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ح��ذرت م�ؤ�س�سة ال��رئ��ة الأمل��ان�ي��ة م��ن �أن البدانة ترفع خطر �إ�صابة
الأطفال بالربو؛ حيث �أثبتت الدرا�سات الطبية وجود �صلة مبا�شرة
بني ارتفاع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم وخطر الإ�صابة بالربو لدى الأطفال.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن م�ؤ�شر كتلة اجل�سم يكون مرتفعاً �إذا كان يزيد
على  ،25م�شرية �إىل �أنه مع ارتفاع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ترتفع �أي�ضاً
ن�سبة الن�سيج الدهني ،والذي يُك ّثف من عمليات االلتهاب داخل اجل�سم
ويزيد من احلمل الواقع على ال�شعب الهوائية ،وبالتايل يرتفع خطر
الإ�صابة بالربو .وللحيلولة دون حدوث ذلك� ،شددت امل�ؤ�س�سة على
�أهمية حماربة البدانة لدى الطفل من خالل تعديل نظامه الغذائي،
�أي الإك �ث��ار م��ن ال�ف��واك��ه واخل �� �ض��روات ومنتجات احل�ب��وب الكاملة
والإق�لال من الدهون وال�سكريات والوجبات اجلاهزة ،مع ممار�سة
ريا�ضات قوة التحمل باعتدال مثل امل�شي واجلري وركوب الدراجات
الهوائية وال�سباحة.

ال�شتاء �أف�ضل وقت لفقدان الوزن
وفقاً لدرا�سة جديدة ن�شرت يف جملة "�سيل ريبورت�س ميدي�سن" ،ف�إن
ممار�سة الريا�ضة يف بيئة باردة ميكن �أن تزيد من قدرة اجل�سم على
التكيف مع درجات احلرارة املختلفة وتعزيز حرق الدهون.
در�س خرباء من جامعة كوبنهاغن جمموعة م�ؤلفة من ثمانية ذكور
�سبحوا خ�لال مو�سم ال�برد وذهبوا جلل�سات ال�ساونا بعد ال�سباحة
ملدة عامني ،بينما اختارت جمموعة �أخ��رى من ال�سباحني ممار�سة
ال�سباحة يف �شروط حرارة �أكرث دفئاً.
و�أظ �ه��رت النتائج �أن ال�سباحني يف الطق�س ال�ب��ارد ك��ان��وا �أف�ضل يف
التكيف مع تغري درجة احلرارة يف بيئتهم وكان لديهم تنظيم حراري
�أف�ضل.
عالوة على ذلك ،ف�إن ال�سباحني يف الطق�س البارد� ،شهدوا تن�شيطاً
�أف�ضل للدهون البنية ،وه��ي ن��وع خا�ص م��ن ده��ون اجل�سم ت�ساعد
يف تقليل الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب وم��ر���ض ال�شريان التاجي وداء
ال�سكري من النوع  2وارتفاع �ضغط الدم.
�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا �سبق ،ي�ق��ول ال�ب��اح�ث��ون� ،إن ت�ن��اول �أن ��واع معينة من
الأط �ع �م��ة ال���ش�ت��وي��ة ي���س��اع��د يف �إن �ق��ا���ص ال� ��وزن ،م�ث��ل اجل ��زر الغني
بالألياف التي ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع لفرتة �أطول وت�ساعد يف
عمليات اله�ضم ،وج��ذور ال�شمندر التي ال حتتوي على كمية كبرية
من ال�سعرات احلرارية ،واجلوافة الغنية بالألياف ،والتي ت�ساعد على
حت�سني عملية اله�ضم وتعزز التمثيل الغذائي و�إنقا�ص الوزن ،وفق
ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا.

عالمات تنذر بانف�صال �شبكية العني
قالت اجلمعية الأملانية لطب العيون �إن انف�صال �شبكية العني هو
ا�ضطراب يف العني يعني تق�شر �شبكية العني عن الطبقة الكامنة فيها
من الأن�سجة الداعمة.
و�أو�ضحت اجلمعية �أن العوامل ،التي ترفع خطر انف�صال �شبكية
ال�ع�ين ،ه��ي :التقدم يف العمر (ب ��دءاً م��ن  50ع��ام�اً) وقِ�صر النظر
ال�شديد و�إ�صابات العني احلادة والتاريخ العائلي و�أمرا�ض العني مثل
التهاب العنبية و�إج��راء جراحة يف العني �سابقاً مثل �إزال��ة الإعتام،
بالإ�ضافة �إىل داء ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم والتدخني.
و�أ�ضافت اجلمعية �أن عالمات التحذير ،التي تنذر بانف�صال �شبكية
العني ،تتمثل يف ر�ؤية �أج�سام طافية ووم�ضات يف العني وتغيم الر�ؤية
وتدهور الر�ؤية املحيطية (على اجلانبني) وال�شعور بوجود حجاب �أو
�ستار على جمال الر�ؤية.
ً
وينبغي ا�ست�شارة الطبيب ف��ور مالحظة ه��ذه الأع��را���ض ،نظرا لأن
انف�صال ال�شبكية ق��د يت�سبب يف الإ��ص��اب��ة بالعمى ،وغ��ال�ب�اً م��ا يتم
العالج بوا�سطة اجلراحة.

�أعرا�ض هبوط
الرحم عند الن�ساء
ق��ال��ت اجل �م �ع �ي��ة ال �ن �م �� �س��اوي��ة لأطباء
�أمرا�ض الن�ساء �إن هبوط الرحم يعني
تدىل الرحم باجتاه املهبل ب�سبب �ضعف
ع�ضالت قاع احلو�ض.
و�أو� �ض �ح��ت اجلمعية �أن �أ� �س �ب��اب �ضعف
ع�ضالت قاع احلو�ض تتمثل يف التقدم
يف العمر (�سن الي�أ�س) واحلمل والوالدة،
بالإ�ضافة �إىل العوامل اجلينية.
وت �ت �م �ث��ل �أع� ��را�� ��ض ه� �ب ��وط ال ��رح ��م يف
النزيف املهبلي وزيادة الإفرازات املهبلية
وال���س�ل����س ال �ب��ويل و�آالم �أ� �س �ف��ل الظهر
وال�شعور بثقل احل��و���ض وال�شعور ب�أمل
�أثناء ممار�سة العالقة احلميمة.
وينبغي ا�ست�شارة طبيب �أم��را���ض ن�ساء
فور مالحظة هذه الأعرا�ض للخ�ضوع
للعالج يف الوقت املنا�سب ،والذي يتمثل
يف ممار�سة متارية تقوية ع�ضالت قاع
احلو�ض وا�ستخدام جهاز مهبلي لدعم
الرحم و�إبقائه يف مو�ضعه ،ويف احلاالت
ال�صعبة يتم اللجوء للجراحة.
و�إىل ج��ان��ب ه ��ذه ال �ط��رق العالجية،
ينبغي احل �ف��اظ ع�ل��ى ال ��وزن الطبيعي
وجتنب رفع �أغرا�ض ثقيلة.
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بدانة الطفل ترفع خطر �إ�صابته بالربو

�شرب كمية كافية من املاء
ميكن �أن مينع ق�صور القلب

كيف تعرف �أن طفلك م�صاب
باعوجاج العمود الفقري؟

يلعب نظامنا الغذائي دور ًا كبري ًا يف تخفيف �أع��را���ض الأمرا�ض
وال�شفاء منها ب�سرعة .وم��ع انت�شار ن��زالت ال�برد ،هناك �أطعمة
وم�شروبات ين�صح باالبتعاد عنها ،فما هي؟
�سيالن الأنف �أو ال�سعال �أو التهاب احللق �أو م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي.
تتعدد الأعرا�ض التي ت�سببها نزالت الربد التي بد�أت تنت�شر �أكرث
يف منت�صف ف�صل اخلريف من جديد .ورغم �أن �أي �شخ�ص ي�صاب
باملر�ض يريد �أن يتعافى ب�أ�سرع ما ميكن� ،إال �أن كثريين يهملون
نظامهم الغذائي ،رغم �أنه يلعب دور ًا كبري ًا يف تخفيف �أعرا�ض
املر�ض �أو زيادتها .وبح�سب نوع الأعرا�ض ،هناك �أ�شياء
يجب عليك جتنب تناولها عند الإ�صابة
بنزالت الربد ،بح�سب موقع "فيتال" الأملاين
املخت�ص بال�ش�ؤون ال�صحية.

ال تتناول هذه الأ�شياء عند الإ�صابة بنزالت الربد!
الوجبات ال�سريعة
غالباً ما ي�شعر امل�صابون بنزالت ال�برد بعدم الرغبة يف
الطهي .ومع ذلك ،ين�صح باالمتناع عن تناول الوجبات
ال�سريعة ،لأن�ه��ا يف ال�غ��ال��ب غ�ير �صحية وحت�ت��وي على
ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن ال��ده��ون ،م��ا يجعل اجل���س��م ي�ستغرق
وقتاً �أطول يف ه�ضمها .وقد ت�ؤدي الوجبات ال�سريعة �إىل
تفاقم بع�ض الأعرا�ض مثل الإ�سهال �أو الغثيان .وين�صح
بتناول وجبات منزلية حتتوي على خ�ضار متد اجل�سم
بالفيتامينات ال���ض��روري��ة ال�ت��ي ت���س��اع��ده ع�ل��ى ال�شفاء
بوترية �أ�سرع.
احللويات
ومثل الوجبات ال�سريعة ،ين�صح ب�أن تزيل احللويات من
قائمة الطعام عندما تكون م�صاباً بنزلة برد .ويعود ذلك
�إىل �أن ال�سكر ي�سهل �إ�صابة اجل�سم بالتهابات وي�ضعف
جهاز املناعة الذي يكون م�ضطرباً بالفعل عند املر�ض.
وميكنك تطبيق هذه الن�صيحة حتى بعد �أن ت�شفى من
الإ�صابة!
منتجات الألبان
�إذا كانت نزلة الربد مرتافقة مع ا�ضطرابات يف اجلهاز
اله�ضمي مثل الإ��س�ه��ال ،ين�صح وقتها باال�ستغناء عن
منتجات الألبان ،خ�صو�صاً تلك التي حتتوي على ن�سبة
عالية من الدهون .فالالكتوز املوجود يف احلليب وغريها
من منتجات الألبان قد يه�ضم ب�شكل �سيء ،ما قد ي�ؤدي
�إىل تفاقم �أعرا�ض الإ�سهال.
القهوة
كثريون يحبون بدء يومهم باحت�ساء القهوة ،و�آخرون ال
ميكنهم اال�ستغناء عن كوب قهوة بعد الظهر ،وطاملا كان
تناولها باعتدال ،ف�إن لها ت�أثرياً �إيجابياً على ال�صحة.
�أما امل�صابون بنزالت الربد ،فينبغي عليهم االمتناع عن

تناول القهوة ،خ�صو�صاً �إذا كانوا يعانون من ا�ضطرابات
يف اجل�ه��از اله�ضمي .فالكافيني امل��وج��ود يف القهوة له
ت�أثري من�شط على الأمعاء وقد ي�ؤدي �إىل تهيج الأمعاء،
خا�صة عند الإ�صابة بالإ�سهال .كما �أن للقهوة ت�أثرياً
مدراً للبول ،وبالتايل فهي تعزز فقدان اجل�سم لل�سوائل
التي يحتاجها عند الإ�صابة بنزالت الربد.
ن�صائح تقيك من نزالت الربد
مبجرد دخ��ول ف�صل اخلريف ي�صاب الكثريون بنزالت
الربد رغم اال�ستعانة باملالب�س الدافئة .وين�صح اخلرباء
باتباع نظام غ��ذائ��ي مو�سمي والت�أقلم م��ع ه��ذا الف�صل
ب�شكل جيد .هنا تتعرف على �أربع ن�صائح ت�ساعدك على
ذلك.
يف ف�صل اخلريف تنخف�ض دراج��ات احل��رارة تدريجيا.
ورغ ��م اال��س�ت�ع��ان��ة ب��امل�لاب����س ال��داف�ئ��ة ي���ص��اب الكثريون
بالتهاب احللق ون��زالت ال�ب�رد .وين�صح اخل�ب�راء باتباع
�أربع ن�صائح مهمة ت�ساعد على الوقاية من نزالت الربد
خالل ف�صل اخلريف.
1ـ نظام عذائي مو�سمي
ي�ل�ع��ب ال�ن�ظ��ام ال �غ��ذائ��ي امل�ن��ا��س��ب دوراً م�ه�م�اً يف تقوية
مناعة اجل���س��م .فن�سبة  70باملئة م��ن جميع اخلاليا
املناعية توجد يف الأم �ع��اء .ولتفادي امل��ر���ض واحلفا�ض
على �صحة جيدة خ�لال اخلريف ين�صج باتباع النظام
الغذائي املو�سمي ،مبعنى �شراء وا�ستهالك املواد الغذائية
التي �سيتم ح�صادها يف ف�صل اخلريف �سواء تعلق الأمر
بالفواكه �أواخل���ض��روات وم��ن الأف�ضل �أن تكون حملية
وغري م�ستوردة ،ح�سب موقع "ومن�س هيلث" املتخ�ص�ص
يف الن�صائح الطبية.
وم ��ن ب�ين اخل���ض��ر امل��و��س�م�ي��ة امل �ف �ي��دة ل�ل�م�ن��اع��ة اجلزر
واليقطني .فاجلزر يتوفر على الفيتامينات  Aو  Cو
 Eوهي م�ضادة لنزالت الربد� .أما اليقطني فهو مليئ
بالزنك الذي يقوي جهاز املناعة .ي�ضاف �إليها ملفوف

كرنب ال�سافوي الغني بفيتامني  Cوحام�ض الفوليك.
كما �أن الفجل الأبي�ض مفيد للج�سم �ضد ال�سعال والتهاب
احللق و�ضغط الدم وغريها من الأمرا�ض.
2ـ دعم جهاز املناعة
�إ�ضافة �إىل �أهمية امل��واد الغذائية املنا�سبة لدعم جهاز
املناعة توجد طرق �أخرى لتقويته خالل ف�صل اخلريف
وال�شتاء� .أبرزها:
النوم الكايف :و�أك��د �أطباء �أمريكيون خمت�صون �أن املرء
يحتاج ما بني  7و� 9ساعات من النوم يف ف�صل اخلريف.
و�أكد خرباء �أملان �أن الن�ساء يحتجن ل�ساعات نوم �أطول
من الرجال.
الذهب �إىل احلمام البخاري (ال�ساونا) :تدعم احلرارة
داخ��ل ال�ساونا نظام القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وتقوي
املناعة ب�سبب تعري�ض اجل�سد لدرجات ح��رارة مرتفعة
وب��اردة .وين�صح املتخ�ص�صون بالذهاب �إىل ال�ساونا قبل
الإ�صابة بنزالت برد ولي�س �أثناء املر�ض ،ي�ضيف موقع
"ومن�س هيلث".
غ�سل اليدين :يجب غ�سل اليدين عدة مرات على مدار
اليوم للتخل�ص من خمتلف البكرتيا بها .وفقا لدرا�سة
قامت بها جامعة ريغن�سبورغ الأملانية يجب علينا غ�سل
اليدين بال�صابون ملدة  30ثانية على الأقل للتخل�ص من
تلك البكترييا.
3ـ احلركة والريا�ضة
نق�ضي يف ف�صل ال�صيف وقتا �أك�بر يف اخل��ارج ونتحرك
كثرياً .وخالل ف�صل اخلريف يف�ضل الكثريون البقاء يف
�أماكن دافئة هروبا من الربد .وين�صح اخلرباء باخلروج
�إىل الطبيعة واال�ستفادة من �أ�شعة ال�شم�س ومن ال�ضوء
ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ��ذي ي���س��اع��د اجل���س��م ع�ل��ى �إف� ��راز فيتامني
ال�سعادة  .Dوبالن�سبة للإ�شخا�ص الذين ال يتحملون
الربد يف اخلارج ميكن �أن يقوموا بتمارين ريا�ضية داخل
البيت �أو �صاالت اللياقة الريا�ضية �أو الذهاب �إىل امل�سبح
املغطى.

�أكرث من احلزن والأرق...
عالمات تك�شف اكتئاب الرجل
قالت اجلمعية الأملانية للطب والعالج النف�سي ،وطب الأع�صاب� ،إن الكتئاب
ال��رج��ل �أ��س�ب��اب ع��دة تتمثل يف ال�ت�ق��دم يف ال�ع�م��ر ،والإح���س��ا���س ب��دن��و الأجل،
والوحدة ،وفقدان عزيز ،مثل �شريك احلياة� ،أو �أحد الأبناء ،وفقدان م�صدر
الدخل املادي.
و�أو�ضحت اجلمعية �أن عالمات مميزة ،تنذر باكتئاب الرجل منها اال�ستغراق
يف العمل� ،أو الإف��راط يف ممار�سة الريا�ضة� ،أو �إدم��ان امل�خ��درات وامل�شروبات
الكحولية� ،إ�ضافة �إىل ال�سلوك املتهور ،والت�صرفات العدوانية� ،أو املحفوفة
باملخاطر.
و�أ�ضافت اجلمعية �أن��ه �إىل جانب هذه العالمات هناك �أعرا�ض �أخ��رى عامة
تنق�سم �إىل ج�سدية تتمثل يف ال�صداع امل�ستمر،و�آالم الع�ضالت ،و�آالم الظهر،
والدوار امل�ستمر ،وا�ضطرابات النوم.
وتتمثل الأع��را���ض النف�سية امل�صاحبة يف احل��زن ،وال�ك��آب��ة ،والقلق ،وفقدان
الدوافع ،وتراجع الثقة يف النف�س ،واالنهزامية،والي�أ�س.
و�أو�صت اجلمعية املحيطني باملكتئب ،ت�شجيعه على ا�ست�شارة الطبيب النف�سي
يف �أقرب وقت ممكن للعالج النف�سي قبل فوات الأوان وتفاقم احلالة �أوالإقدام
على �إيذاء النف�س �أو االنتحار.
و�أ�شارت اجلمعية �إىل �أن �أوىل خطوات العالج هي حتديد �سبب االكتئاب.

ق��ال��ت ال��راب �ط��ة الأمل��ان �ي��ة لأطباء
الأطفال واملراهقني �إن ميل ج�سم
الطفل ي�ن��ذر ب��الإ��ص��اب��ة باعوجاج
العمود الفقري (.)scoliosis
و�أو� �ض �ح��ت ال��راب �ط��ة �أن �أعرا�ض
ه��ذا املر�ض اخلطري ت�شمل �أي�ضاً
�إمالة الر�أ�س �إىل اجلانب يف �أغلب
الأحيان وارتفاع �أحد الكتفني عن
الآخ��ر وتقو�س القف�ص ال�صدري
للأمام على �أحد اجلانبني.
وح��ذرت الرابطة م��ن �أن اعوجاج
ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري مي�ك��ن �أن ي�ؤثر
ب��ال���س�ل��ب ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة ال��رئ��ة �أو
القلب م��ع م��رور ال��وق��ت ،كما �أنه
يندرج �ضمن "العيوب اجلمالية"،
الأم��ر ال��ذي يرتتب عليه م�شاكل
نف�سية .وكلما ت�أخر العالج يف هذه
احل � ��االت ،زادت ��ص�ع��وب�ت��ه وكانت
النتائج غ�ير مُر�ضية يف الغالب.
ل� ��ذا ي �ن �ب �غ��ي ا� �س �ت �� �ش��ارة الطبيب
ف��ور م�لاح�ظ��ة الأع ��را� ��ض �سالفة
الذكر للخ�ضوع للعالج يف الوقت
املنا�سب ،وال��ذي يتمثل يف ارتداء
ك��ور� �س �ي��ه م ��ع �إم �ك��ان �ي��ة اللجوء
للجراحة لت�صحيح و�ضعية العمود
الفقري.

ن�صائح للحفاظ على رونق
مالب�س الك�شمري عند غ�سلها
ق��ال��ت ال��راب�ط��ة الأمل��ان�ي��ة ل�صناعة
م� �ن� �ت� �ج ��ات ال � �ع � �ن� ��اي� ��ة باجل�سم
وم�ساحيق الغ�سيل �إن الك�شمري
يحتاج �إىل عناية خا�صة من �أجل
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى رون� �ق ��ه ومظهره
الأنيق.
ول�ه��ذا ال�غ��ر���ض� ،أو� �ص��ت الرابطة
باختيار ب��رن��ام��ج غ�سل خم�ص�ص
للحفاظ على ال�صوف عند غ�سل
املالب�س امل�صنوعة م��ن الك�شمري
يف الغ�سالة الأوتوماتيكية ،على �أن
يتم ا�ستخدام م�سحوق غ�سيل �سائل
خم���ص����ص ل�ل���ص��وف ،م��ع مراعاة
االبتعاد عن مُن ِّعم املالب�س .وبعد
الغ�سل ،ينبغي جتفيف الك�شمري
بو�ضعه يف املجفف يف و�ضع الهواء
ال� �ب ��ارد .وب � ��د ًال م��ن ذل� ��ك ،ميكن
جتفيف الك�شمري يف الهواء املتجدد
م ��ن خ�ل�ال و� �ض �ع��ه ع �ل��ى من�شفة
م �ف��رودة وت�ق�ل�ي�ب��ه ع�ل��ى اجلهتني
ب��ان �ت �ظ��ام .وح� ��ذرت ال��راب �ط��ة من
تعليق الك�شمري بغر�ض جتفيفه،
كي ال تتعر�ض ال�شعريات الدقيقة
لل�ضرر .وك��ي ي�ستعيد الك�شمري
رونقه جمدداً ،ميكن ك ّيه بوا�سطة
م �ك��واة ب �خ��ار ،م��ع م��راع��اة وجود
م�سافة �أم ��ان ك��اف�ي��ة ع�ن��د توجيه
البخار �إىل الك�شمري.

ال�سل قد ينتقل بالتنف�س

خل�صت درا�سة حديثة �إىل �أن جمرد التنف�س قد يكون �سببا رئي�سيا النتقال
عدوى ال�سل ،ما قد يغري يف العمق ا�سرتاتيجيات احتواء هذا املر�ض التي
تركزت تاريخيا على �أبرز �أعرا�ضه :العط�س.
ويذ ّكر هذا النقا�ش بذلك الذي ح�صل يف الأو�ساط العلمية يف بداية جائحة
كوفيد :-19ففي حال ت�أكيد فر�ضية انتقال ال�سل من خالل التنف�س ،هذا
يعني �أن معاجلة الأ�شخا�ص ال��ذي��ن �أ�صيبوا ب��الأع��را���ض ال تكفي لوقف
تف�شي املر�ض.
ففي الواقع" ،يرتك هذا الأمر جماال لتف�شي العدوى ب�صورة ال ي�ستهان
بها قبل خ�ضوع الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني لأي عالج" ،على م��ا �أك��د لوكالة
فران�س بر�س �أحد معدي الدرا�سة وهو راين دينكيلي من جامعة كيب تاون
يف جنوب �إفريقيا.
و�أ�شار دينكيلي �إىل �أن املقاربة اجلديدة �ضد املر�ض يجب �أن تقوم على ر�صد
الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سل من دون انتظار خ�ضوعهم للعالج.
وقال "�إذا ما كان انتقال العدوى ممكنا يف غياب �أي �أعرا�ض ،ف�إن ذلك يعقّد
املهمة كثريا".
و ُقدمت ه��ذه النتائج التي مل تخ�ضع بعد للمراجعة من علماء �آخرين،
خالل م�ؤمتر دويل عرب الإنرتنت ُخ�ص�ص لل�صحة الرئوية.
ُ
وال�سل مر�ض معد ي�صيب الرئتني يف �أكرث الأحيان ،ب�سبب بكترييا تعرف
باملتفطرة ال�سل ّية �أو ع�صية كوخ ن�سبة �إىل ا�سم مكت�شفها.
وت�شري ت�ق��دي��رات منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن  1,5مليون �شخ�ص
ميوتون ب�سبب ال�سل �سنويا ،ما يجعله املر�ض املعدي الأك�ثر فتكا " دون
احت�ساب كوفيد".
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�إياد رمياوي من �سوريا و روك من الأردن وم�صر

مواهب عربية بارزة يف �سهرات �إك�سبو  2020دبي الغنائية نهاية الأ�سبوع
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ي�ح�ي��ي امل ُ�ل �ح��ن ال �� �س��وري �إي � ��اد رمي � ��اوي ،وف��رق��ة ال ��روك
امل�صرية "م�سار �إجباري" ،وفرقة الروك الأردنية "البيت
الع�شوائي" �سل�سلة حفالت "�سهرات �إك�سبو الغنائية" على
م�سرح "دبي ميلينيوم" يف �إك�سبو  2020دبي نهاية هذا
الأ��س�ب��وع ،يف عر�ض مُ بهر لفنون املو�سيقى التي تتجاوز
الأمناط ،والأجيال ،والثقافات.
ويجذب �إياد رمياوي ،الذي ي�شتهر مبقطوعاته املو�سيقية
اخل��ا��ص��ة ببع�ض امل���س�ل���س�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة م�ث��ل "ندم"
و"العراب" ،انتباه اجلماهري ي��وم اخلمي�س� 21 ،أكتوبر
اجل� ��اري� .ستتبع ف�ق��رت��ه املو�سيقية امل�م�ت��دة  80دقيقة

الفرقة ال�صربية "ايوت" التي تتخطى مو�سيقاها جميع
احلدود الزمنية واجلغرافية والثقافية ملو�سيقى اجلاز يف
منطقة البلقان ،حيث مت��زج ب�صورة قوية بني املو�سيقى
الكال�سيكية ،وفن الروك ،والأحلان التقليدية.
و�ستعتلي فرقة م�سار �إجباري امل�سرح يوم اجلمعة املوافق
� 22أكتوبر لتقدمي �أغانيها التي تت�سم كلماتها بالعفوية
و�أحل��ان �ه��ا ب��ال�ت�ق��دم�ي��ة .وم ��ن ال �ف��رق الأخ � ��رى ال �ت��ي من
امل�ق��رر �أي���ض��ا �أن حتيي حفال مو�سيقيا "فرقة �أورك�ستا
مندوزا لالتينية" التي تتخذ من الواليات املتحدة مقرا
لها ،والتي يطلق على �أ�سلوبها ا�سم "�أندي مامبو" ،كما
تقدم مو�سيقى تطرب لها امل�سامع تعزفها على �آالت الدق
املو�سيقية الالتينية ،والأك��وردي��ون ،والنحا�س ،والغيتار
ال �ف��والذي� .أم��ا فرقة البيت الع�شوائي ،وه��ي فرقة روك
ع��رب�ي��ة م��ن الأردن ،ف�ستعتلي خ�شبة امل���س��رح �أي���ض��ا يوم

اجلمعة – واعدة ب�أن ترتك اجلمهور يف حالة من االنبهار.
جتمع الفرقة بني اللغة العربية الكال�سيكية واملو�سيقى
ال�شعبية امل�ستوحاة من جميع �أنحاء العامل ،والتي تتخللها
�أنغام حديثة م�ستمدة من �أغ��اين مو�سيقى الـ"روك" والـ
"ريجي" ومن �أغاين املو�سيقى الإلكرتونية.
تبد�أ العرو�ض يف متام ال�ساعة  23:00على م�سرح "دبي
ميلنيوم" ،على مدار يومني متتاليني .ون�شجع ال�ضيوف
الراغبني يف ح�ضور العرو�ض ،مراعاة الو�صول مبكرا �إىل
مكان احلدث ،نظرا ملحدودية املقاعد ،حيث �سيتم الدخول
وف�ق��ا لأ�سبقية احل���ض��ور�� .س�ه��رات �إك���س�ب��و الغنائية هي
�سل�سلة من احلفالت املو�سيقية �ستعر�ض يف عطلة نهاية
الأ��س�ب��وع يف �إك�سبو  2020دب��ي �ضمن فعاليات احلدث
ال��دويل املمتدة على م��دار  182يوما ،والتي تهدف �إىل
تعزيز �أطر التعاون بني �شعوب ودول العامل.

