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املحرومون من تناول الكمرثى
�أعلنت ال��دك�ت��ورة �سفيتالنا ف��و���س ،خبرية التغذية الأوك��ران �ي��ة� ،أن
الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي عليهم
االمتناع عن تناول خمتلف �أنواع الكمرثى.
وت�شري ف��و���س� ،إىل �أن الكمرثى فاكهة مفيدة وحت�ت��وي على ن�سبة
عالية من الألياف الغذائية ،التي ت�ساعد على متعج وتهيج الغ�شاء
املخاطي للأمعاء .كما حتتوي على الفركتوز امل�سبب لتكون الغازات
عند الإفراط يف تناولها.
وت�ضيف ،ل��ذل��ك ف ��إن الكمرثى مفيدة ج��دا لكل م��ن ال ي�ع��اين من
م�شكالت يف اجلهاز اله�ضمي .لأن الكمرثى م�صدر جيد للألياف
الغذائية الطبيعية ،حيث حتتوي  100غرام من الكمرثى على 14
باملئة من كمية الألياف التي يحتاجها اجل�سم يف اليوم .كما حتتوي
على  17باملئة من ال�سيليكون ،و 10باملئة من النحا�س ،و 12باملئة
من احلديد و 6باملئة من البوتا�سيوم .وتقول" ،وحتتوي الكمرثى
�أي�ضا على فيتامينات جمموعة  Bومركبات الفينول ومواد دباغية
(تانني) ،وهذه موجودة ب�شكل رئي�سي يف ق�شرتها".

حيلة مل�ساعدة الأطفال امل�صابني ب ُع�سر القراءة

�أظهرت درا�سة بريطانية جديدة �أن زي��ادة امل�سافة بني الأح��رف قد
ت�ساعد الأطفال الذين يعانون من عُ�سر القراءة.
وج��دت درا��س��ة بريطانية جديدة �أن �إج��راء تعديل ب�سيط يتمثل يف
زي��ادة امل�سافة بني الأح��رف ي��ؤدي لت�سهيل عملية القراءة للأطفال
ال��ذي��ن يعانون م��ن ع�سر ال�ق��راءة ال��ذي ي�سبب �صعوبة يف التهجئة
والكتابة ،وكذلك لزمالئهم يف الف�صول الدرا�سية الذين ال يعانون
من نف�س امل�شكلة ،وذل��ك وفقاً ملوقع "يو بي �آي" الأمريكي .و�أ�شار
املوقع ،يف تقرير �إىل �أن الدرا�سة قد اختربت ت�أثريات ترك م�سافات
"كبرية للغاية" بني احلروف على �سرعة القراءة لدى الأطفال يف
املدار�س ودقتها.
ويف الدرا�سة اجلديدة ،وجد الباحثون �أن ترك م�ساحة �إ�ضافية بني
الأح ��رف يف الكتب يجعل مهمة ال �ق��راءة ب�صوت ع��الٍ �أ�سهل قلي ً
ال
للأطفال الذين يعانون من عُ�سر القراءة �أو حتى ه ��ؤالء الذين ال
يعانون منه .وتابع املوقع�" :أظهرت الدرا�سة �أن هذه احليلة قد عززت
من �سرعة القراءة لدى الأطفال ب�شكل عام خالل اختبار مدته 3
دقائق ،وكذلك تقليل �أخطاء القراءة بالن�سبة لأولئك الذين يعانون
من ع�سر القراءة".

حيل عليك اتباعها لتجنب ظهور ال�شيب املبكر
مع تقدم النا�س يف العمر ،من الطبيعي �أن يتغري لون �شعرهم .لكن
ال�شعر الأبي�ض ميكن �أن يظهر يف وقت مبكر لدى الكثريين ،ويعرف
با�سم �شيب ال�شعر املبكر.
ولتجنب الإ�صابة بال�شيب املبكر� ،أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا،
الن�صائح التالية:
االبتعاد عن التلوث :ميثل التلوث �أحد �أهم الأ�سباب التي ميكن �أن
ت�سبب ال�شيب ،حيث يجعل ب�صيالت ال�شعر �ضعيفة وغري قادرة على
�إفراز اللون الأ�سود لل�شعر.
جتنب الإجهاد والتوتر :ميكن �أن يكون ال�شيب املبكر لل�شعر نا ً
جتا
عن ارتفاع �ضغط الدم والتوتر والقلق .ال�شعر الذي يت�ساقط ب�سبب
الأ�سباب املذكورة �أعاله ميكن �أن ينمو مرة �أخرى بلون �أبي�ض.
الإق�لاع عن التدخني� :أ�شارت الدرا�سات البحثية �إىل وج��ود عالقة
وثيقة بني �شيب ال�شعر والتدخني جلميع الفئات العمرية ،و�أظهرت
بع�ض الدرا�سات ب�أن املدخنني �أكرث عر�ضة بـ  2.5مرة لبدء ظهور
ال�شعر ال��رم��ادي قبل �سن  30مقارنة بغري امل��دخ�ن�ين ،ل��ذا يُن�صح
بالإقالع عن التدخني ،واالبتعاد عن الأماكن التي تعج باملدخنني.
النظام الغذائي ال�صحي :عدم وجود فيتامينات كافية مثل فيتامني
 Bوفيتامني  Cوفيتامني  Eوكذلك احلديد والزنك ،ميكن �أن
ي�سبب �شيب ال�شعر وت�ساقطه .كما ميكن �أن ي�ؤدي انخفا�ض م�ستويات
النحا�س �إىل ظ�ه��ور ال�شيب امل�ب�ك��ر .م��ن ناحية �أخ ��رى ،ق��د ت�ساهم
الأطعمة املعب�أة �أو املكررة �أو امل�صنعة يف زيادة ال�شيب.

�أداة تقي�س م�ستويات
الأك�سجني يف اجللد
�صمم �أحد الباحثني �أداة طبية الكت�شاف
ج�م�ي��ع امل �� �ش��اك��ل ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ميكن
ك�شفها من اخللل الوظيفي يف �أن�سجة
اجللد الأ�سا�سية وال�شعريات الدموية
والتي ميكن �أن تكون م�شكلة على املدى
الطويل.
ويعد اكت�شاف العالمات الأوىل للمر�ض
ع��ام�ل ً�ا حم � ��ددًا يف ال �ع�ل�اج امل�ستقبلي
وال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ف��رد .وبالن�سبة
ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن نوع
م ��ن الأم� ��را�� ��ض امل�ت�ع�ل�ق��ة بال�شعريات
الدموية الطرفية مثل مر�ض ال�شرايني
امل �ح �ي �ط �ي��ة ،ي �� �ص �ب��ح م ��ن امل� �ه ��م اتخاذ
�إجراءات ا�ستباقية مبجرد حتديدها.
وابتكر امل�صمم ديوكي جيونغ �أداة طبية
ميكن ارت��دا�ؤه��ا مل�ساعدة املر�ضى الذين
ي �ع��ان��ون م ��ن ه ��ذه امل���ش�ك�ل��ة يف حتديد
العالمات املبكرة ،ويتم ذلك عن طريق
قيا�س م�ستويات الأك���س�ج�ين يف اجللد
بدقة من خالل الرقعة القابلة لالرتداء
ال �ت��ي ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا دي ��وك ��ي م�ست�شعر
الأك�سجني عرب اجللد.

درا�سة تظهر ارتباطا بني بع�ض امل�ضادات
احليوية وزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون

تكنولوجيا جتعل الأورام
ال�سرطانية حتارب نف�سها

يحتوي ال�بروك��ل��ي على العديد م��ن العنا�صر الغذائية
ال�صحية الهامة وخ�صو�صا ل�صحة الأطفال ومنوهم ،غري �أن
ال�صغار غالب ًا ما يرف�ضون ويكرهون ب�شدة تناول هذا النوع
من اخل�ضروات .فما ال�سبب وراء كره الأطفال للربوكلي؟
يعترب الربوكلي من �أك�ثر الأطعمة املغذية للأطفال� ،إذ
يحتوي على العديد من العنا�صر الغذائية املفيدة ل�صحتهم
ومنوهم ،لهذا ال�سبب غالب ًا ما ت��دور معارك �شديدة بني
الآباء والأطفال يف حماولة جلعلهم يتناولون هذا الطعام
الأخ�ضر الغني بالفيتامينات ال�ضرورية املغذية التي
ت�ساعد على تعزيز �صحة اجلهاز املناعي لدى
الأطفال ،ووقايتهم من العدوى والأمرا�ض.
يف حني يرف�ض كثري من ال�صغار ب�شدة
تناول للربوكلي لدرجة اال�شمئزاز ،فما
ال�سبب وراء كره الأطفال لهذا النوع من
اخل�ضار ال�صحي؟

لهذا ال�سبب يكره الأطفال تناول الربوكلي!
وجدت درا�سة جديدة �أجريت يف �أ�سرتاليا تف�سرياً علمياً كثري من النا�س تعتاد على الطعام مبرور الوقت.
ل�سبب ك��ره الأط�ف��ال لهذه اخل�ضروات مثل الربوكلي
والقرنبيط .و�أو�ضح باحثون �أن �أذواق ال�صغار قد تت�أثر �أطعمة حتتوي على فيتامني �سي �أكرث من الربتقال
بالكائنات احلية املتواجدة يف لعابهم� .إذ �أن الإنزميات منها الربوكلي!
التي تنتجها اخل�ضروات تتفاعل مع البكترييا يف الفم يعترب فيتامني �سي من �أهم الفيتامينات التي ت�ساهم يف
وتنتج رائحة كريهة ،كربيتية ،بح�سب ما ن�شره موقع مكافحة العديد من الأمرا�ض مثل بع�ض �أنواع ال�سرطان
و�أم��را���ض القلب وغ�يره��ا .وال يقت�صر احل�صول على
(اليف �ساين�س).
يف ال��درا� �س��ة ،ح��دد ب��اح�ث��ون م��ن وك��ال��ة هيئة البحوث فيتامني �سي من الربتقال فح�سب ،بل يتواجد بكميات
الأ�سرتالية ( )CSIROيف كانبريا� ،أو ًال �أهم املركبات كبرية يف العديد من الأطعمة .ما هي؟
الرئي�سية الن�شطة للرائحة يف خ���ض��روات الربا�سيكا ال �شك ب�أنك تلج�أ �إىل الربتقال عندما ت�شعر بوعكة
النيئة والبخارية ،مبا يف ذلك القرنبيط والربوكلي .ثم ��ص�ح�ي��ة �أو ت �� �ص��اب ب� �ن ��زالت ال �ب��رد ،مل ��ا ي �ح �ت��وي��ه على
جرت التجربة مب�ساعدة  98عائلة لديها �أطفال ترتاوح فيتامني �سي لقدرته على تعزيز املناعة ،وهو �أحد �أبرز
�أعمارهم بني �ستة وثمانية �أعوام لتقييم الروائح املنتجة الفيتامينات التي حتتاجها يف نظامك الغذائي.
فيتامني �سي هو فيتامني قابل للذوبان يف املاء وم�ضاد
من املركبات الفردية القادمة من اخل�ضار.
ث��م ق ��ام ال �ف��ري��ق ب�خ�ل��ط ع�ي�ن��ات ال � ّل �ع��اب م��ع م�سحوق للأك�سدة ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني ب�شرتك واحلفاظ
القرنبيط اخل��ام وحتليل املركبات الناجتة .و�أظهرت على �صحة جهاز املناعة لديك كما �أنه ي�ساعد يف تقليل
النتيجة �أن الأطفال الذين ينتج لعابهم م�ستويات عالية خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة مثل ال�سرطان وت�صلب
م��ن مركبات الكربيت املتطايرة يف الغالب ال يحبون ال�شرايني وال�سكري و�أمرا�ض التنك�س الع�صبي.
بيد �أن ه��ذا الفيتامني ال��رائ��ع ال يتواجد يف الربتقال
خ�ضروات امللفوف النيئة.
وك��ان ه�ن��اك جمموعة ك�ب�يرة م��ن م�ستويات الكربيت فح�سب ،ب��ل ي�ت��واج��د �أي���ض�اً يف جمموعة متنوعة من
املتطايرة الإن �ت��اج م��ن ف��رد �إىل �آخ ��ر ،وف�ق�اً للباحثني ،الأطعمة مبا يف ذلك الفلفل الأحمر والأخ�ضر والفواكه
البع�ض كان لديهم الكثري ،والبع�ض الآخر كان لديهم احلم�ضية والكيوي والربوكلي والطماطم .بح�سب ما
ن�شره موقع (هيلث الين) الأمريكي.
كمية قليلة جداً.
ووجد الباحثون �أنّ الأطفال لديهم م�ستويات مماثلة ي�سعى ك�ث�يرون ل�ت�ن��اول الكمية اليومية امل��و��ص��ى بها
لآب��ائ�ه��م ،وال�ت��ي ميكن تف�سريها بوا�سطة ميكروبيوم ( )RDAلفيتامني �سي� ،إذ حتتاج الن�ساء البالغات
مماثلة يف الفم يتم متريرها م��ن الأه��ل �إىل الطفل� ،إىل  75ملليغرام من فيتامني �سي يومياً ،بيما يحتاج
ال��رج��ال البالغون �إىل  90ملليغراماً ،وفقًا للمعاهد
بح�سب ما ن�شره موقع (�إن تي يف) الأملاين.
وك��ره الأط �ف��ال ال��ذي��ن �أن�ت��ج لعابهم كميات عالية من الوطنية لل�صحة (.)NIH
امل��واد املتطايرة الكربيتية خ�ضروات الربا�سيكا اخلام وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ت �ن��اول ال�برت�ق��ال يجعلك �أقرب
�أك�ثر من غريهم ،ولكن ه��ذه العالقة مل ينظر �إليها �إىل الكمية املو�صى بها (� ،)RDAإذ حتتوي كل حبة
يف البالغني ،الذين قد يتعلمون حتمل النكهة مع مرور ب��رت�ق��ال متو�سطة احل�ج��م ح ��وايل  70ملليغرام من
الوقت .وخل�ص الباحثون �إىل �أن براعم التذوق لدى فيتامني �سي ،غري �أن بع�ض الأطعمة حتتوي على كمية

حتذير من �أثر
البارا�سيتامول على اجلنني
يتناول البارا�سيتامول ب�شكل �شائع لت�سكني الآالم من قبل �أكرث
من ن�صف الن�ساء احلوامل يف جميع �أنحاء العامل لتخفيف الأمل
وتقليل احلمى �أي�ضاً ،لكن لهذه املادة امل�سكنة خماطر ال حتمد
عقباها.
فقد ح��ذر خ�براء م��ؤخ��راً من ه��ذا امل�سكن ،الفتني �إىل �أن على
الن�ساء جتنب تناوله �أثناء احلمل كلما �أمكن ذلك ،لأنه يزيد من
خطر �إ�صابة الطفل مب�شاكل �صحية يف وقت الحق من احلياة،
مبا يف ذلك م�شاكل يف م�ستوى الذكاء والنطق.
و�أف � � ��اد م� �ق ��ال ن �� �ش��ر ع �ل��ى م ��وق ��ع Nature Reviews
 Endocrinologyب�أن ال�ضرر املحتمل الناجت من عدم
تقييد ا�ستخدام البارا�سيتامول �أثناء احلمل الآن كبري جداً.
وق ��ام ف��ري��ق دويل م��ن اخل�ب��راء بتقييم ��س�ل�ب�ي��ات و�إيجابيات
البارا�ستامول عرب مراجعة درا�سات يعود تاريخها �إىل  26عاماً،
وفق ما ذكرت �صحيفة "تلغراف" الربيطانية.

�أكرب مثل:
الكيوي:
حت�ت��وي حبة واح ��دة متو�سطة م��ن ال�ك�ي��وي ع�ل��ى 71
ميللغرام من فيتامني �سي� ،أي تلبي نحو  79يف املائة
م��ن الكمية امل��و��ص��ى ب�ه��ا .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن كمية
فيتامني �سي يف حبة كيوي متو�سطة تقرتب من تناول
برتقالة� ،إال �أن هذه الفاكهة �أ�صغر بكثري -مما يعني
�أنه ميكنك ب�سهولة تناول اثنتني منها وم�ضاعفة كمية
فيتامني �سي التي تتناولها.
الكرنب:
يحتوي الكرنب على ن�سبة عالية من فيتامني �سي ،حيث
يحتوي كوب واحد منه على  80ميللغرام �أي ما يعادل
 89يف املائة من الكمية املو�صى بها يومياً.
الفراولة:
هذه احلبات احلمراء ال�صغرية اجلميلة ،حتتوي على
ن�سبة عالية من فيتامني �سي �أي�ضاً تفوق الربتقال� .إذ
ي�شمل كوب واحد من الفراولة على  89ميللغرام من
فيتامني �سي� ،أي  99يف املائة من الكمية املو�صى بها
(� .)RDAإىل جانب م�ضادات الأك�سدة القوية الأخرى
التي ت�ساعد يف مكافحة تطور الأمرا�ض املزمنة.
الربوكلي:
�سيعطيك ك ��وب واح� ��د م��ن ال�بروك �ل��ي ف�ي�ت��ام�ين �سي
اخلا�ص بك لليوم.
�إذ يحتوي كوب واحد مطبوخ على  102ميللغرام �أي
 113يف املائة من الكمية املو�صى بها .وت�شري الدرا�سات
�إىل �أن ت �ن��اول اخل �� �ض��روات ال�صليبية مثل الربوكلي
بانتظام ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل الإجهاد الت�أك�سدي
وتقليل خطر الإ�صابة بال�سرطان.

جن��ح ب��اح �ث��ون يف ج��ام �ع��ة زي ��ورخ
ال�سوي�سرية يف تطوير تكنولوجيا
جديدة ،جتعل الأورام ال�سرطانية
حتارب نف�سها بنف�سها.
ووف ��ق م��ا ذك��ر م��وق��ع "ذا برايرت
�سايد" الأمريكي ،ف�إن التكنولوجيا
مت ّكن اجل�سم م��ن �إن�ت��اج "عوامل
ع�لاج�ي��ة ع�ن��د ال�ط�ل��ب ويف املكان
املحدد".
وق��د ق��ام علماء يف جامعة زيورخ
ب�ت�ع��دي��ل ف�ي�رو���س ت�ن�ف���س��ي �شائع
ي�سمى "الفريو�س الغدي" ،ليعمل
ع �ل��ى �إي �� �ص��ال اجل �ي �ن��ات اخلا�صة
ب �ع�ل�اج ال �� �س��رط��ان م �ب��ا� �ش��رة �إىل
اخلاليا ال�سرطانية.
وع �ل��ى ع�ك����س ال �ع�ل�اج الكيميائي
�أو ال �ع�ل�اج الإ� �ش �ع��اع��ي ،ف � ��إن هذا
النهج ال ي�ضر باخلاليا ال�سليمة
الطبيعية ،مما يعني التقليل من
�آثارها اجلانبية ال�سلبية.
ويف هذا ال�صدد ،قالت �شينا �سميث،
التي قادت فريق الباحثني�" :إننا
ن�خ��دع ال ��ورم ليق�ضي على نف�سه
ب�ن�ف���س��ه ،وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال �إنتاج
عوامل م�ضادة لل�سرطان بوا�سطة
خالياه" .ووجدت نتائج الباحثني
�أن ��ه ب�ع��د �أي� ��ام ق�ل�ي�ل��ة م��ن تطبيق
االب�ت�ك��ار� ،أن�ت��ج اجل�سم امل��زي��د من
الأج�سام امل�ضادة يف الورم "مقارنة
مع ما يتم �إنتاجه �إث��ر العالجات
الأخرى" .وق��ال الباحثون �إنهم
يقومون حاليا بتطبيق تقنيتهم يف
م�شروع يهدف �إىل عالج فريو�س
كورونا ،مما �سي�سمح ب�إنتاج املزيد
م��ن الأج���س��ام امل���ض��ادة لكوفيد يف
خاليا الرئة.

بريطانيا� :إلغاء �شرط احلجر
ال�صحي الفندقي لـ 10دول
�سي�ضيف رئي�س الوزراء الربيطاين
ب��وري����س ج��ون���س��ون يف وق��ت الحق
م��ن ه��ذا الأ��س�ب��وع ،ع��ددا �آخ��ر من
الدول لقائمة ال�سفر دون احلاجة
للبقاء عند العودة يف حجر �صحي
فندقي ،قائلة �إن��ه �سيتم تقلي�ص
"القائمة احلمراء" الربيطانية
ل �ل��دول ع��ال�ي��ة اخل �ط��ورة م��ن 54
�إىل ت���س��ع دول ،وف �ق��ا ل�صحيفة
"�صنداي تليغراف".
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن امل�سافرين
ال ��ذي ��ن مت ت�ط�ع�ي�م�ه��م بالكامل
ال �ق��ادم�ي�ن م��ن دول م �ث��ل جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا وال�ب��رازي� ��ل واملك�سيك
و�إندوني�سيا لن ي�ضطروا بعد الآن
�إىل البقاء يف احلجر ال�صحي يف
ف �ن��دق خم�ص�ص ل��ذل��ك م��ن قبل
احل�ك��وم��ة مل��دة ع�شرة �أي ��ام عندما
ي�صلون �إىل �إجنلرتا يف وقت الحق
يف �أكتوبر (ت�شرين الأول).

