومان�سية؟
 نعم ،اجلمهور يف�ضل ه��ذه النوعية من الأع�م��ال وينتظر عر�ضها بال�سينمات،ويفتقدها � ً
أي�ضا ،والدليل على ذلك هو �أن تلك الأفالم حتقق �إيرادات كبرية ،مثل
ريا ،و�شاركت خالله �إىل جانب جنوم كبار ،وكانت
فيلم (هيبتا) ،الذى حقق ً
جناحا كب ً
م�شاهدى مع الفنان �أحمد مالك ،ومن هنا �أتوقع النجاح لفيلم (عرو�ستى).
• ملاذا وافقت على امل�شاركة فى فيلم (املحكمة)؟
 �شاركت فى هذا الفيلم لأننى �أعجبت بال�سيناريو ،فالق�صة مميزة وتناق�ش واقعاملجتمع ،و�أج�سد �شخ�صية خمتلفة عن كل ما قدمته من قبل.
فيلمى (كباريه) و(الفرح)� ،إذ حتدث فى مكان واحد ،هو املحكمة،
ق�صة الفيلم ت�شبه
ّ
ون�شاهد ق�ضايا الكثري من النا�س ،ولكل بطل خط درام��ى خا�ص به ،و�أمتنى �أن
ينال الفيلم �إعجاب اجلمهور.
• كيف تختارين �أدوارك؟
 �أختار �أدوارى بعناية ،و�أبحث عن الأعمال ال�سينمائية والتليفزيونيةال�ت��ى تناق�ش ق�ضايا مهمة ت��ؤث��ر على اجل�م�ه��ور� ..أحب
�أن �أ� �ش��ارك ف��ى �أع �م��ال ق��وي��ة ت�ضيف �إىل
م�سريتى الفنية.
• كيف كان التعاون مع
�أبطال الفيلم؟
 ال �أق� ��اب� ��ل�أغ� � � � � � �ل � � � � � ��ب
الأب � �ط� ��ال،
ن
لأ
ال � �ف � �ي � �ل� ��م

يتكون من ق�ص�ص كثرية ،وكل فنان يقدم ق�صة ،وي�شارك فى الفيلم الفنانون :غادة
عادل وحممود عبداملغنى وكرمي عفيفى وفتحى عبدالوهاب وجنالء بدر و�أحمد
خالد �صالح و�صالح عبداهلل و�سليمان عيد وحممود عامر ،ت�أليف �أحمد عبداهلل،
ومن �إخراج حممد �أمني ،الذى �سعدت بالتعاون معه.
• ملاذا ذهبت م�ؤخ ًرا �إىل �سيناء؟
 ذهبت �إىل �سيناء لدعم الفتيات� ،ضمن مبادرة ريا�ضية بالتعاون مع وزارة ال�شبابوالريا�ضة ،كانت تت�ضمن تدري ًبا على لعب كرة القدم.
و�سعدت جدًا با�ستقبال الأهاىل ىل ،وكنت متحم�سة لأرى جتارب البنات ،و�أمتنى �أن
�أ�شارك فى فعاليات �أخرى كتلك.
• ما الأعمال التى حر�صت على م�شاهدتها فى رم�ضان املا�ضى؟
 تابعت اجلزء الثانى من م�سل�سل (االختيار) ،و�أعجبت جدًا ب��أداء الفنان كرميعبدالعزيز و�أداء الفنان �أحمد مكى ،وكنت متحم�سة ب�شدة خالل امل�شاهدة ،لأننى
�أحب الأعمال الوطنية.
كما �شاهدت م�سل�سل لعبة نيوتن ،لأننى �أحب م�شاهدة �أعمال املخرج تامر حم�سن،
ولأننى �أح��ب � ً
أي�ضا �أداء الفنانة منى زكى والفنان حممد مم��دوح والفنان حممد
فراج.
• هل �ستقدمني �أعمالاً جديدة خالل الفرتة املقبلة؟
 نعم� ..أفا�ضل بني �أكرث من �سيناريو ،ومل �أحدد بعد العمل الذى �س�أ�شارك فيه،و�أود �أن �أق��ول �إننى �سعيدة بتطور �سوق الدراما فى م�صر ،و�سعيدة بامل�شاركة فى
املو�سم الرم�ضانى وفى امل�سل�سالت الق�صرية ،و�أمتنى تكرار جتربة امل�شاركة فى
م�سل�سالت ق�صرية.