النجم املو�سيقي الربيطاين �سامي يو�سف يحيي حف ًال يف �ساحة الو�صل نهاية الأ�سبوع
•• دبي  -الفجر

ي�ستعر�ض عازف الآالت املتعددة ،واملغني واملو ِّزع
واملنتِج الربيطاين� ،سامي يو�سف� ،إنتاجا رائعا
م��ن امل��و��س�ي�ق��ى ،وال ��� ِ�ش �ع��ر ،وامل��رئ �ي��ات الب�صرية
الآ� �س��رة ب�ساحة الو�صل يف �إك�سبو  2020دبي
نهاية هذا الأ�سبوع ،وذلك �ضمن عر�ض يحاكي
الإرث الفني ل��دول��ة الإم� ��ارات و�أرا� �ض��ي طريق
احلرير.
ويقدم يو�سف ونخبة من �أب��رع املو�سيقيني من
جميع �أن�ح��اء العامل عر�ض "ما وراء النجوم"،
ال��ذي ي�ب��د�أ عند ال�ساعة  8:30م�ساء بتوقيت
دولة الإم��ارات يومَي  22و� 23أكتوبر ،يف حوار
�ش ّيق بني تقاليد خمتلفة ،يتحلى كل واحد منها
بلغته املو�سيقية اخلا�صة البالغة التطور.
�سامي يو�سف ،ال��ذي ا�ستقطب حفله املو�سيقي
الأ��ض�خ��م ع�ل��ى الإط �ل�اق ال ��ذي �أُق �ي��م يف الهواء
الطلق يف مدينة ا�سطنبول � 250,000شخ�ص،
ي�ستقي الإل �ه��ام لإن �ت��اج املو�سيقى وال����شِ �ع��ر من
الأن��دل ����س و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا و� �ص��وال �إىل �شبه

اجلزيرة العربية ،وتركيا ،و�آ�سيا الو�سطى ،فما التقليدية ذات الوت َرين ،ال��ذي ع��زف مع �أمثال
بعد ،البتكار ا�ستعرا�ض مدته  75دقيقة ،ي�ضم جنم املو�سيقى الت�صويرية للأفالم ال�سينمائية
ثمانية �أعمال جديدة مكتوبة ح�صريا لعرو�ضه هانز زمير ،ف�سين�ضم �إىل يو�سف على املن�صة� ،إىل
جانب عازف ال�سيتار الهندي ال�شهري �أ�سد خان،
احلية.
�أما قو غان ،العازف البارع لآلة الأرهو ال�صينية الذي �ضمت �أفالم عدة مقطوعات مو�سيقية له،

�أقدم عر�ضا يف �إك�سبو � .2020س�أعر�ض م�ؤلفات
مثل الفيلم الناجح "�سالمدوغ مليونري".
و�سيغني انفراديا �أي�ضا كل من املغنية املغربية مو�سيقية جديدة كليا عدة كتب ُتها خ�صو�صا لهذه
ال�شهرية نبيلة معن ومغني املقام الأذربيجاين الفعالية احلية ،بالإ�ضافة �إىل �إعدادات مو�سيقية
فريدة جديدة .والتعاون مع جمموعة المعة من
تيار برياموف يف ها َتني الأم�سي َتني.
وق��ال �سامي ي��و��س��ف�" :إنه ل�شرف كبري يل �أن املو�سيقيني العامليني حت��ت �إ� �ش��رايف ،نهدف �إىل

�إحياء �أرا�ضي طريق احلرير ،عرب حماكاة �آ�سرة
لتقاليدها املو�سيقية الأكرث ت�شويقا".
و�أ�� �ض ��اف" :على ��ص�ع�ي��د ال�ت���ص�م�ي��م الإنتاجي،
�أ�سعدين حقا العمل مع فريق من ذوي املهارات
والت�صورات املنقطعة النظري ،من �أج��ل تقدمي
جتربة ج��اذب��ة وغ��ام��رة �إىل احل���ض��ور .و�ستكون
ه��ذه الفعالية �آ��س��رة وف��ري��دة م��ن نوعها ،و�آمل
بر�ؤيتكم جميعا هناك".
ُي�ع��رف �سامي يو�سف بح�سه االب�ت�ك��اري وقدرته
على تخطي احلواجز املو�سيقية على نحو متميز،
وجت���س��د جم�م��وع��ة �أع �م��ال��ه ال��وا� �س�ع��ة ت�أثريات
م��ن املو�سيقى الكال�سيكية الغربية والأ�صوات
ال�ع���ص��ري��ة ،و� �ص��وال �إىل امل��و��س�ي�ق��ى التقليدية
لأرا�ضي طريق احلرير وخارجها .وحتى يومنا
هذا ،قدم عرو�ضا يف �ست قارات ،و ُن َّز َلت �إنتاجاته
املو�سيقية جمتمعة �أكرث من مليار مرة.
نن�صح ال��زوار الذين يرغبون يف ح�ضور عر�ض
"ما وراء النجوم" ل�سامي يو�سف باحل�ضور
مبكرا نظرا ملحدودية املقاعد ،و�سيكون الدخول
بح�سب �أ�سبقية احل�ضور.

لتقدمي عرو�ض مو�سيقية خالبة تكرميا مل�ستك�شفي الف�ضاء الأوائل

�أورك�سرتا الفردو�س الن�سائية ب�إ�شراف املو�سيقار العاملي �إيه �آر رحمان يف �إك�سبو  2020دبي
••دبي  -الفجر

ت�ستعد �أورك�سرتا الفردو�س ،وه��ي الأورك�سرتا
ال��رائ��دة ال�ت��ي جتمع ب�ين �أع�ضائها  50موهبة
من العازفات املو�سيقيات املاهرات ،اللواتي ي�أتني
من خمتلف �أنحاء العامل العربي ،الختتام �أ�سبوع
الف�ضاء يف �إك�سبو  2020دبي ،بعر�ض مو�سيقي
مبهر يوم ال�سبت املقبل ،تقدم خالله جمموعة
م �ن��وع��ة م ��ن امل �ق �ط��وع��ات امل��و� �س �ي �ق �ي��ة اخلالبة
امل�ستوحاة من عامل الف�ضاء ،كتكرمي مل�ستك�شفي
الف�ضاء الأوائل ،تت�ضمن معزوفة خا�صة وب�أحلان
جديدة كليا مل ت�سمع من قبل للمو�سيقار احلائز
على جائزتي الأو�سكار واجلرامي �إيه �آر رحمان.
�ست�ست�ضيف حديقة "اليوبيل" يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ب��دءا م��ن ال�سابعة م�ساء ي��وم ال�سبت 23
�أك�ت��وب��ر ،ع��ازف��ات �أورك �� �س�ترا ال�ف��ردو���س اللواتي
�سيقدمن معزوفاتهن ال�ساحرة وال�ف��ري��دة من
نوعها ،واحتفاء بثقافة املنطقة وتنوعها ،ت�ضم
الفرقة ،بقيادة املاي�سرتو يا�سمينا �ص ّباح ،عازفات
من  23جن�سية خمتلفة ،ت�تراوح �أعمارهن بني

 16و 51عاما ،لتبينّ �أن عامل املو�سيقى متاح
للجميع ومن �أجل اجلميع.
خ�ل�ال ال �ع��ر���ض امل��و��س�ي�ق��ي ��س�ت�ق��دم �أورك�سرتا
ال� �ف ��ردو� ��س جم �م��وع��ة م �ن��وع��ة م ��ن الأحل � � ��ان،
�أح��ده��ا م�ستلهم م��ن امللحمة الفل�سفية "هكذا
تكلم زراد� �ش��ت :ك�ت��اب كتب للجميع ول�لا �أحد"
للفيل�سفوف الأمل��اين فريدريك نيت�شه� ،إ�ضافة
ملجموعة خالبة من الأحل��ان املو�سيقية اخلا�صة
بعدد م��ن الأف�ل�ام الكال�سيكية التي ت��دور حول
ال �ف �� �ض��اء ،م �ث��ل "حرب النجوم" و"�إي تي"
و"مغامرة على الأر�ض" ومقطوعة "بالديو"
ل� �ك ��ارل ج �ي �ن �ك �ي �ن��ز ،وال �� �س �ي �م �ف��ون �ي��ة اخلام�سة
لبيتهوفن ،فيما �سيختتم احلفل ب�أبهى طريقة
ممكنة ،عرب ع��زف �أح��دث املقطوعات املو�سيقية
من ت�أليف املو�سيقار الكبري �إيه �آر رحمان ،امل�شرف
على الأورك�سرتا ،التي ابتكرها خ�صي�صا لتكرمي
م���س�ت�ك���ش�ف��ي ال �ف �� �ض��اء الأوائ � � ��ل وحت �م��ل عنوان
"الأمل" ،وهو اال�سم امل�ستلهم من بعثة "الأمل"
�أول بعثة ف�ضائية عربية تتجه ال�ستك�شاف املريخ،
لتكون هذه املعزوفة املنتظرة مبثابة �أجمل ختام

لأ�سبوع الف�ضاء يف �إك�سبو .2020
يقول املو�سيقار �إي �آر رحمان" :معرفة املجهول
هو نوع من ال�سعي وراء احلياة ،وعرب ا�ستك�شاف
الف�ضاء نحن ن�ستك�شف �أنف�سنا".

اجلناح الأمريكي يف �إك�سبو  2020ي�ست�ضيف جل�سة نقا�ش حول ال�شراكات الدولية يف ا�ستك�شاف الف�ضاء
•• دبي – الفجر

ا�ست�ضاف ج�ن��اح ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف �إك���س�ب��و  2020دبي
جل�سة نقا�شية بعنوان "اال�ستفادة من ال�شراكات الدولية يف
ا�ستك�شاف الف�ضاء" �ضمت �أع�ضاء من �شركات خمت�صة بينها
بوينغ ولوكهيد مارتن وجمموعة جاكوب�س �إجننريينغ.
وناق�ش املتحدثون �سبل التعاون بني الدول وبع�ضها البع�ض
وب�ي�ن احل �ك��وم��ات و� �ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ا�ستك�شاف
الف�ضاء ،و�أه�م�ي��ة تلك االكت�شافات يف ح��ل م�شكالت بيئية
ومناخية تواجه كوكب الأر�ض.
وق ��ال ك��وجل�ي��ت غ��ات��ا �أورا ،رئ�ي����س ��ش��رك��ة ب��وي�ن��غ يف ال�شرق
الأو��س��ط وتركيا و�أفريقيا� ،إن "اخلطوة الأوىل التي يجب
فعلها قبل عقد �أي �شراكات دولية يف ا�ستك�شاف الف�ضاء هي
فهم طبيعة هذا القطاع؛ حينها �ستعرف كل �شركة وكل دولة
دورها املطلوب وما ت�ستطيع تقدميه يف هذا ال�صدد".
و�أكدت دون هيكتون ،املدير التنفيذي للعمليات ورئي�س ق�سم

الف�ضاء والتكنولوجيا والأع�م��ال النووية ملجموعة جاكوب،
على �أهمية التعاون للدفع نحو االبتكار ،خا�صة بني ال�شباب،
قائلة" :ال يوجد بلد واحد لديه �أف�ضل الأفكار ،علينا �أن ن�أخذ
الأفكار �أينما جندها .لذا علينا �أن نتعاون".
و�أ�ضافت �أن "اكت�شافات الف�ضاء �ست�صب يف �صالح ق�ضية املناخ
واال�ستدامة برمتها ،وهي ق�ضية حا�سمة للجميع يف الوقت
احلايل وتتطلب تكاتف جميع الدول .كيف ميكننا �إن�شاء نظام
بيئي دون حتديد امل�سارات التي تنبعث منها الكثري من ن�سب
الكربون؛ عندما ن�ضع �أقمارا �صناعية قوية ،ن�ستطيع وقتها
�أن نرى ما يحدث للكوكب".
وقال �ألني هربرت ،املدير العام ل�شركة �ستارت الب �أوي�سي�س:
"نريد �أن نكون روادا يف ا�ستخدام تكنولوجيا الف�ضاء للأمن
ال�غ��ذائ��ي ،وامل�ساعدة يف ح��ل �أزم��ة التغري امل�ن��اخ��ي .و�أرى �أن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا �ستكون واحدة
من �أقوى املناطق فيما يتعلق بالف�ضاء ،ونحن نتطلع �أن نكون
جزءا من ذلك".

وت��اب��ع" :الف�ضاء للجميع ،ويجب �أن ي�شارك فيه اجلميع؛
ولهذا ال�سبب �أحت��دث دائما عن دول الف�ضاء النا�شئة ،وهي
دول ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية؛ ه��ذا هو
الوقت املنا�سب لهم جميعا للم�شاركة ،و�آمل �أن �أرى املزيد من
ال�شركات الأمريكية تربم �شراكات مع رواد �أعمال يف الف�ضاء
من هذه البلدان .لدينا الوقت املثايل للجميع للم�شاركة ،و�أنا
متحم�س لذلك".
وناق�ش روبرت هاروارد ،املدير التنفيذي لدى �شركة لوكهيد
م��ارت��ن يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،من ��وذج اجل��ام�ع��ات البحثية يف
التعاون .وقال" :نرى نهجا ت�صاعديا بني الطلبة واجلامعات
يف م�شاركة املعلومات ب�شكل �أف�ضل من الوكاالت احلكومية
وال�شركات اخلا�صة .قد ي�صبح هذا هو منوذج امل�ستقبل".
و�أ�ضاف" :الف�ضاء بالن�سبة يل مكان يطمح اجلميع للذهاب
�إل�ي��ه ،و�أعتقد �أن نقا�شات كالتي حت��دث (يف �إك�سبو 2020
دبي) متنح اجلميع القدرة على امل�شاركة بطريقة ما� .أود �أن
�أرى معاهدة �شاملة ت�شمل اجلميع ال�ستك�شاف الف�ضاء".
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زوار اجلناح امل�صري يف �أك�سبو  2020ي�شيدون بالت�صميم واملقتنيات وح�سن ال�ضيافة

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يعرب اجلناح امل�صري عن ح�ضارة الدولة
امل �� �ص��ري��ة ال �ف��رع��ون �ي��ة مب ��ا ي �� �ض �م��ه من
مقتنيات �أثرية من بينها تابوت الكاهن
ب�سماتيك � ،أحد التوابيت اخل�شبية امللونة
التي مت اكت�شافها مبنطقة �سقارة ،ويتزين
ال �ت��اب��وت ب �ق�ل�ادة ت�ن�ت�ه��ي ب��ر�أ� �س��ي �صقر،
وتظهر املعبودة "نوت" نا�شرة �أجنحتها،
وحت � �م ��ل ري �� �ش �ت ��ي امل� ��اع� ��ت "�إله احل ��ق
والعدالة" وتعد ه��ذه املقتنيات نقطة يف
بحر من الأث��ار التى متتلكها م�صر حيث
�أنها واح��دة من �أه��م احل�ضارات القدمية
والتى ت�ضرب يف عمق التاريخ وكما يقال
�أن م�صر ج��اءت ث��م �أت��ى ال�ت��اري��خ بعدها،
وي �ق��ع ج �ن��اح ج �م �ه��وري��ة م���ص��ر العربية
ب�أك�سبو 2020دب��ي يف منطقة الفر�ص
ال�ت��ى ت�ضم دول �أوروب �ي ��ة و�أ��س�ي��وي��ة مما
ي��دل على �أن الإم ��ارات متكنت م��ن �إعادة
هيكلة الكرة الأر�ضية وتوزيع الدول على
م�ساحات متقاربة ونقلها من قارة �إىل قارة
�أخرى وك�أن �أك�سبو الكرة الأر�ضية اجلدية
ال �ت��ى ت���ض��م دول ال �ع��امل وت�ن���ش��ر ثقافة
الإن�سانية والتعاي�ش ال�سلمي والأمن بني
ال�شعوب على �أر�ضها.
ومن �أمام اجلناح امل�صري يف اك�سبو 2020
دبي كان لنا لقاء مع عدد من الزوار الذين
حر�صوا على زيارته وم�شاهدة املقتنيات
واكت�شاف ما به من ر�ؤى تعيدهم لل�شعور
ب��احل�ن�ين ل �ل��وط��ن ،ف�ي�ق��ول �أح �م��د �سليم
�أن ��ه ح��ر���ص ع�ل��ى زي� ��ارة اجل �ن��اح امل�صري
وم�شاهدة املقتنيات الأثرية التى يتزين بها
اجلناح ،وا�ستطرد قائ ً
ال �أنه مل يرى الأثار
امل�صرية كلها النت�شارها يف ربوع م�صر ومل
ي�سعده احلظ بالتجول مل�شاهدتها جميعاً
لكنه ر�أى اليوم التابوت الأث��ري للكاهن
ب�سماتيك وال ��ر�أ� ��س ال�ف��رع��ون�ي��ة بجمال
النحت والت�صوير اجلمايل لهذه القطعة
الأث��ري��ة العظيمة ،و�أع� ��رب ع��ن �سعادته
بالزيارة ومتنى �أن تتكر.
وع � � ��ن جم � �م ��وع ��ة ال � �� � �ص� ��ور والأف� � �ل � ��ام
ال�تروي�ج�ي��ة ق��ال م�صطفى ال���ش��ام��ي �أن
جناح م�صر يعترب اجلناح املميز يف منطقة
ال�ف��ر���ص وح�سب م��ا ��ش��اه��دت حتى الأن،
خا�صة و�أن اجلناح امتاز مبا ل��دى م�صر
م��ن ح �� �ض��ارة ع��ري �ق��ة وم�ق�ت�ن�ي��ات �أثرية
حقيقية �شاركت بها الدولة يف هذا املحفل
الكبري ليكون وجهة �سياحية ونافذة على
العامل ولكل من مل يزور م�صر ومل يراها،
وال�صور الفرعونية واملعابد التى تعر�ض
ع�ل��ى �شا�شة ع�م�لاق��ة ت�ب�ين م��دى مهنية
امل�صري القدمي و�إبداعه يف النحت وكتابة
تاريخه.
وق��ال عبد ال��رح�م��ن عبد ال �ق��ادر زيارتي
جلناح م�صر يف �أك�سبو  2020دبي تعترب
الأوىل و�سوف تتكرر �أن �شاء اهلل ،و�سوف
�أدع��و زمالئي و�أ�صدقائي من اجلن�سيات
الأخرى لزيارة اجلناح وم�شاهدة التابوت
مبا�شرة بالعني بدال من م�شاهدتها عرب
و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام �أو يف � �ص��ور ع�ل��ى �شيك
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االت���ص��ال ال��دول �ي��ة ،ف��امل���ش��اه��دة املبا�شرة
والت�صوير معها له معنى �أخ��ر واح�سا�س
بالفخر �أن ه��ذه املقتنيات م�صرية ومن
�صناعة اجدادنا.
ويقول عبد اهلل �سند زرت �أك�سبو 2020
من �أجل دخول اجلناح امل�صري وم�شاهدة
الأث� ��ار امل���ص��ري��ة وال�ت���ص��وي��ر م�ع�ه��ا ،ومن
الأ�� �ش� �ي ��اء ال �ت��ى �أع �ج �ب��ت ب �ه��ا الت�صميم
اخل��ارج��ي للجناح حيث ج��اء م�ع�براً عن

م���ص��ر وه��وي �ت �ه��ا ،وال �ك �ت��اب��ة الفرعونية
القدمية التى تزين بها املبنى وت�صميمه
ع �ل��ى � �ش �ك��ل ه � ��رم واخ� �ت� �ي ��ار املر�شدين
ال�سياحيني كان موفقاً فمقابلتهم للزوار
على �أعلى م�ستوى وال�شرح وايف والدخول
واخلروج مريح ومي�سر.
يقول ف��رج ف��وزي �أن��ه لفخر �أن ن��رى هذا
ال�صرح العظيم ميثل م�صر فاجلناح مميز
ويخطف النظر بل �أعتربه �أف�ضل جناح يف

يقول �أحمد فوزي اجلناح امل�صري ابهرين
على امل�ستوى ال�شخ�صي وجعلني فخور
�أم� ��ام زم�لائ��ي ون �ح��ن ن���ش��اه��د ال�شا�شات
ال�ع�م�لاق��ة ال �ت��ى ت�ع��ر���ض الأث� ��ار واملعابد
وال�سياحة والع�شب املرجانية يف البحر
الأح�م��ر وال��زراع��ة وامل�شروعات اجلديدة
وال�ع�م��ارة ال�ت��ى تنم ع��ن هويتنا العربية
والإ�سالمية والفرعونية.
ويقول حامت حامد كنت متوقع �أن يكون
اجلناح امل�صري باك�سبو  2020كما هو
الأن فمنذ الإعالن عن م�شاركة م�صر و�أنا
على يقني م��ن �أن اجل�ن��اح �سيكون معرباً
عن الهوية امل�صرية الفرعونية وبالفعل
هو من �أجمل الأجنحة يف �أك�سبو 2020
واغلى جناح ملا يحتوية من اث��ار ال تقدر
مب��ال ونحن فخورين ج��داً بهذا ال�صرح
العظيم الذي اكتمل بالت�صميم الداخلي
واخلارجي ولفت نظري �أن اجلناح امل�صري
الوحيد ال��ذي ي�سوق لل�سياحة مبا لدية
م��ن �أث ��ار وي �ج��ذب امل�ستثمرين ويعر�ض
ال�ن�ه���ض��ة ال��زراع �ي��ة وال���ص�ح�ي��ة والبنية
التحتية وامل�ع��امل ال�سياحية التى جتذب
ال�سياح مل�شاهدتها لأن م�صر بها ال�سياحة
�أك�سبو  2020ملا فيه من �أث��ار فرعونية الدينية والعالجية والتثقيفية.
ومقتنيات ثمينة وعرو�ض ممتميزة ،ومل وي �ق��ول حم �م��ود دي ��اب �أن اجل �ن��اح امل�صر
�أج��د زح��ام�اً على �أي جناح مثل م��ا ر�أيت عجبني جداً و�شعرت بالفخر و�أنا ا�شاهده
على اجلناح امل�صري.
و�أزوره و�سوف تتكرر الزيارة لعدة مرات
ك��رمي حم�م��د ي�ق��ول ن�ح��ن نتغنى ببلدنا و�أ� �ش �ك��ر ال ��دول ��ة ع �ل��ى �أ� �ش�ت�رك��ت يف هذا
ووط�ن�ن��ا ال �غ��ايل ون�ب��اه��ي ب��ه ال �ع��امل وكل املحفل الكبري فلو مل ت�شرتك م�صر فيه
زم�لائ �ن��ا يف ال�ع�م��ل وم ��ع ذل ��ك ندعوهم كنا �سنكون بعد ان ر�أينا اجلميع يحتفل
جميعا مل�شاهدة الأث ��ار ال�ت��ى ق��د ي�صعب ب��دول��ه لكن احل�م��د هلل على ه��ذا اجلناح
عليهم م�شاهدتها يف م�صر احلبيبة .
الذي يدعو للزهو بوطننا الغايل

مديرة مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء :الأ�صول الف�ضائية مهمة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
•• دبي –الفجر

تقود عاملة الفيزياء الفلكية �سيمونيتا دي بيبو مكتب
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي بهدف تعزيز
ال�ت�ع��اون ال��دويل يف اال�ستخدامات ال�سلمية للف�ضاء
اخل��ارج��ي .وت�ع�م��ل �أي���ض��ا ل��دى الأك��ادمي �ي��ة الدولية
للمالحة الف�ضائية .ومنذ ع��ام  ،2016وه��ي ع�ضو
يف جمل�س امل�ستقبل العاملي لتكنولوجيا الف�ضاء التابع
للمنتدى االقت�صادي العاملي .وخالل �أ�سبوع الف�ضاء يف
�إك�سبو  2020دب��ي "� 23-17أكتوبر" �أج��رى فريق
خ��دم��ة �أخ�ب��ار �إك�سبو م��ع �سيمونيتا دي بيبو ،مديرة
مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي احلوار
التايل:
ه��ل ميكنك ��ش��رح �أب ��رز �أه ��داف مكتب الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي؟
ت�أ�س�س مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي
يف ع��ام  ،1959وال�ه��دف الرئي�سي ه��و احل�ف��اظ على
اال��س�ت�خ��دام��ات ال�سلمية للف�ضاء اخل��ارج��ي ،وجلب
ف��وائ��د ال �ف �� �ض��اء ل�ل�ب���ش��ري��ة يف ك��ل م �ك��ان .ك �م��ا لدينا
جمموعة متنوعة من الأن�شطة ،مثل العمل يف جلنة
اال��س�ت�خ��دام��ات ال�سلمية للف�ضاء اخل��ارج��ي ،والتي
تخدمها حاليا  100دولة من �أ�صل  193دولة ع�ضو
يف الأمم امل�ت�ح��دة .لدينا �أي���ض��ا الكثري م��ن الأن�شطة
مل���س��اع��دة ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة وال�ن��ا��ش�ئ��ة ع�ل��ى اال�ستفادة
م��ن ا�ستخدام الف�ضاء م��ن �أج��ل التنمية االجتماعية

واالقت�صادية امل�ستدامة يف بلدانهم .نحن حقا نعزز
التعاون الدويل ل�صالح اجلميع على الأر�ض.
��س�ي�ط��رت ��س�ي��اح��ة ال�ف���ض��اء ع�ل��ى ع �ن��اوي��ن الأخ �ب ��ار يف
الأ�شهر الأخ�يرة� .أي��ن ترين قيمة مثل هذه الأن�شطة
وكيف ميكن �ضمان و�صول الفوائد منها �إىل اجلميع؟
ا�ستثمرت احل�ك��وم��ات الأم ��وال يف تطوير تكنولوجيا
الف�ضاء ،ب��دءا من الأقمار ال�صناعية لالت�صاالت �إىل
الأقمار ال�صناعية املرتية ثم �أقمار ر�صد الأر�ض .ومع

ت�ط��ور التقنيات� ،أ�صبحت ال�ف��وائ��د يف ا�ستخدام هذه
الأقمار ال�صناعية جتارية؛ لذلك ،ن�شهد ثمار الأن�شطة
التجارية ل�صالح املواطنني على الأر�ض.
كما ت��رى ه��ذا �أي���ض��ا يف اال�ستثمار يف امل ��دار الأر�ضي
امل�ن�خ�ف����ض .ب��داي��ة ،مل ي�ك��ن ه �ن��اك � �س��وى دول �ت�ي�ن �أو
ث�لاث دول ،ولكن بعد ذل��ك متكنت دول قليلة �أخرى
من تطوير البنى التحتية يف املدار الأر�ضي املنخف�ض
و�إر�سال رواد ف�ضاء �إليها لإجراء التجارب .ن�شهد اليوم

تلبية القطاع اخلا�ص لهذه الفر�صة من منظور جتاري.
�أتوقع �أن تكون هذه بداية حقبة جديدة .وعندما تنظر
�إىل الأر�ض من م�سافة ،تدرك مدى ه�شا�شتها  -علينا
�أن ن�ضع يف االعتبار تغري املناخ ،وعلينا �أن نعمل معا
للحفاظ على الكوكب للأجيال املقبلة.
بر�أيك ،ما هي احل��دود التالية التي يجب ا�ستك�شافها
يف الف�ضاء؟
ا�ستك�شاف النظام ال�شم�سي.
ما الذي ميكن �أن نتعلمه من ا�ستك�شاف الف�ضاء وميكن
تطبيقه على الأر�ض؟
يف ك��ل م��رة ي�ك��ون ل��دي��ك ه��دف �صعب؛ عليك تطوير
ت�ق�ن�ي��ات ج��دي��دة ،وع�ل�ي��ك �أن ت�ك��ون م�ب��دع��ا ومبتكرا،
وعليك �أن جتمع براعة �أك�ثر الأ�شخا�ص موهبة معا
لتحقيق ال �ه��دف .ه��ذا يجلب ال�ك�ث�ير م��ن امل��زاي��ا �إىل
الأر���ض ،كما ر�أينا بالفعل يف ال�سنوات ال�ستني املا�ضية
منذ �إطالق �أول قمر �صناعي �إىل الف�ضاء.
�إت��اح��ة ف��ر���ص م�ت���س��اوي��ة ال��س�ت�ك���ش��اف ال�ف���ض��اء تعني
م�شاركة العديد من البلدان يف هذا القطاع املهم .ماذا
يعني ذلك بالن�سبة ل�سالمة و�أم��ن وا�ستدامة �أن�شطة
الف�ضاء اخلارجي؟
كلما زاد عدد الأقمار ال�صناعية املوجودة يف املدار ،زاد
التفكري يف اال�ستدامة وكيفية احلفاظ على الف�ضاء،
وهو مورد للجميع وللأجيال املقبلة .ولتطوير القطاع
التجاري ،علينا الرتكيز على �سالمة و�أمن وا�ستدامة
الف�ضاء اخلارجي.

نورا املطرو�شي :ا�ستك�شاف الف�ضاء
ال يقت�صر على جن�س �أو دولة

•• دبي  -الفجر

ت�أمل نورا عي�سى املطرو�شي �أن ت�صبح �أول رائدة ف�ضاء عربية ،و�أن تكون
مهمتها الأوىل �إىل القمر؛ وتقول نورا �إن ا�ستك�شاف الف�ضاء ال يقت�صر على
جن�س �أو دولة ،و�إنه جمال مفتوح للجميع.
ويف ح��وار مع ن��ورا املطرو�شي ،خالل م�شاركتها يف �أ�سبوع الف�ضاء ،الذي
ينظمه �إك�سبو  2020دبي بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
ووكالة الإمارات للف�ضاء ،يف الفرتة من � 17إىل � 23أكتوبر اجلاري ،وهو
الأ�سبوع الثاين من �أ�سابيع املو�ضوعات الع�شرة التي �ستقام يف �أنحاء موقع
احلدث الدويل �ضمن برنامج النا�س وكوكب الأر�ض.
مت اختيارك لتكوين �أول رائدة ف�ضاء عربية .ما �أهمية ذلك بالن�سبة لك
ولدولة الإمارات وجميع الن�ساء؟
�إن�ه��ا م�سئولية كبرية �أن يتم اخ�ت�ي��اري لأك��ون �أول رائ��دة ف�ضاء عربية.
وجمال ا�ستك�شاف الف�ضاء ال يقت�صر على جن�س �أو على دولة ،فهو مفتوح
للجميع؛ و�أعتقد �أن الن�ساء يف عاملنا العربي �سيت�شجعن لدخول هذا القطاع
بعد �أن يروين دخلت فيه.
هل قدم لك هزاع املن�صوري �أي ن�صيحة؟ وكيف �ألهمتك مهمته؟
نعم ،هزاع املن�صوري و�سلطان النيادي قدما يل الن�صائح الكثرية؛ فهم من
الدفعة الأوىل ون�ستفيد من خربتهم ،حيث مرا بالتجربة كاملة .ومن
الن�صائح �أن �أقوي ع�ضالت اليدين من خالل التمرين املتوا�صل ،لأنه يف
الف�ضاء نعتمد على حركة اليدين كثريا ،ومع احلركة املتوا�صلة �ستتعبان؛
فلهذا يجب تقويتهما.
هل بد�أت مرحلة تدريبك؟ وكيف ت�سري الأمور حتى الآن؟
بد�أت مع زميلي حممد املال التدريبات يف مركز حممد بن را�شد للف�ضاء،
كما ب��د�أن��ا تعلم اللغة ال��رو��س�ي��ة ،وب��د�أن��ا بع�ض ال�ت��دري�ب��ات للتعامل مع
ال�صحافة ،و�إن �شاء اهلل �سنبد�أ التدريبات على الطريان ،لنكون م�ستعدين
�أكرث عندما يبد�أ التدريب مع نا�سا.
ما هي �آمالك بالن�سبة ملهمتك الأوىل؟
مل حتدد مهمتي الأوىل بعد؛ �آمل �أن تكون مهمتي الأوىل �إىل القمر؛ و�آمل
�أن �أمتكن من القول �إنني خطيت خطوة واحدة على �سطح القمر.
ما هي الن�صيحة التي تقدميها للفتيات الالتي يرغنب يف العمل يف قطاع
الف�ضاء؟
ن�صيحتي �أن ن�سعى لتحقيق �أهدافنا؛ ف�إن فر�ص حتقيق الأهداف موجودة،
وحتى �إن مل تكن الفر�ص موجودة ميكننا �أن ن�صنعها .و�إذا يف يوم من الأيام
و�صلنا ملرحلة متكننا من �إعطاء الفر�ص للنا�س فلنقدمها لهم ،لأننا يف يوم
من الأيام كنا مكانهم وكنا نرغب يف احل�صول على فر�صة.
هل �أردت �أن ت�صبحي رائدة ف�ضاء عندما كنت طفلة؟
نعم ،عندما كنت �صغرية كنت �أحلم دائما ب�أن �أ�صبح رائ��دة ف�ضاء ،و�أذكر
�أن مع ّلمتي حولت لنا الف�صل �إىل �سطح القمر ،و�أعطتنا معلومات عن
كوكب الأر���ض والكواكب يف جمموعتنا ال�شم�سية؛ وب�سبب هذه التجربة،
بد�أ ير�سخ يف داخلي هدف ب�أن �أ�صبح رائدة ف�ضاء.
بر�أيك ،ما الذي �سيحققه �إك�سبو  2020دبي لدولة الإمارات وللإن�سانية؟
�إك�سبو  2020دبي يعطي الفر�صة للدول �أن جتتمع يف مكان واحد ،و�أن
جتتمع العقول الب�شرية يف هذا املكان ملناق�شة الأفكار وتبتكر وتطور تلك
الأفكار؛ وتالقي وجهات النظر من املمكن �أن يُلهمنا� .إك�سبو  2020دبي
من�صة للإن�سانية ،لكي نعمل مع بع�ضنا البع�ض ونبني م�سقبال �أف�ضل لنا
ولأجيال امل�ستقبل.