اكت�شاف مفاجئ داخل �أمعاء
الإن�سان ..الدماغ الثاين

تو�صل باحثون يف جامعة والية مي�شيغن الأمريكية �إىل اكت�شاف مفاجئ
حول اجلهاز الع�صبي املعوي يف الأمعاء الب�شرية مليء باحلقائق املده�شة،
�إذ �أن العلماء يك�شفون عن حقيقة مثرية ،وهي �أن الأمعاء تعترب "الدماغ
الثاين" يف ج�سم الإن�سان ،وميكن �أن ي�ساعد يف عالج القولون.
وبح�سب الدرا�سة املن�شورة حدي ًثا يف دورية "بان�س" ف�إن اجلهاز الع�صبي
امل�ع��وي م�ستقل ب�شكل ملحوظ ،كما ميكن للأمعاء القيام بالعديد من
واج�ب��ات�ه��ا امل �ع �ت��ادة ح�ت��ى ل��و انف�صلت بطريقة م��ا ع��ن اجل �ه��از الع�صبي
املركزي.
وي�شري العلماء �إىل �أن عدد خاليا اجلهاز الع�صبي املتخ�ص�صة� ،أي اخلاليا
الع�صبية والدبقية ،املوجودة يف �أمعاء الإن�سان مياثل تقري ًبا العدد املوجود
يف دماغ القطة.
ويقول بريان غولربان�سن� ،أ�ستاذ م�ؤ�س�سة جامعة والية مي�شيغن يف ق�سم
علم وظائف الأع�ضاء بكلية العلوم الطبيعية" :معظم النا�س ال يعرفون �أن
هذا العدد الكبري من اخلاليا الع�صبية يتواجد يف �أمعائهم".
وي�ضيف غولربان�سن" :هذا االكت�شاف يعترب مبثابة ال��دم��اغ الثاين يف
�أمعائنا ،حيث يعد �شبكة وا�سعة من اخلاليا الع�صبية والدبقية التي تبطن
�أمعائنا".
ُتعد اخلاليا الع�صبية �أكرث �أنواع اخلاليا �شيوعًا ،وت�شتهر بتو�صيل الإ�شارات
الكهربائية للجهاز الع�صبي ،على جانب �آخر ،ف�إن اخلاليا الدبقية لي�ست
ن�شطة كهربائ ًيا ،مما جعل الأم��ر �أك�ثر �صعوبة بالن�سبة للباحثني لفك
رموز ما تفعله هذه اخلاليا.
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ريا عامل ًيا يف جمال تنمية الطفولة املبكرة
مب�شاركة  21خب ً

�ش�ؤون حملية

«�أبوظبي للطفولة املبكرة» تتلقى خمرجات وتو�صيات جمموعات االبتكار املعريف ملبادرة ِ«ود»

•• �أبوظبي -الفجر
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فعال ّية الفتة ُبعيد غروب ال�شم�س

جناح �سنغافورة يف �إك�سبو  2020دبي عرو�ض ترتاق�ص
ساحات خ�ضراء
فيها الأ�ضواء على وقع الأ�صوات فوق م� ٍ

•• دبي  -الفجر

رحب جناح �سنغافورة ،الواقع يف منطقة اال�ستدامة ،ر�سم ّياً بالز ّوار خالل
ّ
عطلة نهاية الأ�سبوع االفتتاحية ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي ،حيث �أثبت
جناحه بجدارة م�ستقب ً
ال �أك�ثر من  8,000زائ��ر ،الذين حت�دّوا �صفوف
االنتظار مل�شاهدة ه��ذه املنظومة احليو ّية التي تتم ّتع باالكتفاء الذاتي
وتدمج الطبيعة والتكنولوجيا والهند�سة املعمار ّية يف معادلة ذك ّية.
وحت��ت �شعار "الطبيعة .ال��رع��اي��ة .امل�ستقبل ،".يتم ّيز اجل�ن��اح مبناظر
ح�ضر ّية ا�ستوائ ّية خ�صبة ،تتكامل مع العرو�ض املم ّيزة والربامج الغامرة،
كما يعك�س ر�ؤية ج ّنة الأوركيد يف �أن ت�صبح مدينة و�سط الطبيعة ويحتفي
بروح املبتكرين ذوي التفكري امل�ستقبلي واال�ستباقي يف �سنغافورة .ويعترب
جناح �سنغافورة �أحد �أكرث الأجنحة ُخ�ضرة يف املعر�ض ،حيث ي�شتمل على
�أكرث من � 80ألف نبتة من �أكرث من  170نوعاً من النباتات .وهو منوذج
�أ ّويل جاذب لكيف ّية اندماج الطبيعة والفن والعمارة والتكنولوجيا ب�سال�سة
لت�شكيل مدينة م�ستقبل ّية م�ستدامة ومرنة و�صاحلة للعي�ش.
وخ�لال النهار ،ي�أخذ اجلناح ال ��ز ّوار برحلة ت�شبه امل�شي يف الغابة ،حيث
تت�س ّلل �أ�ضواء النهار من بني خ�ضرة املناظر الطبيعية اخل�صبة� .أ ّما عند
غروب ال�شم�س ،فيقدم اجلناح جتربة ق ّل نظريها ،ت�ستح�ضر �صوراً لغابة
�ساحرة اجلمال من ج ّنة الأوركيد ،وحتثّ الز ّوار على التج ّول وا�ستك�شاف
اجلناح الذي تنب�ض احلياة يف كل زاوية من زواياه.

القيادة العامة ل�شرطة دبي وجمعية توعية ورعاية
الأحداث يهنئان ال�سلك التعليمي مبنا�سبة يوم املعلم العاملي

•• دبي-الفجر:

هن�أ معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام
يف دبي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث ،منت�سبي وزارة
الرتبية والتعليم ،مبنا�سبة يوم املعلم العاملي ،والذي ي�صادف اخلام�س من
�أكتوبر يف كل عام ،و�شكر معاليه جهودهم املبذولة خالل جائحة كورونا
والتطورات الكبرية يف التعليم عن بعد ،بف�ضل الكفاءات التدري�سية التي
تعول عليها الدولة لتحقيق خططها التعليمية ،م�شرياً �إىل �أن املعلم هو
الركيزة وال��داع��م الأ�سا�سي يف الرتبية والتعليم ،وحتقيق �أج�ي��ال �سوية
بعيدة عن براثن االنحراف واجلرمية ،وتن�شئة �أجيال مهي�أة خلقاً وعلماً
ومعرفة.
و�أ�ضاف الدكتور حممد م��راد عبداهلل �أم�ين ال�سر العام للجمعية ،مهنئاً
بهذه املنا�سبة جميع منت�سبي ال�سلك التعليمي قائ ً
ال � :إن املعلم يج�سد
بعلمه وخرباته حجر �أ�سا�س لتحقيق التعليم املن�شود والو�صول بااملدر�سة
الإماراتية �إىل �أرفع الدرجات ،م�شرياً �إىل �أن املعلم ي�شعل �شغف الدافعية
يف طالبه ،ويبث ال�سعادة والإيجابية يف املجتمع ،وي�سهم يف ن�شر اخلري
والعطاء من خالل دوره يف الرتبية والتعليم .
من جانبه هن�أ العقيد علي خلفان املن�صوري ،نائب مدير الإدارة العامة
لإ�سعاد املجتمع يف �شرطة دبي ،جميع منت�سبي ال�سلك التعليمي  ،قائ ً
ال:
نحن على ثقة تامة بقدراتكم العالية وعزميتكم و�إخال�صكم يف حتقيق
طموحات قيادتنا الر�شيدة ب��االرت�ق��اء باملدر�سة الإم��ارات �ي��ة ،ف�أنتم قادة
التغيري و�صناع النجاح ..
وختاماً مت تكرمي كل من الأ�ستاذ عبداهلل علي عي�سى والأ��س�ت��اذ ح�سني
دروي�ش �صالح �آل رحمة والأ�ستاذ حممود حممد احلميد كما مت تكرمي
الأ�ستاذة بدرية عبداهلل اليا�سي والأ�ستاذة زهرة مو�سى البلو�شي والأ�ستاذة
منى عبداهلل النجار والأ�ستاذة فاطمة ح�سني العطار ،حيث قدمت القيادة
العامة ل�شرطة دبي وجمعية توعية ورعاية الأحداث دروعاً وهدايا تذكارية
لهم نظري تعاونهم مع املبادرات والأن�شطة التوعوية خالل �أزمة كورونا.
وج��اء التكرمي �ضمن م�ب��ادرة ال��روح الإيجابية التي تهدف �إىل ب��ث روح
ال�سعادة والإيجابية بني �أفراد املجتمع الإماراتي للمواطنني واملقيمني على
�أر�ضها الطيبة.

�أعلنت هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة عن تلقيها نتائج
عمل وتو�صيات جمموعات االبتكار املعريف �ضمن مبادرة
ود العاملية لتنمية الطفولة املبكرة ،والتي عملت خالل
الأ�شهر ال�ستة املا�ضية على تنفيذ ع��دد من البحوث
االجتماعية و�إجراء مناق�شات معمقة �ضمن �أكرث من
 200جل�سة �ضمت خرباء ومتخ�ص�صني من خمتلف
�أنحاء العامل ،يجمعهم ه��دف واح��د يتمثل يف تركيز
االه�ت�م��ام على الأط �ف��ال ومنظومة تنمية الطفولة
املبكرة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اج�ت�م��ا ِع اف�ترا��ض��ي ح�ضرته �سعادة
�سناء حممد �سهيل مدير عام الهيئة ،و�سي�سيليا فاكا
ج��ون��ز رئ�ي����س جم �م��وع��ات االب �ت �ك��ار امل �ع��ريف ،و�سعادة
ال��دك�ت��ور ي��و��س��ف احل �م��ادي امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
املعرفة والريادة يف الهيئة �إىل جانب عد ٍد من قيادات
وموظفي الهيئة.
وق��دم��ت جمموعات االبتكار امل�ع��ريف خ�لال االجتماع
تو�صياتها التي ج��اءت ثمرة جهودها املتمثلة ب�إجراء
حت�ل�ي��لٍ � �ش��ام��لٍ ل�ل�ب�ن�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف
�إم��ارة �أبوظبي ،وال�سيا�سات امل ّتبعة ،وجمتمع الدعم،
والتوجهات املجتمعية العامة املتعلقة برتبية الأطفال
يف الإم��ارة .والتي ركزت خاللها على ثالثة موا�ضيع
رئي�سية ت�ؤثر ب�شكل كبري على تنمية الطفولة املبكرة
يف جمتمعات اليوم ،تت�ضمن التكنولوجيا الإن�سانية
ل�ل�أط�ف��ال لتمهيد ال�ط��ري��ق ن�ح��و ال �ث��ورة ال�صناعية
اخلام�سة ،و�أ�سلوب احلياة يف القرن احلادي والع�شرين
لت�شجيع الأط �ف��ال و�أ��س��ره��م على تبني �أ��س�ل��وب حياة
�أف�ضل يعزز من �صحتهم البدنية وميكنهم من اتباع
�أمن��اط غذائية �صحية� ،إ�ضافة �إىل ال��رف��اه العاطفي
والتفاعل االجتماعي للم�ساهمة يف خلق بيئات رعاية
للأطفال تدعم منوهم االجتماعي والعاطفي.
وقالت �سعادة �سناء حممد �سهيل" :ميثل تقدمي هذه
التو�صيات �إجنا ًزا مه ًما ملبادرة ’وِد‘ وت�أكيدًا لر�سالتها
املتمثلة يف تعزيز وق�ي��ادة االب�ت�ك��ار والتميز يف جمال
تنمية ال�ط�ف��ول��ة امل �ب �ك��رة .و�أود يف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة �أن
�أثني على العمل الرائع ال��ذي قدمه ال�سادة اخلرباء
�أع�ضاء جمموعات االبتكار املعريف ،وال�شغف واحلر�ص
الكبريين الذين �أبداهما اجلميع جتاه هذه املبادرة،
للم�ساعدة يف �ضمان م�ستقبل م�شرق زاخ��ر بالفر�ص
ل�ك��ل ط�ف��ل يف �أب��وظ �ب��ي .والآن ي ��أت��ي دورن� ��ا ن�ح��ن يف
هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة لو�ضع هذه املخرجات
وال �ت��و� �ص �ي��ات امل�ب�ت�ك��رة م��و��ض��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،ل�ي�ك��ون لها
ت��أث�ير حقيقي وق��اب��ل للقيا�س على م�ستقبل �أطفال
�أبوظبي".
وت�ستند ر�ؤى جمموعات االبتكار املعريف يف عملها على
عدد من املبادئ الرئي�سية التي تت�ضمن :العمل على

تغيري العوامل املرتبطة ب�أ�سلوب احلياة والتي ميكن
ال�سمنة ،مبا ي�ساعد يف خلق جمتمع �أكرث
�أن ت�سبب ُ
ً
ن�شاطا وحيوية و�صحة يف �أبوظبي ،وذل��ك من خالل
الت�أثري على كل الأط��راف امل�شاركة يف التنمية املبكرة
للطفل يف خمتلف نقاط االت�صال مع الطفل.
كما ت�سلط امل �ب��ادئ ال�ضوء على �أهمية ال �ت��زام �إمارة
�أبوظبي بر�ؤية خا�صة لتنمية الطفولة املبكرة ت�شمل
"جميع الأط �ف ��ال� ،أي�ن�م��ا ك��ان��وا ،وب �� �ص��ورة دائمة"،
وا�ستدعاء تقدمي حلول ناجعة العمل على مواءمة
�أ�سلوب حياة ن�شط مع امل�شاركة االجتماعية التي يتم
تعزيزها من خالل �إ�شراك جميع الهيئات احلكومية
ذات ال�صلة ،و�أولياء الأمور ومقدمي الرعاية واملعلمني
ومقدمي اخلدمات ال�صحية ب�صورة م�ستمرة ووا�ضحة
متامًا.
وتن�ص املبادئ على منح توفري فر�ص اللعب للأطفال
�أول��وي��ة رئي�سية ،فرغم �أن ذل��ك الأم��ر غال ًبا م��ا يتم
جتاهله يف املنزل وكذلك يف املدر�سة� ،إال �أنه يعد �أم ًرا
حيو ًيا يف تعزيز ق��درات الطفل على تطوير املهارات
االجتماعية والعاطفية واجل�سدية الأ�سا�سية .فاللعب،
��س��واء ك��ان منظ ًما �أو غ�ير منظم� ،أم��ر بالغ الأهمية
بالن�سبة لقدرة الطفل على تعلم امل�شاركة والت�سامح،
والفهم ،وتطوير م�ه��ارات ح��ل امل�شكالت والنزاعات،
واملهارات اللغوية ،كما �أن له دور كبري يف النمو ال�صحي
للطفل بدن ًيا ومعرف ًيا.
كما تويل املبادئ �أهمية كبرية لتزويد الوالدين باملعارف
والأدوات الالزمة مبا ي�ساهم يف ت�سخري التكنولوجيا
ب�شكل �إيجابي يف عملية منو الطفل وتعلمه ،وي�ضمن
ت��وف�ير �أم��اك��ن �آم�ن��ة ل�ل�أط�ف��ال ال�ستخدام الإنرتنت،
وت��رك��ز على امل���س��ؤول�ي��ات امل�ل�ق��اة على ع��ات��ق ال�شركات
للعمل ب�شكل ا�ستباقي بتبني مبادئ �أخالقية للت�صميم
التكنولوجي املوجه للأطفال.
ومب��ا �أن الطفل يتمو�ضع يف �صميم منظومة فيها

العديد من نقاط االت�صال التي تنطوي على �إمكانية
�إحداث �أثر �إيجابي �أو �سلبي على منو الطفل و�سلوكه.
لذلك تدعو املبادئ �إىل منا�صرة الطفل عرب كامل هذه
املنظومة ،وم�ساعدة الأط�ف��ال على ال�شعور بذواتهم
حتى وهم يف �سن مبكرة جدًا.
و�أجن��زت جمموعات االبتكار املعريف عملها يف تقدمي
التو�صيات ،حتت �إ�شراف �سي�سيليا فاكا جونز ،و�سعادة
عمر �سيف غبا�ش ،وت�ضمن العمل الذي ا�ستمر لنحو
�ستة �أ�شهر عقد  110اجتماعًا لأع�ضاء جمموعات
االب �ت �ك��ار امل �ع��ريف ،ف���ض�ًلااً ع��ن �أك�ث�ر م��ن  60مقابلة
ر�سمية م��ع جمموعة خم�ت��ارة م��ن �أ�صحاب العالقة،
و 10جل�سات لتبادل املعلومات والأفكار.
ريا
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و� �ض �م��ت جم �م��وع��ات االب� �ت� �ك ��ار امل� �ع �
ً
بتخ�ص�صات خمتلفة يف جمال تنمية الطفولة املبكرة،
م��ن �أك��ادمي �ي�ي�ن وب��اح �ث�ين وم �ق��دم��ي رع��اي��ة �صحية
و�شخ�صيات م�ؤثرة يف حقل ال�سيا�سة ،ومتخ�ص�صني
يف جم��ال الإع�ل�ام والرتفيه املوجه للأطفال ،وقادة
�شركات عاملية ،وم�ست�شارين فنيني .ويعمل �أع�ضاء
جمموعات االبتكار املعريف يف العديد من امل�ؤ�س�سات
العاملية امل��رم��وق��ة ،مثل اليوني�سف ،والبنك الدويل،
وال�ي��ون���س�ك��و ،وج��ام�ع��ة ه��ارف��ارد ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل عدد
من ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال التكنولوجيا
والرتفيه ،مثل جوجل ،و�إيكيا ،ومايكرو�سوفت ،و�آبل،
و�إنتل الب�س.
من جانبها ،قالت �سي�سيليا فاكا جونز" :عندما �شكلنا
جمموعات االبتكار املعريف املتميزة هذه ،و�ضعنا ن�صب
�أعيننا برنامج عمل طموح ق��ادر على �إح ��داث تغيري
حقيقي وبناء بيئة �صحية وداع�م��ة لأطفالنا .ونحن
متحم�سون للغاية ل�ل�أف �ك��ار امل�ب�ت�ك��رة وال� ��ر�ؤى التي
قدمتها ه��ذه امل�ج�م��وع��ات� ،إذ �أن �ن��ا واث �ق��ون بقدرتها
على �إح��داث ت�أثري �إيجابي كبري على تنمية �أطفالنا
يف �أبوظبي ،و�إمكانية نقل هذه التجربة وتنفيذها يف

�أماكن �أخرى حول العامل".
و�ستعمل هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة على تنقيح
ال�ت��و��ص�ي��ات امل�ق�ترح��ة وت�صنيفها بح�سب �أولويتها،
والقيام بالتح�ضريات املنا�سبة الختبار هذه التو�صيات،
بال�شراكة مع جمموعة وا�سعة من ال�شركاء من هيئات
ح�ك��وم�ي��ة و��ش�ب��ه ح�ك��وم�ي��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ات م��ن القطاع
اخل��ا���ص .كما �سيتم الإع�ل�ان ع��ن القائمة النهائية
املعتمدة م��ن التو�صيات املقرتحة يف منتدى مبادرة
"وِد" الذي من املقرر �أن ينعقد العام املقبل .2022
وكانت مبادرة "وِد" العاملية قد ت�أ�س�ست يف بداية هذا
العام ،برعاية �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س دي��وان ويل عهد �أبوظبي ،رئي�س هيئة
�أبوظبي للطفولة املبكرة .وتتمثل مهمتها يف تعزيز
االب �ت �ك��ار وال�ت�م�ي��ز مل�ن�ظ��وم��ة تنمية ال�ط�ف��ول��ة املبكرة
يف �أب��وظ�ب��ي ،وامل�ساهمة بتعزيز دور الهيئة يف رعاية
ومتكني جيل من ال�شباب الواعي ،الذي يتمتع باملعرفة
واملهارات الالزمة ملواجهة التحديات املجتمعية �سريعة
التغري ،وامل�ساهمة يف بناء جمتمع �أف�ضل.
وت�ستند جمموعات االبتكار املعريف يف عملها �إىل عدد
م��ن امل �ب��ادئ الرئي�سية ال�ت��ي ت��أخ��ذه��ا بعني االعتبار،
كمالحظة العوامل املرتبطة ب�أ�سلوب احل�ي��اة والتي
قد ت�شكل خماطر على الطفل والأ�سرة واملجتمع ككل،
ف�ضلاً عن الدور املركزي الذي تلعبه �إمارة �أبوظبي يف
االل�ت��زام بر�ؤية خا�صة لتنمية الطفولة املبكرة تقوم
على �شمول "جميع الأط �ف��ال� ،أينما ك��ان��وا ،وب�صورة
دائمة".
ويتطلب تقدمي حلول ناجعة القيام مبواءمة �أ�سلوب
حياة ن�شط مع امل�شاركة االجتماعية التي يتم تعزيزها
من خالل �إ�شراك جميع الهيئات احلكومية ذات ال�صلة،
و�أولياء الأم��ور ومقدمي الرعاية واملعلمني ومقدمي
اخلدمات ال�صحية ب�صورة م�ستمرة ووا�ضحة متامًا.
كما تنطلق جم�م��وع��ات االب�ت�ك��ار امل�ع��ريف م��ن �ضرورة
جعل لعب وم�شاركة الأطفال �أولوية رئي�سية يف تنمية
الطفولة املبكرة .ملا ميثله ذل��ك من ��ض��رورة حيوية
لتعزيز قدرة الطفل على تطوير املهارات االجتماعية
والعاطفية واجل�سدية الأ�سا�سية� .إىل جانب �ضرورة
تزويد الوالدين باملعارف والأدوات الالزمة لت�سخري
التكنولوجيا ب�شكل �إي�ج��اب��ي يف عملية تعلم الطفل
ومنوه .وت�شجيع ال�شركات على تبني مبادئ �أخالقية
للت�صميم التكنولوجي املوجه للأطفال لتعزيز الأثر
الإيجابي للتكنولوجيا و�ضمان اال�ستخدام ال�صحي
لها من قبل الأطفال.
وت��درك جمموعات االبتكار املعريف وج��ود العديد من
نقاط االت�صال املختلفة يف منظومة تنمية الطفولة
املبكرة �سواء يف املنزل �أو املدر�سة .لذلك تقوم تو�صياتها
على دعم الطفل عرب خمتلف هذه النقاط ،و�إ�شراك
جميع املعنيني كل بح�سب موقعه يف هذه املنظومة.