انتهت من ت�صوير (الآن�سة فرح)

ريهام عبدالغفور تبد أ�
رانيا يو�سف تعود لل�سو�شيال ميديا بعد غياب
ت�صوير (الغرفة )207
ع ��ادت النجمة ران �ي��ا ي��و��س��ف ،لل�سو�شيال م�ي��دي��ا ب�ع��د غ�ي��اب ح�ي��ث �أطلقت
�صفحتها اجل��دي��دة على موقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" بعد
�إغالق �صفحتها القدمية لأ�سباب جمهولة.
و تعي�ش رانيا يو�سف،
ح��ال��ة م��ن ال�ن���ش��اط ال�ف�ن��ي ح�ي��ث ان�ت�ه��ت م��ن ت���ص��وي��ر جميع
م�شاهدها باجلزء الرابع من م�سل�سل" الآن�سة فرح" ،بينما
ت�صور حال ًيا م�شاهدها يف م�سل�سل "املماليك" ا�ستعداداً
لعر�ضه يف مو�سم ال�شتاء.
جناحا كبرياً ببطولتها
وحققت النجمة رانيا يو�سف كالعادة ً
م�سل�سل الآن�سة ف��رح ،ال��ذي عر�ض منه ع��دة �أج��زاء خالل
الفرتة املا�ضية ،وتنتظر عر�ض اجلزء الرابع ملتابعة ردود
�أفعال جمهورها.
يذكر �أن م�سل�سل "الآن�سة فرح" من بطولة رانيا
يو�سف� ،أ�سماء �أبو اليزيد� ،أحمد جمدي ،حممد
ك �ي�ل�اين ،ع��ارف��ه ع �ب��د ال��ر� �س��ول ،وت��ام��ر فرج،
وجمموعة �أخرى من النجوم ،ت�أليف حممود
عزت� ،إخراج �أحمد اجلندى.
�أم ��ا م�سل�سل املماليك" ،ف�ه��و ينتمى
لنوعية ال�ـ  60حلقة ،من بطولة
ران �ي��ا ي��و� �س��ف ،وب �ي��وم��ي ف� ��ؤاد،
وران� �ي ��ا ي��و� �س��ف ،و�آخ ��ري ��ن
وت ��أل �ي��ف ه���ش��ام هالل،
و�إخراج حازم فودة.

ب��د�أت الفنانة ريهام عبدالغفور ت�صوير �أوىل م�شاهدها �ضمن �أحداث
م�سل�سل ال��رع��ب والت�شويق (ال�غ��رف��ة  )207ال �ي��وم ،وت�خ��و���ض خالله
البطولة الن�سائية �أمام الفنان حممد فراج.
وتظهر ريهام عبدالغفور خالل الأح��داث ب�شخ�صية خمتلفة ت�سيطر
عليها حالة من الغمو�ض ال��ذي تك�شفه الأح��داث على م��دار 10
حلقات ،ومن املقرر عر�ضه على �إحدى املن�صات الإلكرتونية خالل
ال�شهر املقبل.
م�سل�سل الغرفة  207بطولة حممد ف��راج ،ري�ه��ام عبدالغفور،
ناردين فرج ،حممد �إبراهيم ي�سري ،مراد مكرم ،مرمي اخل�شت،
يو�سف عثمان� ،أحمد جمدي ،مها �أبوعوف ،وجمموعة �أخرى
من الفنانني و�ضيوف ال�شرف.
وت��دور �أح��داث رواي��ة الغرفة  207فى ع��ام ،1968
وتقع �أحداثها داخل غرفة بفندق �أ�صر مالكه على
بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب
و�إث��ارة ،وت��ودى بحياة كل من يقطنها،
ح�ي��ث �إن ال�ك�ث�ير دخ �ل��وا الغرفة
 207ل �ك��ن ق �ل �ي �ل�ين فقط
ا�ستطاعوا النجاة منها،
وم ��ع م ��رور احللقات
يكت�شف امل�شاهدون
�سبب هذه الأمور
الغام�ضة.
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ملاذا ال ين�صح بالإكثار من تناول الفواكه يف اخلريف؟
�أعلنت الدكتورة داريا �سافيليفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أن الفواكه تكرث
يف نهاية ال�صيف وب��داي��ة اخل��ري��ف وت�ك��ون رخي�صة الثمن ،لذلك يحاول
الكثريون تناول �أكرب كمية منها .ولكن ما خطورة ذلك؟
وت�شري خبرية التغذية الريا�ضية ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل �أن
الكثريين يتناولون كميات كبرية من الفواكه يف ه��ذه ال�ف�ترة ،من �أجل
"تخزين الفيتامينات" لف�صل ال�شتاء .ولكنها فكرة �ضارة.
وتقول" ،هذا ما يفكر به النا�س .كما �أن البع�ض يعتربون الفاكهة طعاما
مو�سميا ،لذلك يجب تناولها بكرثة يف مو�سمها .ولكنهم بعد ذلك ي�شكون
من عدم التحكم بال�شهية ويكرثون من تناول التفاح مثال ،ويزداد وزنهم،