مملكة لي�سوتو ت�ستعر�ض كنوزها الطبيعية وجهود اال�ستدامة يف �أك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

ت�شارك مملكة لي�سوتو يف �أك�سبو  2020دبي من خالل جناح خا�ص يروي
تاريخها يف اخلم�سني عاما منذ ا�ستقاللها كما يروي جناحها ت�أثري االت�صال
الرقمي والو�صول اىل الطاقة على حياة �شعبها واقت�صادها كما يعر�ض
جناحها كنوزها الطبيعية والتطورات يف جمال اال�ستدامة.
وق��ال معايل جنيب جابر املفو�ض العامل جلناح مملكة لي�سوتو يف �أك�سبو
 2020دبي يف ت�صريح لوكالة �أنباء االمارات "وام" ان اململكة اتخذت قرار
م�شاركتها يف ه��ذا احل��دث العاملي املميز يف دول��ة وال�ت��ي حتت�ضن خمتلف
اجلن�سيات والثقافات دولة الت�سامح واملحبة لكونها املكان املنا�سب لتعريف
�شعب االم ��ارات وال ��دول امل�شاركة يف احل��دث على مملكة لي�سوتو وعر�ض
تاريخها وثقافتها وم�شاريعها القادمة.
و�أ�ضاف ان مملكة لي�سوتو تقع يف و�سط جنوب �أفريقيا وعا�صمتها ما�سريو

حتيطها جنوب افريقيا من كل اجلهات واململكة دولة غري �ساحلية مغلقة
م��ن ك��ل اجل�ه��ات وتعتمد على بحر جنوب افريقيا..م�شريا �إىل �أن جناح
مملكة لي�سوتو يف اك�سبو  2020دب��ي وع��ن طريق بع�ض الأع�م��ال الفنية
ي�شرح ويوعي زوار اجلناح حول التهديد املتزايد للنظم البيئيه الناجمة عن
تغري املناخ ويتمحور العمل الفني حول فكره االختفاء الو�شيك للمناظر
الطبيعيه والكائنات احليه.
كما يعر�ض اجلناح ثمانية جم�سمات من الزجاج ي�شرح من خاللها امل�شاركه
اجلماعيه والفرديه ل�سرب من الطيور املتحجره اثناء طريانها وي�ؤكد على
املخاوف من االنقرا�ض املت�سارع لالنواع املهدده باالنقرا�ض.
و تتيح املوارد املائيه ال�ضخمه يف لي�سوتو تلبية االرتفاع يف معدل ا�ستهالك
الأ�سماك يف الأونه الأخريه حيث توفر موارد املياه العذبه وال�سدود و مزارع
اال�سماك مالذا خاليا من ال�سموم لال�سماك وال�سيما �سمك ال�سلمون املرقط
كما ت�ساهم االرتفاعات املتفاوته يف لي�سوتو يف تامني ظروف مائيه خمتلفه

ت�ساعد على تنويع انواع ال�سلمون وال�سلمون املرقط التي يتم ت�صديرها اىل
جنوب افريقيا.
�أما الزراعة الذكيه مناخيا فتهدف �إىل تعزيز قدره الأنظمه الزراعيه على
دعم االمن الغذائي وي�ساهم اال�ستثمار يف الزراعه الذكيه يف احلفاظ على
ا�ستدامه املوارد الغذائيه وتامني التنوع الغذائي على مدار العام ومن ابرز
ف��وائ��د ال��زراع��ه الذكيه انها ق��ادره على زي��اده ال��دخ��ل يف القطاع الزراعي
وتخفي�ض االنبعاثات الكربونيه .
وتعي�ش خ��راف املريينو وماعز االنغورا يف جبال لي�سوتو املرتفعه وتعترب
م�صدرا النتاج االف الكيلوغرامات من املوهري وال�صوف �سنويا مما يجعل
لي�سوتو ثاين اكرب دوله منتجه الجود انواع ال�صوف و املوهري يف افريقيا.
كما تعترب لي�سوتو موطنا لأج��ود و �أغلى �أن��واع االملا�س يف العامل وي�شتهر
منجم ال�ستينج ب�إنتاج �أغلى �أحجار االملا�س يف العامل نظرا جلوده الأحجار
امل�ستخرجة منه كما ي�ستخرج منه م�ؤخرا احد اكرب احجار االملا�س يف العامل

الذي قدرت قيمته بي  18مليون دوالر.
تعترب جبال ب�سيتو ال�شاهقه م�صدر فخر ل�شعبها ومنها ت�ستوحي قبعات
موكوروتلو ت�صميمها املخروطي و ت�صنع من ع�شب املو�سيها وتعترب رمزا
للهويه الوطنيه كما تتو�سط علم الدوله.
من جهة �أخرى يدعم قطاع التكنولوجيا وباالخ�ص قطاع االت�صاالت جيل
ال�شباب ع�بر فتح اب��واب التوا�صل م��ع ال�ع��امل وج��ذب فر�ص اال�ستثمارات
املحليه والعامليه وق��د عملت "�شركه فوداكوم" جنوب افريقيا منذ بدايه
جائحه كورونا على حت�سني وتطوير �شبكات االت�صال ل�ضمان التوا�صل بني
�سكان لي�سوتو و ت�سهيل خدمات التعليم والعمل عن بعد.
وتنعم ارا�ضي لي�سوتو با�شعه ال�شم�س ال�ساطعه  300ي��وم يف ال�سنه مما
يتيح انتاج الكهرباء عن طريق حتويل الطاقه ال�شم�سيه با�ستخدام تقنيه
الفوتوفولتيك �ستتمكن لي�سوتو قريبا م��ن حتقيق االكتفاء ال��ذات��ي من
الطاقه الكهربائيه عرب حمطه توليد للطاقه.
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حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 362/2021/20:جتاري كلي
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها �شركة كيلر �سومينا منطقة حرة ذ.م.م وتعيني امل�صفي الق�ضائي
�صاحب الدور تكون مهمته االطالع على كامل اوراق وم�ستندات ال�شركة لبيان �أ�صولها و�أرباحها وديونها امل�ستحقة لدى
الغري وكذلك ديونها التي يف ذمتها وكذلك بيان ب�أرباح وخ�سائر ال�شركة طبقا لعقد الت�أ�سي�س وكذلك كل ماتراه الهيئة
املوقرة الزما الظهار وجه احلق يف الدعوى.
املدعي�:سريجي باولني امييللي نيدركورن
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -باي �سكوير  -بناية  - BB07مكتب رقم 107
وميثله:جنم عبداهلل عبدالرحيم عبداهلل الك�شواين
املطلوب �إعالنه  -1 :كيلر �سومينا منطقة حرة ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها �شركة كيلر �سومينا منطقة
حرة ذ.م.م وتعيني امل�صفي الق�ضائي �صاحب الدور تكون مهمته االطالع على كامل اوراق وم�ستندات ال�شركة لبيان �أ�صولها
و�أرباحها وديونها امل�ستحقة ل��دى الغري وكذلك ديونها التي يف ذمتها وكذلك بيان ب��أرب��اح وخ�سائر ال�شركة طبقا لعقد
الت�أ�سي�س وكذلك كل ماتراه الهيئة املوقرة الزما الظهار وجه احلق يف الدعوى  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/10/26ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
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العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
 18/2021/1240عقاري جزئي

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
 18/2021/1261عقاري جزئي

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�إىل املدعي عليه  -1 :لينجايات رامي�ش �شانيجودا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش.ذ.م.م  -وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية التاجري االجل املوقعة مابني املدعية املدعي عليه امل�ؤرخة يف
 2016/9/5لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة باالتفاقية احلا�ضرة  ,خماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك
اللغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  P315مب�شروع ابراج �سكاي
كورت�س با�سم املدعية  Fبالبلوك  ,احلكم بعدم احقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وق��دره ( )218.057ثمانية ع�شر الفا
و�سبعة وخم�سون درهما املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها وكجزء من مقابل انتفاعه
بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ  , 2020/10/28ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي اىل املدعية مبلغ وق��دره ( )250.000درهم
كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية الت�أجري الأج��ل ومابني
الفرتة احلا�ضرة نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية
للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة الزام املدعي عليه.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب ادارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إىل املدعي عليه  -1 :اعجاز احمد �شرياز �صويف عبداملجيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1ت�سجيل الدعوى مبكتب ادارة الدعاوي وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي
عليها ب�صورة منها  -2احلكم بف�سخ اتفاقية الت�أجري االجل املوقعة مابني املدعية واملدعي عليه امل�ؤرخة يف 2016/8/10:لعدم
التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية ال��واردة باالتفاقية احلا�ضرة  -3خماطبة دائ��رة االرا�ضي واالم�لاك اللغاء ا�سم
املدعي عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واع��ادة ت�سجيل الوحدة رقم  P314مب�شروع ابراج �سكاي كورت�س
با�سم املدعية  Eبالبلوك -4احلكم بعدم احقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وق��دره ( )310.952درهم ثالثمائة وع�شرة
االف ت�سعمائة واثنان وخم�سون درهما املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها كجزء من
مقابل انتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ  2018/11/26الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ()150.000
درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�سابقة  -5والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية الت�أجري االجل
ومابني الفرتة احلا�ضرة نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض القيمة ال�سوقية
احلالية للعقار مو�ضوع
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/1ال�ساعة � 09:30صباحا 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.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
يف الدعوى رقم  AJCAPSHPAF2021 /0000920الأحوال ال�شخ�صية
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده  :حممد با�سم نذير خليفة
عنوانه  :عجمان  -الرميلة �شارع الكورني�ش ابراج الكورني�ش ريزيدن�س برج رقم 7
�شقة رقم  1202هاتف رقم0507220747:
ليكن معلوما لديك �أن خ�صم متدخل هجومي � :شوزان حممد ح�سني حممد الغامن
 ,قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20.../..../...يف الدعوى الإبتدائية رقم
 AJCAPSHPAF2021 /0000920املحكمة اال�ستئنافية ال�شرعية  -االحوال ال�شخ�صية
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء  ...يوم
 ...املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة
عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ايه جي ام خلدمات اعادة الهيكلة

العنوان  :مكتب رقم  904ملك هند حممد خلفان بن خربا�ش  -دي��ره  -بور�سعيد -
ا�ستدامة  - bالهاتف - :الفاك�س:
 ,مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني
امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سعودي جرانيت ملواد البناء �ش.ذ.م.م وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/10/4وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل

امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/276عقاري جزئي

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/424عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد عبداهلل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/7/12يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ
مقداره ( )2.309.810درهم مليونني ثالثمائة وت�سعة االف ثمامنائة وع�شرة دراهم  ,والفائدة
� %9سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة احلا�صل يف  2020/4/9وحتى ال�سداد ال�ت��ام والزمته الر�سوم
وامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .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

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اميايتى تو�سنجياجن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/6يف الدعوى املذكورة اعاله
بالزام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )287414مائتني و�سبعة وثمانني الف
واربعمائة وارب��ع ع�شر درهم  -ف�ضال عن فائدة بواقع � %9سنويا تبد�أ من تاريخ 2021/3/30
وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات .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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
 177/2021/105احوال نف�س غري م�سلمني

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه � -1 :ستيفانى جينيفر كارين جوريل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :تينو هريولد
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بتطليق املدعي عليها من املدعي لل�ضرر مع
الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/18ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد يف مبنى االح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود .لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة اال�ستئنافية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0001777عمايل

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد �صالح الدين مياه جميب الرحمن
جمهول حمل االقامة  -العنوان:ال�شارقة هاتف رقم0562363671:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/25امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى)
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/18م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

دعوة حل�ضور
�إجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
املعلن اليه املدعي عليها االوىل:ايتالفلويد جيو انرجي ا�س ار ال فاند
املدعي عليه الثاين:نقوال دي باولو
يف الدعوى رقم 2021/2591:جتاري جزئي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية يف الدعوى اعاله
فقد حددنا يوم االربعاء امل��واف��ق 2021/10/27:وذلك يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا
م��وع��دا لعقد االج�ت�م��اع االول للخربة املحا�سبية ع��ن بعد م��ن خ�لال تطبيق ZOOM
وميكنكم التوا�صل معنا وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي  -منطقة القرهود �شارع ال�شيخ را�شد
بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709:الطابق ال�سابع هاتف
رقم - 042200272:فاك�س رقم� - 042200273:ص.ب رقم 446047:دبي .لذا يطلب ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي
عبدالرحمن كرم�ستجي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

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

ا�سم ال�شركة � :سعودي جرانيت ملواد البناء �ش.ذ.م.م
ال �ع �ن��وان  :م�ك�ت��ب رق ��م  224م�ل��ك جم�م��وع��ة احل�ث�ب��ور  -ه ��ور ال�ع�ن��ز ال �� �ش��رق .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 828089 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1397274 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/9/7واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/4وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه جي ام خلدمات اعادة
الهيكلة  -العنوان  :مكتب رق��م  904ملك هند حممد خلفان بن خربا�ش  -دي��ره -
بور�سعيد  -ا�ستدامة  - bالهاتف - :الفاك�س,:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

املو�ضوع :الأ�سماء

تعلن دائ��رة حماكم را�س اخليمة بان املدعو� /سيف حممد
�سعيد �صم�صموم النقبي ,تقدم بطلب تغيري املقطع االول
ال� �س��م اب�ن�ت��ه م��ن (رمي) اىل (م ��اري ��ا) ل�ي�ك��ون ا��س�م�ه��ا بعد
التغيري/ماريا �سيف حممد �صم�صموم النقبي .وان من له
م�صلحة يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ االعالن امام ق�سم اال�شهادات والتوثيقات يف حمكمة
را�س اخليمة االبتدائية.
قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028059
تنازل /بيع
اعالن تنازل

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
االطراف املذكورة
من الطرف االول:علي احمد علي اليوحه النقبي  ,اجلن�سية االمارات
اىل الطرف الثاين �شان �شرف الدين عبدول قادر �شرف الدين  ,اجلن�سية الهند
واىل الطرف الثالث:قادر نا�صر الدين تازاتو كويل كونيل  ,اجلن�سية الهند
باال�سم التجاري (بقاله �شم�س الل�ؤل�ؤية) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من
دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم755245:
 ال�صادرة بتاريخ 2017/7/27:يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان وعليه�سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فيل الكن�سي�س مونتانو فيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003954مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :فيل الكن�سي�س مونتانو فيل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:فيالت كوت�شوكوتان برابهاكاران.
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  673182درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار.ويف حالة تخلفك عن بعد ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2377/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )23168.96درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم .1077/2020
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
وميثله:زبيدة مبارك بن هندي
املطلوب �إعالنه  -1 :جينيفر ماري�ستيال برييز � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()23168.96
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف
النزاع املدين رقم  - 1077/2020وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة � 9.00ص 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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

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

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

�إىل املدعي عليه  -3 :ماني�ش كومار
جمهول حمل االقامة  -البحرية بناية �سيدار 0506036786 - 1805
اعالن بالن�شر باللغة العربية:
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )125.000درهم
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/31امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية 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 2021/10/20م

�إىل املدعي عليه  -1 :تا�ساوار حممد �شابري
جمهول حمل االقامة  -ال�شارقه النهدة قد�سية تاور رقم بناية 0561281190 - 108
اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية:
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )125.000درهم
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/31امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية 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 2021/10/20م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2594/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 225/2021:جتاري م�صارف جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات امارة دبي  -بور�سعيد ديره دبي �شارع بجوار ديرة �سيتي �سنرت مبنى بناية ملك
بنك دبي التجاري �صندوق بريد رقم 2668:هاتف رقم - 042121423:فاك�س رقم= 042121911:
مكاين رقم - 9404831856:وميثله:دانه �صباح حممد
املطلوب �إعالنه� -1 :سعيد علي ابراهيم ح�سن البلو�شي � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 225/2021:جتاري م�صارف جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/25ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007267جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  -1 :ا�سوار دا�س
جمهول حمل االقامة  -العنوان:امارة ال�شارقة املطينة دوار املطايف بناية املطعم الكبري الطابق � 4شقه 401
الربيد االلكرتوين - dasiswar@gmail.com:هاتف رقم0582268890:
اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية:
بناء على طلب املدعية:مركز املوهبة الق�صوى العاملية للخدمات والتعهدات الريا�ضية قد رفعت الدعوى
املذكورة اعاله تطالبكم بــــ:الزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية مبلغ ( )2252درهم باال�ضافة اىل الفائدة
القانونية  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/27امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/10/19م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

اعالن موعد جل�سة بالن�شر
 440/2021/321طعن مدين
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املطعون �ضده -1/عمران اكرب علي خان
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطاعن/امين فخري عبد امل�سيح ابراهيم عن نف�سه وب�صفته وليا طبيعيا
على جنلته القا�صرة مارال امين فخري عبدامل�سيح ابراهيم
وميثله:علي م�صبح علي �ضاحي
يقت�ضى ح�ضوركم اىل جل�سة التقا�ضي عن بعد الدائرة املدنية االوىل  -متييز
(م ��ن خ�ل�ال م��وق��ع حم��اك��م دب ��ي) ال �� �س��اع��ة�� 09:00:ص�ب��اح��ا م��ن ي ��وم اخلمي�س
املوافق 2021/10/28:وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله.

اعالن بالن�شر
 7838/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بلو ايز لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يوين كاب انرتنا�شيونال ليمتد
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )113048درهم 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

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

اعالن بالن�شر
 3333/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد عدنانن جافيد
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة
ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صه �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )30899درهم 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 الق�سم

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2641/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف  :قبول اال�ستئناف �شكال  -2ويف املو�ضوع الغاء احلكم ال�صادر بحق امل�ست�أنف
فيما ق�ضى به (�سداد مبلغ ع�شرون الف دره��م والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد) والق�ضاء جمددا برف�ض الدعوى  -3الزام امل�ست�أنف �ضدهم بر�سوم
وم�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
امل�ست�أنف�:سامل جمعة �سيف بن ح�سني العليلي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي � -شارع عود ميثاء  -مبنى ميثاء بالزا -
�شقة  310اي  -خلف فندق موفينبيك  -وميثله:احمد علي حممد من�صور الزيودي
املطلوب �إعالنه -1 :عبد الفتاح عبد احلميد مامو � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/4436:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�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  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن حكم بالن�شر
 3889/2020/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1مارتن توما�س  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/31يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ب��اب املدينة لت�أجري ال�سيارات � ��ش.ذ.م.م ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية
مبلغ وق��دره ( )59850دره��م ت�سعة وخم�سون الفا وثمامنائة وخم�سون دره��م مع الفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/12/8وحتى ال�سداد التام والزمته
بامل�صروفات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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حممد بن هادي احل�سيني يقرع جر�س التداول على �سندات الإمارات ال�سيادية يف نا�سداك دبي

طلبات االكتتاب على ال�سندات ال�سيادية الأوىل من نوعها يف الإمارات فاقت امل�ستهدف مبعدل  5.6مرة
• الإقبال الكبري من امل�ستثمرين يعك�س ثقتهم العميقة يف اجلدارة االئتمانية للحكومة االحتادية وقوة وتوازن االقت�صاد الوطني
• الإمارات هي �أول دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي تقوم ب�إ�صدار �سيادي قيا�سي بالدوالر الأمريكي ملدة ً 20
عاما
•• دبي-وام:

ق��ام م�ع��ايل حم�م��د ب��ن ه ��ادي احل�سيني،
وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون املالية �صباح �أم�س
ب �ق��رع اجل��ر���س يف ن��ا� �س��داك دب� ��ي ،وذلك
احتفا ًال و�إيذاناً ببدء التداول على �سندات
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�سيادية،
والتي �سجلت قيمة �إجمالية و�صلت �إىل
 4مليار دوالر �أمريكي ،و ُتعد الأوىل من
نوعها من قِبل احلكومة االحتادية لدولة
الإم� ��ارات ،وال�ت��ي مثلتها وزارة املالية يف
هذا الإطالق.
وق��رع معايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني
ج��ر���س ال �ت��داول ،بح�ضور ��س�ع��ادة عي�سى
ك��اظ��م ،حمافظ مركز دب��ي امل��ايل العاملي
ورئ�ي����س جمل�س �إدارة ��س��وق دب��ي املايل،
و�سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة
املالية ،وح��ام��د علي ،الرئي�س التنفيذي
لـنا�سداك دبي ونائب الرئي�س التنفيذي
ل���س��وق دب��ي امل ��ايل ،و��س�ع��ادة �سعيد را�شد
اليتيم وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون املوارد
وامليزانية ،و�سعادة مرمي الأم�يري وكيل
ال� ��وزارة امل�ساعد ل���ش��ؤون الإدارة املالية،
�إىل جانب ح�ضور وم�شاركة عدد من كبار
امل�س�ؤولني من اجلانبني.
وعن هذا احلدث الهام� ،أفاد معايل حممد
ب��ن ه ��ادي احل���س�ي�ن��ي �أن دول ��ة الإم � ��ارات
�سجلت �إجن��ازاً غري م�سبوق يف تفوقها يف
�إ��ص��دار ه��ذه ال�سندات ،والتي ج��اءت وفق
ا�سرتاتيجية حكومية حمكمة الأهداف
والتوجهات ،ت�ضع ازدهار الإمارات ورخاء
املواطن ن�صب �أعينها .وتكمن �أهمية هذا
الإ� �ص��دار يف تزامنه م��ع اعتماد امليزانية
الأك�ب�ر يف ت��اري��خ دول ��ة االم � ��ارات ،ليكون
ت�أكيداً جديداً على قوة االقت�صاد الوطني

وتوازنه ،وثقة امل�ستثمرين على ال�صعيد
املحلي والإقليمي والعاملي بقدرة دولتنا
على حتقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام،
وخ ��ا�� �ص ��ة و�أن ع ��وائ ��د ه � ��ذه ال�سندات
�ست�ستخدم يف ت��وف�ير مت��وي�لات مل�شاريع
البنية التحتية للحكومة االحت��ادي��ة يف
امل �ج��االت اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لإن �� �ش��اء قيمة
طويلة املدى لرثوتها ال�سيادية وللإ�سهام
يف رخ� ��اء دول� ��ة الإم� � � ��ارات يف امل�ستقبل،
ومب��ا يرفد م�سرية ال��دول��ة نحو التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة امل�ستدامة،
والتي تعد ركيزة رئي�سية للخم�سني عاماً
املقبلة.
و� �ش �م �ل��ت ال �� �س �ن��دات امل �ق��وم��ة ب ��ال ��دوالر
الأم��ري�ك��ي ث�لاث ��ش��رائ��ح؛ الأوىل بقيمة
مليار دوالر لأج��ل ع�شرة �أع��وام ،والثانية
ب�ق�ي�م��ة م �ل �ي��ار دوالر لأج � ��ل  20عاماً،
وال �ث��ال �ث��ة � �س �ن��دات "فورموزا" بقيمة
م �ل �ي��اري دوالر لأج ��ل  40ع��ام �اً ،والتي

ح ��ازت مبجملها ع�ل��ى اه�ت�م��ام ه��ائ��ل من
جانب امل�ستثمرين يف املنطقة والعامل على
ح��د � �س��واء ،حيث ف��اق��ت طلبات االكتتاب
امل���س�ت��وى امل���س�ت�ه��دف مب �ع��دل  5.6مرة،
ومبا جمموعه  22.5مليار دوالر ،الأمر
الذي �أت��اح ل��وزارة املالية �إ�صدار ال�سندات
ب�أقل عائد لإ�صدار �سيادي افتتاحي بني
دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي� ،إذ مت
ت�سعري ع��ائ��د الإ�� �ص ��دارات ال�ث�لاث��ة عند
 2%و 2.875%و 3.250%على
الرتتيب.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال � �س �ع��ادة ع�ي���س��ى كاظم،
حمافظ مركز دبي امل��ايل العاملي ورئي�س
جمل�س �إدارة �سوق دب��ي امل��ايل " ..نتقدم
بالتهنئة �إىل وزارة املالية لنجاح �إ�صدار
و�إدراج �أول �سندات للحكومة االحتادية
يف خ� �ط ��وة ت��اري �خ �ي��ة ت �ع�ب�ر ع ��ن ال� �ت ��زام
ا�سرتاتيجي بتعزيز �أن�شطة �أ��س��واق ر�أ�س
امل��ال يف ال��دول��ة وتر�سيخ مكانتها كمركز

م � ��ايل ع ��امل ��ي م ��ن خ �ل��ال ت �ط��وي��ر �سوق
ال�سندات احلكومية جنباً �إىل جنب مع
�سوق ال�سندات وال�صكوك التجارية احلافل
بالن�شاط .وتنطوي تلك الإ�صدارات على
�أهمية كبرية ال تقت�صر فقط على توفري
فر�ص ا�ستثمارية عالية الت�صنيف و�إبراز
م��دى ق��وة اجل ��دارة الإئ�ت�م��ان�ي��ة حلكومة
الإم��ارات بل تعترب �أي�ضاً قوة دافعة ملزيد
من الن�شاط يف �سوق �أدوات الدخل الثابت
التي تلعب دوراً حيوياً يف متويل م�شروعات
التنمية الإقت�صادية يف الإمارات واملنطقة.
و�سوف متنح هذه ال�سندات زخماً �إ�ضافياً
جلهود التنمية االقت�صادية يف الإمارات ال
�سيما و�أن الدولة ُتقدم منوذجاً يحتذى به
يف مواجهة التحديات االقت�صادية العاملية،
ح �ي��ث ت���ش�ير ت �ق��دي��رات � �ص �ن��دوق النقد
ال ��دويل �إىل �أن ال�ن��اجت املحلي الإجمايل
من املتوقع �أن ينمو بن�سبة  3.1%خالل
العام احلايل".

م ��ن ج��ان �ب��ه �أف � ��اد � �س �ع��ادة ي��ون ����س حاجي
اخل��وري " ي�ؤكد حتقيق ال�شرائح الثالث
لل�سندات على �أدن��ى عائد على الإطالق
ل���س�ن��دات ��س�ي��ادي��ة اف�ت�ت��اح�ي��ة ��ض�م��ن دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،ع�ل��ى امللف
االئتماين القوي لدولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ،وخا�صة و�أن الإم� ��ارات ه��ي �أول
دول� ��ة يف م�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي تقوم
ب�إ�صدار �سيادي قيا�سي بالدوالر الأمريكي
مل��دة  20ع��ام �اً ،ك�م��ا �أن �شريحة �سندات
فورموزا ثنائية الإدراج ملدة  40عاماً قد
حققت �أعلى توزيع على الإطالق يف �آ�سيا
لإ��ص��دار مرجعي طويل الأج��ل بالدوالر
الأمريكي من قبل جهة �سيادية .و�سيعمل
�إ�� �ص ��دار ه ��ذه ال �� �س �ن��دات ال �� �س �ي��ادي��ة على
امل�ساهمة يف تطوير �سوق ال�سندات و�إيجاد
بدائل ا�ستثمارية للم�ستثمرين".
وق� ��ال ح��ام��د ع �ل��ي ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لـنا�سداك دبي ونائب الرئي�س التنفيذي
ل�سوق دب��ي امل��ايل " ُترحب نا�سداك دبي،
ال �ب��ور� �ص��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،ب� � ��إدراج
�سندات احلكومة االحت��ادي��ة الإماراتية،
الأمر الذي يعك�س الثقة الكبرية يف بنية
الأ�سواق املالية املتكاملة وعاملية امل�ستوى
التي توفرها البور�صة ،مبا يدعم �إ�صدار
و�إدراج �أدوات الدخل الثابت ال�صادرة عن
اجلهات ال�سيادية والتجارية يف الإمارات
وخ ��ارج � �ه ��ا .ك �م��ا ت ��وف ��ر ن ��ا�� �س ��داك دبي
للجهات املُ�صدرة �أي�ضاً حلقة و�صل فعالة
م��ع امل�ستثمرين امل�ح�ل�ي�ين والإقليميني
وال �ع��امل �ي�ين مم��ا �أ� �س �ه��م يف ت �� �س��ارع وترية
الإ�� �ص ��دار والإدراج ويف ت�ع��زي��ز مكانتها
كمركز رائ��د لإدراج �أدوات الدخل الثابت
يف ال�شرق الأو� �س��ط مب��ا جمموعه 107
مليار دوالر".