لر�سم م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية

زكي ن�سيبة ي�ؤكد  :معر�ض �إك�سبو  2020دبي ر�سالة ُملهمة ّ
موجهة جلميع دول العامل
•• ابوظبي -الفجر

�أكد معايل زكي �أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة  ,الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات
العربية املتحدة �أن معر�ض �إك�سبو  2020دبي يعد
من �أهم الأح��داث الثقافية والعلمية واالقت�صادية يف
العامل،
وذك ��ر يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح��ايف �أن االف �ت �ت��اح امل�ب�ه��ر لهذا
احل� ��دث ال�ك�ب�ير � ,أث �ب��ت ق� ��درة �أب �ن ��اء الإم � � ��ارات على
ا�ست�ضافة وتنظيم �أهم معر�ض يف العامل على الإطالق
حيث ت�شارك فيه  192دولة ب�أجنحة �إبداعية تعك�س
ثقافاتها املختلفة يف �أجواء من الت�سامح والتعاي�ش .
و�أ� �ض��اف ق��ائ� ً
لا " مي�ث��ل امل�ع��ر���ض دع �م �اً ك �ب�يراً لتعايف
االقت�صاد العاملي من �آثار �أزمة جائحة "كوفيد،"-19
حيث �أخ��ذ «�إك�سبو  2020دب��ي» على عاتقه ر�سالة
�وج�ه��ة جلميع دول ال �ع��امل ،ولفئة ال�شباب
مُلهمة م� ّ
حتديداً� ،إذ تتج�سد هذه الر�سالة يف �شعار املعر�ض وهو
"توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ،فدبي تدعو جميع
العقول وجميع املبدعني �إىل �أر���ض اخل�ير ،الإمارات،
كي ير�سموا معها مالمح مل�ستقبل �أف�ضل للب�شرية.
وم �� �ض��ي ي �ق��ول " لأن ال �� �ش �ب��اب يف ��ص�م�ي��م مبادرات
«�إك�سبو 2020دب� ��ي» ،ف �ه��ذه ف��ر��ص��ة ف��ري��دة يجب
اال�ستفادة منها من ثالثة جوانب :الأول هو اجلانب

العملي ،حيث يوفر اكت�ساب اخلربة من خالل امل�شاركة
يف ملتقى «ي��وث ك��ون�ي�ك��ت»� ،أم��ا اجل��ان��ب ال�ث��اين فهو
اجلانب الفكري من خالل �إظهار القدرات الإبداعية
لل�شباب �أمام العامل� ،أما اجلانب الثالث فهو الثقايف،
ح�ي��ث ي�ت� ّم م��ن خ�لال��ه االط�ل�اع ع�ل��ى ث�ق��اف��ات العامل
وتعريف العامل بثقافتنا العربية الأ�صيلة.
واعترب معاليه ان اك�سبو  2020دب��ي يعترب فر�صة
مثالية ل��دى ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة لإثبات
ح�ضورها الإبداعي جنبا اىل جنب مع بقية ال�شركات
العاملية يف املعر�ض.
وق��ال ان��ه نظراً لكون االقت�صاد الإب��داع��ي يُع ّد رافداً
مهماً للنمو االقت�صادي العاملي واملحلي ،و�أن الثقافة
ُتعترب حموراً �أ�سا�سياً يف هذا االقت�صاد ،يُر ّكز معر�ض
�إك�سبو  2020دبي على ال��دور الكبري لل�شباب املبدع
يف دفع عجلة التنمية املُ�ستدامة ،فهم الطاقات التي
تقودنا نحو الريادة يف هذا املجال ،والتي ُت�سهم يف دمج
ال�صناعات الثقافية والإبداعية يف االقت�صاد املحلي،
لكي ت�صبح جزءاً من االقت�صاد احلقيقي.
و�أو��ض��ح ان القطاع الإب��داع��ي يف ال��دول��ة �أث�ب��ت خالل
جائحة كوفيد -19م��رون�ت��ه ،وق��درت��ه على مواجهة
ال�ت�ح� ّدي��ات وا�ستثمار ال�ف��ر���ص ال��واع��دة ال�ت��ي ظهرت
م�ؤخراً ،خ�صو�صاً االقت�صاد الثقايف الرقمي ،لذا جاءت
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل

م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ك��ي ي �ك��ون امل ُ�ن �ت��ج ال �ث �ق��ايف والإب ��داع ��ي �أح ��د الروافد
حاكم دب��ي "رعاه اهلل"� ،إىل وزارة الثقافة وال�شباب االقت�صادي خالل ال�سنوات الع�شر املُقبلة ليكون من
لإع��داد ا�سرتاتيجية وطنية مُتكاملة لتطوير قطاع �أه��م ع�شر �صناعات يف ال��دول��ة من حيث املُ�ساهمة يف
ال�صناعات الثقافية والإبداعية يف ا إلم��ارات ،والعمل الناجت املحلي الإجمايل.

اختتام م�شاركة �شرطة �أبوظبي وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين مبعر�ض ال�صيد والفرو�سية 2021
•• �أبوظبي-الفجر

اختتمت �شرطة �أبوظبي وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين
م�شاركتها يف املعر�ض ال��دويل لل�صيد والفرو�سية -
�أب��وظ�ب��ي  " 2021ال��ذي اختتم فعالياته يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وت�أتي امل�شاركة يف �إط��ار احلر�ص على تعريف الزوار
ب�برام��ج وخ��دم��ات �شرطة �أب��وظ�ب��ي املختلفة لتعزيز
ال��وع��ي الأم� �ن ��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي  ،م��ن خ�ل��ال ع ��دد من
املديريات والإدارات امل�شاركة يف املعر�ض.
و��ش��ارك��ت يف امل�ع��ر���ض م��ن �شرطة �أب��وظ�ب��ي ك� ً
لا م��ن :
مديرية املرور والدوريات  ،و�إدارة املرا�سم والعالقات
ال�ع��ام��ة (ق�سم امل ��وروث ال�شرطي  ،وف��رق��ة مو�سيقى
ال���ش��رط��ة )و�إدارة التفتي�ش الأم �ن��ي ( )K9و�إدارة
اخلدمات الطبية ،و �إدارة املعلومات الأمنية ،ومكتب
�ش�ؤون ال�شرطة الن�سائية ،ومركز التدريب االفرتا�ضي
ب�أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية
،و�إدارة ال��دوري��ات اخل��ا��ص��ة ( اخل�ي��ال��ة  ،والدراجات
الهوائية والنارية ) وعدد من عنا�صر كلنا �شرطة.
وت�ع��رف ال��زوار على دوري��ة " توعية " التابعة لإدارة
اخل��دم��ات الطبية  ،وه��ي ع �ب��ارة ع��ن ح��اف�ل��ة جمهزة
للعمل يف خمتلف املواقع الداخلية واخلارجية و تعترب
�صديقة للبيئة با�ستخدام التكنولوجيا الرقمية يف
املادة التوعوية عرب م�سح كود  QRبالهواتف الذكية

�صممت ب�شكل دق�ي��ق وج��اه��زي��ة عالية للم�شاركة يف
ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ع��ار���ض وامل��دار���س للم�ساهمة يف ن�شر
الوعي ال�صحي والوقائي.
ومت جتهيز الدورية ب�أحدث الو�سائل التقنية ال�سمعية
والب�صرية لتلبي احتياجات اجلمهور بنظام الت�سجيل

الذكي ببطاقة الهوية للح�صول علي كافة الفحو�صات
الأولية واال�ست�شارات ال�صحية واال�ستفادة من الن�صائح
والإر�شادات .و قدم مركز التدريب االفرتا�ضي التابع
لأكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية
نظام الواقع االفرتا�ضي لقيادة املركبة  ،كما حر�ص

مكتب �ش�ؤون ال�شرطة الن�سائية على امل�شاركة بعر�ض
ف�ي�ل��م وث��ائ �ق��ي ي �ت �ن��اول ع��ر� �ض �اً لإجن� � ��ازات ال�شرطة
الن�سائية يف ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ومتكينها يف خمتلف
املجاالت والتخ�ص�صات الأمنية وال�شرطية.
ومن جانبها عر�ضت هيئة �أبوظبي للدفاع املدين روبوت
الإطفاء الآيل وقدمت توعية جمتمعية عن التدريب
ع�ل��ى م�ط�ف��أة احل��ري��ق االل�ك�ترون�ي��ة ل ��زوار املعر�ض.
و�أك��دت الهيئة اهتمامها بتعزيز خططها التطويرية
ال�شاملة والتعريف بخدمات الأمن وال�سالمة  ،لقيا�س
مدى ر�ضا اجلمهور عنها  ،وفق منهج عقيدة التكامل
بني فرق العمل واجلمهور امل�ستفيد .
ومت عر�ض روب��وت الإط�ف��اء الآيل وب�ي��ان ق��درت��ه على
مكافحة احل��رائ��ق واال��س�ت�ج��اب��ة حل ��االت ال �ط��وارئ و
التعامل مع املعلومات العامة بنظام التحكم عن بعد
وب���س�ي�ن��اري��وه��ات حت��اك��ي ع�ن��ا��ص��ر الإط� �ف ��اء ،ح�ي��ث مت
ت�صميمه ب�أعلى معايري اجلودة مع الرتكيز على املتانة
و ق��درة التحمل العالية �ضمن ��ش��روط و موا�صفات
�أم�ن�ي��ة ب��دق��ة عالية طبقت عليه ال���ش��روط واالحكام
العاملية ومعايري التميز يف دولة الإمارات.
كما عر�ضت الهيئة مادة توعوية عن روبوت الإطفاء
الآيل يف حاالت حدوث حوادث و برامج توعوية �أخرى
لتعزيز الثقافة الوقائية لإي���ص��ال الر�سالة بو�ضوح
جلميع زوار املعر�ض وتوفري مناخ �آم��ن ملجتمع خال
من احلوادث.
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تدار الكثري من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
من املنزل بعد �أن �أدى انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد
�إىل فر�ض احلظر يف �أغلب دول العامل ،ولكن ما زالت
�إدارات هذه امل�ؤ�س�سات وال�شركات تبحث عن طرق ملراقبة
�أداء العمل من املنزل ،وذلك با�ستخدام برامج املراقبة
والكامريات.

درا�سة تظهر ارتباطا بني بع�ض امل�ضادات احليوية
وزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون
�أظهرت درا�سة �أجريت على �أكرث من � 40ألف حالة �سرطان
يف ال�سويد� ،أن تناول امل�ضادات احليوية قد يزيد من خطر
الإ�صابة ب�سرطان القولون بعد � 5إىل � 10سنوات من تناول
هذه العقاقري.
و�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن امل�ضادات احليوية ميكن
�أن ت�سبب تغيريات دائمة يف ميكروبيوم الأم�ع��اء ،جمتمع
امل �ي �ك��روب��ات ال �ت��ي ت�ع�ي����ش يف اجل �ه��از ال�ه���ض�م��ي ،و�أن هذه
التغيريات قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون.
والآن ،يف �أك�بر درا�سة وبائية ال�ستك�شاف هذا الرابط على
الإطالق� ،أفاد الباحثون ب�أن اخلطر املتزايد قد يكون خا�صا
بال�سرطانات يف ما ي�سمى القولون القريب ،وهو جزء من
ال�ق��ول��ون ال��ذي يت�صل ب��الأم�ع��اء الدقيقة وي�ب��د�أ يف اجلزء
ال�سفلي الأمين من البطن.
وقالت امل�ؤلفة الرئي�سية يف الدرا�سة� ،صوفيا هارليد ،باحثة
ال�سرطان يف جامعة �أوميا يف ال�سويد" :من الوا�ضح جدا،
عندما نظرنا �إىل البيانات� ،أنها حم�صورة جدا يف القولون
القريب �أو الأمين".
ويف الواقع ،كان خطر الإ�صابة بال�سرطان املرتبط بامل�ضادات
احليوية �أكرب يف بداية القولون القريب ،امل�سمى "القولون
ال�صاعد" ،والذي ميتد من �أ�سفل البطن �إىل �أعلى ميينه.
والأ�شخا�ص الذين تناولوا امل�ضادات احليوية لأكرث من �ستة
�أ�شهر كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�سرطان ،وفقا للدرا�سة
التي ُن�شرت يف جملة Journal of the National
 Cancer Instituteالأربعاء املا�ضي.
وب��امل �ق��ارن��ة م��ع الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن مل ي�ت�ن��اول��وا م�ضادات
حيوية ،ف�إن ه�ؤالء الأفراد لديهم فر�صة
�أك�ب�ر بن�سبة 17%
ل �ل ��إ�� � �ص � ��اب � ��ة
با ل�سر طا ن
يف

القولون ال�صاعد.
وم��ع ذل��ك ،وج��د الفريق �أن��ه حتى اجلرعات ق�صرية الأمد
من امل�ضادات احليوية حتمل خماطر الإ�صابة بال�سرطان،
و�إن كانت �أقل بكثري مما �شوهد يف الأنظمة التي ا�ستمرت
لأ�شهر .وقالت هارليد �إن هذه البيانات قد توفر �سببا �آخر
لكبح الإف��راط يف و�صف امل�ضادات احليوية� ،إىل جانب منع
ظهور جراثيم خارقة مقاومة للم�ضادات احليوية.
وا�ستخدمت الدرا�سة اجلديدة بيانات من ال�سجل ال�سويدي
ل�سرطان القولون وامل�ستقيم لتحديد ع�شرات الآالف من
مر�ضى �سرطان القولون وامل�ستقيم الذين مت ت�شخي�صهم
بني عامي  2010و.2016
و�سمحت البيانات من �سجل الأدوي��ة املو�صوفة ال�سويدي
للفريق بتتبع ا�ستخدام ه�ؤالء املر�ضى للم�ضادات احليوية
بني عامي  2005و .2016كما قارنوا مر�ضى ال�سرطان
ب�أكرث من � 200ألف �شخ�ص خال من ال�سرطان من عموم
ال�سكان ال�سويديني.
ويف حني ك�شف الفريق عن وجود �صلة وا�ضحة بني ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية وال�سرطان يف القولون ال�صاعد ،مل يجدوا
مثل ه��ذا االرت�ب��اط بال�سرطانات يف �أي ج��زء من القولون
البعيد �أو امل�ستقيم.
و�أراد ال�ف��ري��ق حت��دي��د ��س�ب��ب ت�سبب الأدوي � ��ة يف الإ�صابة
بال�سرطان يف القولون القريب (القولون ال�صاعد) .وللقيام
ب��ذل��ك ،بحثوا يف �سجل الأدوي ��ة امل��و��ص��وف ع��ن ميثينامني
هيبورات ،وهو دواء ي�ساعد يف منع التهابات امل�سالك البولية
ل��دى الأ�شخا�ص الذين ي�صابون بها
ب�شكل متكرر.
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و�أو� �ض �ح��ت ه��ارل �ي��د �أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت ��أث�ي�ره امل�ضاد
للبكترييا� ،إال �أن الدواء ال يغري ميكروبيوم الأمعاء لأنه ال
ميكن تن�شيطه �إال من خالل ارتفاع حمو�ضة البول .وبناء
على النظرية القائلة ب�أن امل�ضادات احليوية تزيد من خطر
الإ�صابة بال�سرطان عن طريق العبث ببكترييا الأمعاء ،ال
ينبغي ربط ميثينامني هيبورات بنف�س املخاطر املتزايدة.
ويف ت�صفية جميع بياناتهم ،وجد الفريق �أن هذا هو احلال:
فقط امل�ضادات احليوية التي ت�ؤثر على بكترييا الأمعاء،
ول�ي����س ميثينامني ه �ي �ب��ورات ،ه��ي ال�ت��ي �أظ �ه��رت ارتباطا
ب�سرطان القولون.
وت��دع��م ه ��ذه ال�ن�ت��ائ��ج االرت� �ب ��اط ب�ي�ن امل �� �ض��ادات احليوية
وال���س��رط��ان ،لكن ال��درا��س��ة ال ت��زال ت��واج��ه بع�ض القيود.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،مل تت�ضمن جم�م��وع��ات ال�ب�ي��ان��ات �أي
معلومات عن النظام الغذائي للأفراد �أو ع��ادات التدخني
�أو تعاطي الكحول ،وكلها ميكن �أن تزيد �أي�ضا من خطر
الإ�صابة ب�سرطان القولون .وباملثل ،مل يتمكن الباحثون
من حتديد املر�ضى الذين قد يتناولون امل�ضادات احليوية
حلالة مر�ضية كامنة مثل مر�ض التهاب الأمعاء ،املرتبط
�أي�ضا ب�سرطان القولون .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوفر ال�سجل
ال�سويدي للأدوية املو�صوفة معلومات عن و�صفات الأدوية،
ولكن ال ميكن �أن يعك�س ما �إذا كان الأف��راد قد انتهوا من
دورة كاملة من امل�ضادات احليوية.
ولكن لأن الدرا�سة كبرية جدا ،ف�إنها "ت�شري بالت�أكيد �إىل
االجتاه ال�صحيح" ،على حد قول هارليد.
ويف غ�ضون ب�ضع �سنوات ،ي�أمل الفريق يف �إجراء درا�سة
متابعة �أك�بر ،عندما تتوفر املزيد من البيانات،
وه��م مهتمون مبعرفة م��ا �إذا ك��ان��ت �أنواع
فرعية معينة من �سرطان القولون
تظهر ارتباطا �أق��وى بامل�ضادات
احليوية.

عادة نوم "مير بها اجلميع تقريبا" تهدد
الن�ساء بخطر م�ضاعف للوفاة يف �سن مبكرة

ك�شفت درا�سة مقلقة �أن الن�ساء الالئي ي�ستيقظن يف الليل تزيد احتمالية موتهن يف �سن مبكرة مبقدار
ال�ضعف.وعلى الرغم من الإح�صائيات املذهلة ،يقول الأطباء �إن ب�إمكان الإناث تقليل املخاطر عن
طريق حجب الأ�صوات ب�سدادات الأذن �أو عالج ال�شخري �أو فقدان الوزن ،حيث بحثت الدرا�سة التي
�شملت � 8آالف رجل وامر�أة ،يف "اليقظة الالواعية" �أثناء الليل ،والتي مير بها اجلميع تقريبا.
ويحدث اال�ستيقاظ من النوم كجزء من قدرة اجل�سم على
اال�ستجابة للمواقف التي يحتمل �أن تكون خطرة مثل
ال�ضو�ضاء والأمل ودرجة احلرارة والأ�ضواء.
وميكن �أن ي ��ؤدي ان�سداد التنف�س النومي� ،أح��د �أعرا�ض
انقطاع التنف�س �أثناء النوم ،وال��ذي ي�سبب ال�شخري� ،إىل
دفع ال�شخ�ص �إىل اليقظة الالواعية.

وهذه اللحظات ال�صغرية من اال�ستيقاظ لن يتم تذكرها
بال�ضرورة يف �صباح اليوم التايل ،ولكنها �ستجعل ال�شخ�ص
ي�شعر بالنعا�س طوال اليوم.
ووجدت الدرا�سة التي �أجرتها جامعة �أدياليد� ،أ�سرتاليا،
�أنه �إذا تكررت ،ف�إن هذه اال�ضطرابات ترتبط بارتفاع �ضغط
الدم من بني م�شاكل �صحية �أخرى.