ويعانون من م�شكالت يف البطن ،وت�سوء حالتهم ،ومع ذلك ي�ستمرون يف
تناول الفاكهة لأن هناك فكرة "يجب" متجذرة يف ر�ؤو�سهم".
ووفقا لها ،تناول الفاكهة مفيد دائما يف جميع ف�صول ال�سنة ،ولكن يجب
�أن يكون باعتدال .فمثال ال ين�صح بتناول �أكرث من تفاحتني يف اليوم ،لأنها
حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر.
وتقول" ،يعترب تناول تفاحة واح��دة ،جرعة عالجية جيدة ،لأنها حتتوي
على م��واد غذائية مفيدة لل�صحة .ومي�ك��ن ت�ن��اول تفاحتني م��ن احلجم
ال�صغري يف اليوم .وعموما يجب �أكل الفواكه والثمار بجرعات عالجية� ،أي
ما يعادل  200غرام يف اليوم".

طبيب يك�شف عن كيفية
فح�ص الغدة الدرقية

الفول ال�سوداين
�أك � � � ��د خ � �ب� ��راء تغذية
�أن ال� �ف ��ول ال�سوداين
ي� �ح� �ت ��وي ع� �ل ��ى ف ��وائ ��د
�صحية رائعة تعود على
ال �ق �ل��ب وال� ��دم� ��اغ وكل
�أج ��زاء اجل�سم م��ن هذا
الطعام ،ه��ذا بالإ�ضافة
لكونه م�صدراً للطاقة.
وتعود فوائد ال�سوداين
ل �ل �ج �� �س��م � � �س � ��واء كنت
ت�أكل ال�سوداين كوجبة
خفيفة �أو تتناول زبدة الفول ال�سوداين على الإفطار مع اخلبز �أو �شرائح
التفاح.
ومن �أبرز الفوائد ال�صحية لل�سوداين:
 يحتوي ال�سوداين على ده��ون ومكونات نباتية حت��ارب �سرطان املعدة،ومتنع من ّوه.
 يقلل الكول�سرتول اجليد ال��ذي يحتويه ال���س��وداين م��ن الكول�سرتولال�ضار يف اجل�سم ويطرده.
 يوفر ال�سوداين م�ضادات للأك�سدة متنع ان�سداد ال�شرايني واجللطة. �أك��ل ال�سوداين مفيد للوقاية من ال�سكري ،لأن��ه ال يرفع ن�سبة ال�سكربالدم ب�سرعة ،ويع ّزز الإح�سا�س بال�شبع.
 يحتوي ال�سوداين على مادة تزيد �إنتاج اجل�سم لهرمون ال�سريوتوننيالذي يخ ّفف االكتئاب.

�أعلن الطبيب الرو�سي الك�سندر ميا�سنيكوف ،عادة عند ا�شتباه ال�شخ�ص
ب��وج��ود م�شكلة يف ال�غ��دة الدرقية ي�سرع �إىل �إج��راء فح�ص امل��وج��ات فوق
ال�صوتية .مع �أنه قد ال يعطي نتائج دقيقة.
وي�شري ميا�سنيكوف ،يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن ت�شخي�ص امل�شكلة بهذه
الطريقة قد تكون غري فعالة متامًا يف هذه احلالة .فماذا يجب �أن نعمل؟
وفقا للدكتور� ،أمرا�ض الغدة الدرقية خبيثة ،لأنها ميكن �أن تختبئ خلف
�أع��را���ض �أخ��رى خمتلفة متاما ،مثل التعب وال��دوخ��ة والغثيان والتهاب
احللق وارتفاع م�ستوى �ضغط الدم والتعرق وا�ضطراب النوم وتغري الوزن
والإم�ساك والتهاب املثانة و�آالم املفا�صل ،جميع هذه الأعرا�ض ميكن �أن
تكون �إ�شارة من الغدة الدرقية.
وي�ضيف ،غالبا م��ا ال يفهم املري�ض �أن ه��ذه الأع��را���ض ت�شري �إىل وجود
م�شكلة يف الغدة الدرقية .فمثال يعترب الرجفان الأذيني لدى متو�سطي
العمر من احلاالت ال�شائعة .ولكن وفقا للإح�صائيات هناك يف العامل 35
مليون �شخ�ص يعانون من هذا املر�ض ،ومع ذلك ن��ادرا ما يربط الأطباء
هذه احلالة بالغدة الدرقية ،مع �أنه يف الواقع �أكرث الأ�سباب انت�شارا.
ويقول�" ،إذا مل يتم تعديل م�ستوى الهرمونات ،لن يكون بالإمكان التخل�ص
من الرجفان الأذيني".
وي�ضيف ،ميا�سنيكوف ،هناك حالة �شائعة بني كبار ال�سن ،وهي �أنهم ين�سون
كل �شيء ب�صورة مفاجئة ،ويفقدون اهتمامهم باحلياة .ويعتقد الأقارب يف
هذه احلالة �أن ال�شخ�ص م�صاب بالزهامير �أو اخل��رف ،لذلك ال يتعبون
�أنف�سهم ب�إجراء التحليالت الالزمة .ولكن غالبا ما ت�شري هذه احلالة �إىل
وج��ود م�شكلة يف الغدة الدرقية ،وبالذات نق�ص الهرمونات ،وعند عالج
امل�شكلة يعود ال�شخ�ص �إىل حالته الطبيعية.
وين�صح الطبيب ،ب�ضرورة �إجراء حتليل هرمون  TSHقبل كل �شيء عند
الرغبة يف فح�ص حالة الغدة الدرقية .وين�صح الن�ساء اللواتي عمرهن 35
عاما و�أكرث �إجراء هذا الفح�ص حتى عند عدم وجود ما يزعجهن.
ويقول" ،تزن الغدة الدرقية ب�ضعة غرامات ،ولكنها مع ذلك حتدد حياتنا
مدى العمر .لذلك يجب احلفاظ عليها".