من�صة �شبابية يف قلب جيتك�س لبناء اجليل القادم من رواد الأعمال ال�شباب يف جمال التقني

ال�شباب ي�ستعر�ضون م�شاريعهم التقنية يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية
•• دبي-الفجر:

�أط � �ل� ��ق جم �ل ����س دب � ��ي ل �ل �� �ش �ب��اب التابع
للم�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب بالتعاون
م ��ع ج�ي�ت�ك����س ي��ون �ي�بري �ن �ي��ور "Gitex
 "Unipreneurيف �أ�سبوع جيتك�س
للتقنية امل �ق��ام يف م��رك��ز دب ��ي التجاري
العاملي ،من�صة " "Youth Xالهادفة
�إىل ت�أهيل ومت�ك�ين وتعزيز ق��درات رواد
�أع �م��ال م��ن ال�شباب الإم��ارات��ي يف جمال
االبتكار التقنية .حيث د�شن �سعادة �سعيد
حممد النظري – املدير العام للم�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب وال��رئ�ي����س التنفيذي
لال�سرتاتيجية مب��رك��ز ال�شباب العربي
املن�صة بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �شباب دبي
وع��دد من القيادات احلكومية واخلا�صة

وامل�شاركني يف املعر�ض.
و�ستعمل امل�ن���ص��ة اجل��دي��دة ع�ل��ى �إع ��داد
وت�أهيل رواد �أعمال ملهمني ي�ساهمون يف
حتقيق التكامل بني القطاعات الأكادميية
وال�صناعية والتكنولوجية ،بالإ�ضافة �إىل
مواجهة التحديات.
وق��ال �سعادة �سعيد النظري ":تخ�صي�ص
من�صة خا�صة باملبدعني ال�شباب يف �أ�سبوع
جيتك�س للتقنية يرتجم توجهات الأجندة
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �� �ش �ب��اب وف� ��ق م �� �س��ار متكني
ال�شباب يف خمتلف املجاالت ،وت�شجيعهم
على الريادة يف جمال االبتكارات التقنية.
و�أ�ضاف �سعادة النظري� ":أ�سبوع جيتك�س
للتقنية واحد من �أبرز املن�صات الإقليمية
احلا�ضنة للمواهب يف جمال التكنولوجيا،
وق��د �شهد على م��دار �سنوات العديد من

ال�صفقات وامل�شاريع التي �صممها وعمل اال�ستثمارية على م�ستوى العامل.
عليها ال�شباب من خمتلف �أرج��اء العامل،
فمجل�س دبي لل�شباب هو �أحد �أذرع تطبيق برنامج �شبابي يف جيتك�س
ال �ن �م��وذج الإم� ��ارات� ��ي ل�ت�م�ك�ين و�إ�� �ش ��راك ول �ف��ت ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل �إىل �أن املن�صة
تعترب الأوىل من نوعها يف جذب ال�شباب
ال�شباب.
من ناحيته �أك��د الدكتور عبداهلل ال�شيخ �إىل ب��رن��ام��ج ي�ج�م��ع ال���ش�ب��اب بالتقنيني
رئ �ي ����س جم �ل ����س دب� ��ي ل �ل �� �ش �ب��اب ع �ل��ى �أن واخل�ب�راء م��ن ح��ول ال�ع��امل لرفع الوعي
من�صة" "Youth Xتهدف �إىل تعزيز بكل ما يتعلق باالبتكار يف التقنية الذكية،
املبادرة لدى فئة ال�شباب من خالل عقد م �� �ش�يرا �إىل �أن امل�ج�ل����س ن �ظ��م 7برامج
جل�سات ح��واري��ة ونقا�شية ت�ت�ن��اول كافة م�ت�ن��وع��ة ب�ح���ض��ور ع ��دد م��ن امل�ؤ�س�سات
املوا�ضيع التي ت�ساهم يف دعمهم ليكونوا وامل�س�ؤولني وامل�ستثمرين.
رواد �أع� �م ��ال ل �ه��م دور ج �ل��ي يف حتقيق
توجهات الدولة من خالل تعزيز مفهوم حلقة �شبابية
االب �ت �ك ��ار وخ��ا� �ص��ة يف جم� ��ال التقنيات ك �م��ا وع �ق��د جم�ل����س دب ��ي ل�ل���ش�ب��اب على
ال��ذك �ي��ة وت �ق �ن �ي��ات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي هام�ش �إطالق املن�صة حلقة �شبابية بعنوان
ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم م��ن �أه ��م املجاالت " دور ال�شباب يف ت�شكيل دبي كمركز عاملي

ل�ل�ت�ق�ن�ي��ة واالب� �ت� �ك ��ار وامل� ��واه� ��ب ال�شابة
مب�شاركة �سعادة �سعيد ال�ن�ظ��ري� ،أدارها
رئي�س جمل�س �شباب دبي ،وناق�شت حماور
ع ��دة �أه �م �ه��ا ال �ف��ر���ص ال��ذه�ب�ي��ة املتوفرة
لل�شباب يف جمال دعم م�شاريعهم التقنية،
من حا�ضنات ،وم�سرعات ،و�صناديق دعم
متكنهم من تطوير م�شاريعهم� ،إىل جانب
ذلك �سلطت ال�ضوء على �أهمية القدوات يف
جمال التقنية ،ليكونوا جزءاً من املنظومة
التقنية ،ويلعبون دوراً يف �إلهام الأجيال .
كما ون�ظ��م املجل�س يف جيتك�س ،برنامج
"الرواد اخلم�سني" الذي يركز على 50
م�شروع تقني عمل عليه ال�شباب ،و�أتاح
لهم فر�صة ا�ستعرا�ض هذه امل�شاريع �أمام
زوار جيتك�س ،وامل�ستثمرين ،وامل�س�ؤولني
من خمتلف اجلهات.

خطوة تفتح �آفاق التعاون مع منطقة اقت�صادية ت�ضم  9دول بتعداد �سكاين ي�صل �إىل  260مليون ن�سمة

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع احتاد �أعمال جمتمع البلدان الناطقة باللغة الربتغالية لتعزيز التعاون اال�ستثماري امل�شرتك
•• دبي-الفجر:

و ّقعت غرفة دبي م�ؤخراً مذكرة تفاهم مع
"احتاد �أع�م��ال جمتمع البلدان الناطقة
ب��ال �ل �غ��ة الربتغالية"؛ ت �ق �� �ض��ي بتبادل
امل �ع��ارف واخل �ب�رات ،وال�ت�ع��اون يف جماالت
رئي�سة ذات اهتمام م�شرتك؛ بهدف دعم
م�صالح الأع�ضاء يف الطرفني.
و ّق��ع مذكرة التفاهم ك� ٌ�ل من �سعادة حمد
م �ب��ارك ب��وع�م�ي��م ،م��دي��ر ع ��ام غ��رف��ة دبي،
و��س�ل�ي�م��و ع� �ب ��داهلل ،رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة
"احتاد �أع�م��ال جمتمع البلدان الناطقة
باللغة الربتغالية"؛ وذل ��ك ع�ل��ى هام�ش
امل� �ن� �ت ��دى ال� �ع ��امل ��ي الأف ��ري � �ق ��ي للأعمال
 ،2021الذي �أقيم الأ�سبوع املا�ضي �ضمن
فعاليات �إك�سبو  2020دب ��ي .ومبوجب
مذكرة التفاهم� ،ستتعاون غرفة دب��ي مع
" احت��اد �أعمال جمتمع البلدان الناطقة
باللغة الربتغالية " ل��دف��ع عجلة التعايف
االق�ت���ص��ادي ب�ع��د اجل��ائ�ح��ة ،وف�ت��ح �أ�سواق
جديدة لكال الطرفني ،وتنظيم املنتديات

والفعاليات االقت�صادية ،وتعزيز الفر�ص
اال�ستثمارية امل���ش�ترك��ة .و�ستعمل غرفة
دبي مبوجب هذه االتفاقية على التعريف
مب�ك��ان��ة الإم� ��ارة وم��وق�ع�ه��ا اال�سرتاتيجي
كمركز عاملي لال�ستثمار والتجارة بالن�سبة
ل �ل ��دول ال �ن��اط �ق��ة ب��ال�برت �غ��ال �ي��ة الراغبة
بت�أ�سي�س �أع�م��ال�ه��ا يف دب��ي �أو ال��راغ�ب��ة يف
ا�ستك�شاف ف��ر���ص التو�سع وال��و��ص��ول �إىل
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا

م �ت �خ��ذ ًة م��ن الإم� � ��ارة ب ��واب � ًة ل�ه��ا لدخول
امل �ن �ط �ق��ة .ويمُ �ث��ل احت ��اد �أع �م��ال جمتمع
البلدان الناطقة باللغة الربتغالية ،دو ًال
تتحدث اللغة الربتغالية على ام�ت��داد 4
ق��ارات ،وتعمل كمنتدى للتعاون امل�شرتك،
ومتثل  9دول و�سوقاً �سعته  260مليون
م�ستهلك .ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��ال �سعادة
ح�م��د م �ب��ارك ب��وع�م�ي��م�" :ست�ساهم هذه
االت �ف��اق �ي��ة يف خ�ل��ق ال �ع��دي��د م��ن الفر�ص

ل�ل���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف دب��ي �ضمن �أ�سواق
ال��دول الناطقة باللغة الربتغالية ،حيث
نهدف من خ�لال ه��ذه اجلهود �إىل تعزيز
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ين ال ��دول الأع�ضاء،
وت�سهيل وت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات االقت�صادية
بني جميع مكونات جمتمعات الأعمال مما
يفتح �آفاق جديدة لتو�سع ال�شركات من دبي
�إىل هذه الأ�سواق".
و�أ� �ض��اف بوعميم ق��ائ� ً
لا" :حددت مذكرة
ال �ت �ف��اه��م ال �ع��دي��د م��ن جم� ��االت التعاون
وال� �ف ��ر� ��ص ال� �ت ��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا دع � ��م منو
�أع �� �ض��ائ �ن��ا يف م �ن��اط��ق �أف��ري �ق �ي��ا و�أمريكا
الالتينية وراب�ط��ة دول جنوب �شرق �آ�سيا
(الآ� �س �ي��ان) ،ال�ت��ي ُن� ّ�خ��د ُم�ه��ا ع�بر مكاتبنا
اخل��ارج �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�غ��رف��ة دبي" .ومن
جانبه ،ق��ال �سليمو ع�ب��داهلل�" :إنه ل�شرف
عظيم تواجدنا يف املنتدى العاملي للأعمال
ال��ذي نظمته غرفة دب��ي .وبكل ت�أكيد ف�إن
اخلربات التي تتمتع بها غرفة دبي �ستكون
م �ف �ي��دة ج � �دًا ب��ال�ن���س�ب��ة جل �م �ي��ع البلدان
الناطقة بالربتغالية وخا�صة يف �أفريقيا".

و�أ�ضاف قائ ً
ال"" :نحن  6دول يف �أفريقيا
ون�سعى �إىل تعزيز التعاون مع غرفة دبي
لتوفري احل�ل��ول؛ ومنها على �سبيل املثال
حلول لتطوير املوارد التي لدينا يف �أفريقيا
و�إ� �ض��اف��ة ق�ي�م��ة �إىل ه ��ذه امل � ��وارد ،و�أي�ضاً
ل�ت�ق��دمي ح�ل��ول للبنية التحتية ،ومتكني
هذه البلدان من اال�ستفادة من �إمكاناتها
الكاملة ومم��ار��س��ة ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة .هذا
هو هدفنا ،وال �شك ب�أن توقيع هذه املذكرة
ميثل فر�صة عظيمة بالن�سبة لنا".
جتدر الإ�شارة �إىل �أن " احتاد �أعمال جمتمع
البلدان الناطقة باللغة الربتغالية " �أُ�س�س
يف ل�شبونة يف الربتغال يف  4يونيو ،2004
ويهدف �إىل تطوير الأعمال والتعاون على
م�ستوى هذه الدول .وتتمثل مهمة االحتاد
يف �إن�شاء م�ساق ا�ستثماري داخ��ل البلدان
الأع���ض��اء وت�شجيع ال�ت�ع��اون وال�شراكات.
وي�ضم االحتاد كلاً من الربتغال والربازيل
وم��وزم �ب �ي��ق و�أن� �غ ��وال وج �م �ه��وري��ة الر�أ�س
الأخ�ضر و�ساو تومي وبرين�سيبي وتيمور
لي�ستي وغينيا بي�ساو وغينيا اال�ستوائية.
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�إك�سبو 2020دبي ..نافذة
على م�ستقبل النقل امل�ستدام

•• �أبوظبي  -وام:

ي��أخ��ذ "�إك�سبو  2020دبي" زواره يف رحلة ال�ستك�شاف م�ستقبل قطاع
النقل امل�ستدام عرب جتارب حية وابتكارات ع�صرية يعر�ض بع�ضها للمرة
الأوىل على م�ستوى العامل.
وميثل التنقل مبفهومه العام �أحد املو�ضوعات الثالثة لإك�سبو  2020دبي
والذي مت تخ�صي�صه مبنطقة متكاملة تت�ضمن العديد من االجنحة التي
ت�سلط ال�ضوء على الدور الذي يلعبه التنقل يف بناء جمتمع عاملي متجان�س
نتبادل فيه املعرفة والأفكار والب�ضائع ب�شكل �أ�سرع من �أي وقت م�ضى.
وت�ضم منطقة التنقل جناح التنقل "�ألِف" يف �إك�سبو  2020دبي ،الذي
يعرف الزائر على �أح��دث التطورات يف جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء ،مبا يف
ذلك برنامج الإمارات الوطني للف�ضاء وم�شروع الإمارات الكت�شاف املريخ،
كما ميكنه من م�شاهدة و�سائل التنقل املبتكرة على م�سار بطول 330
مرتاً مير حتت الأر�ض وفوقها.
وال ينتظر زوار �إك�سبو  2020دبي الو�صول �إىل منطقة التنقل لالطالع
على �أخر ابتكارات النقل امل�ستدام يف العامل ،فيكفي ان يخطو الزائر �أمتار
قليلة داخ��ل موقع احل��دث حتى يبد�أ مب�شاهدة �أول قطار يعمل بالهواء
امل�ضغوط يف العامل واملركبات التي تعمل على البطاريات الكهربائية ف�ضال
عن الدراجات الهوائية وغريها من و�سائل التنقل ال�صديقة للبيئة التي
خ�ص�صتها اللجنة املنظمة لتنقل الزوار يف كافة �أرجاء احلدث.
واختارت جمموعة من الدول منطقة التنقل كموقع لأجنحتها الوطنية
التي ك�شفت من خاللها على �أح��دث ابتكاراتها يف جم��ال النقل امل�ستدام
والتي �شملت خمتلف �أ�شكال و�سائط النقل الربي واجلوي.
ففي اجل�ن��اح البلجيكي يف �إك�سبو  2020دب��ي �سيحظى ال ��زوار بفر�صة
م�شاهدة ال��دراج��ة الهوائية "فوك�سنور" ،التي �صممتها �شركة رايديل
العاملية ،وتعد الدراجة من الأ�سرع عاملياً ،كما تتميز بخفة وزنها ،كونها
م�صنوعة بتقنية �ألياف الكربون ،ما ي�ساعدها على الت�سارع واملناورة ب�شكل
ا�ستثنائي .ويركز اجلناح البلجيكي على م�ستقبل قيادة الدراجات الهوائية،
�إذ تعترب بلجيكا ثالث �أكرب �سوق يف االحتاد الأوروبي للدراجات الكهربائية،
و�أي�ضاً تعد من الدول الرئي�سة يف االحتاد يف ت�صنيع قطع غيار الدراجات
وملحقاتها.
بدوره ك�شف اجلناح ال�صيني عن ال�سيارة النموذجية الأحدث ""KUN
والتي تعبرّ عن التقنيات القوية واملبت َكرة واملتقدّمة التي يجري تطويرها
وت�صنيعها حالياً يف ال�صني.
َ
و�صممت " "KUNب�شكل م�شرتك عرب ِف َرق ت�صميمية يف كل من �شنغهاي
ول �ن��دن ،وه��ي جتمع ب�ين التفاعل احل�ي��وي ال��ذك��ي ،وال�ط��اق��ة ال�ضوئية،
واملقاعد منعدمة اجلاذبية ،والتفاعل الت�صويري التج�سيدي وتقنيات
القيادة الذاتية املتقدّمة لكي تعك�س م�ستقبل التنقّل الذكي.
ويف اجلناح اال�سباين �سيكون املاليني من ال��زوار على موعد مع كب�سولة
نظام النقل فائق ال�سرعة "هايربلوب" من �إنتاج �شركة زيلريو�س والتي
جتعل قطع امل�سافة من باري�س �إىل برلني برا يف غ�ضون �ساعة �أمرا ممكنا.
"هايربلوب زيلريو�س" عبارة عن نظام نقل و�سفر كهربائي بالكامل
ب�سرعة تفوق  1000كيلومرت�/ساعة ،ومنعدم االنبعاثات الكربونية،
ح�ي��ث يعتمد ع�ل��ى دم��ج �أن�ظ�م��ة ال��دف��ع وال��رف��ع ،م��ع ��ض��اغ��ط يف املقدمة
يحرك املركبة �أو الكب�سولة داخ��ل �شبكات الأنابيب� ،إذ يقل�ص هذا النهج
من تكاليف البنية التحتية وي�سرع م�سار الهايربلوب ويقول خوان في�سني
باالغري امل�ؤ�س�س امل�شارك ورئي�س الت�سويق يف "زيلريو�س" � ،أن هايربلوب
و�سيلة نقل ج��دي��دة تخفف ب�شكل �أ�سا�سي م��ن االح�ت�ك��اك ،وال��ذي ي�شكل
امل�صدر الرئي�سي لعدم الكفاءة يف النقل ،مو�ضحاً وجود احتكاكني رئي�سيني
ي�ؤثران على كفاءة النقل ،هما الديناميكا الهوائية ،ذلك �أنه عندما تتحرك
ال�سيارة يكون هناك بع�ض مقاومة الهواء ،والآخر هو االحتكاك الأر�ضي
الذي يحدث عندما تلم�س العجلة الأر�ض.
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/08034

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه  :تو�صيف �شهزاد خان �شريزادا خان  -باك�ستاين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ ”784198892495908
العنـوان  :ال�شارقة  -القا�سمية -بناية القبي�سي  -بناية رقم � - 13شقة  - 702هاتف رقم971501006350:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيك .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیك و بیاناته كاالتي :
 رقم “ ”000014بقيمة “ ”7.000درهم “�سبعة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك االمارات دبيالوطني” م�ستحق الدفع بتاريخ “ -“ 2020/12/15حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب.
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم
الإخطار و �إال �سوف يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/07084

الـمـخـطـر  :علي حممد حجي القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة�/سلطان احمد راتب اخلطيب � -سوري اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976
مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم SH20171219C47959
العنـوان  :ال�شارقة �أبو �شغارة  -مقابل حديقة �أبو �شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات
هاتف رقم 971568189121 :
الـمـخـطـر �إليه � :سروتي جوبى  -هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم “ “ 784197448476172
العنـوان  :ال�شارقة  -النهدة  -بناية القبي�سي  -بناية رقم � - 9شقة رقم  - 1208هاتف رقم971503658517:
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكات .الوقـائع :
بتاريخ �سابق قد حرر الـمخطـر �إليه ل�صالح املخطـر �شیكات و بیاناتهم كاالتي :
 رقم “ ”100020بقيمة “ ”7.500درهم “�سبعة االف وخم�سمائة درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك دبي اال�سالمي”م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2019/6/1
 رقم “ ”100021بقيمة “ ”7.500درهم “�سبعة االف وخم�سمائة درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك دبي اال�سالمي”م�ستحق الدفع بتاريخ ““ 2019/9/1
 رقم “ ”100005بقيمة “ ”10.000درهم “ع�شرة االف درهم فقط الغري” م�سحوب على “بنك دبي اال�سالمي” م�ستحق الدفعبتاريخ “ -“ 2020/2/12حيث �أن ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�سحب
و عليه يعلن الـمخـطـر الـمـخـطـر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
يقوم ب�إتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
 -و عليه يلتم�س الـمخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ً.
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م�صرف الإمارات للتنمية ومكتب �أبوظبي لال�ستثمار يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون
يف تعزيز الأعمال وا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
•• �أبوظبي-الفجر:

م�ؤ�س�سة وطني الإمارات تختار دو
ً
�شريكا لالنتقال �إىل من�صة دبي بال�س
•• دبي-الفجر:

�أعلنت دو ،التابعة ل�شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة� ،أم�س ،عن اختيارها
من جانب م�ؤ�س�سة "وطني الإمارات" ،برنامج التنمية االجتماعية الهادف
�إىل تعزيز الهوية الوطنية ومفهوم املواطنة ال�صاحلة يف املجتمع املحلي،
لتكون م��زود اخل��دم��ات ال�سحابية ّ
املف�ضل مل�ساعدة امل�ؤ�س�سة على نقل
تطبيقاتها ومراكز بياناتها �إىل من�صة دبي بال�س ،املبادرة امل�شرتكة بني دبي
الذكية ودو .وتهدف امل�ؤ�س�سة من خالل هذه اخلطوة �إىل ترحيل بياناتها
وتطبيقاتها وا�ست�ضافتها يف البيئة ال�سحابية الآمنة التي تتميز بها " دبي
بال�س"� ،إىل جانب اال�ستفادة من جمموعة متكاملة من اخلدمات املدارة
التي توفرها املن�صة ،حيث �ستتوىل دو مهمة م�ساعدة امل�ؤ�س�سة لتحقيق
هذه الأهداف .وجرى الإعالن عن توقيع اتفاقية ال�شراكة اجلديدة على
هام�ش فعاليات �أ�سبوع جيتك�س للتقنية .2021
وق��ال فهد احل���س��اوي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإم ��ارات لالت�صاالت
املتكاملة" :جنحت من�صة دبي بال�س منذ �إطالقها يف ت�سهيل و�صول الأفراد
وال�شركات واجلهات احلكومية �إىل خدمات املدينة وبياناتها بف�ضل ما تتمتع
به من م�ستوى عالٍ من الأداء واملرونة والأمان ،كما �أثبتت كفاءتها كنظام
ت�شغيل رقمي يواكب متطلبات امل�ستقبل ويلبي احتياجات كافة �شرائح
وفئات املجتمع .وبالنظر �إىل ازدي��اد الطلب على املزايا والإمكانات التي
توفرها ال�سحابة يف بيئات الت�شغيل املتطورة ،ن�ؤكد يف دو التزامنا بدعم
عمالئنا يف رحلتهم لالنتقال �إىل ع��امل اخل��دم��ات ال�سحابية معتمدين
يف ذلك على مواردنا وخرباتنا الوا�سعة مبا ي�ضمن لهم حتقيق �أهدافهم
املن�شودة .وت�شكل �شراكتنا مع م�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات ،خطوة جديدة يف
�إطار م�ساعينا وجهودنا لتمكني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية يف رحلتها
نحو مواكبة متطلبات التحول الرقمي .و�ستتيح لنا هذه ال�شراكة تزويد
امل�ؤ�س�سة ب�ق��درات وحلول �سحابية م�صممة خ�صي�صاً لتب�سيط العمليات
و�ضمان اال�ستدامة الت�شغيلية على املدى الطويل".
ويف ظل الفوائد وامليزات الت�شغيلية امل�ستدامة التي تتمتع بها امل�ؤ�س�سات
نتيجة التطورات والتحوالت الرقمية ،ت�سعى م�ؤ�س�سة وطني الإمارات �إىل
حتقيق ر�ؤيتها الرامية �إىل تعزيز مرونة عملياتها والقدرة على التو�سع
وحماية �أمن البيانات وتوفري التكاليف من خالل تنفيذ مبادرات اجلديدة
وت��رح�ي��ل خ��دم��ات تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات �إىل ال���س�ح��اب��ة .ولتحقيق هذه
الأه��داف وغريها ،حتتاج امل�ؤ�س�سة �إىل خادم ملفات م�ستند �إىل ال�سحابة
لت�سهيل م�شاركة امل�ستندات ب�ين امل�ستخدمي ،وم�صادقة امللفات ب�شكل
�سل�س للم�ستخدم و�أجهزة احلا�سوب وترخي�ص ا�ستخدامها يف �شبكة نطاق
ويندوز ،هذا بالإ�ضافة �إىل القدرة على تعيني �سيا�سات الأمان وتطبيقها
جلميع �أجهزة الكمبيوتر ،مبا يف ذلك حتديثات الربامج وعمليات التثبيت
والرتكيب.
ومن جهته قال �ضرار بالهول الفال�سي ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني
الإمارات" :بالنظر �إىل �أن من�صة دبي بال�س هي مبادرة م�شرتكة بني دبي
الذكية ودو ،فقد وقع اختيارنا على دو باعتبارها �شركة وطنية رائ��دة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مل�ساعدتنا يف رحلة نقل تطبيقاتنا
وب�ي��ان��ات�ن��ا �إىل املن�صة ال�سحابية .ونتطلع �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن حمفظة
اخل��دم��ات امل ��دارة املتكاملة التي توفرها من�صة دب��ي لالرتقاء مب�ستوى
خدماتنا خ�لال ال�سنوات ال�ق��ادم��ة ،وي�سعدنا ال�ت�ع��اون م��ع دو لدعمنا يف
احل�صول على اخلدمات التي نحتاجها".
هذا و�ستعمل دو على متكني م�ؤ�س�سة وطني الإمارات من �إطالق رحلتها نحو
عامل اخلدمات ال�سحابية من خالل التنفيذ ال�سل�س وال�سريع لعملية نقل
خدماتها �إىل �سحابة دبي بال�س ،ما �سي�سهم يف �ضمان ا�ستمرارية الأعمال
للم�ؤ�س�سة وا�ستفادة من حمفظة خدمات م��دارة متكاملة ،والو�صول �إىل
ال�شبكات واخلدمات املطلوبة.
وا�ستناداً �إىل املتطلبات التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة� ،ستقدم دو مل�ؤ�س�سة وطني
الإم��ارات ميزات من�صة البنية التحتية كخدمة ( )IaaSلال�ستفادة من
خدمات الدليل الن�شط واخل��دم��ات امل��دارة الأخ ��رى .و�سيتم توفري هذه
املزايا عرب من�صة دبي بال�س ،التي تتميز بقابليتها للتطوير وم�ستواها
العايل من الأم��ان وا�ست�ضافتها يف مراكز بيانات من امل�ستوى الثالث يف
الإمارات العربية املتحدة.

�أع� �ل ��ن م �� �ص��رف الإم � � � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة عن
توقيع م��ذك��رة تفاهم م��ع مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار بهدف التعاون جلذب املزيد من
ال�شركات والأع �م��ال اجل��دي��دة وا�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إىل �إمارة
�أب��وظ �ب��ي .وت �ه��دف امل��ذك��رة امل��وق �ع��ة بني
ال�ط��رف�ين �إىل م���س��اع��دة ��ش��رك��ات القطاع
اخل��ا���ص على ت�أ�سي�س �أعمالها وال�ن�م��و يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي و�أداء دور ه��ام وح�ي��وي يف
عملية ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي الإج �م��ال �ي��ة يف
الإمارة.
و�سيعمل م�صرف الإمارات للتنمية ومكتب

�أب ��وظ� �ب ��ي ل�لا� �س �ت �ث �م��ار مب ��وج ��ب مذكرة
التفاهم على ا�ستك�شاف جم��االت التعاون
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ل��دع��م ا��س�ت�ق�ط��اب اال�ستثمارات
�إىل �أب��وظ�ب��ي م��ن ق�ب��ل ال���ش��رك��ات الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية والنا�شئة� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز �سهولة مزاولة الأعمال يف الإمارة،
وتوفري متويل ل�سال�سل التوريد وجلهود
تو�سيع عمليات ال�شركات التي تتخذ من
�أبوظبي مقراً لها.
وبهذه املنا�سبة ،قال �أحمد حممد النقبي،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �� �ص��رف الإم � � ��ارات
للتنمية" :ي�سعدنا �أن ن�ت�ع��اون م��ع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار بهدف متكني عملية
النمو والتنوع االقت�صادي لإم��ارة �أبوظبي

ودول� ��ة الإم� � ��ارات ب���ش�ك��ل ع ��ام مت��ا��ش�ي�اً مع
ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة .ون�ؤمن ب��أن هذه
اجل �ه��ود ��س�ت��وف��ر ف��ر��ص�اً ن��وع�ي��ة ،و�ستعزز
التعاون ،و�ستو�سع �سال�سل القيمة لل�شركات
العاملة يف الإم ��ارات ،و�ست�ساهم يف النمو
االق�ت���ص��ادي ل �ل��دول��ة ،وزي� ��ادة الإنتاجية.
وي�ت�م�ث��ل دور م���ص��رف الإم� � ��ارات للتنمية
يف حتفيز عملية ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة �إىل �أبوظبي من خالل
ال �ت �ع��اون م��ع م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي لال�ستثمار
وغ�يره من ال�شركاء" .و�أ�ضاف�" :سيعمل
امل �� �ص��رف ع ��ن ك �ث��ب م ��ع م �ك �ت��ب �أبوظبي
ل�لا��س�ت�ث�م��ار ل�ت�م�ك�ين ال �ق �ط��اع ال�صناعي
وت�ع��زي��ز تناف�سية �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وجميع

ال�شركات العاملة يف الإم ��ارات .وتعد هذه
اجل �ه��ود ج � ��زءاً ه��ام �اً م��ن م �� �ش��روع 300
مليار ،وهو برنامج وطني �شامل ومتكامل
�أط�ل�ق�ت��ه احل�ك��وم��ة ب�ه��دف زي ��ادة م�ساهمة
القطاع ال�صناعي يف التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة للدولة".
من جهته ،قال معايل حممد علي ال�شرفاء،
رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي:
"تهدف ه��ذه ال���ش��راك��ة ب�ين اث�ن�ت�ين من
�أب��رز الهيئات ال��داع�م��ة ل�ل�أع�م��ال مل�ساعدة
ال�شركات على ت�أ�سي�س وتو�سعة عملياتها
يف �إم��ارة �أبوظبي ،وذل��ك يف �إط��ار االلتزام
الكبري الذي تبديه الإم��ارة جتاه دعم منو
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص� .ست�سهم ه��ذه ال�شراكة

ب�ين مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار وم�صرف
الإم ��ارات للتنمية يف حتفيز الفر�ص على
املدى البعيد يف الإمارة واالرتقاء مب�ستويات
الدعم املقدم للم�ستثمرين ".من جانبها،
قالت منرية ه�شام الكتاب ،املديرة التنفيذية
ملكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار" :جت�سد هذه
امل��ذك��رة ال�ت��زام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
وم�صرف الإمارات للتنمية بالتعاون الكامل
لتحقيق التنمية واالزده � ��ار االقت�صادي
ال���ش��ام��ل لإم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي م��ن خ�ل�ال دعم
وتو�سعة �أعمال القطاع اخلا�ص� .ست�ساهم
ج�ه��ودن��ا امل���ش�ترك��ة يف ت��وف�ير م ��وارد قوية
متكن امل�ستثمرين م��ن ت�أ�سي�س �أعمالهم
وتطويرها يف الإمارة ".