وا�ستخدم الباحثون بيانات م��ن ث�لاث درا��س��ات منف�صلة
ارتدى فيها امل�شاركون جهاز مراقبة للنوم �أثناء نوم ليلة
واحدة.
وح�صل كل منهم على درجة مئوية من "عبء اال�ستيقاظ"،
وال �ت��ي ج�م�ع��ت ع��دد م ��رات ا�ستيقاظهم يف ال�ل�ي��ل ،ومدة
ا�ستيقاظهم ،ومقارنة املدة التي ق�ضوها يف النوم �إجماال.
ووق��ع متابعة امل�شاركني على م��دى ع��دة �سنوات ،تراوحت
بني �ست �سنوات يف املتو�سط و� 11سنة.
ووجد م�ؤلف الدرا�سة الرئي�سي ،الأ�ستاذ امل�ساعد ماتيا�س
بومرت ،وزمل�ا�ؤه �أن الن�ساء ي�ستيقظن يف الليل �أق��ل من
الرجال.
وم��ع ذل ��ك ،ب��دت ال �ت ��أث�يرات �أك�ب�ر ،ال �سيما يف م��ا يتعلق
بخطر الوفاة من م�شاكل القلب ،وهو م�صطلح عام يغطي
احل��االت التي ت�ؤثر على القلب �أو الأوعية الدموية ،مثل
ال�سكتة الدماغية �أو النوبة القلبية.
وال�ن���س��اء ال�لائ��ي ي�ستيقظن يف ال�ل�ي��ل �أك�ث�ر م��ن غريهن
(مب� �ع ��دل  6.5%م ��ن وق� ��ت ن��وم �ه��ن ل �ي�ل�ا) يتعر�ضن
خلطر املوت من م�شاكل القلب بن�سبة ترتاوح بني 60%
و� 100%أك�ث�ر م��ن ال�ن���س��اء ال�لائ��ي ينمن ن��وم��ا عميقا
ليال.
وكان خطر تعر�ضهن للوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية  12.8%مقارنة بـ  6.7%لدى الن�ساء الالئي
ال ي�ستيقظن ليال.
كما زاد خطر ال��وف��اة م��ن جميع الأ� �س �ب��اب ،ل��دى الن�ساء
الالتي يعانني من "اليقظة الالواعية" بن�سبة ترتاوح بني

 20%و.60%
وكانت النتائج �أقل �أهمية لدى الرجال ،وفقا للدرا�سة التي
ُن�شرت يوم الثالثاء يف جملة European Heart
 ،Journalحيث �أن �أولئك الذين ا�ستيقظوا ليال ،كانوا
عر�ضة خلطر املوت من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية �أو
�أي �سبب بن�سبة � 13.4%إىل  ،33.7%مقارنة بـ 9.6%

�إىل  28%يف الرجال الذين مل ي�ستيقظوا كثريا.
وقالت امل�ؤلفة امل�شاركة يف ال��درا��س��ة ،دومينيك لينز ،من
املركز الطبي بجامعة ما�سرتيخت� ،إنه من غري الوا�ضح
�سبب وجود اختالف بني اجلن�سني .لكنها �أ�شارت �إىل �أنه
ميكن تف�سريه ب��االخ�ت�لاف��ات يف كيفية ا�ستجابة اجل�سم
لال�ستيقاظ يف الليل.
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اليوم ..انطالق معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة ال�شم�سية
•• دبي-وام:

تنطلق ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء ال ��دورة ال �ـ  23م��ن معر�ض
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ ويتيك�س” ودبي
للطاقة ال�شم�سية حتت �شعار “ يف طليعة اال�ستدامة
“ ال��ذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دب��ي بتوجيهات
كرمية م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” وحت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
�أح �م��د ب��ن �سعيد �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س املجل�س الأعلى
للطاقة يف دبي.
ي�ستمر املعر�ض حتى � 7أكتوبر اجلاري يف مركز دبي
للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دبي وميتد على م�ساحة
تزيد على  29,200مرت مربع يف القاعات ال�شمالية
 1A/و 1Bو 1Cو 2Aو 2Bويف القاعات
اجلنوبية  1Aو 1Bو.1C
وا�ستقطب املعر�ض هذا العام �أكرث من � 1200شركة
من  55دول��ة و 61م�ؤ�س�سة راعية �إ�ضافة �إىل 10
�أجنحة دول هي اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية
م�صر العربية و�إيطاليا و�سوي�سرا و�أملانيا وبلجيكا
و�أيرلندا وبولندا وكوريا اجلنوبية وت�شيلي.
وج��ددت هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي دعوتها للجمهور
وامل�خ�ت���ص�ين وط �ل�اب امل ��دار� ��س واجل��ام �ع��ات لزيارة
امل �ع��ر���ض وال �ت �ع��رف �إىل �آخ� ��ر ال� �ت� �ط ��ورات و�أح� ��دث
ال�ت�ق�ن�ي��ات يف ق �ط��اع��ات امل �ي��اه وال �ط��اق��ة التقليدية
واملتجددة والبيئة وامل�شاركة يف الندوات وور�ش العمل
املتخ�ص�صة واجلل�سات النقا�شية التي تنظم خالل
امل �ع��ر���ض مب �� �ش��ارك��ة خ �ب�راء وخم�ت���ص�ين يف خمتلف
جم��االت االقت�صاد الأخ�ضر وامل��دن الذكية واالبتكار
وال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة .و�أك� ��د م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حممد
ال�ط��اي��ر الع�ضو امل�ن�ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي رئي�س وم�ؤ�س�س معر�ض ويتيك�س
ودب��ي للطاقة ال�شم�سية �أن هذه ال��دورة من املعر�ض
ت�شكل فر�صة ا�ستثنائية للعار�ضني وال��زوار ليكونوا
جزءاً من �أول �إك�سبو دويل يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا و�أحد �أوائل الفعاليات الكربى
يف العامل منذ بدء جائحة “ كوفيد.»19-
و�أ��ض��اف �أ�صبح “ويتيك�س ودب��ي للطاقة ال�شم�سية”
�أك �ب��ر م �ع��ر���ض م ��ن ن��وع��ه يف امل �ن �ط �ق��ة و�أح � ��د �أك�ب�ر
امل �ع��ار���ض املتخ�ص�صة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل ويوفر
فر�صة فريدة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية والعاملية
ال��س�ت�ع��را���ض منتجاتها وخ��دم��ات�ه��ا وت �ب��ادل �أف�ضل
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امل �م��ار� �س��ات واخل �ب��رات م��ع امل �� �ش��ارك�ين م��ن خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل وي�شكل فر�صة لعقد ال�صفقات وبناء
ال�شراكات واالطالع على �أحدث التقنيات واالبتكارات
والتعرف �إىل احتياجات ال�سوق يف ظل زيادة االعتماد
ع�ل��ى ت�ق�ن�ي��ات ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال�ن�ظ�ي�ف��ة يف دولة
الإم��ارات واملنطقة ب�شكل ع��ام .و�أ�شار معاليه �إىل �أن
املعر�ض ي�شكل فر�صة �سنوية للتع ّرف على التطورات
املت�سارعة والتحديات التي ت�شهدها قطاعات الكهرباء
وامل �ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة وال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ط��اق��ة املتجددة
والنظيفة والبحث ع��ن �أف�ضل احل�ل��ول واملمار�سات
ملواجهة التحديات البيئية عالوة على تبادل الأفكار
واخل �ب�رات ومناق�شة �أح ��دث التقنيات واحل �ل��ول يف
جم��االت االقت�صاد الأخ�ضر وامل��دن الذكية واالبتكار
والتنمية امل�ستدامة.
وتعقد هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي  17جل�سة وندوة
نقا�شية متخ�ص�صة مب���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن اخل�ب�راء
واملخت�صني م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل خ�لال اليوم
الأول من الدورة الـ  23من معر�ض تكنولوجيا املياه
والطاقة والبيئة /ويتيك�س /ودبي للطاقة ال�شم�سية
وت��رك��ز جل�سات ال�ي��وم الأول م��ن امل�ع��ر���ض على �أبرز
العوامل امل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة
واحل��د من االنبعاثات الكربونية وحتفيز االزدهار.
وتناق�ش جل�سة “الطاقة املفتوحة نقلة نوعية يف
حتقيق “�صفرية الطاقة” ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات

اخل��دم��ات �ي��ة امل�ستقبلية ع�ل��ى � �ض��وء ال �ت �ح��ول الذي
ي�شهده ق�ط��اع ال�ط��اق��ة وال �ن��اجت ع��ن ت�ط��ور التقنيات
اجل��دي��دة وت �غ�ير ��س�ل��وك امل�ستهلك وزي � ��ادة م�صادر
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة .وت��رك��ز جل�سة “حتفيز التحول
امل�ستدام لل�شركات :الفر�ص والتحديات” على دور
ال�شركات من جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا بو�صفها حمركا م�ستداما للتحول
�إىل احلد من االنبعاثات الكربونية والأهداف املرجوة
لعام � 2030إ�ضافة �إىل الفر�ص والتحديات التي
تعيق حتقيق هذه الأهداف.
وتنظم الهيئة �أي���ض�اً جل�سات “حتلية م�ي��اه البحر
بالطاقة غ�ير التقليدية”؛ و”طاقة ذكية مل�ستقبل
م�ستدام”؛ و”الطاقة املتجددة”؛ و”ال�شبكات املرنة
و�إزال ��ة الكربون”؛ و”حلول العدادات”؛ و”الذكاء
املعزز يف �إدارة الأ�صول”؛ و”من�صة ال�شبكة الذكية
لهيئة كهرباء ومياه دبي  -ق�صة جناح!”؛ و”العدادات
الذكية يف املدينة الذكية”؛ و”تقييم ال�ضرر الرقمي -
االبتكار يف �إدارة دورة حياة الأ�صول”؛ و”تعزيز الذكاء
اال�صطناعي  -التكلفة املثلى للكهرباء وال�سالمة
الن�شطة”؛ و”التقنيات النا�شئة لأنظمة الأمن املادي
يف البنية التحتية للم�ؤ�س�سات اخلدماتية».
ويف جل�سة “متكني امل ��ر�أة لتتوىل �أدواراً ق�ي��ادي��ة يف
حت ��ول الطاقة” ت �� �ش��ارك ن �� �س��اء رائ � ��دات يف جمال
الطاقة املتجددة �أفكارهن حول �سبل ت�شجيع املزيد

م��ن ال�ن���س��اء ع�ل��ى ت ��ويل �أدوار ق �ي��ادي��ة يف ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف الطاقة املتجددة .وتركز
جل�سة “االقت�صادي الدائري� :أم��ل النمو امل�ستدام”
على امل�ب��ادرات التي تهدف �إىل جعل االقت�صاد �أكرث
ا�ستدامة من خالل تقليل النفايات ب�شكل كبري؛ فيما
ي�ق��دم نخبة م��ن ر�ؤ� �س��اء �شركات متعددة اجلن�سيات
خ�ل�ال ج�ل���س��ة “كفاءة ال �ط��اق��ة :خ �ط��ط وتوقعات
امل�ستقبل” �شرحاً واف�ي�اً ح��ول خططهم امل�ستقبلية
ل�ت�خ�ف�ي����ض ا� �س �ت �خ��دام ال� �ط ��اق ��ة .وت� �ت� �ن ��اول جل�سة
“الهيدروجني امل �ت �ج��دد :حم��رك �أ��س��ا��س��ي لت�سريع
احلد من االنبعاثات الكربونية” �أح��دث م�ستجدات
�إن�ت��اج وتخزين الهيدروجني املتجدد بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخداماته املحتملة للحد من االنبعاثات الكربونية
ب�شكل ��س��ري��ع و�أك�ث�ر ت�ك��ام� ً
لا يف خمتلف القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة ي���ش��ار �إىل �أن م�ع��ر���ض ويتيك�س ودبي
للطاقة ال�شم�سية يتزامن م��ع ال ��دورة ال�سابعة من
“القمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر” التي تنظمها
هيئة كهرباء ومياه دبي واملنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ �� �ض ��ر ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جم �م��وع��ة م ��ن ال�شركاء
ال��دول�ي�ين ي��وم��ي  6و� 7أك�ت��وب��ر  2021حت��ت �شعار
“ح�شد اجلهود مل�ستقبل م�ستدام” مب�شاركة نخبة من
امل�س�ؤولني و�صناع ال�ق��رار من خمتلف �أن�ح��اء العامل
ملناق�شة �آليات التنمية امل�ستدامة ومنظومة التعاون
الدويل للو�صول �إىل اقت�صاد �أخ�ضر عاملي.

«�أراد» تبا�شر العمل باملرحلة الثانية من جممع مدار يف م�شروع اجلادة بال�شارقة

امل��راف��ق اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ع�ل��ى م�ق��رب��ة من
وحداتهم ال�سكنية.
وق��د ت��ول��ت ��ش��رك��ة زه��ا ح��دي��د العاملية
ت �� �ص �م �ي��م جم� � ّم ��ع م� � ��دار وال � � ��ذي يعد

الأكرب من نوعه على م�ستوى الإمارات
ال�شمالية مب�ساحة  1.9م�ل�ي��ون قدم
مربع وتت�ضمن امل��راف��ق احلالية مركز
ا�ستك�شاف اجل��ادة ورك��ن زاد للمطاعم

وطلبات ال���س�ي��ارات ومنطقة مغامرات
ل�ل�أط �ف��ال و� �س��اح��ة ل�ل�ت��زح�ل��ق و�سينما
جم��ان �ي��ة ل �ل �� �س �ي��ارات وق ��اع ��ة فعاليات
ومنطقة �ألعاب مائية وم�سرح خارجي.

وي �ق��ع م ��دار يف ق�ل��ب “ اجل� ��ادة “ �أكرب
م�شروع متعدد اال�ستعماالت يف تاريخ
ال�شارقة بقيمة مبيعات �إجمالية تبلغ
 24م�ل�ي��ار دره ��م ومت �ت��د اجل� ��ادة على
م�ساحة  24مليون قدم مربع حيث مت
تطويرها على �آخ��ر قطعة �أر���ض كربى
يف ق�ل��ب ال���ش��ارق��ة اجل��دي��د وت���ض��م بني
جنباتها جمموعة من الأحياء ال�سكنية
الع�صرية وجمموعة كبرية من املرافق
ال �ت �ج��اري��ة وال �ف �ن��دق �ي��ة والرتفيهية
والريا�ضية والتعليمية وال�صحية �ضمن
خم�ط��ط رئ�ي���س��ي مت ت�صميمه بعناية
م��ع ال �ع��دي��د م��ن امل �� �س��اح��ات اخل�ضراء
واملن�سقة.
ّ
ي �� �ش��ار �إىل �أن � ��ه ق ��د مت ��ت امل �ب��ا� �ش��رة يف
الأع �م��ال الإن���ش��ائ�ي��ة يف اجل� ��ادة يف عام
 2018ومت ت�سليم �أول جمموعة من
امل �ن��ازل ل�ل�م��ال�ك�ين م�ط�ل��ع  2021ومت
االنتهاء من  900منزل تقريباً �ضمن
املرحلة الأوىل م��ن امل���ش��روع ه��ذا العام
ك�م��ا ا�ستقبلت �أول م��در��س��ة يف اجلادة
طالبها خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي.

امل �� �ش�ترك ل��دع��م االق �ت �� �ص��اد الوطني
وت� ��وف �ي�ر ح� �ل ��ول مت��وي �ل �ي��ة وب ��رام ��ج
مبتكرة تتما�شى مع متطلبات املرحلة
احلالية والتوجهات امل�ستقبلة الهادفة
�إىل تعزيز القدرة التناف�سية لل�شركات
الإماراتية يف الأ��س��واق الدولية ودعم
انت�شارها على نطاق وا�سع».
وتعليقاًعلى االتفاقية ،قال ال�سيد �أحمد
حممد النقبي :ت�أتي هذه اخلطوة يف
�إط��ار حتقيق اال�سرتاتيجية اجلديدة
للم�صرف ،والتي تركز على دعم النمو
امل���س�ت��دام ل�لاق�ت���ص��اد الإم ��ارات ��ي ،من
خالل توفري التمويل بطرق مبا�شرة
�أو غ�ي�ر م�ب��ا��ش��رة ل�ل���ش��رك��ات الكربى
وال�صغرية واملتو�سطة ،وخا�صة تلك
ال �ع��ام �ل��ة يف ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ي� ،إىل
جانب فتح �أ�سواق جديدة لها لت�صدير
منتجاتها وتطوير بيئة �أعمالها.

و�أ� �ض ��اف ال�ن�ق�ب��ي“ :متثل االتفاقية
خ �ط��وة �إ� �ض��اف �ي��ة يف م���س�يرة التعاون
الوطني لإجن��از �أه��داف حكومة دولة
الإمارات وقيادتها الر�شيدة من خالل
تعزيز ال�شراكة ب�ين اجل�ه��ات العاملة
�ضمن املنظومة احلكومية مبا يكفل
املزيد من املرونة والكفاءة يف عمليات
الدعم ال�شاملة املقدمة للقطاع.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال���س�ي��د �سعيد حمد
ال� �ظ ��اه ��ري :ي �ع �م��ل م �ك �ت��ب �أبوظبي
ل �ل �� �ص ��ادرات ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر ت�سهيالت
ائتمانية للم�شرتين اخلارجيني على
�شكل قرو�ض و�ضمانات لتمكينهم من
��ش��راء �سلع وخ��دم��ات �إم��ارات�ي��ة ،وذلك
ل��زي��ادة م �ع��دالت ال �� �ص��ادرات الوطنية
وفتح �أ� �س��واق ج��دي��دة لها ،حيث ي�أتي
التعاون مع م�صرف الإمارات للتنمية
مبثابة خطوة متميزة يف �سياق ربط

ك��اف��ة ح�ل�ق��ات ال��دع��م امل �ق��دم للقطاع
ال�صناعي من التمويل �إىل بيئة العمل
و�صو ًال �إىل الت�سويق والت�صدير».
وتابع الظاهري بالقول:
“ن�سعى يف مكتب �أبوظبي لل�صادرات
�إىل امل�ساهمة يف بنــــاء اقت�صــاد وطني
م�ت�ن��وع وم �� �س �ت��دام م��ن خ�ل�ال متويل
ال �� �ص ��ادرات ال��وط �ن �ي��ة غ�ي�ر النفطية
وت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا ل�ل��دخ��ول واملناف�سة
يف الأ� �س��واق العاملية” ،الف �ت �اً �إىل �أن
�أبوظبي لل�صادرات يقدم قائمة وا�سعة
من اخليارات التمويلية ،حيث �ستتيح
لنا اتفاقية التعاون تعريف متعاملي
م�صرف الإم��ارات للتنمية بها وكيفية
اال�ستفادة منها.
وت �� �ش �م��ل جم� ��االت ال �ت �ع��اون مبوجب
االتفاقية تبادل البيانات املتاحة بني
الطرفني وو�ضع خطط لإيجاد فر�ص

متويلية م�شرتكة والو�صول �إىل حلول
مت��وي �ل �ي��ة م �ب �ت �ك��رة � �س �ت ��ؤدي بدورها
للم�ساهمة يف توفري م�صادر التمويل
ال�لازم��ة لتنمية ال���ص��ادرات وت�شجيع
ال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة ومنتجاتها على
الت�صدير �إىل خارج دولة الإمارات.
كما متهد االتفاقية الطريق لتنظيم
ور�� ��ش ع �م��ل م���ش�ترك��ة ب �ه��دف تعزيز
الوعي باملنتجات واخل��دم��ات املتبادلة
ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف منو
ال� ��� �ص ��ادرات الإم� ��ارات � �ي� ��ة ،والتعاون
امل�شرتك يف توحيد الإمكانيات حول
املبادرات وامل�شاريع لت�شجيع ال�صادرات
الوطنية مع �إمكانية الرتويج ملنتجات
وخ��دم��ات ك�لا ال�ط��رف�ين على املن�صة
االلكرتونية للطرف الآخر ،مما يتيح
للمتعاملني مع كال الطرفني التعرف
والو�صول �إىل خدمات الطرف الآخر.