• ما الدولة التي تتكون من عدة جزر على �شكل الهالل؟
جزر القمر.

• �أي ال�سور التي ُذكر فيها البعو�ض؟
�سورة البقرة.

• ما هي �أول العمالت الإ�سالمية؟
الدينار الذهبي.

• �أي احليوانات ميكن �أن ُي�صاب باحل�صبة؟
القرد.

• ما هو �أقوى �أنواع احلجارة؟
الأملا�س.

تيلدا �سوينتون خالل ح�ضورها عر�ض  Memoriaخالل مهرجان نيويورك ال�سينمائي التا�سع واخلم�سني .ا ف ب

• هل تعلم �أن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
• هل تعلم �أن �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربع مرات
• هل تعلم �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات ت�أثراً باللغة العربية
• هل تعلم �أن العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم �أن  -الر�أر�أة  -تعني حتريك العينني و �إدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض
• هل تعلم �أن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم �أن عدد بحور ال�شعر هو � :سـتة ع�شر بحـراً
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب
• هل تعلم �أن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور

خداع جحا
متنى �شيخ التجار ان يرى احدا ي�ستطيع ان ي�ضحك على جحا واف�ضى ب�أمنيته هذه �إىل ح�سان احد ا�صدقائه
فقال ح�سان ح�سنا ومن يفعل ذلك فقال �شيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�سان �إىل ال�سوق وبحث عن
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�سارق ثم رفع يده و�صفع جحا �صفعة
قوية وهو يقول االن انا �أ�صفعك يا م�سعود �أما املرة القادمة ف�س�أقتلك ..فقال جحا :انا ل�ست م�سعودا يا رجل
انا جحا ومنْ هنا ال يعرفني؟ فقال الرجل ا�سف ا�سف اعتقدت انك م�سعود ثم م�شى �إىل �شيخ التجار فذهب
خلفه وعند الباب �سمع �ضحكاتهم معا فعرف انهم �ضحكوا عليه .
يف امل�ساء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�سان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال :يا �سيد ح�سان ان �شيخ
التجار يقول لك ار�سل اليه  005دينار وقال يف احلال ا�سرع فهناك م�شكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث
بينكم �صباحا وما فعلته يف جحا.
ف�صدقه ح�سان وا�سرع واخرج  500دينار وقال هل اتي معك؟ فقال :ال ..انه واقع يف م�شكلة ويخاف ان ت�أخدك
ال�شرطة معه.
ذهب ح�سان �صباحا وهو م�تردد وخائف لينظر يف امر �شيخ التجار ..فمر على دكانه فوجده يجل�س هناك
فا�ستعجب لذلك .والقى عليه ال�سالم ثم �س�أله هل تركتك ال�شرطة؟
فقال �شيخ التجار :اية �شرطة؟
فحكى له ماحدث وهو ي�ضرب ر�أ�سه بيده حزنا على �ضياع النقود .فقال �شيخ التجار :ومن يعرف ما حدث
من امر جحا غرينا؟ ف�سمعوا �صوتا يقول انا ..تقدم جحا وهو ي�ضحك ..ال يوجد احد ي�ضحك على جحا.
فقال ح�سان �س�أخرب ال�شرطة مبا حدث منك فقال جحا ..ح�سنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �صفعتي
ت�ساوي  500دينار.