غرفة عجمان ت�شارك يف منتدى م�ستقبل ال�صناعات الغذائية مبعر�ض �إك�سبو
•• دبي-الفجر:

��ش��ارك��ت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ع�ج�م��ان يف منتدى
م�ستقبل ال�صناعات الغذائية مبركز دب��ي للمعار�ض
يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور معايل مرمي
بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزي��رة دولة للأمن
الغذائي وامل��ائ��ي ،وي�ستمر املنتدى على م��دار يومني
 19و� 20أكتوبر اجلاري ،بحيث تهدف غرفة عجمان
من امل�شاركة �إىل دعم قطاع �صناعة االغذية و�إيجاد
فر�ص لتنمية �أعمال �أع�ضاء غرفة عجمان من املن�ش�آت
العاملة يف �صناعة االغذية وامل�شروبات.
ت��ر�أ���س وف��د غرفة عجمان امل���ش��ارك ،نا�صر الظفري
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع دع��م االع �� �ض��اء واالبتكار،
وح�ضر امللتقى ع�ب��داهلل عبداملح�سن النعيمي مدير
�إدارة عالقات ودعم االع�ضاء وجمموعة من �أ�صحاب
وم�س�ؤويل من�ش�آت �صناعة االغذية من �أع�ضاء غرفة
عجمان.
و�أكد نا�صر الظفري على �أهمية املنتدى ودوره الرائد
يف ت��وف�ير من�صة ع��امل�ي��ة لبحث �سبل ت�ط��وي��ر قطاع
�صناعة االغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات و�إ�ست�شراف م�ستقبله
بح�ضور ُ�صناع ال�ق��رار وق��ادة االع�م��ال واالكادمييني
املتخ�ص�صني واخل �ب��راء ورج� ��ال االع �م��ال املهتمني
وال�ع��ام�ل�ين يف ق�ط��اع �صناعة الأغ��ذي��ة ،م��و��ض�ح�اً ان
املنتدى يوفر فر�صة ال�ستعرا�ض احللول ومواجهة
التحديات التي قد يواجهها ُ�صناع الأغذية وامل�شروبات
وطرح �أف�ضل املمار�سات واالبتكارات واكت�شاف الفر�ص
لتطوير ومنو هذا القطاع.
و�أ�شار املدير التنفيذي لقطاع دعم الأع�ضاء واالبتكار،
�أن غرفة عجمان تعتمد �أجندة م�شاركات وا�سعة خالل

معر�ض �إك�سبو  2020دبي ت�ستهدف من خاللها بحث
التعاون مع الوفود االقت�صادية والتجارية ،وتن�سيق
اللقاءات امل�شرتكة بني رج��ال االع�م��ال وامل�ستثمرين
و�سيدات االعمال ورواد ورائدات االعمال من الإمارة
م��ع ن�ظ��رائ�ه��م م��ن ال ��دول امل���ش��ارك��ة يف امل�ع��ر���ض� ،إىل
جانب دعوة الوفود االقت�صادية لزيارة �إمارة عجمان
ب�ه��دف تنمية الأع �م��ال و�إي �ج��اد ال���ش��راك��ات الداعمة
لتنمية القطاع اخلا�ص ومتكني جمتمع االعمال يف
الإمارة من اال�ستفادة من احلدث العاملي.
م��ن جانبه �أو��ض��ح ع�ب��داهلل عبداملح�سن النعيمي� ،أن
قطاع االغذية وامل�شروبات من القطاعات الرئي�سية يف
�إم��ارة عجمان ،الأم��ر ال��ذي يعزز من �أهمية امل�شاركة
يف ال�تروي��ج للم�ؤ�س�سات العاملة يف ق�ط��اع االغذية
والتعرف على �آخر تطورات قطاع االغذية وامل�شروبات
وفر�ص تطوره.
و�أف� ��اد ان غ��رف��ة ع�ج�م��ان ح��ري���ص��ة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف
ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ع��ار���ض املتخ�ص�صة وتهيئة م�شاركة
�أع�ضائها من ال�شركات وامل�صانع يف خمتلف الأحداث
بح�سب امل�ج��االت والتخ�ص�صات� ،إمي��ان�اً منها لتنمية
اع �م��ال االع���ض��اء واي �ج��اد ف��ر���ص ��ش��راك��ات والتعرف
على �أ�سواق جديدة والوقوف على م�ستقبل خمتلف
املجاالت االقت�صادية.
من جانبهم �أكد ممثلي اجلهات امل�شاركة حتت مظلة
غرفة عجمان على اهمية املنتدى واتاحته الفر�صة
للقاء اخلرباء واملخت�صيني وكربى ال�شركات وامل�صانع
العاملة يف قطاع الأغذية وامل�شروبات ملناق�شة م�ستقبل
القطاع و�سبل تنميته ،م�ؤكدين على دور غرفة عجمان
ال��ري��ادي يف تعزيز امل�شاركة يف فعاليات متخ�ص�صة
ت�ساهم يف تطور االقت�صاد ب�شكل عام.

االتفاق على �ضم  12مركز بيانات حتت مظلة �شركة "خزنة داتا �سنرتز"

تعاون بني ات�صاالت و جي  42لت�أ�سي�س �أكرب مزود ملراكز البيانات يف الإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

• العمل على �إعداد خطط �ضخمة لتوفري  300ميجاوات لدعم االقت�صاد الرقمي يف الإمارات
• تعزز االتفاقية من مكانة الإمارات كوجهة مف�ضلة لكربى ال�شركات التقنية يف العامل

�أع�ل�ن��ت "جمموعة ات�صاالت" وجم�م��وع��ة ""G42
�أم ����س ع��ن توقيعهما ات �ف��اق م �ل��زم ،ي�ت��م ع�ل��ى �أ�سا�سه
دم��ج �إج �م��ايل  12م��رك��ز ب�ي��ان��ات ت��اب��ع للمجموعتني
يف م�شروع م�شرتك جديد حتت مظلة �شركة "خزنة
داتا �سنرتز" ،وبال�شكل الذي يخلق �أكرب مزود ملراكز االرتقاء بتجارب العمالء مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجيتها الإم� ��ارات على ت�سريع رحلتها يف ال�ت�ح��ول الرقمي،
البيانات يف الإم��ارات .وبناء على هذا االتفاق �ستملك ور�ؤيتها املتمثلة يف ’قيادة امل�ستقبل الرقمي لتمكني ومبا ميكن امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة من الدخول
"جمموعة ات�صاالت" ما ن�سبته  40%من "خزنة داتا املجتمعات‘ .وم��ن ه��ذا املنطلق ،و�ضعت ’جمموعة يف مرحلة جديدة تتميز بالذكاء واملرونة .ومن خالل
�سنرت" ،و 60%لــ  .G42وتتيح االتفاقية للطرفني ات�صاالت ‘الأ�س�س الكفيلة بتعزيز مكانتها الرائدة يف ه��ذه االتفاقية الفريدة ف�إنا نتطلع �إىل التعاون مع
فر�صة زيادة قيمة �أ�صول البنية التحتية اخلا�صة بهما جمال خدمات البنية التحتية الرقمية ،ومن خالل ’جمموعة ات�صاالت‘ خللق قيمة م�ضافة جلميع
واالرت �ق��اء ب ��أداء العمليات واال�ستفادة الق�صوى من �شراكتنا مع � ،G42سننتقل بطموحاتنا الرقمية �إىل �أ�صحاب امل�صلحة واملجتمع ب�شكل عام".
بدوره قال ح�سن النقبي ،الرئي�س التنفيذي لـ "خزنة
امل��وارد املتاحة دون الت�أثري على العالقة احلالية مع م�ستويات جديدة �أكرث تطوراً وتقدماً".
العمالء واملكانة التجارية الريادية لكال ال�شركتني .من جانبه قال بينغ �شيوا ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة دات��ا �سنرت" " ،تتزايد م�ستويات البيانات التي يتم
و�ستوا�صل "خزنة داتا �سنرت" تطوير الأعمال احلالية  " ،G42نحن �سعداء بهذه ال�شراكة مع ’ات�صاالت‘� ،إنتاجها وتخزينها وحتليلها ب�شكل كبري يف منطقة
وا�ستك�شاف فر�ص �أع�م��ال ج��دي��دة� ،سواء داخ��ل دولة م�شغل االت���ص��االت ال��رائ��د يف املنطقة وال �ع��امل ،ومبا ال���ش��رق الأو�� �س ��ط ،مم��ا �أدى �إىل زي ��ادة ال�ط�ل��ب على
الإمارات العربية املتحدة �أو يف اخلارج.
ي �ع��زز م��ن م �ك��ان��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات يف جم ��ال مراكز خدمات مراكز بيانات املبيعات باجلملة .يتطلب هذا
وق��ال املهند�س ح��امت دوي ��دار ،الرئي�س التنفيذي لـ البيانات وي�ساعد على حتقيق طموحاتها وتطلعاتها النمو املزيد من الرتكيز على تعزيز جماالت التعاون
"جمموعة ات�صاالت"� " ،ستبد�أ ’ات�صاالت‘ و  G42االق�ت���ص��ادي��ة احل��ال�ي��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .وم ��ع ا�ستمرار وا�ستخدام البيانات امل�شرتكة ل�لارت�ق��اء مب�ستويات
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ،م��رح�ل��ة ت �ع��اون جديدة ارتفاع الطلب على خدمات تخزين البيانات وخدمات �أداء الأعمال .من هنا �ستكون ’خزنة داتا �سنرت‘ التي
ومهمة �ستتيح فر�صة توظيف اال�ستثمارات واخلربات البنية التحتية ال�سحابية املبتكرة يف دول��ة الإمارات �ست�صل طاقتها اال�ستيعابية �إىل  300ميجاوات من
امل�شرتكة يف �إطالق اجليل القادم من خدمات البنية وال �ع��امل ،ف ��إن ه��ذه ال�شراكة اجل��دي��دة ب�ين ات�صاالت احلمل املعلوماتي ،ممكن وداعم رئي�سي لنمو وتطور
التحتية الرقمية .و�ستوا�صل ’ات�صاالت‘ حر�صها على ومركز البيانات التابع لنا "خزنة"� ،ست�ساعد دولة الأعمال ،مع قدرة عالية على �إدارة م�ستوى االت�صال

امل�ط�ل��وب ل�ت�ق��دمي اخل��دم��ات بفعالية �إىل ال�شركاء
والعمالء وامل�ستخدمني ،ودعم �إن�شاء منظومة رقمية
رائدة ومبتكرة".
من جانبه قال �سلفادور �أجن�لادا ،الرئي�س التنفيذي
لقطاع الأع�م��ال يف "جمموعة ات�صاالت"" ،ي�سعدنا
يف ’جمموعة ات�صاالت‘ الإع�ل�ان ع��ن ه��ذه ال�شراكة
م��ع م��زود خ��دم��ات مبتكر ورائ ��د مثل  .G42حيث
��س�ن�ت�م�ك��ن م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة م ��ن تقدمي
جمموعة متطورة من خدمات البنية التحتية للعمالء
احلاليني وامل�ستقبليني .كما �ستعزز هذه االتفاقية من
مكانة دولة الإمارات كوجهة مف�ضلة لكربى ال�شركات
التقنية يف العامل� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمة هذه االتفاقية
يف تطوير املنظومة الرقمية يف دولة الإم��ارات ،ومبا
ي�ساعد يف حتقيق طموحاتها يف هذا املجال".
وتخ�ضع االتفاقية ل�ل�إج��راءات املعتادة ،مبا يف ذلك
االنتهاء من عمليات التوثيق واملوافقات التنظيمية
وبع�ض الإجراءات الإدارية.

�أبوظبي الرقمية توقع اتفاقية �شراكة مع هواوي يف جيتك�س 2021
•• دبي -وام:

وقعت هيئة �أبوظبي الرقمية اتفاقية �شراكة مع هواوي ،الرائدة
عاملياً يف توفري البنى التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت
والأج�ه��زة الذكية ،وذل��ك بهدف دعم جهود اجلهات احلكومية
بت�سريع عجلة التحول الرقمي يف �إمارة �أبوظبي من خالل دعم
ومتكني حكومة رقمية متقدمة و�آم�ن��ة ومتعاونة .ومت توقيع
االت�ف��اق�ي��ة �ضمن فعاليات معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية
 "2021من قبل �سعادة الدكتور حممد عبداحلميد الع�سكر،
امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة �أب��وظ�ب��ي الرقمية ،وج �ي��اوي ل�ي��و ،الرئي�س

التنفيذي ل�شركة هواوي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة� ،ستقوم هيئة �أب��وظ�ب��ي الرقمية بتعيني
هواوي كمورد غري ح�صري ملنتجات تكنولوجية وخدمات رقمية
لعدد من اجلهات احلكومية على مدى � 3سنوات ،بالإ�ضافة �إىل
قيام �شركة هواوي بتوفري جمموعة من اخلدمات ذات القيمة
امل�ضافة مبا يف ذلك التعريف بربنامج �أكادميية هواوي لتقنية
املعلومات واالت���ص��االت للجهات احلكومية يف �إم ��ارة �أبوظبي،
وتنفيذ برنامج م�شرتك لالبتكار .من جانبه ،قال �سعادة الدكتور
حممد عبداحلميد الع�سكر " تعمل الهيئة ب�شكل مكثف على بناء
عالقات تعاون مثمرة مع كل من القطاعني العام واخلا�ص مبا

يتما�شى مع دورها املحوري يف قيادة امل�ستقبل الرقمي حلكومة
�أبوظبي ،ويف �إطار جهودها الرامية �إىل دعم ال�شركاء احلكوميني
لتقدمي �أعلى م�ستوى من اخلدمات ،مع العمل على بناء بيئة
رق�م�ي��ة ت�ث�ري من��ط احل �ي��اة وت �ق��دم جت��رب��ة متعاملني مميزة.
تتيح اتفاقية ال�شراكة املوقعة مع �شركة ’هواوي‘ وغريها من
اتفاقيات ال�شراكة املوقعة خالل معر�ض’�أ�سبوع جيتك�س للتقنية
 ،‘2021فر�صة اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف دعم
جهود م�سرية التحول الرقمي يف الإم��ارة الرامية �إىل حت�سني
نوعية اخل��دم��ات احلكومية ،وذل��ك م��ن خ�لال دع��م املتعاملني
وت�سهيل معامالتهم مبا ي�ضمن ر�ضاهم و�سعادتهم".
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املهرجان الدويل الرابع للتمور ال�سودانية ينطلق  30نوفمرب املقبل

•• �أبوظبي-وام:

بدعم �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة� ،أعلنت
اللجنة املنظمة للمهرجان ال ��دويل ال��راب��ع للتمور
ال���س��ودان�ي��ة ا��س�ت�ع��داده��ا لإق��ام��ة ال ��دورة ال��راب�ع��ة من
املهرجان يف قاعة ال�صداقة باخلرطوم خالل الفرتة
 30نوفمرب املقبل ولغاية  3دي�سمرب القادم .تنظم
املهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية
فالحة ورع��اي��ة النخيل ال�سودانية مب�شاركة حملية
وعربية وا�سعة من مزارعي ومنتجي وم�صنعي التمور
..وي�أتي تنظيم هذا املهرجان بدورته الرابعة بعد �أن

حققت اجل��ائ��زة جن��اح�اً ملمو�ساً يف تنظيم مهرجان
التمور ال�سودانية ب��دورت��ه الأوىل والثانية والثالثة
على التوايل كما حقق املهرجان �أهدافه املن�شودة.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي ملعايل الدكتور الطاهر
حممد �إ�سماعيل ح��رب��ي وزي��ر ال��زراع��ة وال�غ��اب��ات يف
جمهورية ال�سودان خالل لقائه الدكتور عبد الوهاب
زاي��د �أم�ين ع��ام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي �أم�س للتوقيع على مذكرة التفاهم
بني الطرفني لتنظيم املهرجان الدويل الرابع للتمور
ال�سودانية بح�ضور ال��دك�ت��ور ن�صر ال��دي��ن �شلقامي
نائب رئي�س جمل�س الأمناء جلمعية فالحة ورعاية
النخيل ال�سودانية والدكتور بدر الدين ال�شيخ الأمني
العام جلمعية فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية حيث

�أ� �ش��اد معاليهب ال��رع��اي��ة ال�ك��رمي��ة مل�ه��رج��ان التمور
ال�سودانية ب��دورت��ه ال��راب�ع��ةال��ذي ب��ات ي�شكل عالمة
فارقة يف م�سرية تطور قطاع نخيل التمر بال�سودان
ونقطة فا�صلة يف دعم املزارعني و�إتاحة الفر�صة لهم
لالطالع على �أف�ضل املمار�سات الزراعية بنخيل التمر
عرب امل�شاركة العربية النوعية حيث ي�شارك �أكرث من
ع�شرة من امل�ؤ�س�سات واملنظمات وال�شركات الإقليمية
والدولية ميثلون خم�سة دول هي االم��ارات العربية
املتحدة وجمهورية م�صر العربية واململكة الأردنية
الها�شمية واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية واململكة
العربية ال�سعودية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أك�ث�ر م��ن 100
مزارع نخيل من جمهورية ال�سودان.
من جهته �أكد الدكتور عبد الوهاب زايد �أن املهرجان
ال��دويل الرابع للتمور ال�سودانية ي�أتي لإب��راز الدور
ال��ري��ادي ل��دول��ة الإم� ��ارات يف دع��م ال�ق�ط��اع الزراعي
وخا�صة يف جم��ال نخيل التمر وللت�أكيد على املكانة
ال��دول �ي��ة جل ��ائ ��زة خ�ل�ي�ف��ة ال��دول �ي��ة ل�ن�خ�ي��ل التمر
واالب �ت �ك��ار ال��زراع��ي ودوره ��ا ال�ب�ن��اء يف تطوير قطاع
ن�خ�ي��ل ال �ت �م��ر واالرت� �ق ��اء ب��ه ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى العربي
والدويل بف�ضل الرعاية الكبرية التي تلقاها من قبل
م�ؤ�س�س و راعي اجلائزة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وكذلك
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ودعم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزي��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة
ومتابعة م�ع��ايل ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان
وزير الت�سامح والتعاي�ش رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة
..منوها ان �سفارة الدولة باخلرطوم مل ت�ألوا جهداً يف
تقدمي كافة الت�سهيالت والدعم لإجناح هذا التعاون

وحتقيق تلك الأه��داف ال�سامية والعمل ي��داً واحدة
من �أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور ال�سودانية
مبا يعك�س العالقات النموذجية بني دول��ة الإمارات
العربية املتحدة واجلمهورية ال�سودانية.
كما �أك��د الدكتور ن�صر الدين �شلقامي نائب رئي�س
جم�ل����س الأم� �ن ��اء جل�م�ع�ي��ة ف�لاح��ة ورع ��اي ��ة النخيل
ال �� �س��ودان �ي��ة �أن امل �ه��رج��ان ال � ��دويل ال ��راب ��ع للتمور
ال�سودانية ج��اء لي�ؤكد على عمق العالقات الثنائية
التاريخية بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني وعلى
ال �ث �ق��ة ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي �أول �ت �ه��ا ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف
البلدين من �أجل العمل �سوياً لتطوير وتنمية قطاع
زراع��ة النخيل و�إنتاج التمور بال�سودان ..م�شرياً �إىل
الأه�م�ي��ة اال�سرتاتيجية ال�ت��ي يحظى بها املهرجان
من جانب تعزيز ح�ضور �أ�صناف التمور ال�سودانية
يف ال�سوق العربي والدويل وزيادة االهتمام والتناف�س
بني املزارعني لتحقيق �أف�ضل النتائج بالإ�ضافة �إىل
اع�ت�ب��اره ف��ر��ص��ة لتطوير ق�ط��اع نخيل ال�ت�م��ر زراعة
و�صناعة وت�صديراً على م�ستوى جمهورية ال�سودان.
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حكومة الإمارات تطلق مبادرة
رواد االقت�صاد الرقمي

•• دبي-وام:

يف اليوم الثالث من فعاليات فينتك �سريج

الإمارات تقود م�سرية التح ّول الرقمي يف قطاع اخلدمات املالية
•• دبي-الفجر:

�أك � ��دت رج� ��اء امل� ��زروع� ��ي ،ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي لربنامج ’فينتك هايف‘ التابع
مل��رك��ز دب ��ي امل ��ايل ال �ع��امل��ي ،خ�ل�ال كلمتها
الرئي�سية �ضمن فعاليات اليوم الثالث من
’فينتك �سريج‘ املكانة املتم ّيزة التي و�صلت
�إليها دول��ة الإم ��ارات يف تر�سيخ منظومة
الأع �م��ال احلا�ضنة لل�شركات النا�شئة يف
جم ��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة وال�شركات
ال �ت �ق �ن �ي��ة اجل ��دي ��دة يف ق �ط��اع اخلدمات
امل��ال �ي��ة .وخ�ل�ال كلمتها ال �ت��ي �أل�ق�ت�ه��ا يف
الفعالية املنعقدة يف مركز دب��ي التجاري
العاملي وت�ستمر حتى � 20أكتوبر� ،س ّلطت
املزروعي ال�ضوء على الدور املحوري الذي
يلعبه ب��رن��ام��ج فينتك ه��اي��ف ،باعتباره
�أول و�أك�ب�ر م�س ّرع للأعمال �ضمن قطاع
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال�ي��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وق ��ال ��ت امل � ��زروع � ��ي�" :شهدنا يف قطاع
اخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة ت �غ�ي�رات ج��ذري��ة على
امل �� �س �ت��وى الإق �ل �ي �م��ي ،ح �ي��ث ت ��و ّل ��ت دول ��ة
الإم� ��ارات دوراً ري��ادي �اً يف دف��ع عجلة هذا
ال�ت�غ�ي�ير .ك�م��ا �شهدنا ترخي�ص و�إط�ل�اق
م�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي لثالثة بنوك
رق�م�ي��ة ،وال ي�سعنا االن�ت�ظ��ار ح�ت��ى ت�صل
هذه البنوك �إىل الأ�سواق وترفع م�ستوى
التناف�سية .حيث �سيتعني على امل�ؤ�س�سات
املالية يف ه��ذه املرحلة �أن تتحدى نف�سها
داخلياً �أو تغري من منوذج عملها �أو تبحث
عن فر�ص تتيح لها الرتكيز على منتجات
�أ��س��ا��س�ي��ة ومت �ك�ين ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف
جم��ال التكنولوجيا املالية م��ن الو�صول
�إىل ج�م�ي��ع ال�ت�ق�ن�ي��ات واالب �ت �ك��ارات التي
توفرها" .و�أ�سهم برنامج ’فينتك هايف‘

يف ت�سريع �أع�م��ال �أك�ثر م��ن � 120شركة
نا�شئة يف جم��ال التكنولوجيا املالية من
خ �ل�ال ب ��رام ��ج خم �ت �ل �ف��ة ،ك �م��ا � �س��اه��م يف
الربهنة على  75مفهوم �أعمال و�إطالق
�أك�ث�ر م��ن  40منتج يتم ا�ستخدامها يف
امل�ؤ�س�سات املالية يف الإمارات منذ انطالقه
عام .2017
و�أك��دت ال�سيدة رج��اء كذلك على اجلهود
املبذولة يف الدولة لدعم التطوير املهني
ل�ل�م��ر�أة يف ق�ط��اع اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ،حيث
�أ�شارت �إىل دور مبادرة ’�أك�سيلرييت هري‘
التابعة لربنامج ’فينتك هايف‘ ،والتي
ق� � ّدم ��ت ال ��دع ��م لأك �ث��ر م ��ن � 60سيدة
ح�ت��ى ال �ي��وم وم ّكنتهن م��ن ال�ت��وا��ص��ل مع
اال��س�ت���ش��اري�ين اخل �ب�راء وق� ��ادة منظومة
اخلدمات املالية وامل�صرفية.

�سرتايب :التكنولوجيا املالية توفّر
جتارب �سل�سة
تت�صدر التغريات الكبرية التي ي�شهدها
القطاع امل��ايل وامل���ص��ريف قائمة املوا�ضيع
الأك�ث�ر �أهمية يف ال��وق��ت احل��ايل .وي�ؤ ّكد
ك��ون��ال � �ش��وي�ترام م��ن ��ش��رك��ة ’�سرتايب‘
الرائدة عاملياً يف جمال التكنولوجيا على
الإمكانات التي يوفرها ا�ستخدام الأدوات
واخل ��دم ��ات امل��ال �ي��ة ل�ل�ع�م�لاء والعالمات
التجارية على حدٍ �سواء.
وقال" :يتيح �إدماج اخلدمات املالية �ضمن
بيئات ومنظومات ج��دي��دة جتربة �سل�سة
للعميل يف ع��دة جم��االت ،مبا فيها حركة
الأم��وال وا�ستخدام البطاقات االئتمانية
وتقدمي القرو�ض وغريها الكثري .وتتيح
القوانني الناظمة والتكنولوجيا ب�صفتهما
امل �ح ��رك�ي�ن ال��رئ �ي �� �س�ّي�نّ يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال،
الو�صول �إىل خدمات مالية منوذجية و�إن

ب�شكلٍ ت��دري�ج��ي .وان�ت�ق�ل��ت التكنولوجيا
امل��ال�ي��ة م��ن ا��س�ت�يراد اخل��دم��ات امل�صرفية
من البنوك تدريجياً �إىل �إن�شاء من�صات
وتقنيات توفر خدمات جديدة م�ستقلة".
وي ��وف ��ر ا� �س �ت �خ��دام الأدوات واخل ��دم ��ات
املالية طريقة توا�صل ب�سيطة با�ستخدام
ال��واج�ه��ات الربجمية للتطبيقات بحيث
ي���ش� ّك��ل ال�ه�ي�ك��ل الأ� �س��ا� �س��ي ال ��ذي ي�ضمن
قيمة م�ضافة للعميل عن طريق تقدمي
جتربة ج��دي��دة و�سل�سة .كما ي��و ّف��ر قيم ًة
م�ضافة لل�شركات من خالل منحها املجال
لتقدمي اخلدمات وتنويع م�صادر الدخل.
وي�ساعد املنظومة املالية �أي�ضاً من خالل
ت�سريع عملية حتول املدفوعات �إىل �شكلها
الرقمي".
التح ّول احلتمي يف منوذج عمل فروع
امل�صارف
ن��اق ����ش ف�ي�ل�ي��ب ك �ي �ن��ج ،ال��رئ �ي ����س العاملي
مل�ج�م��وع��ة اخل��دم��ات امل���ص��رف�ي��ة للأفراد
يف م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�ل�ام��ي ،ال ��دور
املحوري الذي ميكن �أن يلعبه فرع م�صريف
�صغري يف واقع ال�سوق القائم على التقنية
ب�شكلٍ متزايد.
ً
وق��ال" :ن�سمع ك�ث�يرا يف قطاع اخلدمات
امل�صرفية ل�ل�أف��راد ع��ن ع��دم �أهمية �أحد
ال � �ف� ��روع امل �� �ص��رف �ي��ة �أو �إغ �ل�اق� ��ه ب�شكل
ن �ه��ائ��ي� .إال �أن �ن��ا ن ��ؤم��ن ب��أه�م�ي��ة حتويل
ف �ك��رة اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن ال �ف��روع امل�صرفية
�إىل تطويرها .وتبلغ ن�سبة العمالء ممن
ي���س�ت�خ��دم��ون ال��و��س��ائ��ل ال��رق�م�ي��ة حوايل
 70%م��ن عمالئنا ،حيث ي�ستفيدون
م��ن خ��دم��ات�ن��ا امل�صرفية ال��رق�م�ي��ة ب�شكل
ي��وم��ي �أو �أ��س�ب��وع��ي ع�ل��ى الأق ��ل .و�سجلنا
خالل �شهر واحد  13مليون معاملة عرب

تطبيقنا لأج �ه��زة اجل ��وال ،ت�ت��وزع ب�ين 5
مليون معاملة مالية و 8مليون معاملة
غ�ي�ر م��ال �ي��ة ،مم ��ا ي ��ؤك ��د ع �ل��ى امتالكنا
اليوم قاعدة �أك�بر من العمالء املتمكنني
واملثقفني رقمياً".
واخ �ت �ت��م" :يف ح ��ال اع �ت ��اد ال�ع�م�ي��ل على

�إجناز املهام عرب التطبيقات اجلوالة ،فقد
اخ�ت�بر ط��ري�ق��ة �سهلة و��س��ري�ع��ة ومريحة
يف احل�صول على اخل��دم��ات .لذلك علينا
�أن ن�ع�ي��د ت�صميم ال �ف��رع ل�ي�ح��اف��ظ على
موثوقيته ويقدّم اخلدمات بذات الطريقة
ال�سهلة وال�سريعة واملريحة".