•• ال�شارقة -وام:

�أر�ست �شركة “�أراد” للتطوير العقاري
�أول عقد �إن�شائي لت�شييد املرحلة الثانية
من جم ّمع “مدار” مل�شروع “اجلادة” يف
قلب ال�شارقة اجلديد الذي مت افتتاحه
ك��وج�ه��ة ل�ل�ترف�ي��ه ال�ع��ائ�ل�ي��ة يف فرباير
 2020وتت�ضمن تو�سعة مناطق التن ّزه
ب��واق��ع � 460أل��ف ق��دم مربع و تو�سعة
�ساحة التزحلق �إ�ضافة �إىل �إن�شاء مركز
�صحة ولياقة متكامل على م�ساحة تزيد
عن � 110آالف قدم مربع .
و قال �أحمد اخل�شيبي الرئي�س التنفيذي
يف �أرا َد لقد �أثبت جم ّمع “ مدار “ مكانته
باعتباره �أ��س��رع وجهة ترفيهية عائلية
من��واً على م�ستوى الإم��ارات حيث زاره
منذ �إن�شائه حوايل مليوين زائر مبعدل ً
�أكرث من مائة �ألف زائر �شهرياً  ..معربا
عن ثقته ب�أن املرافق اجلديدة يف املج ّمع
�ستحظى ب��أ��ص��داء �إيجابية وت�ساهم يف
زي��ادة ع��دد الزائرين �إىل املوقع �إ�ضافة
�إىل رف��د املقيمني ب��اجل��ادة ب��امل��زي��د من

م�صرف الإمارات للتنمية ومكتب �أبوظبي لل�صادرات يوقعان اتفاقية تعاون لدعم حلول التمويل املبتكرة لل�شركات الوطنية

•• �أبوظبي-الفجر:

وقع م�صرف الإمارات للتنمية ومكتب
�أب��وظ�ب��ي ل�ل���ص��ادرات (�أدك ����س) التابع
ل���ص�ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية اتفاقية
ت� �ع ��اون ت �ه��دف �إىل ت�ن���س�ي��ق اجلهود
امل �� �ش�ترك��ة ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درة ال�شركات
العاملة يف دول��ة الإم� ��ارات للح�صول
على جمموعة متنوعة من اخلدمات يف
جمايل التمويل وت�سهيل ال�صادرات.
ووق��ع االتفاقية ال�سيد �أح�م��د حممد
ال�ن�ق�ب��ي ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
الإمارات للتنمية ،وال�سيد �سعيد حمد
الظاهري ،املدير العام ملكتب �أبوظبي
لل�صادرات بالإنابة.
وت�أتي اتفاقية التعاون يف �ضوء الدور
املحوري الذي يلعبه م�صرف الإمارات
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق التنمية
امل���س�ت��دام��ة ع��ن ط��ري��ق ت��وف�ير حلول
ال �ت �م��وي��ل امل �ب �ت �ك��رة ل��دع��م ال�شركات
ال� ��� �ص� �غ�ي�رة وامل� �ت ��و�� �س� �ط ��ة ومت ��وي ��ل
ال���ص�ن��اع��ات ،ت�ع��زي��زاً لنمو القطاعات
احليوية يف االقت�صاد الوطني ،والتي
تتما�شى م��ع �أه� ��داف مكتب �أبوظبي
لل�صادرات الذي ي�سعى لدعم االقت�صاد
الوطني وتعزيز قدراته التناف�سية من
خ�لال تو�سيع نطاق ال�سلع وخدمات
ال�ت���ص��دي��ر وف �ت��ح �أ� �س ��واق ج��دي��دة لها
لزيادة معدالت ال�صادرات الوطنية.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق ��ال � �س �ع��ادة حممد
�سيف ال���س��وي��دي ،م��دي��ر ع��ام �صندوق
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ،رئ �ي ����س اللجنة
التنفيذية لل�صادرات:
“ نحن فخورون بالتعاون مع م�صرف
الإم��ارات للتنمية والدخول يف �شراكة
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة مت �ك �ن �ن��ا م� ��ن العمل

م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار تدعم اختيار
بارادامي �سبورت�س لدبي مق ًرا ملكتبها العاملي

•• دبي-الفجر:

قامت م�ؤ�س�سة دب��ي لتنمية اال�ستثمار� ،إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دبي،
ب��دع��م ��ش��رك��ة ب � ��ارادامي ��س�ب��ورت����س ،وم�ق��ره��ا ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،دف ��ع ال�شركة
املتخ�ص�صة ب�إدارة الفعاليات الريا�ضية املرموقة الختيار مدينة دبي لتكون
مق ّر مكاتبها العاملية التي �ستعمل من خاللها للو�صول �إىل �أ�سواق �أوروبا
و�آ�سيا و�إفريقيا.
كما تركز ال�شركة على متثيل املواهب املحلية يف املنطقة التي ت�شهد �شعبية
متزايدة و� اً
ريا على الريا�ضات والفنون القتالية ب�شكل خا�ص.
إقبال كب ً
وقال �إبراهيم �أهلي ،مدير ادارة ترويج اال�ستثمار لدى م�ؤ�س�سة دبي لتنمية
اال�ستثمار“ :تع ّد ب��ارادامي �سبورت�س واح��دة من �أرق��ى ال�شركات العاملية
يف جمال التمثيل الريا�ضي ،وي�سرنا �إقامة مكتبها العاملي يف دبي لتعزيز
متثيلها للموهوبني من املنطقة وخارجها مبا يتنا�سب مع �سيا�سة الدولة
و�إم� � � � ��ارة دب � ��ي يف ا�ستقطاب
امل��وه��وب�ين يف ك��اف��ة امل �ج��االت .
وميثل هذا التو�سع �شهادة على
النمو املتميز ومتعدد اجلوانب،
والأ�� �س� �ل ��وب ال �� �ش �م��ويل ال ��ذي
تنتهجه دب ��ي ل�ت��واك��ب �أف�ضل
امل� �م ��ار�� �س ��ات ال �ع��امل �ي��ة .وي�سر
م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار
�أن ت�سهّل جهود �شركة بارادامي
�سبورت�س للتو�سع يف املنطقة،
وت�شجع ترجمة تلك العالقة
�إىل م � �� � �ش� ��اري� ��ع و� � �ش� ��راك� ��ات
ناجحة».
و�أ�ضاف �أهلي“ :بف�ضل �سهولة
مم ��ار�� �س ��ة الأع � � �م � ��ال يف دب� ��ي،
فر�صا واعدة بالنمو لل�شركات
وموقعها اال�سرتاتيجي املميز ،ف�إنها تتيح ً
الراغبة بتعزيز تواجدها العاملي .ويرافق تلك املزايا تركيز املدينة امل�ستمر
على االبتكار والبنية التحتية امل�صممة لتجعل منها وجهة مثالية للعي�ش
والعمل والرتفيه �سواء للمقيمني �أو للزوار ،كما �إن ر�ؤية قادتنا الرامية �إىل
�إيجاد اقت�صاد معريف متنوع ومتني ير ّكز على ال�سعادة جعل من دبي ودولة
الإمارات وجهة مثالية للم�ستثمرين يف جميع القطاعات».
وتتمتع ب��ارادامي �سبورت�س ب�سمعة عاملية متميزة ك�شركة تعمل يف متثيل
ال � ��ري � ��ا�� � �ض � ��ات ع �ب ��ر خمتلف
املن�صات ،بالإ�ضافة �إىل جمال
الأع� � �م � ��ال والإع� � �ل� ��ام و�إدارة
امل�سرية الريا�ضية لنخبة من
�أبرز العبي الريا�ضات القتالية
والع �ب��ي ك��رة ال �ق��دم .ت�أ�س�ست
ال�شركة ع��ام  2009على يد
ع ��ودة ع� ّ�ط��ار امل��ول��ود يف بغداد
ومت �ث ��ل جم �م��وع��ة م ��ن جنوم
ال��ري��ا� �ض��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة ومنهم
ك��ون��ور ماكجريجور و�إزرائيل
�أدي �� �س ��ان �ي ��ا (ال� �ب� �ط ��ل احل ��ايل
ل � �ل ��وزن امل �ت��و� �س��ط يف بطولة
 ،)UFCول � �ي� ��ون �إدواردز
و�ستيفن ون��درب��وي توم�سون،
ومايكل بي�سبنج ،وكري�س �سيبورج وج�يري برو�شاكا ،وج��وزي �ألتيدور،
وحممد موكيف .ويف عام  ،2020بد�أ النجم العراقي �أمري البازي ،والذي
متثله �شركة ب��ارادامي �سبورت�س ،م�شاركاته يف بطولة  UFCمن خالل
�أول نزال يف �أبوظبي ،كما تعمل ال�شركة مع جمموعة من امل�شاريع املتميزة
يف امل�ج��ال ،ومنها بطولة  Legend Fightingيف ال�صني وعالمة
�أوج�ست ماكجريجور املخت�صة ب�أ�سلوب احلياة الراقي ،بالإ�ضافة �إىل كل
من عالمتي  FASTو  TIDIL Sportsيف قطاعي ال�صحة واللياقة.
وهناك العديد من الأ�سباب التي دفعت ب��ارادامي �سبورت�س الختيار دبي
موق ًعا ملكتبها العاملي ،من �أبرزها التعامل اال�ستثنائي مع جائحة كوفيد-
 19والذي م ّكن املدينة من العودة الآمنة �إىل ممار�سة العمل ب�شكل طبيعي
قبل معظم مدن العامل الأخ��رى .كما �أكدت ال�شركة �أن اختيار دبي ارتكز
كذلك على موقعها اال�سرتاتيجي وما يحققه من �أف�ضلية ب�سبب قربها
م��ن ك�برى الأ� �س��واق العاملية يف �أوروب ��ا و�آ��س�ي��ا .وم��ن االع�ت�ب��ارات الهامة
كذلك االهتمام ال��ذي تبديه دول��ة الإم ��ارات بالريا�ضات القتالية ،حيث
فر�ضت قيادة الدولة تعليم اجليوجيت�سو يف املدار�س وال�شرطة لت�شجيع
ممار�ستها.
ب ��دوره ق��ال ع ��ودة ع �ط��ار ،م��ؤ��س����س ��ش��رك��ة ب � ��ارادامي ��س�ب��ورت����س ورئي�سها
التنفيذي“ :ال ب��د م��ن التو�سع ال�ع��امل��ي ك��ي ت�ك��ون الأف���ض��ل يف جمالك.
ومن هذا املنطلق ،عملنا على تقييم جمموعة من اخليارات ،وات�ضح لنا
�أن دب��ي ه��ي اخل�ي��ار الأم�ث��ل بالفعل – �إذ �إن البنية التحتية وال�سيا�سات
و�سهولة ممار�سة الأعمال يف املدينة جتعل منها الوجهة الأف�ضل لإقامة
مقرنا العاملي .كما �أن هناك العديد من اخلطط الطموحة على ال�صعيد
االقت�صادي والريا�ضي للمنطقة ،ونحن هنا للم�ساهمة يف جناحها.
ميكننا �أن ن�ست�شرف روع��ة امل�ستقبل عندما ن�شاهد خطط �إك�سبو دبي
 ،2020كما �أن لديّ روابط عاطفية وثقافية مع هذا املكان ولطاملا �أردت
العمل يف املنطقة .ي�شرفني �أن �أطلق من�صة لالعبي الريا�ضات القتالية
هنا ،لن�ساهم يف تغيري امل�شهد باملنطقة».
وقال �أزهر حممد �ساول ،ال�شريك ونائب الرئي�س التنفيذي لدى بارادامي
�سبورت�س“ :منثل عددًا من �أبرز الريا�ضيني املرموقني يف العامل ،وي�سعدنا
للغاية �إقبال النا�س يف املنطقة على التعرف �إليهم ب�شكل �أف�ضل .لدينا
خ�براء يبحثون ب�شكل م�ستمر عن الريا�ضيني املميزين باملنطقة لنقوم
بتمثيلهم ،كما ن�سعى لعقد ال�شراكات اجلديدة وم�شاريع العمل و�إقامة
الفعاليات يف دول��ة الإم��ارات – ونتطلع �إىل امل�ساهمة الإيجابية يف ق�صة
ال �ن�ج��اح اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت��روي�ه��ا دب ��ي يف ك��ل ي ��وم .ف��ال�ف��ر���ص املتاحة
فر�صا واعدة
للريا�ضيني غري حم��دودة ،ونحن ن�ؤمن متامًا ب ��أن هناك ً
بالنمو والتم ّيز لالعبي الريا�ضات القتالية ،و�سي�ساهم مكتبنا يف دبي بدعم
وتطوير تلك الفر�ص».
يذكر �أن الريا�ضة متثل قناة هامة للو�صول �إىل جمتمع متما�سك وتعزيز
الهوية الثقافية ،وه��ي �إح��دى عنا�صر الركائز ال�ستة التي تقوم عليها
الأجندة الوطنية لر�ؤية الإم��ارات  .2021وانطال ًقا من التنوع الثقايف
ال�ب��ارز يف �سكان ال��دول��ة وتوجهها العاملي ال�ف��ري��د ،فقد �أق� � ّرت احلكومة
الإم��ارات�ي��ة يف �أب��ري��ل  2018ق��ان��و ًن��ا احت��اد ًي��ا ي�سمح جلميع املقيمني يف
ّ
وبغ�ض النظر عن جن�سياتهم ،بامل�شاركة يف املناف�سات الريا�ضية
الدولة،
الوطنية املقامة يف الإمارات.
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�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول متنح موظفيها
يومي �إجازة لزيارة �إك�سبو  2020دبي

•• ال�شارقة-الفجر:

تقديراً ملا يوفره معر�ض �إك�سبو  2020دبي من �إبداعات وابتكارات وثقافات
من  192دولة� ،أعلنت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،الذراع اال�ستثمارية
حلكومة ال�شارقة ،عن متكني جميع موظفيها ،من زي��ارة احل��دث العاملي
الكبري من خالل منحهم يومي �إجازة مدفوعة ،ميكن اال�ستفادة منها قبل
نهاية �شهر مار�س املقبل ،لال�ستمتاع مع عائالتهم ب�أجواء املعر�ض و�أجنحة
الدول امل�شاركة والفعاليات امل�صاحبة.
وق��ال �إبراهيم احلوطي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أ�صول” للخدمات،
يف �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،الذراع اال�ستثمارية حلكومة ال�شارقة:
“يعد �إك�سبو  2020دبي� ،أكرب حدث عاملي ت�ست�ضيفه دولة الإمارات حتى
اليوم ،وت�شكل زيارته فر�صة للجميع للتعرف على الثقافات والإبداعات
واالبتكارات التي ترثي التوا�صل بني خمتلف املجتمعات ،ولذلك قررت
ال�شركة منح جميع موظفيها يومي
�إج� � ��ازة ل ��زي ��ارة امل �ع��ر���ض م ��ع �أف � ��راد
ع��ائ �ل �ت �ه��م واال� �س �ت �ف ��ادة م ��ن تواجد
العامل على �أر�ض الدولة».
و�أ�شار احلوطي �إىل �أن �شركة ال�شارقة
لإدارة الأ��ص��ول حر�صت على تقدمي
ه��ذه امل�ب��ادرة لإع�ط��اء املوظفني وقتاً
�أط��ول ل��زي��ارة املعر�ض ،واكت�شاف ما
تقدمه كل دولة من عرو�ض و�إبداعات
واب� �ت� �ك ��ارات ،و�أح� � ��دث ط� ��رق ترويج
الأف� �ك ��ار والإم �ك��ان �ي��ات ال �ت��ي تتمتع
ب �ه��ا ،وال �ت��وا� �ص��ل م��ع ق ��ادة الأعمال
وال���ش�خ���ص�ي��ات امل� ��ؤث ��رة يف املجاالت
املهمة لل�شركة ،ومن ثم توظيف هذه
امل�شاهدات واملمار�سات يف كل ما ينعك�س على العمل من فائدة ومنفعة.
وكانت �شركة ال�شارقة لإدارة الأ��ص��ول قد ب��ادرت قبيل انطالق املعر�ض،
�إىل منح جميع موظفيها ت��ذاك��ر جمانية ل��زي��ارة �إك�سبو  2020دبي،
لتمكينهم من اكت�شاف ما يقدمه املعر�ض العاملي الأهم من فر�ص وخربات
وممار�سات ،و�إتاحة املجال �أمامهم للتفاعل مع هذا الإجناز ال�ضخم الذي
�صنعته �أف�ضل العقول املبدعة يف العامل.
وت�سعى �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول التي ت�أ�س�ست عام  ،2008وت�ضم
حتت مظلتها جمموعة من ال�شركات الناجحة� ،إىل بناء ا�ﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻤﻟ�ﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة ،وتعزيز اﻗﺘ�ﺼﺎدها التناف�سي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﺮﻴ ا�ﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ الأوﻰﻟ ،واﻻ�ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻤﻟﺤﺮﺘﻓﻦﻴ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ �أﻧ�ﺸﻄﺔ
اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎر و�إدارة الأ� �ص��ول ،م��ع تو�سيع ﻧﻄﺎق العديد م��ن القطاعات يف
الإمارة ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻤﻟﻴﺔ اﻤﻟ�ﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮ�ص اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻤﻟ�ﺴﺘﺪاﻣﺔ.

 زايد بنى وطن ًا يحفز �أبناءه على �إطالق كامل طاقاتهم ا�ست�شراف حممد بن زايد للم�ستقبل كان وراء ت�أ�سي�س قطاعالطاقة املتجددة واملزيج املتنوع من م�صادر الطاقة يف الإمارات
 �أدنوك م�ستمرة يف النمو والتو�سع يف قطاع النفط والغاز�إ�ضافة �إىل اال�ستثمار يف م�صادر جديدة للطاقة
•• �أبوظبي  -وام:

ت�س ّلم معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجل��اب��ر ،وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة ،ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب والرئي�س
التنفيذي لأدنوك وجمموعة �شركاتها،
�أم�س جائزة “�شخ�صية العام التنفيذية
يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ل�ع��ام  ”2021من
م�ؤ�س�سة “�إنرجي �إنتليجن�س” التي تعد
�أه��م ج��ائ��زة يف قطاع ال�ط��اق��ة .وتعك�س
ه ��ذه اجل ��ائ ��زة ري � ��ادة دول� ��ة الإم� � ��ارات
ور�ؤي �ت �ه��ا امل�ستقبلية ل�ق�ط��اع الطاقة
ونهجها يف تنويع م�صادر الطاقة وخلق
فر�ص اقت�صادية يف هذه املجاالت.
ويف ك�ل�م�ت��ه خ�ل�ال ت���س�ل��م اجل��ائ��زة عن
بُعد يف “منتدى �إن��رج��ي �إنتليجن�س”،
ث ّمن معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر عالياً دع��م القيادة الر�شيدة يف
دولة الإمارات ممثلة يف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة ..كما ث ّمن معاليه ر�ؤية
ودع��م املجل�س الأع�ل��ى لل�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية يف �أبوظبي ،وجمل�س �إدارة
�أدن ��وك ،وتوجيهات اللجنة التنفيذية
ملجل�س �إدارة �أدنوك برئا�سة �سمو ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان،
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي.
وق��ال معاليه�“ :إن احل�صول على هذه
اجلائزة مل يكن ليتحقق ،لوال الر�ؤية
وال��دع��م وامل�ساندة الدائمة من �سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ..فهو الداعم
الأول لكل ما حققته من �إجنازات� ،سوا ًء
يف �أدن� ��وك �أو خ ��ارج �أدن� ��وك يف خمتلف
املهام الأخ��رى ..وه��و من جعلني �أ�ؤمن
ب� ��أن ��ه ال وج � ��ود ل�ل�م���س�ت�ح�ي��ل يف رحلة
النجاح ..فهو القدوة وم�صدر الإلهام

•• ال�شارقة-الفجر:

تنطلق اليوم الثالثاء فعاليات الن�سخة الـ  48من معر�ض ال�شرق الأو�سط
لل�ساعات وامل �ج��وه��رات ،احل��دث الأك�ب�ر م��ن ن��وع��ه على �أج �ن��دة املعار�ض
التجارية املتخ�ص�صة يف دولة الإمارات واملنطقة الذي ينظمه مركز �إك�سبو
ال�شارقة بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،خالل الفرتة من 9-5
�أكتوبر احلايل ،و�سط م�شاركة � 300شركة متخ�ص�صة بت�صميم و�صناعة
ال�ساعات واملجوهرات وامل�شغوالت الذهبية من خمتلف دول العامل� ،إىل
ج��ان��ب نخبة م��ن �أ��ش�ه��ر ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ال��رائ��دة يف جم��ال الذهب
والأملا�س وال�ساعات والأحجار الكرمية والل�ؤل�ؤ والقطع الثمينة وغريها.
وي�ست�ضيف املعر�ض يف دورت��ه احلالية التي تقام على م�ساحة �إجمالية
تبلغ � 30ألف مرت مربع �أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة يف جمال
�صناعة ال�ساعات واملجوهرات ،ويف مقدمتها �إيطاليا وهونغ كونغ والهند
و�سنغافورة وتايلند� ،إىل جانب �شركات رائدة وعالمات جتارية �شهرية يف
كل من الواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ،والبحرين وال�صني
وكندا واليابان ،واململكة العربية ال�سعودية ،ولبنان ،وليتوانيا ،وباك�ستان،
واليمن ،وتركيا ،وال�برازي��ل ،ومالطا ،بالإ�ضافة �إىل ع�شرات ال�شركات
الإم��ارات�ي��ة .ويتيح احل��دث ال��ذي ي�شكل م�ساحة مثالية لعقد ال�صفقات
وب�ن��اء ال���ش��راك��ات ،ل ��زواره م��ن ع��ام��ة اجل�م�ه��ور �إم�ك��ان�ي��ة ال���ش��راء املبا�شر
واالطالع على �أحدث منتجات وخطوط املو�ضة من املجوهرات والأحجار
الكرمية والل�ؤل�ؤ ،وال�ساعات امل�ستوحاة من االجتاهات املعا�صرة والتقاليد
والثقافات املختلفة حول العامل ب�أعلى م�ستويات التقنية والإبداع والتميز،
كما �سيحظى زوار املعر�ض �إىل جانب متعتهم برحلة مميزة مع املجوهرات
ال�ساحرة والعرو�ض احل�صرية يف عامل من الإبهار املتلألئ ،بفر�صة الفوز
يف ال�سحوبات اليومية على جوائز من الذهب والأمل��ا���س ،بالإ�ضافة �إىل
امل�شاركة يف ال�سحب الكبري على �سيارة .bmw x2
وخالل املعر�ض� ،ستقدم جمموعة �صاغة الإماراتيني �سل�سلة من الور�ش
التعريفية التي �سيتم طرحها لأول مرة يف فن ت�صميم املجوهرات وال�صياغة،
وتت�ضمن ع��دداً من املوا�ضيع من �أبرزها فن احلفر الكهروكيميائي على
املعادن ،وفن ن�شر املعادن وتر�صيع الأحجار ،وطرق ر�سم وتلوين الأحجار
الكرمية ،والتي �ستقدمها نخبة من امل�صممات الإمارتيات ،بهدف تزويد
امل�شاركني يف ال��ور���ش باملعرفة وامل �ه��ارات ال�لازم��ة ل��دخ��ول ع��امل ت�صميم
و�صناعة املجوهرات.

بت�أ�سي�س �شركة “م�صدر” م��ن خالل
ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان.
وق��ال“ :يف عام  ،2006اعتقد حينها
البع�ض �أن �إطالق ’م�صدر‘ كان خطوة
غريبة بالن�سبة ل��دول��ة رائ��دة يف �إنتاج
النفط ..ول�ك��ن �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان كان
ي� ��درك �إىل �أي� ��ن ي�ت�ج��ه ال� �ع ��امل ،و�أراد
بر�ؤيته اال�ست�شرافية �أن يكون �س ّباقاً يف
هذا التوجه ..ور�أى �سموه �أن اال�ستثمار
يف ال �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة وامل� �ت� �ج ��ددة هو
خ�ط��وة طبيعية ومنطقية �ضمن دور
دولة الإمارات لتعزيز ريادتها العاملية يف
جمال الطاقة ،وفر�صة لبناء �شراكات
ن��وع �ي��ة ،واك �ت �� �س��اب امل �ع��رف��ة وامل� �ه ��ارات،
وتوفري فر�ص عمل جديدة».
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات
وا�� �ص� �ل ��ت م �ن ��ذ ذل � ��ك احل �ي��ن تر�سيخ
م�ك��ان�ت�ه��ا ال� ��رائ� ��دة يف جم� ��ال الطاقة
املتجددة ،حيث �أ�صبح لديها ثالثة من
�أكرب م�شاريع الطاقة ال�شم�سية و�أقلها
تكلفة يف العامل� ،إ�ضاف ًة �إىل جمموعة
م��ن م���ش��اري��ع ط��اق��ة ال��ري��اح والطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ت���ص��ل ق��درت �ه��ا الإنتاجية
الإجمالية �إىل  13جيجاواط يف �أكرث
من  30دولة يف خم�س قارات.
وح��ول النقلة النوعية التي ت�شهدها
�أدنوك� ،أ�شار معاليه �إىل التحديات التي
كانت ت�شهدها الأ�سواق قبل نحو خم�سة
�أع � ��وام ،وق ��دم مل�ح��ة ع��ن ر�ؤي ��ة وحتفيز
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف ت��وج �ي��ه النقلة
النوعية لل�شركة.
وق��ال“ :كانت ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
ب ��أن ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات تتيح ف��ر��ص��ة من
ال�ضروري ا�ستثمارها ،فر�صة لإحداث
نقلة نوعية يف �شركتنا الوطنية للنفط
�أدن � ��وك .وك ��ان ت��رك�ي��زن��ا ع�ل��ى االرتقاء
ب� � ��الأداء ،وت �ع��زي��ز ال �ع��ائ��د االقت�صادي
وال��رب �ح �ي��ة ،ورف� ��ع ال �ك �ف��اءة ،وتطبيق

انطالق �أعمال اجتماعات املنظمة الكهروتقنية الدولية يف دبي

�أحدث التقنيات يف كل جوانب الأعمال،
واالل � �ت� ��زام ب ��أف �� �ض��ل م �ع��اي�ير ال�صحة
وال���س�لام��ة وال�ب�ي�ئ��ة يف ك��ل �أعمالنا”،
م�ضيفاً �أن الكوادر الب�شرية كانت دائماً
يف �صميم ا�سرتاتيجية �أدنوك ،و�سيكونوا
دائماً �أثمن الأ�صول يف �أي �شركة».
وخ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه ،دع ��ا م �ع��ايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر قطاع النفط
وال �غ��از الغ�ت�ن��ام ال�ف��ر���ص ال�ت��ي يوفرها
ال �ت �ح��ول يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ،م�سلطاً
ال���ض��وء ع�ل��ى اخل �ط��وات ال�ت��ي تتخذها
�أدنوك يف هذا ال�صدد.
وق��ال“ :علينا ترجمة هذا التحول يف
قطاع الطاقة �إىل فر�صة فريدة لتحقيق
النمو ..فر�صة بد�أت �أدنوك يف ترجمتها
م��ن خ�ل�ال ا��س�ت�م��رار ال�ن�م��و والتو�سع،
�إ�ضافة �إىل اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة
اجل��دي��دة اخل��ال�ي��ة م��ن ال �ك��رب��ون ،مثل
ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن ..ف ��ر�� �ص ��ة ج �ع �ل��ت من
تقنيات التقاط الكربون ح ً
ال جمدياً يف
�أعمالنا ..فر�صة ت�ضيف ميزة تناف�سية
ملنتجي النفط الأقل كثافة يف م�ستويات
انبعاثات الكربون يف العامل».
و�أ� �ض ��اف“ :يف ال��وق��ت ذات ��ه ،ي�ج��ب �أن
نتذكر �أن التح ّول يف قطاع الطاقة لن
يكون فورياً و�أنه يتطلب مزيجاً متنوعاً
من م�صادر الطاقة التي نوفرها ،و�أن
دور النفط والغاز م�ستمر لفرتة طويلة
..لقد �ساهم قطاع النفط والغاز يف دعم
ومت �ك�ين �أك�ب�ر ازده � ��ار ��ش�ه��ده العامل.
وال� �ي ��وم ،ي�ق�ت���ض��ي واج �ب �ن��ا اال�ستمرار
يف ت��وف�ير ال�ط��اق��ة لتمكني امل��زي��د من
االزده � ��ار ،ب��ا��س�ت�خ��دام م���ص��ادر الطاقة
الأقل كثافة يف انبعاثات الكربون».
ويف ختام كلمته ،وج��ه معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر دعوة مفتوحة
للتعاون والعمل مع ال�شركاء يف جميع
�أن� �ح ��اء ال �ع��امل ل�ت�ح��وي��ل ال �ف��ر���ص �إىل
واق��ع ملمو�س لإم��داد ال�ع��امل بالطاقة
امل�ستدامة.

�سلطان اجلابر :حتويل دولة الإمارات �إىل مركز �إقليمي وعاملي
ل�صناعات امل�ستقبل ووجهة من �أن�شط الوجهات االقت�صادية واال�ستثمارية عاملي ًا
•• دبي -وام:

معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات
ينطلق اليوم يف مركز �إك�سبو ال�شارقة

بحكمته ور�ؤيته الثاقبة ..وعندما ت�شتد
التحديات وامل�صاعب ،ف ��إن �سموه نِع َم
الداعم واملُعني».
و�أ�ضاف“ :كما �أدين بالف�ضل لأ�سرتي
التي رافقتني ودعمتني طوال م�سريتي
..وال يفوتني �أن �أث ّمن دورك��م ،زمالئي
الكرام يف قطاع الطاقة ،فقد دعمتموين
ب�أفكاركم ون�صائحكم البنّاءة يف خمتلف
الأوقات ،ولكم مني كل ال�شكر ..كما �أقدّر
اجلهود املخل�صة والد�ؤوبة لزمالئي يف
العمل ،وكذلك دعم �شركائنا يف جماالت
وقطاعات الأع�م��ال ..ه��ذه اجلائزة هي
نتاج جهد وعمل جماعي ،ودليل على �أن
النجاح �أ�سا�سه التعاون وال�شراكة».
و� �ش �ك��ر م �ع��ال �ي��ه م ��ؤ� �س �� �س��ة “�إنرجي
�إنتليجن�س” التي تنظم اجل��ائ��زة على
دوره ��ا ال �ب��ارز يف تو�سيع �آف ��اق املعرفة
بقطاع الطاقة.
ويف �إط � � � ��ار احل � ��دي � ��ث ع � ��ن جتربته
ال���ش�خ���ص�ي��ة وم���س�يرت��ه امل�ه�ن�ي��ة� ،أ�شار
معايل الدكتور �سلطان �أح�م��د اجلابر
�إىل ف�ضل ال��وال��د امل��ؤ��س����س امل�غ�ف��ور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب
اهلل ثراه” يف توفري الفر�ص ملواطني
الدولة لتحقيق طموحاتهم.
وق� ��ال م �ع��ال �ي��ه“ :منذ � �ص �غ��ري ،كنت
�أمتنى �أن �أ�صبح مهند�ساً ،وكنت �أحلم
بالعمل لدى �شركة �أدنوك ..ومن خالل
ن���ش��أت��ي يف دول ��ة �أ��س����س بنيانها ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل
ثراه” ،ا�ستطعت حتقيق ه��ذا احللم،
ف�ق��د �أر� �س��ى ،رح�م��ه اهلل ،رك��ائ��ز �صلبة
لوطن ي�شارك خرياته مع جميع �أبنائه
وي �ح �ف��زه��م لإط �ل��اق ك��ام��ل طاقاتهم
..وك��ان وال��دي م��ن اجليل الأول الذي
�شهد ت�أ�سي�س ال��دول��ة ،وك��ان ي�شجعني
على االجتهاد وبذل �أق�صى ما يف و�سعي
لتحقيق �أحالمي ،والأهم من ذلك� ،أنه
غر�س يف نف�سي حب الوطن ،و�أن �أترجم
حب الوطن والقيادة من خالل العمل
والإجناز والإنتاجية».
و�أ�ضاف“ :هذه القيم قادت طريقي يف
ك��ل حلظة م��ن حياتي ،و�إذا ك��ان هناك
�شيء ميكنني تقدميه اليوم لأرد جزءاً
ب���س�ي�ط�اً م��ن ف���ض��ل وط �ن��ي ،ف�ه��ي تلك

ال��درو���س امل�ه�م��ة ال �ت��ي تعلمتها طوال
م�سريتي املهنية و�أود م�شاركتها مع
�أب�ن��ائ��ي ،وم��ع الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ..ومن
هذه الدرو�س� ،أن العمل املتميز �أ�سا�سه
االجتهاد واملثابرة ،و�أن املثابرة ثمرتها
ال�ن�ج��اح ..ف �ك��ل ال�ت�ع��ب ال ��ذي ت�ب��ذل��ه يف
ع�م�ل��ك ،مي�ك��ن �أن ت�ن���س��اه ب���س�ه��ول��ة �إذا
تذكرت �أنك تعمل لت�صنع الفرق وحتقق
النتائج والت�أثري املطلوب».
و�أ�شادت م�ؤ�س�سة “�إنرجي �إنتليجن�س”
يف ب �ي��ان م �ن��ح اجل ��ائ ��زة ب ��ال ��دور ال ��ذي
ق ��ام ب ��ه م �ع��ايل ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أحمد اجلابر يف تنفيذ النقلة النوعية
وع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح��دي��ث وال �ت �ط��وي��ر التي
ت�شهدها �أدنوك كنموذج لتطوير �شركات
النفط الوطنية.
ومت اختيار معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر للفوز باجلائزة من قبل
الر�ؤ�ساء التنفيذيني لكربيات �شركات
الطاقة حول العامل.
و�أو�ضح معايل الدكتور �سلطان �أحمد
اجل��اب��ر �أن قطاع الطاقة �شهد تطوراً
ك�ب�يراً يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،م�شرياً �إىل
وجوب حتلي القطاع باملرونة والتكيف
مع ظ��روف ال�سوق ل�ضمان ا�ستمرارية
الأعمال يف امل�ستقبل.
وق ��ال“ :لقد ب ��د�أ ت�غ�ير امل �ن��اخ ب�إعادة
ر�� �س ��م امل�ل�ام ��ح اجل ��وه ��ري ��ة للم�شهد
اجليو�سيا�سي واالقت�صادي وال�سيا�سات
اخل��ا��ص��ة مبنظومة ال�ط��اق��ة ..ون�ش�أت
م �� �ص��ادر ج��دي��دة ت�ع�ي��د مل��زي��ج الطاقة
توازنه ..وظهرت تقنيات حديثة تغيرّ
م��ن �أمن ��اط العمل امل�ع�ه��ودة ..ويف ظل
هذه التغيرّات ،يجب �أن نتحلى باملرونة
ل�ضمان ا�ستمرارية �أعمالنا يف امل�ستقبل
..وعلينا موا�صلة اال�ستثمار يف �أعمالنا
الأ�سا�سية ملواكبة الطلب املتزايد ..والبد
�أن نقوم بذلك كله ،فيما ي�سعى العامل
للتعايف من جائحة كوفيد ،19-وهذا
يجعل ال��دور ال��ذي يقوم به امل�س�ؤول يف
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف ال��وق��ت احل��ايل �أكرث
�صعوبة من �أي وقت م�ضى».
وا��س�ت�ع��ر���ض م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �سلطان
بن �أحمد اجلابر يف كلمته كيف قادته
م�سريته املهنية �إىل تنفيذ ر�ؤية القيادة

افتتح م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أحمد
اجل ��اب ��ر وزي� ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة� ،أم ����س الأول يف دب ��ي ،فعاليات
االج �ت �م��اع  85ل�ل�م�ن�ظ�م��ة الكهروتقنية
ال��دول �ي��ة  ،IECال ��ذي ت�ست�ضيفه دولة
الإم ��ارات للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا ،وتنظمه وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،حتت
��ش�ع��ار “قيادة ال �ث��ورة ال�صناعية الرابعة
بالتقيي�س».
وت���ش�ه��د االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ت�ع�ق��د للمرة
الأوىل بطريقة هجينة جتمع بني احل�ضور
ال���ش�خ���ص��ي واالف�ت�را�� �ض ��ي� ،أول ح�ضور
�شخ�صي لأع�ضاء املنظمة منذ اجتماعهم
يف ال� �ع ��ام  2019يف ال �� �ص�ي�ن ،ب�صورة
تعك�س قدرة دولة الإم��ارات على ا�ست�ضافة
الأح��داث الدولية الكربى ،وف��ق �إجراءات
احرتازية �صارمة ،وو�سط م�شاركة دولية
وا��س�ع��ة م��ن اخل�ب�راء وال�ع�ل�م��اء والتقنيني
واملخت�صني يف جماالت فنية وهند�سية من
 88دول��ة .وي�صادف العام اجل��اري ،مرور
� 10أعوام على ال�شراكة بني دولة الإمارات
واملنظمة الكهروتقنية الدولية ،وخالل هذا
العقد من ال�شراكة� ،أ�صدرت دولة الإمارات
نحو � 70أل��ف �شهادة مطابقة للمنتجات
واخل ��دم ��ات يف جم ��ال الأج� �ه ��زة واملعدات
الكهربائية والإلكرتونية ومكوناتها ،الأمر
الذي �أ�سهم يف تطوير القدرات الإماراتية
وت�سريع التنمية ال�صناعية ،وتو�سيع فر�ص
الت�صدير للم�صنعني من دولة الإمارات.
ويف كلمته االفتتاحية ،رحب معايل الدكتور

 ينبياو �شو  :الإمارات حتتل مكانة متقدمة يف الثورة ال�صناعيةالرابعة بف�ضل بنيتها التحتية احلديثة وتقنياتها املتطورة
 عمر ال�سويدي  :موثوقية عاملية للإمارات ب�إ�صدار � 70ألف �شهادةمطابقة ملنتجات كهربائية و�إلكرتونية
 ح�ضور هجني من  88دولة وم�شاركة وا�سعة من اخلرباء والعلماءوالتقنيني واملخت�صني وال�شباب
�سلطان ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر ب��امل���ش��ارك�ين يف
االج�ت�م��اع��ات م��ن خمتلف �أن �ح��اء العامل،
م���ش�يراً �إىل �أن ا�ست�ضافة دول��ة الإم ��ارات
ل�لاج�ت�م��اع��ات ل�ل�م��رة الأوىل يف املنطقة،
ي�ستند �إىل املكانة التي تتمتع بها الدولة
ك� ��إح ��دى �أن �� �ش��ط ال��وج �ه��ات االقت�صادية
واال�ستثمارية يف العامل.
و�أكد معاليه �أنه ومن خالل ر�ؤية وتوجيهات
القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات ،طورت
ال � � � ��وزارة ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وط �ن �ي��ة �شاملة
لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،يف خطوة
ا�ست�شرافية تعد الأك�بر والأ�شمل لتطوير
القطاع ال�صناعي من خالل ر�ؤية متكينية
متكاملة ،تهدف �إىل حتفيز ال�صناعات ذات
الأولوية ،وتعزيز القيمة الوطنية امل�ضافة
ل�ل���ص�ن��اع��ة ،وت�ط��وي��ر ��ص�ن��اع��ات امل�ستقبل،
وزي� � ��ادة م���س��اه�م��ة ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف
الناجت املحلي الإج�م��ايل ،ومتثل منظومة
املوا�صفات واملقايي�س الوطنية داعماً رئي�ساً

وج ��زءاً �أ��س��ا��س�ي�اً م��ن ه��ذه اال�سرتاتيجية
املتقدمة.
و�أ� � � � �ض � � ��اف م � �ع� ��ال � �ي� ��ه “ :ت� ��� �ش� �م ��ل ه� ��ذه
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ع�م��ل ع�ل��ى حت��وي��ل دولة
الإمارات �إىل مركز �إقليمي وعاملي ل�صناعات
امل�ستقبل ،و�أطلقنا �سل�سلة مبادرات متكاملة
م��ن خ�ل�ال “برنامج ال �ث ��ورة ال�صناعية
الرابعة – ال�صناعة  ”4.0وذل��ك �ضمن
م �� �ش��اري��ع اخل �م �� �س�ين ال �ت��ي �أع �ل �ن��ت عنها
احل �ك��وم��ة .وي �ه ��دف ه ��ذا ال�ب�رن��ام��ج �إىل
رف��ع م�ستوى الإنتاجية ال�صناعية بن�سبة
 ،30%و�إ�ضافة نحو  7مليار دوالر 25
م�ل�ي��ار دره ��م �إم ��ارات ��ي �إىل ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل للدولة خالل � 10سنوات» .
و�أع��رب معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر عن اعتزازه بتقدم دولة الإمارات 5
مراكز يف امل�ؤ�شر العاملي لـ “الأداء ال�صناعي
التناف�سي” ال �� �ص��ادر ع��ن منظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية “يونيدو” يف

عام  ،2021وب�أن الإم��ارات تت�صدر قائمة
الدول العربية يف هذا امل�ؤ�شر .و�شدد معايل
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة على
دور التقيي�س ،والذي اكت�سب �أهمي ًة كبرية
�أكرث من �أيّ وقتٍ م�ضى ،خ�صو�صاً مع بدء
ع��ودة النمو ال�ع��امل��ي بعد جائحة كوفيد-
 ،19م �ع��رب �اً ع��ن ث�ق�ت��ه ب� ��أن االجتماعات
�س ُتلقي ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات يف هذا
امل�ج��ال احل�ي��وي ،مب��ا ي�ع��زز ق��درة املنتجات
على املناف�سة والنفاذ �إىل خمتلف الأ�سواق
العاملية .ونوه معاليه بجهود �صقل املواهب
والكفاءات ال�شابة ،لبنا ِء قياداتٍ م�ستقبلية
يف جم��ال البنية التحتية ل�ل�ج��ودة ،وذلك
من خالل “برنامج املحرتفني ال�شباب”،
ال � � ��ذي � �س �ي �� �س��اع��د اجل� �ي ��ل اجل� ��دي� ��د من
املبتكرين واملتخ�ص�صني على ب�ن��اء �شبك ٍة
م��ن ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ،م��وج�ه�اً التحية
جلميع ال�شباب امل�شاركني يف هذا الربنامج،
وبينهم  4كفاءات �إماراتية يف تخ�ص�صات

فنية وهند�سية.
ويف كلمته �أم��ام احل�ضور� ،أع��رب الدكتور
ينبياو ��ش��و ،رئي�س املنظمة الكهروتقنية
ال ��دول� �ي ��ة  ،IECع ��ن ت� �ق ��دي ��ره لدولة
الإم ��ارات ووزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة ،وال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة الإماراتية
للمنظمة الكهروتقنية الدولية ،ال�ست�ضافة
االجتماعات يف �إمارة دبي ،ويف ظل �إجراءات
اح�ت��رازي� ��ة � �ص ��ارم ��ة ،م ��ن �أج � ��ل ال�سماح
ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ب��امل�ن��اق���ش��ة وات� �خ ��اذ ال� �ق ��رارات
ب �ط��ري �ق��ة ت �خ��دم �أداء ال� � ��دول الأع�ضاء
وب�صورة متكاملة.
�إىل ذلك� ،أكد �سعادة عمر �صوينع ال�سويدي،
وك �ي ��ل وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ،رئي�س اللجنة الوطنية الإماراتية
الكهروتقنية� ،أن دولة الإمارات تفخر بدعم
جهود املنظمة الكهروتقنية الدولية ،يف وقت
ي�صادف فيه العام اجلاري مرور � 10أعوام
على ال�شراكة بني دولة الإمارات واملنظمة،
مت خاللها �إ� �ص��دار نحو � 70أل��ف �شهادة
مطابقة ملنتجات كهربائية و�إلكرتونية ،ما
�أ�سهم يف اكت�ساب موثوقية عاملية ،كما �أثمر
تطوير ق ��درات �إ� �ص��دار ال���ش�ه��ادات املحلية
يف ت�سريع النمو ال�صناعي وتو�سيع نطاق
فر�ص الت�صدير للم�صنعني يف الإمارات.
و�أ�� �ض ��اف ال �� �س��وي��دي �أن� ��ه وخ�ل��ال ال�شهر
امل��ا� �ض��ي ،ك �ج��زء م��ن م���ش��اري��ع اخلم�سني،
�أطلقنا م�ب��ادرة برنامج ال�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة لت�سريع تلك العملية ،وهو برنامج
متكامل للتدريب وتبادل املعرفة والتوا�صل
وال�ت�م��وي��ل ،و�سريكز على تعزيز وت�سهيل
ومت��وي��ل اعتماد التكنولوجيا املتقدمة يف
قطاع ال�صناعة ككل يف دولة الإمارات.