هيئة النقل -عجمان توقع اتفاقية تعاون مع �شركة  Udriveلتفعيل خدمة الت�أجري الذكي
•• عجمان -الفجر:

وقعت هيئة النقل يف عجمان اتفاقية تعاون مع �شركة  Udriveو ذلك
بغر�ض تفعيل خ��دم��ة ال�ت��أج�ير ال��ذك��ي يف �إم ��ارة عجمان خ�لال معر�ض
جيتك�س ج�ل��وب��ال  ،2021ان�ط�لاق��ا منها لتعزيز ال���ش��راك��ة م��ع القطاع
اخلا�ص لتوفري �أف�ضل اخلدمات التي تن�سجم مع الأهداف اال�سرتاتيجية
وفق ر�ؤية عجمان 2021
ووقعت االتفاقية ال�سيدة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير العام لهيئة النقل-
ع�ج�م��ان ب��ال�ن��دب – و ال�سيد  :ن�ي�ك��وال���س وات���س��ون م��دي��ر ال �ع��ام لـ�شركة
 Udriveوبح�ضور عدد من امل�س�ؤولني وذلك يف جناح حكومة عجمان
 جيتك�س 2021وتهدف االتفاقية �إىل توفري خدمات نقل متكاملة يف االم��ارة مما يعزز
توجهات الهيئة يف التو�سع بتقدمي خدماتها للجمهور وال�سياح وتقدم
�شركة " يودرايف"  Udriveمن خالل تطبيقها الذكي خدمة ت�أجري
ال�سيارات وذلك بتحديد اقرب نقطة للمتعامل ،ومبجرد و�صول املتعامل
�إىل مكان ال�سيارة ميكن فتح الأب��واب با�ستخدام التطبيق ،وعند الدخول

�إليها �سيجد املتعامل جهازا مت�صال مبفتاح املركبة لت�شغيلها واالنطالق
بها اىل ال��وج�ه��ة ال�ت��ي ي��ري��ده��ا .ومي�ك��ن حتميل التطبيق اخل��ا���ص بهذه
اخلدمة " "Udriveمن متجر �أندرويد و.IOS
وتعد هذه اخلدمة و�سيلة مي�سرة و�سهلة متنح الزائرين االنتقال من مكان
�إىل �آخر دون حتمل تكاليف اقتناء مركبات خا�صة.
و�أك��دت ال�سيدة ر�شا خلف ال�شام�سي املدير العام لهيئة النقل  -عجمان
بالندب "تهدف االتفاقية اىل تفعيل خدمات الت�أجري الذكي للمركبات
يف �إم��ارة عجمان ،حيث حتر�ص الهيئة على ت�شجيع ا�ستخدام التقنيات
احلديثة و اخلدمات الرقمية يف قطاع النقل يف عجمان".
و �أ��ض��اف��ت ر�شا ال�شام�سي �" :أن الهيئة تعمل على ا�ستقطاب ال�شركات
التقنية يف جمال النقل و ذلك لتوفري جميع احللول الرقمية مل�ستخدمي
و�سائل النقل يف عجمان وت�أتي هذه اخلطوة من منطلق حر�ص الهيئة على
التنويع يف اخلدمات املقدمة للجمهور"
من جانبه ق��ال ال�سيد نيكوال�س مدير �شركة  Udriveالتعاون الذي
ح�صلنا عليه من هيئة النقل يف عجمان لتوفري حل للتنقل لعمالء عجمان
مي�سور التكلفة ومينحك التحكم.

�أطلقت حكومة دول��ة الإم��ارات مبادرة "رواد االقت�صاد الرقمي" الهادفة
�إىل تعزيز ق��درات املواهب ال�شابة وتزويدها باملعارف واخل�برات الالزمة
لتطوير تكنولوجيا م�ستقبلية متقدمة تنعك�س �إي�ج��اب�اً على االقت�صاد
وال�ق�ط��اع��ات احليوية يف ال��دول��ة ،مب��ا ميكنهم م��ن املناف�سة على �أف�ضل
فر�ص العمل مع كربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف الربجمة والذكاء
اال�صطناعي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات ،مبا ميكنهم من امل�ساهمة
يف تعزيز االقت�صاد الرقمي امل�ستقبلي وتر�سيخ ري��ادة الدولة وتناف�سيتها
ال�ع��امل�ي��ة .وت�شكل م �ب��ادرة "رواد االق�ت���ص��اد الرقمي" ال�ت��ي ت ��أت��ي �ضمن
مبادرات الربنامج الوطني للذكاء اال�صطناعي من�صة لتعزيز ال�شراكة
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص والأفراد من �أ�صحاب املهارات واملواهب
املتخ�ص�صة يف جمال الربجميات والتقنيات احلديثة وقادة التكنولوجيا
م��ن ال�شركات العاملية العاملة يف ال��دول��ة ،لتمكني �أ�صحاب امل��واه��ب من
امل�شاركة الفاعلة يف دعم م�سرية التحول الرقمي يف الدولة ،وبناء اقت�صاد
وطني رقمي متطور ي�سهم يف حت�سني حياة النا�س وبناء م�ستقبل �أف�ضل.
ويف �إطار املبادرة� ،أعلن مكتب الذكاء اال�صطناعي يف حكومة دولة الإمارات،
ع��ن ال�ت�ع��اون م��ع �شركة "�أمازون وي��ب �سريفي�سز" املخت�صة يف خدمات
احلو�سبة ال�سحابية ،لتمكني املوهوبني من املناف�سة يف �سوق العمل ويف
الوظائف التي ت�شمل جماالت التقنية والربجميات مبا يعزز م�شاركتهم
يف دعم االقت�صاد الرقمي ،وذلك �ضمن فعاليات الدورة الـ 41من معر�ض
"جيتك�س غلوبال  ."2021و�أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء وزير
دولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد..
�أن حكومة دول��ة الإم ��ارات تتبنى التكنولوجيا احلديثة و�أدوات الذكاء
اال�صطناعي ركيزة لبناء اقت�صاد رقمي وطني م�ستدام ،ترجمة لتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل"  ،باال�ستفادة من البنية الرقمية
امل�ت�ط��ورة يف ال��دول��ة ل�لارت�ق��اء مب�ستوى الأداء وت�ق��دمي �أف���ض��ل احللول
لتعزيز ري��ادة الإم ��ارات وتناف�سيتها العاملية .وق��ال عمر �سلطان العلماء
�إن بناء ال�شراكات وتعزيز التعاون مع اجلهات وال�شركات العاملية �صاحبة
الدور البارز يف دعم االقت�صادات العاملية ،ي�سهم يف ت�سريع عمليات التحول
الرقمي يف الدولة واالنتقال نحو االقت�صاد الرقمي امل�ستقبلي وامل�ستدام،
م�شرياً �إىل �أن �إط�ل�اق م�ب��ادرة "رواد االقت�صاد الرقمي" ،وال�ت�ع��اون مع
"�أمازون ويب �سريفي�سيز" ،ي�أتي �ضمن جهود مكتب الذكاء اال�صطناعي
لتمكني امل��واه��ب وال�ك��وادر املتخ�ص�صة يف قطاعات الرقمنة وتكنولوجيا
الذكاء اال�صطناعي للم�شاركة بفاعلية يف تعزيز االقت�صاد الوطني الرقمي.
من جانبها قالت �إيزابيال غرويغو -ت�شيكوفيت�ش ،نائب الرئي�س ل�ش�ؤون
القطاع العام العاملي ملنطقة �أوروب��ا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا يف �أمازون
ويب �سريفي�سز " ..ي�سرنا التعاون مع مكتب الذكاء اال�صطناعي يف حكومة
دولة الإمارات لدعم تنمية مهارات ومواهب �أبناء الإمارات ،وذلك يف �إطار
التزامنا يف �أمازون ويب �سريفي�سز ببناء قوى عاملة متنوعة و�شاملة .ومع
الإط�لاق املرتقب ملراكز بيانات �أم��ازون ويب �سريفي�سز يف دولة الإمارات
العربية املتحدة يف الن�صف الأول من ع��ام  ،2022نوا�صل العمل على
ا�ستقطاب امل��واه��ب والكفاءات عرب �أق�سام متعددة لدعم التوجهات نحو
اعتماد التقنيات ال�سحابية وامل�ساهمة يف دفع عجلة التحول الرقمي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .ونتطلع �إىل موا�صلة العمل مع املكتب يف م�شاريع
تطوير املهارات الرقمية ومتكني املواهب املحلية" .وتوفر �شركة "�أمازون
ويب �سريفي�سز" �ضمن تعاونها مع مكتب الذكاء اال�صطناعي قائمة دورية
بالوظائف وفر�ص العمل املتاحة لدى ال�شركة يف دولة الإمارات ،فيما يعمل
اجلانبان على ت�شجيع املواهب املحلية للتقدم لتلك الوظائف ال�شاغرة ،مبا
ي�سهم يف تعزيز قدراتها و�إمكاناتها يف خمتلف جماالت االقت�صاد الرقمي.
كما يتعاون اجلانبان يف بناء ق��درات �أ�صحاب املواهب وت�أهيلهم يف جمال
ا�ستخدام التقنيات والتكنولوجيا احلديثة يف خمتلف قطاعات االقت�صاد
الرقمي ،واطالعهم على جت��ارب ال�شركات التكنولوجية العاملية وتوفري
�أف�ضل الفر�ص لهم للم�شاركة يف تقدمي حلول وخدمات مبتكرة ت�سهم
يف االرت�ق��اء مب�ستوى الأداء الرقمي لتعزيز م�سرية التنمية يف الدولة،
ما ين�سجم مع املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات يف اخلم�سني اجلديدة ،من
خ�لال الرتكيز على تعزيز ر�أ���س امل��ال الب�شري وحتقيق التفوق الرقمي
والتقني والعلمي وبناء االقت�صاد الأف�ضل والأن�شط يف العامل.

تعاونية ال�شارقة تفتتح فرعها الـ 45
بتكلفة ت�صل لأكرث من  30مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

افتتح �سعادة ماجد �سامل اجلنيد الرئي�س التنفيذي لتعاونية ال�شارقة،
وال�سادة امل��دراء التنفيذيني ،وم��دي��ري الإدارات ،الفرع ال�ـ  45لتعاونية
ال�شارقة الكائن يف منطقة الربا�شي يف مدينة ال�شارقة ،بتكلفة ت�صل لأكرث
م��ن  30مليون دره��م تقريبا ،وذل��ك ا�ستكماال لإجن��ازات�ه��ا املتوا�صلة يف
�إمارة ال�شارقة .وتوجه �سعادته بال�شكر والتقدير �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة على دعم �سموه الدائم واملتوا�صل ،و�إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة على متابعته
الدائمة وامل�ستمرة .و�أكد �سعادة ماجد اجلنيد �أن تعاونية ال�شارقة تعمل
على مواكبة النمو االقت�صادي املت�سارع ب�إمارة ال�شارقة ،وتنطلق بخطط
م�ستقبلية نحو بناء منظومة اقت�صادية كربى يف قطاع التجزئة ،لتكون
لها الريادة يف ال�سوق املحلي ك�أكرب التعاونيات و�أقدمها يف الدولة يف تقدمي
اخلدمة التعاونية على مدار  44عاما.
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العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
الإخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8287
مقدمة من املخطرة  /جامعة اجلزيرة ذ.م .م
�ضد املخطر اليه� /سلطان علي حممد ح�سن اجلابري – اماراتي اجلن�سية
املو�ضوع  /اخطار عديل بالن�شر
ف��ان امل�ن��ذرة تخطر امل�ن��ذر اليه ب�ضرورة ��س��داد مبلغ  13000دره��م (ث�لاث��ة ع�شرة
الف دره��م) قيمة ال�شيك املنوه عنهم ب�صدر هذا االن��ذار وذل��ك خالل مدة (� )5أيام
من تاريخه وبغري ذلك فان املنذرة �سوف تتخذ كافة االجراءات القانونية �ضد املنذر
اليه اللزامه ب�سداد املبلغ وحتتفظ لنف�سه بكافة احلقوق القانونية مبافيها من حق
املطالبة بالتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف  1/1/2013وحتى ال�سداد التام

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
الإخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8290
مقدمة من املخطرة  /جامعة اجلزيرة ذ.م .م
�ضد املخطر اليها  /عائ�شة حاجي ل�شكري حممد ل�شكري – اماراتية اجلن�سية
املو�ضوع  /اخطار عديل بالن�شر
فان املنذرة تخطر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ  25900درهم (خم�سة وع�شرون
الف وت�سعمائة درهم) قيمة ال�شيكني املنوه عنهما ب�صدر هذا االنذار وذلك خالل مدة
(� )5أيام من تاريخه وبغري ذلك فان املنذرة �سوف تتخذ كافة االجراءات القانونية �ضد
املنذر اليها اللزامنها ب�سداد مبلغ وحتتفظ لنف�سها بكافة احلقوق القانونية مبافيها
من حق املطالبة بالتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
كل �شيك وحتى ال�سداد التام

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
الإخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8289
مقدمة من املخطرة  /جامعة اجلزيرة ذ.م .م
�ضد املخطر اليه  /عبدالرحمن غلوم حيدر  ،اماراتي اجلن�سية
املو�ضوع  /اخطار عديل بالن�شر
فان املنذرة تخطر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ  13201درهم (ثالثه ع�شرة الف
ومائتي واح��د دره��م) قيمة ال�شيك املنوه عنهماب�صدر هذا االن��ذار وذل��ك خالل مدة
(� )5أي��ام من تاريخه وبغري ذلك فان املنذرة �سوف تتخذ كافة االج��راءات القانونية
�ضد املنذر اليه اللزامه ب�سداد املبلغ وحتتفظ لنف�سها بكافة احلقوق القانونية مبافيها
من حق املطالبة بالتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
ال�شيك وحتى ال�سداد التام

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
الإخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8288
مقدمة من املخطرة  /جامعة اجلزيرة ذ.م .م
�ضد املخطر اليها  /حليمة احمد �سعید احمد  -اماراتية اجلن�سية
املو�ضوع  /اخطار عديل بالن�شر
فان املنذرة تخطر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ  62,450درهم (اثنان و�ستون الف
واربعمائة وخم�سة و�ستون در درهم) قيمة ال�شيكات املنوه عنها ب�صدر هذا االنذار وذلك
خالل مدة (� )5أيام من تاريخه وبغري ذلك فان املنذرة �سوف تتخذ كافة االجراءات
القانونية �ضد امل�ن��ذر اليها اللزامها ب�سداد املبلغ وحتتفظ لنف�سها بكافة احلقوق
القانونية مبافيها من حق املطالبة بالتعوي�ض والفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
انذار بالن�شر
رقم ()2021/8571

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
انذار بالن�شر
رقم ()2021/8568

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
انذار بالن�شر
رقم ()2021/8569

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027799
�إعالن التنازل عن رخ�صة جتارية

ليكن معلوما للجميع ب�أننا كلن من  :الطرف االول (البائع) ال�سيد  /زكريا عبدالعزيز حممد ماجـد ال�سويدي  -اماراتي
اجلن�سية) �أرغ��ب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة ( )%50ب�صفتى �شريك يف الرخ�صة التجارية امل�سماه ((خمابز
االمري اللبنانية)) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم )218323( :
الطرف الثاين (البائع) ال�سيد /عبيد خليفة �سلطان الع�سم ال�سويدي  -اماراتي اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي
البالغة ( )%50ب�صفتى �شريك يف الرخ�صة التجارية امل�سماه((خمابز االمري اللبنانية )) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب الرخ�صة رقم � )218323( :إىل كل من  :الأطراف ( امل�شرتين )
 -1املتنازل اليه االول ال�سيد  /عبدو حمد  -كندي اجلن�سية بن�سبة (، )%40
 -2املتنازل اليه الثاين ال�سيد /حممد حمد -كندي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته %30
 -3املتنازل اليه الثالث ال�سيد  /عبدالرحمن حمد  -كندي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته  ،%30يف الرخ�صة التجارية امل�سماه
((خمابز االمري اللبنانية )) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم ( • ،)218323تغیری عنوان موقع
العمل ,تغيري وكيل اخلدمات� ,إ�ضافة ن�شاط ,حذف ن�شاط ,تغيري اال�سم التجاري لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة ،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

املنذر  :روزبه ربيعي قهرود
الهاتف املتحرك +971554244385 /
الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com /

هاتف +97142222018 /
�ضد

املنذر اليه االول  :الو�صايف للو�ساطة العقارية
املنذر اليه الثاين  :فرا�س بن عمر دلهومي (تون�سي اجلن�سية)
هاتف  0544492911 /هاتف املتحرك 0524622363 /
الربيد االلكرتوين Firas@wasayef.ae /
املو�ضوع
ينبه املنذرعلى منذر اليهما ب�ضرورة �سداد ب��دل االيجار امل�ستحق ال�سداد يف  2021/6/24قيمة ال�شيك رق��م ()000033
امل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة مببلغ و قدره  23,625درهم كجزء من االيجار و ذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االنذار و
نفاذ مفعوله قانونا  -مع اخالء العقار خاليا من ال�شاغلني  -مع ماي�ستجد من االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي  -مع �سداد فواتري
املياه و الكهرباء و الغاز و تقدمي �شهادة براءة ذمة  ،و يف حالة االخفاق �سوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضد
املنذر اليهما  ،مع حتملهما كافة التبعات و التكاليف التي �سوف ترتتب على هذا االجراء  ،و مع عدم االخالل بهذا االنذار يحتفظ
املنذر باحلق يف املالحقة الق�ضائية �ضد املنذر اليهما

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028062
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :هيفاء غالب حممد �صـبح  -اجلن�سية :الأردن،
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )% 100وذلك �إىل ال�سيد:
عبداهلل جربيل فريد �سلمان  -اجلن�سية  :الأردن ،يف الرخ�صة امل�سماه (الر�سام لتجارة
ال�ستائر) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534973ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من 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

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028114
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :عبدالعزيز ا�سماعيل ح�سن خليفه احلو�سني -
اجلن�سية :االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل
ال�سيد :حممد ا�سماعيل ح�سن خليفـه احلو�سني  -اجلن�سية  :االمارات يف الرخ�صـة امل�سـماه
(مقهى اقرب) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )742287ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية اىل (م�ؤ�س�سة فردية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027954
تنازل /بيع

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027877
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /خالد غالم �شبری حممد بخ�ش ال�شعايل ,اجلن�سية  :باك�ستان,
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  50%وذلك اىل ال�سيد /حممد رحیم �شاه باد�شاه
زادین  -اجلن�سية :باك�ستان  ,ويرغب ال�سيد /اومني مانيكويكال اومني دافيد اومنی اجلن�سية :
الهند يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /جمال نبي بخ�ش نبي
بخ�ش  -اجلن�سية :باك�ستان  ,بالرخ�صة امل�سماه (االيادي ال�سريعة لغ�سيل ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )601949ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيدة /مريلني الفينا رودريجو�س  -اجلن�سية :الهند  -ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة (� )%100إىل ال�سيد /هرنی رافیل دی�سوزا
 اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (االكالت العائلية للحلويات) ال�صادرة من دائرةالتنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)781014تعديالت �أخرى •:اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

�إعــــــــــــالن

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
اعالن بالن�شر
 18/2021/1223عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه � -1 /سنان �ساريكايا  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى � /سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمه خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش .ذ.م.م  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبه بف�سخ �إتفاقية الت�أجري الأج��ل املوقعة ما بني املدعية واملدعى عليه
امل�ؤرخة يف  2016/04/30لعدم التزام املدعى عليه ب�إلتزاماته التعاقدية الواردة بالإتفاقية احلا�ضرة خماطبة دائرة الأرا�ضي
والأم�لاك لإلغاء ا�سم املدعى عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة ،و�إع��ادة ت�سجيل الوحدة رقم  1118مب�شروع
�أبراج �سكـي كورت�س با�سم املدعية  Bبالبلوك احلكم بعدم �أحقية املدعى عليه يف �إ�سرتداد مبلغ  158,423.53درهم املدفوع
منه طبقاً للمتفق عليه بالإتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها .وكجزء من مقابل �إنتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ
� 2016/4/30إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي �إىل املدعية مبلغ وقدره  150.000درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة ما بني
فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على �إتفاقية الت�أجري الأجل ،وما بني الفرتة احلا�ضرة نظراً لأن املدعية �ستخ�سر مبلغ
كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظراً لإنخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة� .إلزام املدعى عليه بكافة
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذا ف�أنت  &BUILDING_DESCوحددت لها جل�سة يوم الأحد املوافق
 2021-10-24ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى .مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على االقل.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027927
اعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع بـ�أن ال�سيد /حممد ا�صف خـان بن غالم ا�صغر ,اجلن�سية  :باك�ستان,
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد  /عمري احمـد خـان
فـريـد احـمـد خـان اجلن�سية :باك�ستان ,بالرخ�صة امل�سماه (الكفاح ال�صباغ وقطع غيار
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )113670ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :اليوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحت��ادي 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

الكاتب العدل

املنذر � :شركة هماي للتجارة العامة ( �ش.ذ.م.م )
هاتف  +97142222018 /الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com /
�ضد
املنذر اليه االول  :ماركيز للتجارة العامة (�ش ذ م م)
املنذر اليه الثاين  :حمید ر�ضا ح�سنی جواهریان
هاتف رقم  0406463258 /هاتف املتحرك 0506463285 /
املو�ضوع
تنذر املنذر  ،املنذر اليهما و تكلفهما ب�سداد مبلغ و قدره  4000000درهم (�أربعة ماليني درهم) قيمه
ال�شيك رقم  205168و امل�سحوب على بنك دبي التجاري و امل�ؤرخ يف  2013/2/20و ذلك خالل خم�سة
ايام تبد�أ من تاريخ هذا االنذار  ،و يف حاله االخفاق �سوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
�ضد املنذر اليهما  ،حيث يكون املنذر اليهما م�س�ؤلني عن كافة التكاليف و التبعات و الفوائد القانونية بواقع
 %5تبد�أ من تاريخ اال�ستحقاق و حتى �سداد التام .

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028144
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :ت�سنيم حممد عبدالرحمن عثمان  -اجلن�سية :
ال�سودان  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة
 :حنان موجـدو  -اجلن�سية  :املغرب يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون اللم�سة الوردية للن�ساء)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )782637ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  • :تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027987
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد وقا�ص يو�سف يو�سف الرحمن  -اجلن�سية:
باك�ستان  -ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد/
جی�سی بیجتا�س دی فیال  -اجلن�سية:الفلبني  ،يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة �سا�س
النخيل ل�صيانة ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
رقم( )607031تعديالت �أخرى  -:اليوجد ،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

اال�سم
علي العبد حمد الظاهري
عائ�شة علي العبد حمد الظاهري
�أحمد علي العبد حمد الظاهري
فاطمة علي العبد حمد الظاهري
خليفة علي العبد حمد الظاهري

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028091
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :احمد ح�سن ح�سني احلمادي  -اجلن�سية :الإمارات ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :جمال الدين كانيكوالنغارا
احمد  -اجلن�سية  :الهند ،الرخ�صة امل�سماه (خط ال�سماء لتجارة ال�شيل والعبايات) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )726424ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

املقامة من � /أم تي بي لتجارة االلكرتونيات �ش.ذ.م.م  -حاليا (�شركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م �سابقاً)
�ضد
امل�صباح الذهبي للهواتف املتحركة وااللكرتونيات ملالكها  /حممد ا�شرف بانينتاكات
املطلوب �أعالنها /امل�صباح الذهبي للهواتف املتحركة وااللكرتونيات ملالكها /حممد ا�شرف بانينتاكات
نعلن نحن اخلبري احل�سـابي  /احمد عبيد الطاير � ،أنه مت تعيننا من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة
اخلربة احل�سابية الواردة باحلكم ال�صادر بتاريخ  2021-10-03يف الدعوى املذكورة �أعاله كما نعلن املدعي عليها املذكورة
�أعاله  ،حل�ضـور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سـة يوم االثنني املوافق  2021-10-25يف متام ال�ساعة  3:00م�سـاء ـ وذلك
من خالل االت�صال املرين بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم ( )ZOOMبالدخول على الرابط ادناه  -ولال�ستف�سارات
هاتف رقم .04 3413632
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/84080661038?pwd=dIZ5dzIhQ0ZmU0UxWFJSdEpqdW5SUT09
Meeting ID: 840 8066 1038
Passcode: Wub4Ep

خبري ح�سابي
احمد عبيد الطاير

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0024633

�شهادات ا�سهم �صادرة من �شركة �أ�سماك من يجدها عليها
الإت�صال على الرقم 0506729119

الكاتب العدل

وزارة العدل

تعلن �شركة  / reapري��ب للو�ساطة ال�ع�ق��اري��ة يف �إم ��ارة دب��ي ممثلة
مبالكها ومديرها ال�سيد ط��ارق �أب��و ك��روم ب�أنها ال تربطها �أي عالقة
تعاقدية من �أي نوع �أو حتت �أي م�سمى مع �شركة فام للو�ساطة العقارية
(ذات م�سئولية حمدودة) ال �سابقا وال يف الوقت احلايل .ومل ي�صدر عن
�شركة  Reapللو�ساطة العقارية �أي تفوي�ض ل�شركة ف��ام �أو لغريها
للتحدث نيابة عنها بخ�صو�ص �أي عالقات جتارية �أو تعاقدات تخ�ص
�شركة  .Reapونحتفظ بكامل حقنا القانوين يف مقا�ضاة �أي �شخ�ص �أو
�شركة تقوم بن�شر �أو ترويج �أي �شائعات ت�ضر مب�صاحلنا التعاقدية مع �أي
�أطراف جتارية خارجية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 ،،،هذا للعلم والإحاطة ونفاذ مفعوله قانوناً

رقم ال�شهادة
174394
174397
174398
174399
174400

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة :هدير ع�صام عبدالرازق عبداملجيد خ�ضر  -اجلن�سية:
م�صر  ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :احمـد
بـدوى حممود حممد  -اجلن�سية  :م�صـر يف الرخ�صـة امل�سـماه (�صالون نور التعاون للحالقـة
الرجاليـة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778754ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ا�ضافة ن�شاط من (ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة
للرجال) لي�صبح (ق�ص وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال  ،حمام �شرقي للرجال)
• تغيري 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

االمارات العربية املتحدة

�إعالن اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعـوي رقم  5818ل�سنة  2021جتاري جزئي  -ال�شارقة

عدد اال�سهم
1200
1200
1200
1200
1200

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027880
تنازل /بيع

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

فقد املذكورة �أ�سما�ؤهم �أدناه

الكاتب العدل

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

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

العدد  13372بتاريخ 2021/10/21

املنذر � :شركة هماي للتجارة العامة (�ش  .ذ  .م  .م)
الهاتف املتحرك  - +971554244385 /هاتف +97142222018 /
الربيد االلكرتوين info@amt-legal.com /
�ضد
املنذر اليه االول � :شركة البداير للتجارة العامة ( ذ.م.م ) رخ�صة جتارية رقم ( ) 231197
و ميثلها مديرها  /طاهر جربائيل بابابور كلخوران
املنذر اليه الثاين  :طاهر جربائیل بابابور كلخوران
تلفون رقم  065263364 /فاك�س  065263389 /متحرك 0552000788/
رقم مكاين  2845895131 /بريد الكرتوين maadvdubai@maadv.ae /
املو�ضوع
تنذر املنذرة املنذر اليهما و تكلفهما ب�سداد مبلغ و قدره  4149345درهم (�أربعة ماليني ومائة و ت�سعة و �أربعون و ثالثمائة و
خم�سة و �أربعون دره��م) باال�ضافة ايل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و ذلك خالل
خم�سة ايام من تاريخ هذا االنذار و يف حالة االخفاق �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة اجراءات القانونية للمطالبة مببلغ و فوائد
القانونية ،و مطالبة املنذر اليهما بكافة الر�سوم و م�صاريف

الكاتب العدل

�إجتماع خربة

فقدان �شهادات �أ�سهم

الكاتب العدل

املخطر  :نزال يو�سف ال�سعدي ,اجلن�سية �سوريا واحمل بطاقة هوية رقم 784194932481057
العـنوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0504525715 /
املخطر �إليه  /ان�س حممد ال�سعدي ,اجلن�سية �سوريا
العـنوان /عجمان  -هاتف رقم 0559477033 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  10500درهم
املخطر �إليه حرر ثالثة �شيكات للمخطر مببلغ  10500درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد
كايف قابل لل�سحب  :وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  100228مببلغ  3500درهم بتاريخ ا�ستحقق 2021/10/01
وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
و�شيك رقم  100227مببلغ  3500درهم بتاريخ ا�ستحقق  2021/09/01وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
و�شيك رقم  100226مببلغ  3500درهم بتاريخ ا�ستحقق  2021/08/01وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون
جدوى ،لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية ,واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0007253

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب  :املدعي (ة)  :الندمي لتجارة الديزل ذ م م
اىل  :املدعي عليه  :حممد عدیل ب�شری احمد
قد �أقام الدعوى يطالب فيها :
 الزام العقوبات املقررة قانونا على املدعي عليه باحلق املدين. الزام املدعى عليه مع �آخر مببلغ ( )176,900درهم مع التعوي�ض عن اال�ضرار املادية و املعنوية �إلزام املدعي عليهما بدفع الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة. �أعالن املدعى عليهما باجلل�سة و الئحة االدعاء. �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون االجراءات املدنيةانت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00019679واملقرر بتاريخ  ،2021/10/31ال�ساعة  08:30والذي �سيعقد
يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة عن 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
رقم الإجتماع EM00019679
		
الإجتماع :
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13372بتاريخ 2021/10/21
الإنذار العديل بالن�شر
الإنذار العديل رقم ()2021/8300

املنذر  :عمر عبيد احمد ح�ساوي القحطاين
املنذر الية  :في�صل ح�سن ابراهيم حممد
جمهول حمل االقامة
ملا كان املنذر قد انذر املنذر اليهم ب�سداد قيمة �شيك رقم ( )000015وامل�سحوب
على بنك االم��ارات دبي الوطني بتاريخ  2014/3/5بقيمة( )25000درهم
اماراتي والذي ارجتع دون �صرف لدى تقدميه للبنك امل�سحوب عليه لذا فان املنذر
ينذر املنذر اليه باملبادرة ل�سداد قيمة ال�شيك املذكور وذلك خالل خم�سة ايام من
تاريخ ن�شـ هذا االنذار واال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية
�ضد املنذر الية لإجباره على ال�سداد
الكاتب العدل
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وفقا لبحث مت تقدميه يف م�ؤمتر  ،2021 ESCف�إن احلفاظ على رطوبة جيدة
طوال احلياة ميكن �أن يقلل من خطر الإ�صابة بق�صور القلب.
وقالت م�ؤلفة الدرا�سة الدكتورة ناتاليا دمييرتيفا من املعهد الوطني للقلب
والرئة والدم ،وهي جزء من املعاهد الوطنية لل�صحة يف بيثي�سدا بالواليات
املتحدة" :ت�شري درا�ستنا �إىل �أن احلفاظ على الرتطيب اجليد ميكن �أن مينع �أو
على الأقل يبطئ التغريات داخل القلب التي ت�ؤدي �إىل ق�صور القلب .وت�شري
النتائج �إىل �أننا بحاجة �إىل االنتباه �إىل كمية ال�سوائل التي ن�ستهلكها كل يوم
واتخاذ �إجراءات �إذا وجدنا �أننا ن�شرب القليل جدا".

�شرب كمية كافية من املاء ميكن �أن مينع ق�صور القلب
وترتاوح التو�صيات ب�ش�أن تناول ال�سوائل يوميا من  1.6لرت
�إىل  2.1ل�تر للن�ساء وم��ن � 2إىل  3ل�ت�رات ل�ل��رج��ال .ومع
ذلك� ،أظهرت الدرا�سات اال�ستق�صائية يف جميع �أنحاء العامل
�أن العديد م��ن النا�س ال يلبون حتى احل��د الأدن ��ى م��ن هذه

Thursday

29

النطاقات.
املعروفة بامل�ساهمة يف تطور ق�صور القلب.
يزيد من خماطر الآثار ال�ضارة يف القلب قد ي�ساعد لتحديد ت�صنيفه على �أن��ه غري طبيعي يف نتائج االخ�ت�ب��ارات املعملية
ويعد ال�صوديوم يف م�صل الدم مقيا�سا دقيقا حلالة املاء :عندما وقالت الدكتورة دميرتيفا" :من الطبيعي �أن نعتقد �أن املاء الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�ستفيدوا من تقييم م�ستوى املاء ولكن ميكن ا�ستخدامه م��ن قبل الأط�ب��اء �أث�ن��اء الفحو�صات
ي�شرب النا�س كمية �أقل من ال�سوائل ،يزداد تركيز ال�صوديوم يف وال�صوديوم يف الدم يجب �أن يتغريا يوما بعد يوم اعتمادا على لديهم.
البدنية املنتظمة لتحديد الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يجب تقييم
الدم .ثم يحاول اجل�سم احلفاظ على املاء ،وتن�شيط العمليات الكمية التي ن�شربها كل يوم .ومع ذلك ،يظل تركيز ال�صوديوم ويقع م�ستوى ال�صوديوم هذا �ضمن النطاق الطبيعي ولن يتم مدخولهم املعتاد من ال�سوائل".
يف الدم �ضمن نطاق �ضيق على مدى فرتات طويلة ،والذي من
املحتمل �أن يكون مرتبطا با�ستهالك ال�سوائل املعتاد".
وفح�صت هذه الدرا�سة ما �إذا كان تركيز ال�صوديوم يف الدم
يف منت�صف العمر ،كمقيا�س لعادات الرتطيب ،يتنب�أ بتطور
ق�صور القلب بعد  25عاما.
وقام الباحثون �أي�ضا بفح�ص العالقة بني الرتطيب و�سماكة
ج ��دران ح�ج��رة ال�ضخ الرئي�سية للقلب (ال�ب�ط�ين الأي�سر)،
ي�سمى ت�ضخم البطني الأي�سر ،وهو مقدمة لت�شخي�ص ق�صور
القلب.
ووق��ع �إج��راء التحليل على  15792بالغا يف درا�سة خماطر
ت�صلب ال���ش��راي�ين يف املجتمعات ( .)ARICوك��ان��ت �أعمار
امل���ش��ارك�ين م��ن � 44إىل  66ع��ام��ا ع�ن��د ب��دء ال��درا� �س��ة ،ومت
تقييمهم ع�ل��ى م ��دار خم�س زي ��ارات ح�ت��ى ��س��ن � 70إىل 90
عاما.
ك�م��ا وق��ع تق�سيم امل���ش��ارك�ين �إىل �أرب ��ع جم�م��وع��ات ب�ن��اء على
متو�سط تركيز ال�صوديوم يف الدم يف زي��ارات الدرا�سة الأوىل
وال �ث��ان �ي��ة (�أج ��ري ��ت يف ال �� �س �ن��وات ال �ث�ل�اث الأوىل)-135 :
 ،143.5-142 ،141.5-140 ،139.5و146-144
ملي مول  /لرت.
ولكل جمموعة �صوديوم ،قام الباحثون بعد ذلك بتحليل ن�سبة
الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بف�شل القلب وت�ضخم البطني الأي�سر
عند الزيارة اخلام�سة (بعد  25عاما من بدء الدرا�سة).
وارت�ب��ط ارت�ف��اع تركيز ال�صوديوم يف ال��دم يف منت�صف العمر
بف�شل القلب وت�ضخم البطني الأي�سر بعد  25عاما .وظل
ال�صوديوم يف م�صل ال��دم مرتبطا ب�شكل كبري بف�شل القلب
وت�ضخم البطني الأي�سر بعد تعديل العوامل الأخرى املتعلقة
بتطور ق�صور القلب ،من قبيل العمر ،و�ضغط الدم ،ووظائف
الكلى ،وكولي�سرتول الدم ،وجلوكوز الدم ،وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم،
واجلن�س ،وحالة التدخني.
وارت �ب �ط��ت ك��ل زي� ��ادة مب �ق��دار  1م�ل��ي م ��ول  /ل�تر يف تركيز
ال�صوديوم يف الدم يف منت�صف العمر بزيادة احتماالت الإ�صابة
بت�ضخم البطني الأي�سر وف�شل القلب مبقدار  1.20و،1.11
على التوايل ،بعد  25عاما.
وبد�أت خماطر كل من ت�ضخم البطني الأي�سر وف�شل القلب يف
�سن � 70إىل  90يف الزيادة عندما جتاوز �صوديوم امل�صل 142
ملي مول  /لرت يف منت�صف العمر.
وقالت الدكتورة دميرتيفا" :ت�شري النتائج �إىل �أن الرتطيب
اجل�ي��د ط��وال احل�ي��اة ق��د يقلل م��ن خ�ط��ر الإ��ص��اب��ة بت�ضخم
ال�ب�ط�ين الأي���س��ر وف���ش��ل ال�ق�ل��ب .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف�إن
اكت�شافنا �أن زيادة ال�صوديوم يف الدم عن  142ملي مول  /لرت

�أطعمة قد ي�ساعد تناولها يف خف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ت�شري الأبحاث �إىل �أن اتباع نظام غذائي نباتي يف الغالب ميكن �أن يح�سن �صحة قلبك .ومع ذلك ،ت�شري
الدالئل �إىل �أن بع�ض الأطعمة احليوانية لها فوائد �أي�ضا.
و�أفادت درا�سة ن�شرت يف يوليو املا�ضي �أن تناول بع�ض منتجات الألبان كاملة الد�سم باعتدال ميكن �أن
ي�ساعد يف حماية قلبك.
وا�ستعر�ض الباحثون من جامعة نابويل
ما يقارب  100درا�سة حول العالقة بني
مر�ض قلبي وخماطر العادات الغذائية.
ورك� ��زوا ع�ل��ى ف�ئ��ات معينة م��ن الطعام،
مثل اللحوم احلمراء والدواجن والبي�ض
ومنتجات الألبان واملك�سرات واحلبوب.
وت �� �ش�ير ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ت��و� �ص �ل��وا �إليها
�إىل �أن ت�ن��اول ال��زب��ادي واجل�ب�ن بكميات
قليلة بانتظام ،ميكن �أن يقلل من خطر
الإ� �ص ��اب ��ة ب ��أم ��را� ��ض ال �ق �ل��ب والأوع� �ي ��ة
ال��دم��وي��ة ،رمب��ا ب�سبب عملية التخمري
التي تنطوي عليها تلك الأط�ع�م��ة .كما
مت ربط كميات �صغرية من ال�شوكوالتة
بانخفا�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية.
وميكن �أن تكون منتجات الألبان مفيدة
للقلب ،حتى الأ�صناف كاملة الد�سم.
ووج��د الباحثون �أن تناول ما ي�صل �إىل
 200غ م��ن م�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان يوميا
مل يكن مرتبطا ب��زي��ادة خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ،على الرغم من وجود
ب� �ي ��ان ��ات حم � � ��دودة ح � ��ول اال�ستهالك

العايل.
وعلى عك�س النظريات القدمية القائلة
ب��أن ارتفاع ن�سبة الدهون امل�شبعة ي�شكل
خطرا على �صحة القلب ،وجدت الدرا�سة
احل��ال�ي��ة �أن �أن��واع��ا معينة م��ن منتجات
الألبان يبدو �أن لها ت�أثريا وقائيا.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،الأ��ش�خ��ا���ص الذين
تناولوا  200غ على الأق��ل من الوجبة،
�أو ثالثة �أرب��اع كوب من الزبادي يوميا،
ك��ان��وا �أق ��ل ع��ر��ض��ة ل�ل�إ��ص��اب��ة ب�أمرا�ض
القلب من الأ�شخا�ص الذين مل يتناولوا
الزبادي.
ووج��د الباحثون �أي�ضا �أن اجل�بن مفيد
بكميات معتدلة ،ت�صل �إىل 50غ (حوايل
�شريحتني ون�صف �أو ثلث كوب من اجلنب
املب�شور) يوميا.
ووج��دت الدرا�سة �أي�ضا ارتباطا �صغريا
ول �ك �ن��ه م �ه��م ب�ي�ن ت� �ن ��اول ال�شوكوالتة
ب��ان �ت �ظ��ام وان �خ �ف��ا���ض خ �ط��ر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب ب�شكل طفيف.
وتو�صل الباحثون �إىل �أن تناول ما بني
20غ �إىل 45غ من ال�شوكوالتة يوميا،

له �أك�بر الفوائد .ومل يكن تناول املزيد
من الطعام مرتبطا ب�صحة قلب �أف�ضل.
ومع ذلك ،يو�صي الباحثون بـ 10غ من
ال���ش��وك��والت��ة ي��وم�ي��ا ،لتجنب ا�ستهالك
الكثري م��ن ال�سكر امل�ضاف �أو ال�سعرات
احلرارية الزائدة التي ميكن �أن تعو�ض
الفوائد ال�صحية للقلب.

وت �� �ش�ير ال ��دالئ ��ل �إىل وج � ��ود مركبات
م�ع�ي�ن��ة يف ال �ك��اك��او ت���س�م��ى الفالفانول
ت��رت�ب��ط ب��ال�ف��وائ��د ال�صحية للقلب من
ال�شوكوالتة.
ويف حني �أن الدرا�سة الأخ�ي�رة مل تفرق
بني �أن��واع ال�شوكوالتة ،ت�شري الدرا�سات
ال�سابقة �إىل �أن ال�شوكوالتة الداكنة قد

تكون اخليار الأف�ضل ل�صحة القلب ،لأنها
غنية بالفالفانول وم���ض��ادات الأك�سدة
والعنا�صر الغذائية املفيدة الأخرى.
وعلى النقي�ض من ذلك ،متيل �شوكوالتة
احل�ل�ي��ب �إىل �أن ت �ك��ون �أع �ل��ى يف ال�سكر
امل�ضاف والدهون امل�صنعة ،والتي ميكن
�أن يكون الكثري منها �ضارا ب�صحتك.
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جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون تختتم جوالت مقابلة ال�شعراء ..وت�ستعد الختيار قائمة املائة

•• �أبوظبي-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت جل�ن��ة حت�ك�ي��م ب��رن��ام��ج ��ش��اع��ر املليون
مب��و��س�م��ه ال �ع��ا� �ش��ر ،ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه جل �ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال �ب�رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة والرتاثية
ب�أبوظبي� ،أم�س الأول الثالثاء ،جولتها اخلام�سة
يف العا�صمة “�أبوظبي”� ،إذ �شهدت اجلولة �شعراء
م��ن  15جن�سية ع��رب�ي��ة وغ�ي�ر ع��رب�ي��ة ،قدموا
جتارب �شعرية متنوعة ون�صو�ص قوية.
وبذلك تختتم جلنة التحكيم ج��والت مقابالت
ال�شعراء التي �أقيمت عرب تقنية االت�صال املرئي
املبا�شر م��ن م�سرح �شاطئ ال��راح��ة ب�أبوظبي يف
كل من اململكة الأردنية الها�شمية ،دولة الكويت،

اململكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة ُع�م��ان ،فيما
قابلت ال�شعراء وجهاً لوجه يف جولة دولة الإمارات
العربية املتحدة ،يف خطوة تعك�س الت�صميم على
ال�ت�ع��ايف وال �ع��ودة ال�ت��دري�ج�ي��ة �إىل احل �ي��اة ،وقد
�سجلت اجلوالت اخلم�س جناحات مميزة و�إقبال
الفت من ال�شعراء للم�شاركة يف ت�صفيات امل�سابقة
الأوىل يف ال�شعر النبطي ،فيما ت�ستعد لإنهاء
اللم�سات الأخرية لإختيار قائمة املائة.
ق��ال الأ��س�ت��اذ �سلطان العميمي ،مدير �أكادميية
ال�شعر ع�ضو جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون،
�إن �أب��وظ�ب��ي ك��ان��ت ناجحة بكل املقايي�س ،وكان
عدد جن�سياتال�شعراء الذين �شاركوا يف مقابالت
�أبوظبي الأك�ب�ر ب�ين اجل��والت ه��ذا املو�سم حيث

�شهدت اجل��ول��ة �شعراء م��ن  15جن�سية عربية
وغري عربية وجميعهم يتقنون ال�شعر النبطي،
م�ضيفاً �أن م�ستوى ال�شعر يف جولة �أبوظبي كان
مرتفع ج��دا و ع��دد الإج ��ازات كبري ج��دا وكانت
امل�ستوى الأعلى �شع ًرا بني كل جوالت امل�سابقة.
و�أو�ضح العميمي �أن اال�ستعداد الآن ملرحلة اعتماد
قائمة امل��ائ��ة ،حيث �أن��ه بعد ك��ل ج��ول��ة يتم فرز
�أ�سماء من اجلوالت وبقيت اللم�سات النهائية على
قائمة املائة والتى �سوف يتم الإعالن عنها قريباً،
م���ش�يراً �إىل �أن ج��والت م�ق��اب�لات �شاعر املليون
هذا املو�سم �شهدت خم�سة جوالت كانت جميعها
ناجحة وعدد ال�شعراء ب�إزدياد ويف كل مو�سم �أكرث
عن ال��ذي �سبقه ،متوقعا �أن يكون التناف�س بني

ال�شعراء يف هذا املو�سم من خالل تقدمي جتارب
�شعرية مهمة وفيها من الإبهار الكثري.
و�أ�شار ال�شاعر حمد ال�سعيد ع�ضو جلنة حتكيم
ال�ب�رن��ام��ج �إىل �أن حم �ط��ة �أب��وظ �ب��ي ج ��اء فيها
خليط من اجلن�سيات املتعددة من الوطن العربي
ودول اجنبية وه��ذا �أث�ل��ج ��ص��دور جلنة التحكيم
و ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ال�ب�رن��ام��ج ،وه ��و ي ��ؤك��د جناح
ال�برن��ام��ج يف تثقيف ال���ش�ع��راء ال �ع��رب و تعليم
غ�ير الناطقني بالعربية ال��ذي��ن ا�ستطاعوا �أن
يكتبوا ال�شعر النبطي وي�شاركون يف الربنامجمع
اخوانهم وزمالئهم من الوطن العربي ،فلم يعد
ال�شعر النبطي حكراً على �أبناء اجلزيرة العربية
بل ا�صبح لكل �أبناء الوطن العربي ،والربنامج

اليوم يجني ثمار املوا�سم املا�ضية ،م�ؤكداً �أن هذا
الف�ضل يعود �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،الراعي والداعم لهذه
امل�سريةالأدبية والثقافية.
و�أ�� �ض ��اف �أن حم�ط��ة �أب��وظ �ب��ي ك��ان��ت م��ن �أجمل
امل�ح�ط��ات و�أق ��واه ��ا ،وهنا الب��د الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن
مقابالت ال�شاعر للجنة التحكيم مبا�شرة كان
ل��ه الأث��ر الكبري ،فاملقابلة ع��ن طريق التقنيات
احل ��دي� �ث ��ة (ع � ��ن ب� �ع ��د) ال ي ��وج ��د ف �ي �ه��ا �شعور
باالح�سا�س املتبادل ب�ين ال�شاعر واللجنة ،لكن
يف حم�ط��ة �أب��وظ �ب��ي ك��ان��ت امل�ق��اب�ل��ة م�ب��ا��ش��رة مع
ال�شعراء يف م�سرح �شاطئ ال��راح��ة ،وق��د اختلفت

م�شاعر ال�شعراء م��ن ناحية ادائ�ه��م والقائمني
وح�ضورهم وغريها.
الدكتور غ �� �س��ان احل �� �س��ن ،ع���ض��و جل �ن��ة حتكيم
ال�برن��ام��ج ،اعتدنا �أن تكون دول��ة �أبوظبي ثرية
وف�ي�ه��ا ت�ن��وع ك�ب�ير ح�ي��ث ت�ضم ��ش�ع��راء م��ن دول
م �ت �ع��ددة وخ���ص��و��ص��ا ال� ��دول ال �ت��ي مل ي �ق��ام بها
ج� ��والت ،ول �ق��د ��ش�ه��دت اجل��ول��ة ج��م غ�ف�ير من
ال�شعراء املبدعني واملميزين من حيث م�ستواهم
وارتقائهم يف جمال ال�شعر والت�صوير الفني.
و�أ� �ض��اف احل�سن �أن �شعراء م��ن دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة والعديد من اجلن�سيات املختلفة
توافدوا للم�شاركة يف جولة �أبوظبي ،وعدد كبري
منهم ق��دم��وا ن�صو�ص ق��وي��ة وج��زل��ة ،وم��ن بني

�ضمن  5فئات ت�شملها الدورة 13

ً 16
كتابا من  6دول عربية يف القائمة الق�صرية جلائزة ات�صاالت لكتاب الطفل
•• ال�شارقة-الفجر:

يتناف�س  16ك�ت��اب�اً ل�ـ  14ك��ات�ب�اً م��ن  6دول عربية و 11دار ن�شر ،على
ال�ف��وز ب�ج��ائ��زة ات���ص��االت لكتاب الطفل ال�ت��ي ينظمها املجل�س الإماراتي
لكتب اليافعني وتدعمها �شركة “ات�صاالت” بدورتها الـ  ،13حيث �س ُيت ّوج
الفائزون عن فئاتها اخلم�س خالل حفل افتتاح معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب .2021
وت�ضم القائمة الق�صرية للمر�شحني عن فئة “الطفولة املبكرة” كتاب
“�أمتنى لك” للكاتبة �أ�سماء عمارة والر�سامة نهى حممد (نهية) وال�صادر
عن دار ال�شروق يف م�صر ،وكتاب “ �ألف باء ...ياء” للكاتبة �سمر حمفوظ
ب��راج والر�سام �سنان حالق ،وال�صادر عن دار ال�ساقي  -ال�ساقي للأطفال
وال�شبان يف لبنان ،وكتاب “ب�سيطة” للكاتبة منار ه��زاع والر�سامة ب�سمة
ح�سام وال�صادر عن دار العالية للن�شر والتوزيع يف م�صر� ،إىل جانب كتاب
“ثالثة ثعالب ذكية” للكاتبة �أمل نا�صر والر�سامة ندين عي�سى ،وال�صادر
ع��ن دار حكاية قمر يف ال�سعودية ،وك�ت��اب “يداي” للكاتبة رحيمة بلفار
والر�سامة ب�سنت داوود ،ال�صادر عن دار العالية للن�شر والتوزيع يف م�صر.

و�ضمن فئة “الكتاب امل�صور” يناف�س كتاب “ البطل اخلارق” للكاتبة
ن�سيبة العزيبي وامل�صور ح�سان منا�صرة وال�صادر عن دار �أ�شجار للن�شر
والتوزيع يف دولة الإمارات ،وكتاب “�أ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ” للكاتبة منار هزاع
والر�سامة �سهيلة خالد وال�صادر عن دار العالية للن�شر والتوزيع يف م�صر،
وكتاب “بنطايل ق�صري علي” للكاتبة ماريا دعدو�ش والر�سامة �سيلي�ستي
�آيري�س ال�صادر عن دار ال�سلوى نا�شرون يف الأردن ،بالإ�ضافة �إىل كتاب
“دماغ �أختي مثقوب!” للكاتبة عبري علي ،والر�سامة جلنار حاجو وال�صادر
عن دار ها�شيت �أنطوان نوفل يف لبنان ،وكتاب “ماذا لو وجدت تنينة غا�ضبة
يف بيتك” للكاتبة �أم��ل نا�صر ،والر�سامة رمي الع�سكري وال�صادر عن دار
حكاية قمر يف ال�سعودية.
ويناف�س على فئة “كتاب ذو ف�صول” كتاب “�أنا �أعرت�ض الدينا�صورات مل
تنقر�ض” للكاتبة وئام �أحمد حممود والر�سامة هيام �صفوت ،وال�صادر عن
دار العالية للن�شر والتوزيع يف م�صر ،وكتاب “كابو�سي اجلديد” للكاتبة
والر�سامة لبنى طه وال�صادر عن دار دينا�صون يف فل�سطني ،وكتاب “كرة
برتقالية اللون” ،للكاتبة مت��ارا �سمري ق�شحة والر�سامة يكانه يعقوب
وال�صادر عن دار اليا�سمني للن�شر والتوزيع يف الأردن.

وت�شمل القائمة الق�صرية للمر�شحني عن فئة “كتاب اليافعني” كتاب “متر
وم�ساال” للكاتب حممد زكريا النابل�سي والر�سام يا�سر جعي�صة وال�صادر
عن دار “و” للن�شر يف الإمارات ،وكتاب “ك�أنك تزرع وردة يف غرتي” للكاتب
�أن�س �أب��و رحمة والر�سام �إبراهيم ج��واب��رة ،وال�صادر عن دار دينا�صون يف
فل�سطني ،وكتاب “هروب �صغري” للكاتبة عفاف طبالة والر�سامة مرمي
هانى عبدال�سالم ،ال�صادر عن دار نه�ضة م�صر يف م�صر ،فيما ال يوجد
قائمة ق�صرية لفئة “كوميك�س” وذل��ك لعدم توافر املعايري املطلوبة يف
الكتب املقدمة للجائزة ،و�سيتم الإع�لان عن الكتاب الفائز خالل احلفل
الر�سمي للفائزين.
ور�صدت اجلائزة  1.2مليون درهم للفائزين بهذه الدورة ،بحيث تخ�ص�ص
� 180أل��ف دره��م �إم��ارات��ي لكل فئة ،يتقا�سمها بالت�ساوي ك��ل م��ن امل�ؤلف
والر�سام والنا�شر ،بواقع � 60ألفاً لكل فائز ،با�ستثناء فئة اليافعني التي
يتقا�سم جائزتها املالية امل�ؤلف والنا�شر فقط ،وبواقع � 90ألف درهم لكل
منهما ،كما مت تخ�صي�ص � 300ألف درهم لربنامج “ور�شة” الذي �أطلقته
اجلائزة عام  ،2013بهدف اكت�شاف ورعاية اجليل اجلديد من املواهب
العربية يف جمال كتب الأطفال واليافعني ،وتطوير قدراتهم الإبداعية.

حفل توقيع ومناق�شة هوام�ش يف املدن وال�سفر والرحيل لعائ�شة �سلطان يف القاهرة
•• دبي  -د.حممود علياء

ا�ست�ضافت مكتبة دي ��وان م�صر
اجلديدة ،حفل توقيع ومناق�شة
كتاب “هوام�ش يف املدن وال�سفر
والرحيل” للكاتبة الإماراتية
ع��ائ �� �ش��ة � �س �ل �ط��ان ،ن��ائ��ب رئي�س
احتاد الكتاب الإماراتيني ورئي�س
اللجنة الثقافية ب�ن��دوة الثقافة
وال �ع �ل��وم ،وذل��ك بح�ضور رئي�س
احت ��اد ال�ن��ا��ش��ري��ن ال �ع��رب وعدد
من الكتاب والنا�شرين واملثقفني،
ق��دم��ت ال �ن��دوة ال�ك��ات�ب��ة ل�ن��ا عبد
الرحمن و�أ�شارت �إىل �أهمية ن�شر
كتب �أدب الرحالت ،وذل��ك لفقر
املكتبة العربية ملثل هذا الفن من
الفنون الأدبية.
وذك� ��ر رئ �ي ����س احت� ��اد النا�شرين
ال� �ع ��رب ال �ن��ا� �ش��ر حم �م��د ر�شاد
ع��ن جتربته م��ع الكاتبة عائ�شة
�سلطان ون�شر ك�ت��اب هوام�ش يف
امل��دن وال�سفر وال��رح�ي��ل :رحبت
بالكتاب بعد اطالعي على املادة
ف ��وج ��دت امل� � ��ادة د� �س �م��ة مفعمة
ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ق� �ي� �م ��ة ومت� �ت ��از
بالأ�سلوب ال�سردي ،فوافقت دون
ت��ردد على الرغم من �أن الكتاب

�إع��ادة طبع وهذا ن��ادرا ما يحدث
ف ��راه� �ن ��ت ع �ل��ى ال� �ك� �ت ��اب وحقق
جناحا باهرا يف التوزيع.
وي�ضم الكتاب ق�ص�ص وحكايات
ال �� �س �ف��ر لأك �ث��ر م ��ن  20عاماً،
جتولت فيها الكاتبة بني �أروقة

املدن ومطارات الدول
و�أ�� �ض ��اف ��ت ع��ائ �� �ش��ة � �س �ل �ط��ان �أن
ال� �ق ��اه ��رة جت �ع �ل��ك ت �ت �ف��اع��ل مع
روح �ه��ا ال�ق��دمي��ة ،ت�شعر وك�أنك
ق��واف��ل الفاحتني واخل�ل�ف��اء ،كما
ت���س�م��ع يف امل �ك��ان ن�ف���س��ه �أ�صوات

�شعر و�إن�شاد يف حب الر�سول
بندوة الثقافة والعلوم
•• دبي  -د.حممود علياء

نظمت ن��دوة الثقافة وال�ع�ل��وم �أم�سية احتفا ًء
مب��ول��د ال��ر��س��ول ال�ك��رمي ��ش��ارك فيها �إبراهيم
بوملحة م�ست�شار ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م دبي
ل�ل���ش��ؤون الإن���س��ان�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ون��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س �أم �ن��اء م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،واملهند�س
املن�شد �أ�سامة ال�صايف والإعالمي جمال مطر،
وبح�ضور معايل حممد املر وعبدالغفار ح�سني
ود� .سعيد ح��ارب ود .رفيعة غبا�ش وعلي عبيد
الهاملي نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�ن��دوة ود.

�صالح القا�سم املدير الإداري للندوة و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة وجمع غفري من املهتمني.
اف�ت�ت��ح الأم���س�ي��ة ب�ل�ال ال �ب��دور رئ�ي����س جمل�س
�إدارة الندوة م�ؤكداً �أن االحتفاء باملولد النبوي
يعك�س حمبة الر�سول يف قلوب جميع امل�سلمني،
و�أن االح�ت�ف��اء ب�إن�شاد امل��دائ��ح النبوية وقراءة
بع�ض من ال�سرية هو جوهر املحبة هلل ور�سوله
الكرمي.
وب ��د�أت الأم���س�ي��ة بق�صيدة �شعرية للم�ست�شار
�إبراهيم بوملحة بعنوان “يا مبتغى روحي»
واختتمت االحتفالية بتكرمي امل�شاركني و�إعجاب
وا�ستح�سان وح�ضور جماهريي غفري.

ال�شعراء وامل�ل��وك ال��ذي��ن جل�سوا
على عر�ش م�صر ،لقد ذه��ب كل
امل�ح�ت�ل�ين وك ��ل اجل �ب �ن��اء وبقيت
ال �ق��اه��رة وب�ق�ي��ت م�صـــر لت�ؤكد
معــجزة كرامتها وخلودها.
اجل� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر �أن عائ�شة

�سلطان ،ه��ي ن��ائ��ب رئي�س احتاد
الكتاب والأدباء يف الإمارات ،وهي
كاتبة و�صحفية �إماراتية� ،شغلت
م�ن���ص��ب رئ�ي����س ال�ق���س��م الثقايف
بجريدة البيان الإماراتية ،وكانت
ع �� �ض��وا مب �ج �ل ����س �إدارة جائزة

ال�صحافة العربية ،يف الفرتة من
 2004حتى  ،2013وم�ؤ�س�سة
دار “ورق” بدبي ،كما �صدر لها
“�أبجديات” و”�شتاء احلكايات”
و”يف مديح الذاكرة” ،و”هوام�ش
يف املدن وال�سفر والرحيل.