�سلطة دبي للخدمات املالية توفر الإطار التنظيمي الالزم لدعم م�ستقبل الأعمال املالية
•• دبي-الفجر:

توا�صل �سلطة دبي للخدمات املالية ،املنظم امل�ستقل ملركز دبي
املايل العاملي ،تعزيز �إطارها التنظيمي من خالل الرتكيز على
م�ستقبل الأعمال املالية .فنتيجة للتطورات التقنية العا�صفة
بالقطاع املايل يف جميع �أنحاء العامل �أ�صبح للدور التنظيمي
�أهمية �أكرب من �أي وقت م�ضى .ويُعد االبتكار ركيزة �أ�سا�سية
للنمو االقت�صادي ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وه��و ما
يت�ضح من ت�صنيفها م�ؤخ ًرا يف املرتبة الأوىل �إقليميًا مب�ؤ�شر
االبتكار العاملي  2020مر�سخة بذلك مكانتها كواحدة من

�أكرث دول العامل ابتكارًا ،الأمر الذي �سيدفع املزيد من الأعمال
القائمة على االبتكار على اختيار ال��دول��ة كمركز لعملياتها.
وب��امل�ث��ل ،ي�ت��واج��د م�ستقبل الأع �م��ال امل��ال�ي��ة يف �صميم خطط
تطوير مركز دبي املايل العاملي ،املركز املايل الرائد يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا .واليوم ،يُعد مركز دبي
املايل العاملي موط ًنا لأكرث من � 3،200شركة وما يقرب من
 28،000موظف .و�ضمن هذا املجتمع املهني الكبري تخ�ضع
� 521شركة خ��دم��ات مالية وم�سجلة و 17مدقق و108
�شركة غري مالية لتنظيم �سلطة دبي للخدمات املالية ،ويقرتب
�إجمايل �أ�صول �شركات اخلدمات املالية الآن من  200مليار

دوالر �أمريكي .كما ت�شهد الئحة ال�شركات الراغبة يف االن�ضمام
�إىل تنظيم ال�سلطة منوًا م�ستم ًرا .يف هذا ال�سياق قال فا�ضل
ال�ع�ل��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة �سلطة دب��ي ل�ل�خ��دم��ات املالية:
“ب�صفتنا املنظم امل�ستقل ملركز دبي املايل العاملي� ،سنوا�صل عملنا
على تعزيز العدالة وال�شفافية والكفاءة واحلفاظ عليها بقطاع
اخلدمات املالية .ونحن الآن ب�صدد ا�ستك�شاف واعتماد العديد
من احللول املبتكرة لتعزيز دورنا التنظيمي كجزء من حملتنا
للتحول الرقمي .و�سنوا�صل �ضمان تقدمينا لأعلى املعايري
العاملية مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات والقوانني املعمول بها
يف الواليات الق�ضائية املالية الرائدة حول العامل».
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حكومة �أبوظبي ت�شارك يف معر�ض �أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2021وت�ستعر�ض �أكرث من  100مبادرة وم�شروع رقمي مبتكر
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�شارك حكومة �أبوظبي للمرة العا�شرة
يف معر�ض “�أ�سبوع جيتك�س للتقنية”،
وال��ذي تقام فعالياته على م��دار � 5أيام
خ�لال الفرتة من � 17إىل � 21أكتوبر
 2021يف مركز دبي التجاري العاملي.
وتتواجد  31جهة حكومية وم�ؤ�س�سة
�أك��ادمي �ي��ة يف ج �ن��اح ح �ك��وم��ة �أبوظبي،
حيث ت�ستعر�ض �أكرث من  100مبادرة
وم �� �ش��روع �اً م�ب�ت�ك��راً يف جم ��ال التحول
الرقمي ،والتي تهدف جميعها �إىل خلق
جتربة فريدة للزوار من خالل تقدمي
م�ن���ص��ة م ��وح ��دة ت �� �ض��م ك��اف��ة اجلهات
احلكومية.
ويف �إط� � � � ��ار ال� �ت� �ح� ��� �ض�ي�رات مل �� �ش��ارك��ة
حكومة �أب��وظ�ب��ي ،عقدت دائ��رة الإ�سناد
احلكومي– �أب��وظ �ب��ي ،مم�ث�ل� ًة يف هيئة
�أب��وظ �ب��ي ال��رق �م �ي��ة ،وه ��ي اجل �ه��ة التي
ت�ت��وىل ق �ي��ادة م���س�يرة ال�ت�ح��ول الرقمي
حلكومة �أبوظبي ،لقا ًء حت�ضريياً عرب
تقنية االت�صال املرئي بح�ضور ممثلني
عن اجلهات احلكومية امل�شاركة ،وذلك
لتن�سيق اجلهود وا�ستكمال التح�ضريات
مب��ا ي�ضمن م�شاركة ف َّعالة ت�ه��دف �إىل
ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ك�أحد
رواد ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي احل �ك��وم��ي من
خ�لال ت�ضافر اجلهود وتعزيز التعاون
والتن�سيق ب�ين خمتلف اجل�ه��ات املعنية
يف الإمارة.
وق��د ج��رى الت�أكيد خ�لال الور�شة على
�أه �م �ي��ة م��راع��اة ال �ت��داب�ير االح�ت�رازي��ة
املتعلقة بفريو�س كوفيد 19-كالتباعد
االجتماعي وا�ستخدام الكمامات وغريها
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى �أم� ��ن و� �س�لام��ة و�صحة
الزوار والعار�ضني.
وت �ت��زام��ن م �� �ش��ارك��ة ح �ك��وم��ة �أبوظبي
يف م�ع��ر���ض “�أ�سبوع جيتك�س للتقنية
 ”2021مع احتفاالت دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ب��ال��ذك��رى اخلم�سني
ل �ت ��أ� �س �ي �� �س �ه��ا ،ح �ي��ث � �س �ي �ت��م االحتفاء
ب�إجنازات تاريخية خلم�سني عاماً م�ضت
م��ن ت��اري��خ ال��دول��ة ،والإع � ��داد للتحول
ال �ف��اع��ل وامل �� �س �ت��دام ل�ل�خ�م���س�ين عاماً
القادمة.
وت� ��أت ��ي م �� �ش��ارك��ة ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي يف
املعر�ض حت��ت �إ��ش��راف ومتابعة اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة ال��رق �م �ي��ة يف �إم � ��ارة
�أبوظبي ،وذلك يف �سياق جهودها الرامية
�إىل تفعيل �إطار حوكمة التحول الرقمي
على م�ستوى حكومة �أبوظبي ،وحتقيق
نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة واالن �ت �ق��ال ن �ح��و امل�ستقبل
الرقمي.
و�صرح معايل علي را�شد الكتبي ،رئي�س
دائ ��رة الإ� �س �ن��اد احل�ك��وم��ي – �أبوظبي:
“ميثل معر�ض “�أ�سبوع جيتك�س للتقنية
 2021ف��ر��ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ل�ت��أك�ي��د على
جهوزية وتطور البنية التحتية الرقمية
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يف �إطار رعايتها للقمة واملعر�ض

�إمباور ت�شارك يف ويتيك�س وقمة االقت�صاد الأخ�ضر

•• دبي-الفجر:

ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي على
امل�ستوى العاملي ،مع ت�سليط ال�ضوء على
�إمكاناتها الرقمية ومواردها التقنية التي
تدعم وتعزز ثقة املتعاملني من مواطنني
ومقيمني وزوار وم�ستثمرين».
و�أ�ضاف معايل الكتبي �أن البنية التحتية
الرقمية املتطورة يف �أبوظبي والكفاءات
الب�شرية التي متتلك املعرفة واخلربة
ه ��م ال���س�ب�ي��ل ن �ح��و �إث� � ��راء ج � ��ودة حياة
امل�ج�ت�م��ع وب �ن��اء ب�ي�ئ��ة م�ل�ه�م��ة للأفراد
لتحفيزهم على االبتكار وامل�ساهمة يف
بناء امل�ستقبل.
و ُت ��رك ��ز ح �ك��وم��ة �أب ��وظ� �ب ��ي م ��ن خالل
م�شاركتها يف معر�ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  ”2021ع�ل��ى �أرب �ع��ة حماور
�أ��س��ا��س�ي��ة ،ت�شمل اخل��دم��ات احلكومية،
واحللول احلكومية الرقمية ،والبيانات
وال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،واملنظومة
ال��رق�م�ي��ة .وت�ت�م�ث��ل ال��رك �ي��زة الأوىل يف
ت��وف�ير جت��رب��ة �سل�سة و�سهلة مُ�صممة
لتلبية احتياجات املتعاملني من خالل
قنوات رقمية ومراكز تقدمي اخلدمات،
بينما تتمثل الركيزة الثانية يف تعزيز
ال �ت �ع��اون ودع ��م امل� �ب ��ادرات امل���ش�ترك��ة يف
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
لتحقيق �أف�ضل النتائج ،وتتمثل الركيزة
الثالثة يف اال�ستفادة من التبادل الآمن
وال�ف�ع��ال للبيانات ل��دع��م عملية اتخاذ
القرارات وتعزيز اال�ستباقية احلكومية،
يف حني تتمثل الركيزة الرابعة يف دفع
عجلة النمو االج�ت�م��اع��ي واالقت�صادي
ع ��ن ط ��ري ��ق ت �� �س��ري��ع ع �م �ل �ي��ة التكامل
م ��ع الأن �ظ �م��ة ال��رق �م �ي��ة والتطبيقات
واملتعاملني و�شركاء العمل.
من جانبه ،ق��ال �سعادة الدكتور حممد
عبداحلميد الع�سكر ،املدير العام لهيئة
�أبوظبي الرقمية�“ :إن حكومة �أبوظبي
حتتفي مب�شاركتها العا�شرة يف معر�ض
“�أ�سبوع ج�ي�ت�ك����س للتقنية ،‘2021

وال��ذي يعترب احل��دث العاملي الأب ��رز يف
جمال التقنيات احلديثة والتكنولوجيا
امل �ت �ط��ورة .و�أ�� �ض ��اف �أن امل �ع��ر���ض يوفر
حل� �ك ��وم ��ة �أب � ��وظ � �ب � ��ي م �ن �� �ص ��ة مهمة
ال��س�ت�ع��را���ض �أك�ث�ر م��ن  100م�شروع
ومبادرة يف جمال اخلدمات احلكومية،
واحللول احلكومية الرقمية ،والبيانات
وال � ��ذك � ��اء اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ،واملنظومة
ال��رق �م �ي��ة ،وال �ت��ي مت ت �ط��وي��ره��ا لدعم
ال � �ق ��درات ال��رق �م �ي��ة لإم� � ��ارة �أبوظبي،
ومتكني ودعم وتقدمي منظومة حكومية
ومتخ�ص�صة ومتعاونة
رقمية ا�ستباقية،
ّ
و�آمنة».
ُ
وت ��اب ��ع ال �ع �� �س �ك��ر“ :نعرب م ��ن خالل
م �� �ش��ارك �ت �ن��ا ع ��ن دع� ��م االب �ت �ك ��ار وتبني
ح �ل��ول رق �م �ي��ة وم � �ب ��ادرات ف �ع��ال��ة تعزز
ال�ب�ي�ئ��ة االق�ت���ص��ادي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة يف
العا�صمة م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون وت�ضافر
اجلهود بني جميع اجلهات احلكومية يف
الإمارة ،ومبا يعزز مكانة �إمارة �أبوظبي
ك��واح��دة من �أه��م رواد التحول الرقمي
احلكومي».
وت �ه ��دف ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي م ��ن خالل
م�شاركتها يف معر�ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية � ”2021إىل تعزيز ال�شراكات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين العام
واخل ��ا� ��ص ،وا��س�ت�ك���ش��اف �آف � ��اق جديدة
للتعاون البناء ،واال�ستفادة من �إمكانات
وق � ��درات ك�ب�رى ال �� �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف
جم � ��ال ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ل ��دع ��م �أج� �ن ��دة
�أبوظبي الرقمية .كما ت�سعى �إىل خلق
انطباع فريد ومبتكر لزوار جناح حكومة
�أبوظبي عرب من�صة تقنية رقمية ت�ضم
ك��اف��ة اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وم ��ن خالل
ع��ر���ض وجت��رب��ة ��س�ل���س�ل��ة م�ت�ن��وع��ة من
امل�شاريع واخلدمات الرقمية يف العديد
من املجاالت.
وتتميز امل�شاركة ل�ه��ذا ال�ع��ام يف تقدمي
جتربة اجلناح االفرتا�ضي ،والذي يتيح

للزوار واملهتمني القيام بزيارة افرتا�ضية
للجناح من �أي مكان يف العامل� .إ�ضافة
ل ��ذل ��ك�� ،س�ت��وف��ر امل�ن���ص��ة االفرتا�ضية
خ��دم��ة “امل�ساعد االفرتا�ضي” ،التي
متكن ال��زوار من التوا�صل مع اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف امل �ع��ر���ض� ،إىل
جانب امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،واحل�صول
ع �ل��ى ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة بالأن�شطة
والفعاليات التي تقام حتت مظلة جناح
حكومة �أبوظبي.
من جهة �أخرى ،يقدم اجلناح االفرتا�ضي
ل�ل��زوار وامل�ستخدمني خا�صية االطالع
م��ن خ�ل�ال ب��ث م�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى اجلل�سات
وال�ف�ع��ال�ي��ات والأن���ش�ط��ة املختلفة التي
تقام يف اجلناح� ،إىل جانب وج��ود فريق
دعم تقني متخ�ص�ص للم�ساعدة يف حل
�أي حتديات قد تواجههم خالل الزيارة
االفرتا�ضية للجناح.
وي�ستعر�ض جناح حكومة �أبوظبي �أحدث
امل�شاريع واملبادرات والتطبيقات الرقمية
واجل � ��دي � ��دة وامل �ب �ت �ك ��رة ل � ��دى اجلهات
احلكومية امل���ش��ارك��ة ،وال�ت��ي ت�ه��دف �إىل
تعزيز جودة حياة املجتمع ودعم م�سرية
التحول الرقمي يف �إمارة �أبوظبي.
وي�ست�ضيف جناح حكومة �أبوظبي خالل
�أي� ��ام امل �ع��ر���ض �سل�سلة م��ن الفعاليات،
وي���ش�م��ل ذل ��ك �إط �ل�اق م �ب ��ادرات رقمية
متنوعة ،كما ي�شهد اجلناح توقيع عدد
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي
تعزز ال�شراكة بني القطاعني احلكومي
واخل� ��ا�� ��ص ،و ُت �� �س �ه��ل ع �م �ل �ي��ة التحول
ال��رق �م��ي ،وت� ��ؤم ��ن ف��ر� �ص �اً ا�ستثمارية
�ضخمة ل�ل���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف القطاع
اخلا�ص.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن  31م��ن اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة والأك ��ادمي �ي ��ة جت�ت�م��ع حتت
مظلة واحدة لعر�ض اخلدمات واحللول
الرقمية املبتكرة والتقنيات التي تعتمد
عليها لتعزيز الأداء احلكومي مبا ي�ضمن

ريادة �إمارة �أبوظبي يف هذا املجال ،وهي:
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،ودائرة
ال�ط��اق��ة ،ودائ ��رة التنمية االقت�صادية،
ودائ��رة البلديات والنقل ،ودائ��رة تنمية
املجتمع ،ودائرة التعليم واملعرفة ،ودائرة
ال���ص�ح��ة ،ودائ � ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال�سياحة،
ودائرة الق�ضاء ،ودائرة الإ�سناد احلكومي،
وهيئة �أبوظبي للإ�سكان ،وهيئة �أبوظبي
ل �ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ،وهيئة
�أبوظبي للطفولة املبكرة ،وهيئة �أبوظبي
الرقمية ،وهيئة �أبوظبي للدفاع املدين،
وه�ي�ئ��ة امل���س��اه�م��ات املجتمعية “معاً”،
والإدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ،وجمل�س
�أب��وظ�ب��ي ل�ل�ج��ودة وامل�ط��اب�ق��ة ،وم�ؤ�س�سة
الق�صر،
ال��رع��اي��ة االجتماعية و� �ش ��ؤون ّ
و�صندوق �أبوظبي للتقاعد ،و�أكادميية
�أب��وظ �ب��ي احل �ك��وم �ي��ة ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم ،ومركز �أبوظبي
لل�صحة العامة ،و�سوق �أبوظبي العاملي،
وجمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،ومركز �إدارة
ال �ط��وارئ والأزم� ��ات وال �ك��وارث ،ومركز
الإح���ص��اء � -أب��وظ�ب��ي ،ومكتب �أبوظبي
لال�ستثمار ،وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية،
وجامعة خليفة ،وجامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي.
وت�أتي م�شاركة حكومة �أبوظبي احلالية
للبناء على زخم الإجنازات الذي حققته
خ�لال م�شاركتها الناجحة وال�ق��وي��ة يف
الدورة املا�ضية ملعر�ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية” حيث ا�ستقطب جناح حكومة
�أبوظبي �أكرث من  10,000زائر ،و24
جهة حكومية و�أكادميية ،بالإ�ضافة �إىل
ع��دد م��ن ال���ش��رك��ات العاملية ال�ك�برى يف
جم ��ال ال�ت�ق�ن�ي��ة .و��ش�ه��د ج �ن��اح حكومة
�أب��وظ �ب��ي يف م�ع��ر���ض “�أ�سبوع جيتك�س
للتقنية  ،”2020توقيع  12اتفاقية
وم��ذك��رة ت�ف��اه��م ،وا�ستعر�ضت اجلهات
امل�شاركة  88مبادر ًة وم�شروعاً مبتكراً
يف جمال التحول الرقمي.

كهرباء ال�شارقة تنجز  % 85من اخلط اال�سرتاتيجي للغاز الطبيعي من الرحمانية �إىل مويلح التجارية

•• ال�شارقة-وام:

�أجنزت �إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة ن�سبة  85باملائة من
اخلط اال�سرتاتيجي الذي ميتد من حمطة
الرحمانية �إىل منطقة مويلح التجارية
ب �ط��ول  16ك �ي �ل��وم�تراً خل��دم��ة املنطقة
وع��دد م��ن املناطق وامل�شاريع التطويرية
مثل الواحة ون�سمة والزاهية وذلك تنفيذاً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة وتعمل الهيئة حالياً
ع�ل��ى ت��و��ص�ي��ل اخل��دم��ات لأه� ��ايل مناطق
الرحمانية واال��س�ت�ف��ادة م��ن حمطة �ضخ
الغاز الطبيعي التي مت ت�شغيلها.
و�أو�ضحت املهند�سة �أمنة بن هدة مدير �إدارة
ال�غ��از الطبيعي �أن��ه مت �إجن��از �شبكة الغاز
الطبيعي يف ع��دد من املناطق التطويرية
حيث مت �إجن ��از مت��دي��دات م�ساكن ن�سمة
بن�سبة  100باملائة ومت عمل التمديدات
لعدد  960فيال �سكنية بطول  16.5كم
كما مت اجناز متديد الغاز ملنطقة الزاهية
 5و  6بن�سبة  15باملائة بطول  9.5كم
واملدة املتوقعة للإجناز ترتاوح بني 8و10
�أ�شهر وم�شروع العطني بن�سبة  10باملائة
و يتم حاليا عمل مت��دي��د خ��ط ال�غ��از �إىل
 118فيال بطول  3كم.

ت�شارك م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لأنظمة التربيد امل��رك��زي �إم�ب��اور� ،أك�بر مزود
خلدمات تربيد املناطق يف العامل مبن�صة عر�ض نوعية يف فعاليات معر�ض
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س  ”2021كراعي ا�سرتاتيجي
ل��دورة املعر�ض التي انطلقت �أم�س برعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل مكتوم ،رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ،وت�ستمر حتى � 7أكتوبر
 2021يف قاعات مركز دبي للمعار�ض ،موقع �إك�سبو  2020دبي.
و�أكدت “�إمباور” �أن تواجدها يف املعر�ض �سيكون فر�صة مهمة لها ل�صياغة
ال�شراكات اال�سرتاتيجية وعقد ال�صفقات وااللتقاء بعمالئها وتطوير
�أعمالها بالإ�ضافة اىل ح�ضور جمموعة كبرية من الندوات وور�ش العمل
التي تتناول عناوين خمتلفة على �صلة بهذا احلدث.
كما �أعلنت “�إمباور” عن م�شاركتها يف افتتاح القمة العاملية لالقت�صاد
الأخ �� �ض��ر خ�ل�ال ي��وم��ي  6و� 7أك �ت��وب��ر اجل� ��اري ،ح�ي��ث �ستناق�ش القمة
التعاون ال��دويل يف جمال االقت�صاد
الأخ�ضر.
وتعد دورة املعر�ض يف ن�سختها الـ23
مم �ي��زة ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ك��ون �ه��ا الأوىل
ب�ين ال ��دورات ال�سابقة التي تنطلق
من �أر���ض مركز املعار�ض يف منطقة
�أك�سبو  2020احلدث الدويل الذي
يجمع دول العامل برمته بني دفتيه.
وعلى ال�صعيد ذاته ت�شارك امل�ؤ�س�سة
يف “القمة ال �ع ��امل �ي ��ة لالقت�صاد
الأخ�ضر” وال �ت��ي ُت�ع�ق��د غ ��داً حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،التي تنطلق فعاليتها
غ��داً حتت �شعار “ح�شد اجلهود مل�ستقبل م�ستدام” .و�ست�سلط امل�ؤ�س�سة
ال�ضوء على �أهمية التعاون وال�شراكات الدولية يف مواجهة التحديات
العاملية� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة كيفية حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة،
والإجنازات العاملية لدبي يف اال�ستدامة.
وقال �أحمد بن �شعفار ،الرئي�س التنفيذي لـ “�إمباور” :لقد ر�سخ معر�ض
“ويتيك�س” ال��ذي تنظمه “ديوا “ �سنوياً بتوجيهات كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،وحتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،رئي�س املجل�س الأع�ل��ى للطاقة يف دب��ي ،مكانته ك�أحد �أك�بر و�أهم
املعار�ض العاملية الرائدة يف قطاعات املياه والبيئة والطاقة .م�شرياً �إىل ما
ينتظر امل�شاركني والزوار للمعر�ض من متيز وتفرد وال �سيما �أنه يتزامن
مع االنطالقة العاملية لإك�سبو  2020املنتظر ،و�سري�سخ املعر�ض مكانته
الدولية كونه من�صة فريدة ت�ستهدف حتقيق التكامل بني جميع �شرائح
قطاع الطاقة .و�أ��ض��اف“ :ميثل معر�ض ويتيك�س من�صة عاملية وحدثاً
ب��ارزاً يعك�س م��دى حر�ص دول��ة الإم ��ارات وقيادتها الر�شيدة على تعزيز
التعاون العاملي لطرح �أحدث احللول التكنولوجية يف جمال الطاقة ودعم
التوجهات العاملية نحو اال�ستدامة وتر�شيد اال�ستهالك واال�ستخدام الأمثل
للموارد من �أجل حياة �أف�ضل للأجيال القادمة».