�أذربيجان حتتفي مبرور  800عام
على ميالد ال�شاعر الكبري نظامي
•• دبي -الفجر:

قال جافيدان ح�سينوف ،القن�صل العام جلمهورية �أذربيجان يف دبي ان بالده
حتتفي هذا العام بال�شاعر العمالق نظامي الكنجوي .
وذكر يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �أم�س �أن رئي�س جمهورية �أذربيجان �إلهام علييف
يحر�ص على تكرمي ه�ؤالء الرموز الوطنية و�إبقاءهم يف دائرة ال�ضوء خا�صة
امل�ؤثرين منهم يف جمال الأدب  ,مثل �سائر املجاالت احليوية الأخرى .م�شرياً
اىل انه يويل اهتماما كبريا لالحتفال بالذكرى ال�سنوية لل�شخ�صيات البارزة
ويهتم كذلك بتعريف العامل ب�أدبنا وثقافتنا .
وقال ال�سيد ح�سينوف �إنه يف عام  2021مت�ضى � 800سنة على والدة ال�شاعر
واملفكر البارز نظامي الكنجوي .وبهذه املنا�سبة ا�صدر الرئي�س �إلهام علييف
قراراً ب�إعالن “  2021عام نظامي الكنجوي “ يف جمهورية �أذربيجان.
ولد ال�شاعر الكبري نظامي الكنجوي عام  1441ميالدية يف مدينة كنجه.
�أي يف القرن الثاين ع�شر الذي عا�شه ال�شاعر كان قرنا غنيا باالجنازات العلمية
والثقافية .والذي يظهر من الأعمال الأدبية اخلا�صة به �أنه در�س يف م�سقط
ر�أ�سه ومنذ طفولته تعلم اللغة العربية ،والبهلوية والفار�سية واليونانية وكذلك
تعلم ب�شكل عميق العلوم املوجودة يف زمانه .يف تلك الفرتة كانت فر�ص التعليم
وا�سعة يف مدينة كنجه .و�أ�صبح عمل نظامي الذي يعترب ظاهرة فريدة للفكر
الإن�ساين الفني ج��زءًا غري منف�صال من روحانية �شعبنا لأك�ثر من ثمانية
قرون .و�أو�ضح ال�سيد ح�سينوف “�إ َّن حياة هذا العبقري الكبري وعمله الأدبي
الغني يتعلق مبدينة كنجه التي ا�شتهرت يف تلك الفرتة بكونها مدينة كبرية
لي�س فقط يف �أذربيجان والقوقاز بل يف ال�شرق الأدنى والأو�سط كذلك ».وقال
ان ال�شاعر ام�ضى حياة طويلة ثرية بالفكر واالبداع والثقافة واالدب وال�شعر
و�أهدى للأدب العاملي لآلئ الفن اللفظي بع�ضها �أقيم من بع�ض.
منها �أحد �أعمال ال�شاعر الثمينة امل�سمى ب”خم�سة” يقوم على قمة بحوث
ث��روات روح�ي��ة للب�شرية وي��أخ��ذ مكانه ال�لائ��ق ب�ين الأع�م��ال اخل��ال��دة للأدب
العاملي.
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�شخ�صية كوميدية ممتزجة ببع�ض اخلطوط الدرامية والرومان�سية يف "متا�سيح النيل"

هنادي مهنى« :بدون
�ضمان» رو�شتة عالج
للم�شكالت الزوجية

31

فنانة لها طلة ّ
جذابة ،تخطف معها ال�شا�شة فور ر�ؤيتها لي�س جلمالها فقط؛ و�إمنا لروحها التى تزيد من
جمالها؛ ف�ض ًال عن متتعها مبوهبة حقيقية جتعلها ت�ؤدى �أدوراها بتلقائية وان�سيابية �شديدة ،هى الفنانة
"هنادى مهنى" ،والتى ت�شارك فى بطولة ق�صة "بدون �ضمان" مع الفنانة هاجر �أحمد� ،ضمن �أحداث
املو�سم الثانى من م�سل�سل "�إال �أنا" ،وفور عر�ضه متكنت من ت�صدر م�ؤ�شر حمركات البحث ومواقع
التوا�صل االجتماعى يو ًما تلو الآخر ،وفى هذا احلوار  ،ك�شفت "هنادى" تفا�صيل م�شاركتها بامل�سل�سل
وكوالي�سها التى كانت مليئة بال�ضحك ،ف�ضلأً عن تفا�صيل ت�صوير بع�ض امل�شاهد والر�سائل الهامة
التى تتناولها ،كما ك�شفت لنا خالل احلوار عن جتربتها ال�سينمائية اجلديدة وتعاونها مع الفنان
�أحمد زاهر بـ"كدبة كبرية" ،وتفا�صيل �آخرى كثرية..
• ب��داي��ة ..
ح ��دث� �ي� �ن ��ا عن
ق�صة "بدون �ضمان"
م��ن م�سل�سل "�إال �أنا" و�سبب
حتم�سك لها؟
 الق�صة مهمة ج �دًا ،وجذبتنىم �ن��ذ �أن ق��ر�أت �ه��ا ،ول ��و مل �أقم
ببطولتها ل�شاهدتها وتابعت
�أح��داث �ه��ا وت �ط��وره��ا ل�شغفى
مب��ا ي �ح��دث ب �ه��ا ،ف�ه��ى حقًا
تتناول �أمو ًرا هامة فى حياة
الأزواج ،و�أع �ت�بره��ا رو�شتة
عالج للم�شكالت الزوجية.
• ت� ��� �ص ��درتِ ت��ري �ن��د موقع
ي��وت �ي��وب وج��وج��ل ب ��أك�ثر من
م �� �ش �ه��د ..ف �ه��ل ت ��وق� �ع ��تِ هذا
ال�ن�ج��اح خا�صة م��ع ع��ر���ض �أكرث
من م�سل�سل فى �آنِ واحد؟
ال ،مل �أتوقع ،فنحن مازلنا نوا�صل
الت�صوير ،ولكنى �سعدت جدًا بتفاعل
اجلمهور م��ع الق�صة ل�ه��ذه الدرجة،
وم ��ن ق �ب��ل ال�ت�م�ث�ي��ل جت�م�ع�ن��ى عالقة
��ص��داق��ة ق��وي��ة م��ع ال�ف�ن��ان �إ� �س�لام جمال
م�ن��ذ � �س �ن��وات ،وج�م�ي��ع ال�ك��وال�ي����س كانت
"كريزة �ضحك" ،وظهر ذل��ك فى بع�ض
امل�شاهد بتلقائية.
• حدثينا عن بع�ض هذه الكوالي�س؟
 م�شهد ح�ضوره ببوكيه ورد لكى ي�صالح"مرمي" ،فقد نظرنا لبع�ضنا وبعدها للورد
و�ضحكنا ب�شكل تلقائى ومل يكن لدينا �شىء
ل �ن �ق��ول��ه وم ��ا ج ��اء ب��امل���ش�ه��د ك ��ان "ارجتال"،
وامل���ش�ه��د الآخ� ��ر ب�ع��دم��ا �أخ�ب�رت ��ه م ��رمي ب�أنها
�صنعت "وليمة" له على ال�غ��داء ،وك��ان رد فعل
�شريف "�إ�سالم جمال" فى امل�شهد من ال�ضحك
والرتيقة حقيقى.
• ظ�ه��رتِ ف��ى ب��داي��ة �أح ��داث الق�صة بف�ستان
زف ��اف ..فكيف ك��ان ��ش�ع��ورك وه��ى امل ��رة الأوىل
ِ
لك بالتمثيل بعد زواجك باحلقيقة؟
 ��ض��اح�ك��ة ،ك��ان��ت درج� ��ة ح ��رارت ��ى  39ب�سببتطعيمى �ضد "كوفيد "-19قبلها بيوم واحد

فقط ،فكنت �أنتظر ب�ف��ارغ ال�صرب االنتهاء من
ال�ت���ص��وي��ر وال �ع��ودة ل�ل�م�ن��زل وك ��ان ف��ى الرابعة
فج ًرا.
• كيف ر�أي��تِ ر�سائل الق�صة وم�شكالت الزواج
فى بيت العائلة والقائمة؟
 الق�صة ر�سائلها ك�ث�يرة ومهمة ج� �دًا ،وفكرةال��زواج فى بيت عائلة هو "كارثة" ،لأنها ينتج
عنها م�شكالت ب�شكل م�ستمر ،وقد قدمت الفنانة
�سلوى عثمان �شخ�صية "احلما" ب�شكل احرتافى
ومل �أرى غريها فى هذا الدور ،وابنتها بالأحداث
الفنانة ال�شابة جال ها�شم ،فكنت �أ�شاهدها �أثناء
ال�ت���ص��وي��ر الن �ب �ه��ارى ب �ه��ا ،ب��اال� �ض��اف��ة لقائمة
امل�ن�ق��والت وال�ت��ى مل يكن وال��ده��ا م��واف��ق لذلك
لأنه يرى �أن قلب ابنته و�ضمان حياة كرمية لها
�أهم من �أى �أ�شياء �آخرى مثل "الأطباق و�أثاث"
وغ �ي�ره ،ف���ض�لا ع��ن ع�لاق��ة "مرمي" بوالدها
القوية والتى ظهر عليها ال�صداقة ،فكنت �أرى
"والدى" به خالل الت�صوير لأنه لديه م�شاعر
�أب��وة حقيقية ،وم��ن �ضمن الر�سائل الهامة هى
�ضرورة االن�صات ل��ر�أى والدينا لأن لهم خربة
ك�ب�يرة ف��ى احل�ي��اة وع��ا��ش��وه��ا م��ن قبل �أن نولد
ورف�ضهم لبع�ض الأمور لنا لي�س تعقيدًا ،ولكن
�صحيحا.
خو ًفا علينا ويكون ر�أيهم دائ ًما
ً
• �شاركت بق�صة "كدبة كبرية" من م�سل�سل
"ورا كل باب" مع الفنان �أحمد زاهر ..حدثينا
عنها؟
 كانت جتربة ممتعة جدًا بالن�سبة ىل ،وهو فنانحم�ترف وم��وه��وب ،وك��ان��ت كوالي�س الت�صوير
بوجه عام "مريحة للأع�صاب".
• هل �شعرتِ ب�أنها جاءت فى وقتها وتناولها
مل�شكالت مواقع التوا�صل االجتماعى؟
 ب ��ال� �ط� �ب ��ع ،ول � �ك ��ن ي ��ال� �ي ��ت ه � � ��ؤالءالأ�شخا�ص يتعلمون ويحرتمون
خ� ��� �ص ��و�� �ص� �ي ��ات غ�ي�ره ��م
وال ي���س�ت�ب�ي�ح��وا �شئون
غ�ي�ره��م مل �ج��رد �أنهم
ع �ب ��ر ال� ��� �س ��و�� �ش� �ي ��ال
م �ي��دي��ا ويتحدثون
من واء �شا�شة.
• هل ت�أثرتِ بانقطاع

�شريي عادل
تعود جلمهورها
بفيلم وم�سل�سل
تعاقدت الفنانة �شريي عادل خالل الأي��ام املا�ضية على بطولة
فيلم اجتماعي كوميدي جديد تعده للعر�ض خالل العام القادم
بعد �أن ظهرت مع الفنان خالد ال�صاوي خالل الفرتة املا�ضية
ك�ضيفة �شرف يف فيلم "للإيجار" حيث تقدم معه فيل ًما جديدًا
� ً
أي�ضا.
والفيلم اجلديد ميثل عودة �شريي للجمهور بعد غياب الفرتة
املا�ضية حيث تقدم � ً
أي�ضا م�سل�سلاً جديدًا مع الفنانة حورية
فرغلي وت�صوره حال ًيا للعر�ض خ��ارج املو�سم الرم�ضاين وهو
م�سل�سل يدور يف حارة �شعبية وتقدم دو ًرا جديدًا عليها.
ُ
وظهرت يف كوالي�س العمل حورية فرغلي و�شريي عادل بـ (لوك)
خمتلف ،حيث تظهر �شريي يف دور فتاة حمجبة ،فيما تظهر
حورية ب�شكل و"لوك" مغاير وذلك يف �أول ظهور لها بعد �أزمتها
ال�صحية الأخرية.
يج�سد الثنائي ��ش�يرى وح��وري��ة دور فتاتني م��ن ح��ارة �شعبية
تواجهان العديد من ال�صعوبات ،يف �إط��ار من الدراما ال�شعبية
وامل�صورة يف بريوت بلبنان.
وحت�سم �شريي موقفها من �إحدى احلكايات الق�صرية املعرو�ضة
عليها حال ًيا للم�شاركة فيها على غرار ما حققته من جناح خالل
ال�ع��ام املا�ضي م��ن خ�لال م�سل�سل (�إال �أن��ا) ع�بر ق�ن��وات (دي �إم
�سي).

م ��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ى لب�ضع
�ساعات حول العامل؟
 على الإط�لاق ،ت�ضايقت لبع�ضال��وق��ت فقط لأن�ن��ى كنت �أنتظر
تعليقات اجلمهور على احللقة
اجلديدة من "بدون �ضمان"،
�أم� ��ا غ�ي�ر ذل ��ك ف �ل��م �أت� ��أث ��ر،
ف�أمتنى �أن يتم تطبيق اجازة
ا�سبوعية منها.
• ت���ش��ارك�ين ف��ى بطولة
فيلم "متا�سيح النيل"..
حدثينى عنه؟
 �أج � �� � �س� ��د �شخ�صيةك ��وم� �ي ��دي ��ة ممتزجة
ب � �ب � �ع � ��� ��ض اخل� � �ط � ��وط
الدرامية والرومان�سية،
ويت�ضمن الدور العديد
م� ��ن اال� �س �ت �ع ��را� �ض ��ات
وال�غ�ن��اء ال�ت��ى �ستكون
م �ف��اج ��أة للجمهور،
مع جمموعة كبرية
من النجوم الكبار
ال��ذي��ن ا�ستمتعت
معه.

عمرو الدايل� ..سعيد بردود
الفعل حول (م�ش مب�سوطة)
ريا فور
حققت حكاية (م�ش مب�سوطة) جناحً ا كب ً
عر�ض �أوىل حلقاتها ال�سبت املا�ضي �ضمن حكايات
م�سل�سل (زي ال�ق�م��ر) ،م��ا جعلها تت�صدر تريند
جوجل ومواقع التوا�صل االجتماعي.
وقال امل�ؤلف عمرو الدايل ،لـ"الد�ستور"� ،إنه �سعيد
ب��ردود الأفعال التي تلقاها حول العمل ،الف ًتا �إىل
�أن��ه ح��اول �أن يقوم بكتابة حكاية من �أر���ض الواقع
ملناق�شة امل�شكلة التي تعاين منها امل ��ر�أة وحماولة
وج��ود ح��ل ل�ه��ا ،م ��ؤك �دًا �أن احللقات املقبلة مليئة
باملفاج�آت ،متمن ًيا �أن ينال �إع�ج��اب اجلمهور و�أن
ت�ستمر احلكاية بهذا النجاح حتى النهاية.
وتعر�ض �شبكة قنوات  CBCاحلكاية يف الثامنة
من م�ساء من ال�سبت للأربعاء ،وهى بطولة كل من
الفنانة داليا م�صطفى والفنانة ب�شرى ،يف حكاية
اجتماعية ج��دي��دة م��ن حكايات املجتمع الن�سائي
امل�صري.
واحل�ك��اي��ة اجل��دي��دة "م�ش مب�سوطة" ي�ت��واج��د يف
ب�ط��ول�ت�ه��ا ب �ج��وار ال�ف�ن��ان��ة ب���ش��رى وال�ف�ن��ان��ة داليا
م�صطفى الفنان �أحمد �سعيد عبدالغني وعدد من
ال�شباب ،واحلكاية من ت�أليف عمرو ال��دايل ،ومن
�إخراج �شريين عادل.
وامل�سل�سل يعرب يف جميع حكاياته عن ق�ضايا ن�سائية
يناق�شها ب�شكل اجتماعي ومي� ّث��ل من��اذج خمتلفة

للمر�أة امل�صرية يف خمتلف حاالتها.
وتدور �أح��داث حكاية "م�ش مب�سوطة" فى �إطار 5
حلقات ح��ول �سيدتني تعاين ك��ل منهما م��ن فكرة
ع��دم ال�سعادة فى حياتها ال�شخ�صية ،رغ��م �أن كلاً
منهما من طبقة اجتماعية خمتلفة �إىل �أن تلتقيا.
وظهرت داليا خالل البو�سرت وهي ترتدي احلجاب
وبجوارها الفنانة ب�شرى التي ظهرت حزينة ،وهو
ما يظهر ال�شكل العام ل�شخ�صيتها يف امل�سل�سل.

وجت�سد داليا خالل الأحداث دور امر�أة فقرية تعمل
يف عيادة وزوجها يعمل (نقا�ش) ويقوم بدوره الفنان
ه�شام �إ�سماعيل ،وتعي�ش حياة غري �سعيدة طوال
�أح ��داث امل�سل�سل ،وتتمنى �أن يحنو عليها زوجها
وي�شعر بها.
وتذيع �شبكة �سي بي �سي كل �سبت حدوتة جديدة
من  5حلقات لي�شهد املو�سم اجلديد من امل�سل�سل
ريا.
تنوعًا كب ً
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طريقة ال�ستعادة الذكاء بعد كوفيد19 -
ك�شف ال��دك�ت��ور ديني�س ف �ي��دوري��اك� ،أخ���ص��ائ��ي الأمرا�ض
النف�سية يف معهد الدماغ الب�شري التابع لأكادميية العلوم
ال��رو��س�ي��ة ،كيفية احل �ف��اظ ع�ل��ى "�شبابية" ال��دم��اغ بعد
"كوفيد."-19
وي�شري الأخ�صائي يف حديث لراديو" ،مو�سكو تتحدث"،
�إىل �أن "الدماغ ي�صبح من�سجما ،عندما يحل م�شكالت
�إب��داع�ي��ة .والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يحلون يف عملهم م�سائل
جديدة ،يتعافون ب�سرعة بعد اجللطة الدماغية و�أمرا�ض
�أخرى ،واعتقد ال ي�ستثنى "كوفيد "-19من ذلك".
وي�ضيف ،معلقا على ما ن�شرته جملة  The Lancetيف
الأ�سبوع املا�ضي ،عن اال�ضطرابات املعرفية بعد "كوفيد-

ما النظارات ال�شم�سية التي
يجب اختيارها حلماية العينني؟

اليو�سفي

فاكهة اليو�سفي �أحد �أنواع الفاكهة ا ّللذيذة التي تعود على اجل�سم بالعديد
م��ن ال�ف��وائ��د ،وحت�ت��وي على م�ع��ادن وفيتامينات جمة وه��ي م��ن الفواكه
املف�ضلة خالل ال�شتاء.
وفى هذا ال�سياق ،ك�شف املوقع الطبي الأمريكي ()Health Lineعن
 5فوائد مذهلة لليو�سفي ،وت�شتمل الآتي:
 - 1يقلل خطر الإ�صابة بال�سرطان.
 - 2غنى بفيتامني (.)C
 - 3يقلل الكولي�سرتول.
 - 4يقلل من �ضغط الدم.
 - 5ي�ساعد على خف�ض الوزن.

كم هي �سرعة النظام ال�شم�سي ؟
النظام ال�شم�سي ال��ذي تنتمي اليه ه��ذه الأر� ��ض يجري يف الف�ضاء
ب�سرعة  400كيلو مرت يف الثانية الواحدة

متى ظهر �أول قط على وجه الب�سيطة ؟

يقدر العلماء ان �أول قط ظهر على وجه االر�ض قبل  40مليون عام
يف الع�صر ال�صخري االدنى.

ميا عن الذهب؟
ما هو اال�سم الذي كان ُيطلق قد ً
الأ�صفر الرنان.

ماذا تعرف عن قوة ن�سيج العنكبوت ؟
�إن اخليط الذي ين�سجه العنكبوت �أقوي بكثري من �سلك م�صنوع من
الفوالذ له �سمك خيط العنكبوت نف�سه .

 ،"19حتى الآن هناك "الكثري من الغمو�ض" يف هذا
املجال.
وي�شري الدكتور� ،إىل �أن "الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بنمو
عقلي عال منذ البداية ،قد يكونون �أقل عر�ضة للإ�صابة
بعدوى الفريو�س التاجي امل�ستجد".
ويذكر �أن علماء كلية لندن الإمرباطورية ،بالتعاون مع
ع�ل�م��اء ج��ام�ع��ة ك��ام�بري��دج ،اكت�شفوا انخفا�ضا ك�ب�يرا يف
م�ستوى املعارف ،حتى بعد امل�سار اخلفيف لـ "كوفيد."-19
كما �أك��دت نتائج اختباراتهم ،البيانات اخلا�صة ب�أعرا�ض
"كوفيد ، "-19وباخل�صو�ص "�ضبابية الدماغ" وم�شكالت
يف تركيز االهتمام واختيار الكلمات.

�شاب وفتاة يرتديان مالب�س تقليدية ويلتقطون ال�صور خالل حدث ثقايف يف قرية نو�سا لل�سياحة البيئية يف
لوكنجا  ،مقاطعة �آت�شيه � ،إندوني�سيا .ا ف ب

تعد النظارات ال�شم�سية �أح��د مظاهر املو�ضة ،لكن اخل�براء يقولون �إن
ال�شكل الذي تختاره �أقل �أهمية يف الواقع من اختيار نظارات حتمي عينيك
ب�شكل �أف�ضل من �أ�شعة ال�شم�س ال�ضارة.
وقالت الدكتورة ديانا �سدرومريدغ ،املتحدثة الإكلينيكية با�سم الأكادميية
الأمريكية لطب العيون" :ارتداء ال�ن�ظ��ارات ال�شم�سية م��ن دون حماية
 100%من الأ�شعة فوق البنف�سجية هو يف الواقع خطر �صحي كبري".
و�أ�ضافت يف بيان �صحفي للأكادميية" :بغ�ض النظر عن املو�سم ،ميكن �أن
يزيد التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س من خطر الإ�صابة ب��أورام يف العني و�إعتام
عد�سة العني وبع�ض �سرطانات العني .واخلرب ال�سار هو �أن حماية نف�سك
من �أ�شعة ال�شم�س �أم��ر �سهل وال يتطلب ك�سر امليزانية ،فقط ابحث عن
مل�صق احلماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية بن�سبة ."100%
وهذا النوع من احلماية ال عالقة له بال�سعر �أو باملاركات التجارية ،وفقا
للخرباء.
و�أو�ضحت �سدرومريدغ" :ا�شرت فقط النظارات ال�شم�سية امل�صنفة على �أنها
تتمتع بحماية  100%من الأ�شعة فوق البنف�سجية الطويلة ()UV-A
والأ�شعة ف��وق البنف�سجية متو�سطة امل��وج��ات (� )UV-Bأو �أ�شعة فوق
بنف�سجية بطول موجة  400نانومرت .و�إذا مل تكن مت�أكدا مما �إذا كانت
النظارات ال�شم�سية اخلا�صة بك توفر احلماية املنا�سبة ،فيمكنك اختبارها
للت�أكد من �سالمتها من الأ�شعة فوق البنف�سجية با�ستخدام مقيا�س �ضوئي
يف متجر الب�صريات".
وقد توفر النظارات ال�شم�سية ذات العد�سات الأك�بر مزيدا من احلماية،
وتوفر النظارات امللفوفة �أف�ضل تغطية لأنها ميكن �أن متنع دخول الأ�شعة
فوق البنف�سجية من اجلوانب.
كما حتمي النظارات عينيك من الرياح والتبخر ال��ذي قد ي�سبب جفاف
العني ومن الأج�سام الغريبة مثل احلبيبات �أو الرمل �أو الغبار التي ميكن
�أن تهيج العني.
وال�سعر الأعلى ال ي�ضمن احلماية من الأ�شعة فوق البنف�سجية ،ولكن نادرا
ما توفر النظارات ال�شم�سية الرخي�صة حماية فعالة للعني مثل املاركات
التجارية.
والعد�سات الداكنة �أو العد�سات امل�ستقطبة ال متنع امل��زي��د م��ن الإ�شعاع
ال�شم�سي .وميكن �أن تقلل العد�سات امل�ستقطبة الوهج من الأ�سطح العاك�سة،
ما يجعل الأن�شطة مثل القيادة �أو الريا�ضات املائية �أ�سهل و�أكرث �إمتاعا.
وال يهم ال�ل��ون .ميكن �أن ت�أتي العد�سات باللون الكهرماين �أو الرمادي
�أو الأخ�ضر �أو بظالل �أخ��رى ،ولكن ال�شيء الوحيد ال��ذي يهم مع هذه
االختيارات هو تف�ضيلك ال�شخ�صي.

• هل تعلم �أن يف العامل �أكرث من  2000نوع خمتلف من الأفاعي ،و�أن منها من ي�صل طولها �إىل 21
مرتاً وت�سمى هذه الأفعى (الأناكندة) وهي تعي�ش يف �أمريكا اجلنوبية ،وهناك حية هي الأق��وى يف العامل
وهي �أفعى (البوا املفرت�سة) مع �أن طولها ال يتجاوز � 5أمتار ،وهي تعي�ش يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية،
وكذلك هناك �أفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�س املا�سية الظهر التي تعترب �أثقل الأفاعي ال�سامة
• هل تعلم �أن احللزون ي�ستطيع �أن يزحف على طول حافة �سكني حاد بدون �أن ي��ؤذي نف�سه يف �أقل
�شيء .يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة .فهو ال ي�ضيع ،فلديه فطرة تر�شده بالعودة �إىل
خمبئه مهما جتول بعيداً ،ومع �أن احللزون قد يزن �أقل من  15غ ،فهو ي�ستطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�صل
�إىل �أكرث من  450غ .واحللزون الذي يعي�ش يف ال�صدفة له ج�سم يتالءم مع لفة ال�صدفة ،وله ع�ضالت
قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�صدفة عندما يحيق به اخلطر .وكوقاية �إ�ضافية عندما يكون
اجل�سم يف ال�صدفة ،هناك قر�ص قرين عند الطرف يغلق الفتحة ب�إحكام.
• هل تعلم �أن احليوان الذي ينام �ستة �أ�شهر وي�ستيقظ �ستة �أ�شهر هو الف�أر ،فمعلوم �أنه ين�شط خالل
ف�صل ال�صيف لي ً
ال نهاراً .وعند جميء ف�صل ال�شتاء ف�إنه ي��أوي �إىل خمبئه حتت الأر���ض حيث يرقد فيه
حتى انق�ضاء ف�صل ال�شتاء.
• هل تعلم �أن �أ�سرع احليوانات على الأر�ض هو الفهد و�أ�سرع املخلوقات هو ال�صقر حيث تبلغ �سرعته
�أثناء انق�ضا�ضه على فري�سته من اجلو حوايل  360كلم يف ال�ساعة.

املت�سول
اعتاد احد املت�سولني �أن مير على حينا كل يوم ليت�سول من اجلال�سني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين
مما يجودون به وبالطبع كان مير على �أماكن اخرى الندري عنها �شيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد االحياء
املعروفه يت�سول بجانب امل�سجد هنا ،ويف جل�سة على احد املقاهي بني ثالثة �شبان قال احدهم ان هذا الرجل
يت�سول يف اليوم ما يقب�ضه احدنا يف ن�صف �شهر وانا واثق انه مليونري فقال �صديقاه لكنه يف النهاية مت�سول،
لكن احدهم ا�سرع وقال رمبا يت�صنع الت�سول ويف اخر الليل يذهب لي�صرف كل ذلك على هواه  ..ملاذا ال نراقبه
انده�ش اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طر�أت فج�أة ،فقال احدهم نعم ،مل ال  ..رمبا عرفنا ما يفعله بكل
ما يت�سوله طوال النهار واعتقد ان االن الوقت مت�أخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�سري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �ساروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�سري فقد اخذ مي�شي قرابة
الن�صف �ساعة ويزيد حتى و�صل �إىل منطقة معروفه مب��أوى الفقراء وكلها ع�ش�ش واك��واخ خ�شبية ي�سكنها
انا�س قاحطون  ..وعندما و�صل املت�سول فعل �شيئا غريبا وعجيبا  ..فقد اخذ مير على تلك االكواخ اخل�شبية
والع�ش�ش ويخبط عليها او ينادي او ي�صفق بيده فتخرج امر�أة لتمد يدها وت�أخذ بع�ض املال وت�شكره وتدعو
له بطول العمر  ..هكذا �سار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب �إال ونادى على من فيه ليعطيهم ما
فيه الن�صيب والكل يدعون له وعندما انتهى من التوزيع دخل احد االكواخ اخل�شبية ليغيب داخلها رمبا 10
دقائق وملا هممنا باالن�صراف ر�أيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �صبي �صغري مليح الوجه ..
وخرج اجلميع اي�ضا اندجموا يف غناء �شعبي جميل وبع�ض املو�شحات ثم اقاموا ما ي�شبه حلقات الذكر يف املولد
..فان�صرفنا من هناك ونحن منده�شني من ذلك املت�سول وكلنا ت�سا�ؤالت عما ر�أيناه لذا كررنا ما قمنا به لعدة
ايام وكلها مت�شابهة يت�سول ليعطي اهل حيه الفقراء ومعظمهم �سيدات �أو رجال م�سنون ومقعدون وينتهي
يومه ب�سهرة و�سط ذلك اجلمع الذي يعتربه ابا روحيا لهم .