 1.1مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ��ش�ب�ك��ة ال �غ��از الطبيعي
وحم � �ط� ��ة ال� ��� �ض ��خ ت �ع �م ��ل وف� � ��ق �أف �� �ض ��ل
امل��وا� �ص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة ومت ��ت م��راع��اة �أعلى
نظم الأم��ان وال�سالمة العاملية يف �إن�شاء
ال���ش�ب�ك��ة وامل�ح�ط��ة ال �ت��ي ت �خ��دم ع ��ددا من
املناطق والتو�سعات اجلديدة وامل�شروعات
التطويرية حيث تهدف خطة الهيئة �إىل
و�صول الغاز الطبيعي �إىل جميع املناطق
ب��ال �� �ش��ارق��ة ويف ه ��ذا الإط � ��ار ي �ت��م �إج� ��راء
درا�سات م�ستمرة لإن�شاء حمطات وتنفيذ
متديدات مبدينة ال�شارقة وذل��ك لتوفري
خ��دم��ات ال �غ��از الطبيعي جلميع املناطق
وال �ت��و� �س �ع��ات ب��امل��دي �ن��ة ح �ي��ث ارت �ف��ع عدد
حم�ط��ات �ضخ وت��وزي��ع ال�غ��از الطبيعي يف
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�إمارة ال�شارقة لي�صل �إىل  5حمطات تعمل
وف��ق �أف���ض��ل امل��وا��ص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة وت�شمل
حمطات املجاز ودوار ال�صناعية اخلام�س
وحم �ط��ة ال��رح�م��ان�ي��ة اجل��دي��دة وحمطة
كلباء وحمطة خورفكان.
و�أ�شارت �إىل �أن عدد امل�شرتكني يف خدمات
ال �غ��از الطبيعي ب ��إم��ارة ال���ش��ارق��ة يتزايد
با�ستمرار و�أن الهيئة م�ستمرة يف التو�سعات
ل�شبكة الغاز الطبيعي يف املناطق اجلديدة
مب��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة وامل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة يف
كلباء وخورفكان.
و�أ� �ش��ارت �إىل حر�ص الهيئة على ت�شجيع
� �س �ك��ان ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام الغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي ك��وق��ود ب��دي��ل ل�لا��س�ت�ف��ادة من

ال �ف��وائ��د امل �ت �ع��ددة ال�ت��ي يحققها مقارنة
ب��ا��س�ت�خ��دام ال �غ��از امل���س��ال “ اال�سطوانات
“ ح�ي��ث ي�ساهم يف احل �ف��اظ ع�ل��ى البيئة
وم �ت��واف��ر ط� ��وال � �س��اع��ات ال �ي��وم ويحقق
الأم��ان وال�سالمة ..م�شرية �إىل �أن الهيئة
ت�ط�ب��ق �أرق� ��ى و�أدق امل��وا� �ص �ف��ات ومعايري
اجل � ��ودة والأم � � ��ان يف مت ��دي ��دات ال�شبكة
�إ� �ض��اف��ة �إىل �أ� �س �ع��اره التناف�سية مقارنة
با�ستخدام الأ�سطوانات.
و�أو�ضحت �أن الهيئة تعمل على اال�ستفادة
م��ن التطبيقات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة احلديثة
لتقدمي اخل��دم��ات ل�سكان �إم��ارة ال�شارقة
وفق �أف�ضل املعايري العاملية وذل��ك تنفيذاً
ل�ل��ر�ؤي��ة احلكيمة والتوجيهات ال�سديدة
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ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ب�ضرورة
االه �ت �م��ام مب���ش��روع��ات ال�ب�ن�ي��ة الأ�سا�سية
وتوفري مقومات احلياة الكرمية لل�سكان
يف جميع مناطق الإمارة وت�شجيع ا�ستخدام
ال�غ��از الطبيعي ك��وق��ود ب��دي��ل للمحافظة
ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
ل�سكان �إمارة ال�شارقة.
ي�شار �إىل �أن ت�ق��دمي طلب تو�صيل الغاز
ي �ت��م وف� ��ق ع� ��دة ط� ��رق ت���ش�م��ل التوا�صل
م ��ع م��رك��ز االت �� �ص��ال 065026660
وامل ��وق ��ع االل � �ك �ت�روين ال��ر� �س �م��ي للهيئة
 sewa.gov.aeو ت�ط�ب�ي��ق الهيئة
 SEWA APPو خ��دم��ة الوات�ساب
. 0565113262
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1365/2021/322ا�ستئناف عقاري
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املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
م��و� �ض��وع ال��دع��وى � :إ��س�ت�ئ�ن��اف احل �ك��م ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق ��م  1100/2021ع �ق��اري جزئي
وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واالت �ع��اب .م�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة ع�ق��ار  -عنوانه � :إم ��ارة دب��ي �� -ش��ارع امل�ط��ار -
منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االع �م��ال  -امل�ي��زان�ين  -مكتب رق��م  - 9ه��ات��ف 0506767616
 ب��ري��د ال �ك�ت�روين  - INFO3@OMALC.AEم �ك��اين IBAN 3244594826AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنهما � -1:سلمان �صويف � -صفته  :م�ست�أنف �ضده  -2 ،حممد �صويف � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1100عقاري جزئي .وحددت لها جل�سه يوم الإثنني
املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7938/2020/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  894/2019جتاري كلي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )20.262.704.27درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك م�صر  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع �شارع  - 27مبنى مبنى بنك
م�صر  -جانب فندق رحاب روتانا
املطلوب �إعالنه  -1 :علي حممد �سامل ابو عد�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات
 - ASTON TOWERS - 3008,2613,2402,2001وف��اء للمبلغ املطالب ب��ه وقدره
( )20262704.27درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�لاك بدبي ام�س �أك�ثر من
 1.1مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  317مبايعة بقيمة 824.57
مليون درهم منها  29مبايعة للأرا�ضي بقيمة  133.2مليون درهم و288
مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  691.38مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  33مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ
حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  27مليون درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ
حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  10ماليني دره��م يف منطقة الو�صل.
وت�صدرت منطقة اليفرة  2املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  6مبايعات
بقيمة  9ماليني دره��م وتلتها منطقة احلبية الثالثة بت�سجيلها  5مبايعات
بقيمة  11مليون درهم وثالثة يف وادي ال�صفا  5بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة
 21مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  43مليون درهم
مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  20مليون درهم يف
منطقة نخلة جمريا و�أخرياً مبايعة بقيمة  14مليون درهم يف منطقة الكفاف.
وت�صدرت منطقة مر�سى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ
�سجلت  47مبايعة بقيمة  116مليون دره��م وتلتها منطقة وادي ال�صفا 5
بت�سجيلها  45مبايعة بقيمة  79مليون درهم وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها
 22مبايعة بقيمة  64مليون درهم .و�سجلت الرهون قيمة قدرها 238.15
مليون دره��م منها  15رهنا لأرا���ض بقيمة  74.97مليون دره��م و 66رهنا
لفلل و�شقق بقيمة  163.18مليون دره��م وك��ان �أهمها مبنطقة مر�سى دبي
بقيمة  66مليون دره��م و�أخ��رى يف منطقة ور�سان الأوىل بقيمة  50مليون
دره��م� .أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  29هبة بقيمة  79.13مليون درهم
ك��ان �أهمها مبنطقة ب��رج خليفة بقيمة  44مليون دره��م و�أخ��رى يف منطقة
جممع دبي للإ�ستثمار الثاين بقيمة  10ماليني درهم.
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حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  850/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/167عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )504.010درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �شيخ ح�سن �شيخ عثمان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )504010درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1630/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية االوىل رقم 21
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مالية مببلغ ( )239.836.36درهم مع الفائدة القانونية بن�سبة  %12من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع طلب �شمول احلكم بالنفاذ املعجل الطليق من قيد الكفالة مع الزامها بالر�سوم
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة االحتاد للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة  -فرع دبي
عنوانه:امارة دبي بور�سعيد مقابل قرية االعمال  -برج نوف تاور مكتب رقم 301
وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي
املطلوب �إعالنه  -1 :ويل جي اند بي الوطنية �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/23:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/املدعي بقررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون
االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها مبلغ ( )239.836.36درهم والفائدة  %5من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�صاريف وامل�صاريف ومبلغ  500درهم اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سهول ملقاوالت البناء  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003793عمايل (جزئي)

�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة انرتنا�شيونال كون�سرتك�شن ايه دي ار ليمتد
(اجلن�سية  :جزر فريجن (الربيطانية) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة
يف امارة دبي (العنوان � :شارع ال�شيخ زايد  -مكتب ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد -
املركز التجاري � ،ص ب  )31303واملقيدة حتت رقم ( )4887يف �سجل ال�شركات الأجنبية
بالوزارة .وتنفيذاً لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته وال �ق��رار ال ��وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف ��ش��ان اعتماد
دليل �إجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة .يرجى من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه  :ال�سهول ملقاوالت البناء  -ذ م م
العنوان � :إمارة ال�شارقة �شارع الزهراء برج داما�س تاور  -الطابق  - 12مكتب رقم  1246دوار البلدية �ص ب
 2813بوكالة املحامني حممد العبيديل و�سعود الزرعوين وعمار املال
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ جمدى حممد �شوقي على �سالمة  ،اجلن�سية  :م�صري
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  65258.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل (املدة) يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ابي حما�سب قانوين
العنوان  :مكتب رق��م  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي����ش -
مبوجب ه��ذا تعلن
دي��رة  -ال�ق��ره��ود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س :
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
يف بي �سي جرنال تريدجن � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/16
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة  :يف بي �سي جرنال تريدجن � -ش ذ م م
العنوان  :قطعة ار���ض رق��م تي بي  040314جممع ال�صناعات الوطنية  ،دبي
الإمارات العربية املتحدة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة
 809149 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1353430 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/16
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/16وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ابي حما�سب قانوين العنوان :
مكتب رق��م  03-306ملك عبداجلليل يو�سف ع�ب��دال�ك��رمي دروي ����ش  -دي��رة -
القرهود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003516مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة باتيا التجارية ذ م م (م�شغلي ال�سوق احلرة)
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0003103جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شركة باتيا التجارية ذ م م (م�شغلي ال�سوق احلرة)
العنوان � :إمارة ال�شارقة مي�سلون �شارع ال�شيخ زايد بناء ملك حممد عمران ترمي �شقة - 104 - 102
 - 0504812437 105حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حلول اخلليج (ذ م م)  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  126802درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ليما ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0000702عمايل
�إىل املحكوم عليه :ليما ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
العنوان  :ال�شارقة ال�شويهني �شارع اخلليج العربي �شقة رقم  102ملك حممد عبيد �سامل الكثريي
0501662510
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �سليم منفور علي  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  10570درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نور ال�شم�س للمقاوالت الفنية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0003197عمايل

�إىل املدعي عليه  :حممد عظيم عبدول رزاق
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة  -ذ م م
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/18أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�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 2021/10/4

مكتب اخلدمات الق�ضائية
جنود طالب العامري

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :نور ال�شم�س للمقاوالت الفنية  -ذ م م
العنوان  :ال�شارقة امل�صلي خلف �شارع الزهراء �شقة رقم  905طابق رقم التا�سع ملك را�شد علي را�شد دميا�س
ال�سويدي 065233324 0506461993
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ك�شور عامل خان �شري عامل خان  -اجلن�سية  :باك�ستاين
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 16800
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0006711أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005780أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICIVS2021 /0000722مدين

�إىل  :املحكوم عليه  /ايه  -البلوكي للمقاوالت
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /برج النباعة ملقاوالت النجارة امل�سلحة بالتايل :
احلكم  -انه بتاريخ 2021/9/1
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية  :مبلغ ثمان واربعون الف مائتني
ثالث وخم�سني درهم خم�س و�سبعني فل�س والزمتها بامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إىل  :املحكوم عليه  /عطا اهلل �سعيد حممد ح�سن  -العنوان 9327762 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد �صبحي حممد �سند �سليم  -بالتايل :
احلكم � -أنه بتاريخ 2021/7/28
بعد الإطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  :ت�سعة االف درهم والزمته
بامل�صروفات.
حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رمي الطاعي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0001950أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :رمي الطاعي
العنوان � :إمارة عجمان  ،منطقة النعيمية ( )1بناية هيا املري  ،الطابق الرابع � -شقة رقم ( )405رقم
مكاين ()4445708623
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد جملي حممد  -اجلن�سية � :سوري  -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 7874.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  :عامر انور احلمود
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سيف الإ�سالم فريد الرحمن  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 23540.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002621أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002622أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002718أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2020 /0002871أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه هديل ح�سن راجح املهريي
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح التميم لت�أجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م وبالتايل  :قرار
القا�ضي  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((هديل ح�سن راجح املهريي)) ب�أن ي�ؤدي
للطرف الطالب ((التميم لت�أجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م))  :مبلغا وقدره 6000
درهما (�ستة �آالف درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة املوافق
 12/07/2021وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ �ألف درهما مقابل
�أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه ر�أفت معد �شاهر عرار
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح التميم لت�أجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م ,بالتايل  :قرار القا�ضي
 :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((ر�أفت معد �شاهر عرار)) ب�أن ي�ؤدي للطرف
الطالب ((التميم لت�أجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م))  :مبلغا وقدره 10.000
درهما (ع�شرة �آالف درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة املوافق
 12/07/2021وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات .ومبلغ �ألف درهما
مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه نورا حممد ح�سن ا�سماعيل اللبودي
نحيطكم علما بتاريخ  2021/07/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح �سيف الإ�سالم فريد الرحمن ,بالتايل  :قرار القا�ضي
 -1:الزام املطلوب �ضدها (نورا حممد ح�سن ا�سماعیل) ب�سداد مبلغ 40.000
درهم (اربعني �ألف درهم) للطالب (�سيف اال�سالم فريد الرحمن مع الفائدة
 %5عليه ت�سري من تاريخ قيد الطلب و حتى متام ال�سداد - 2 .الزام املذكورة
بالر�سوم و امل�صروفات و �ألف درهم �أتعاب حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل
املدة القانونية 15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

�إىل املحكوم عليه  :يزيد �إبراهيم فار�س  ,العنوان 9171303 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2020/10/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح /عبد الرحمن �أحمد يو�سف  ,بالتايل  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده
((يزيد �إبراهيم فار�س)) ب�أن ي�ؤدي للطرف الطالب ((عبد الرحمن �أحمد یو�سف))
مبلغا وقدره  13,000درهما (ثالثة ع�شر �ألف درهما) ،والفائدة القانونية بواقع
 %7من تاريخ املطالبة املوافق  2020/10/1وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام
بامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور �إجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ()SHCFICIREA2021 /0006678

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغة العربية واالجنليزية
بناء على طلب  :املدعي (ة)  :امينه عبدی جمید یا�سنی
اىل  :املدعي عليه � :سلمی بری بخ�ش  -قد �أقامت الدعوى تطالب فيها :
الزام املدعى عليها بدفع مبلغ  20000درهم للتعوي�ض عن ال�ضرر االدبي و املعنوي والنف�سي عن اال�ضرار التي ا�صابتها
بالإ�ضافة اىل فائدة قانونية  %12من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام.
الزام املدعى عليها بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة
�إعالن املدعى عليها باجلل�سة والئحة االدعاء.
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف بح�ضور الإجتماع املرئي رقم  EM00018140واملقرر بتاريخ  ، 2021/10/12ال�ساعة  09:00والذي
�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 الإجتماع  :رقم الإجتماع  - EM00018140وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات
عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني

�إ�شعار لتغيري ا�سم �شركة
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

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

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003707مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002735أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0002638أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه حممد �إبراهيم ركن الدين
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح يونيفر�سال فرجرن�سيز و باكيجنك �ش م ح  ،بالتايل
قرار املحكمة  -1 :الزام املطلوب �ضده (حممد ابراهيم ركن الدين ب�أداء مبلغ
 30.624.3درهم (ثالثني الف و �ستمائة واربعة و ع�شرين درهما) للطالب
مع الفائدة  %5من تاريخ القيد و حتی متام ال�سداد -2 .الزامه بالر�سوم و
امل�صروفات و �ألف درهم �أتعاب حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه عمر عبداهلل �سعيد ال خمي�س
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح �سيف الإ�سالم فرید الرحمن ,بالتايل  :قرار القا�ضي  :ن�أمر
ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده ((عمر عبداهلل �سعيد ال خمي�س)) ب�أن ي�ؤدي للطرف
الطالب ((�سيف الإ�سالم فريد الرحمن))  :مبلغا وقدره 15.000 000,15
درهما (خم�سة ع�شر �ألف وثالثمائة درهما) ،والفائدة القانونية بواقع  %7من
تاريخ املطالبة املوافق  13/07/2021وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات
ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل :املحكوم علیه �سومیت كومار  ،العنوان 9275881 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/09/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح � :أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره (4.567,74
درهم) �أربعة �آالف وخم�سمائة و�سبعة و�ستون درهما ،و �أربعة و�سبعون فل�سا مع الفائدة
القانونية بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على �أال تزيد
عن �أ�صل الدين .ب�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ،ويرف�ض ما زاد على ذلك .حكما غري
قابال لال�ستئناف

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024591
تنازل /بيع
حيث �أن ال�سيد  :عمر مبـارك �سامل دملوك الكتبي  -اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية (م�صنع
احالم �سعيدة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )782968حيث ان ال�سيد
 :عمر مبـارك �سامل دملوك الكتبي  -اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته يف
الرخ�صة التجارية ((م�صنع احالم �سعيدة)) البالغة (� )%49إىل ال�سيد  :امزام اال�سالم حممد ادری�س
 بنغالدي�ش اجلن�سية بن�سبة ح�صة  %25و �إىل ال�سيدة � :سوفانا �شريين بيتي عبداجلليل  -بنغالدي�شبن�سبة ح�صة  ،%24ا�ضافة �شريك�/شركاء وتغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تغيري اال�سم التجاري لل�شركة من (م�صنع احالم �سعيدة ) اىل (م�صنع املا�سة
احلمراء ذ م م)  /امل�ؤ�س�سة والن�شاط التجاري ،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 على
ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك.

الكاتب العدل

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

املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 257 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�ساده  :خالد احمد عبدالغني ال قناطي البلوكي ,اجلن�سية الإمارات
العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %10و ذلك اىل ال�سيد  :كمال
نریمال كاملي�ش كومار ,اجلن�سية الهند كما يرغب ال�سيد  /بیاری الل بن�شم دوبي ,اجلن�سية الهند
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %90وذلك اىل ال�سيد  :كمال نریمال كاملی�ش كومار,
اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (مغ�سلة الرميلة) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )25960ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ,تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين
من �شركة �أعمال مهنية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

املرجع 256 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالعزيز �سامل حممد املليحي ,اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %1و ذلك اىل ال�ساده � :شركة هنيكل
بويل بت لل�صناعات املحدودة ,اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة (�شركة العناية
باال�سقف) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )527747ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية ,تعديالت �أخرى  :خروج �شريك ,تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال
مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024570
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد� :سعيد نورجان حممد جان  -اجلن�سية :باك�ستان ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :اقبال
خان �شاه اف�ضل اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (ب�سمة ال�صباح لتلميع ال�سيارات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )628074ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد .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

�إجتماع خربة
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
اعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2021 - 1482ا�ستئناف جتاری
حمكمة دبي  -الدائرة التجارية اال�ستئنافية
امل�ست�أنفة� /شركة لوجيك يوتيلي�س خلدمات التربيد املركزي للمناطق �ش.ذ.م.م
وميثلها /مكتب هيام الزعوين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
م 0503211926 :ت& 043116556 :
Email: georg@logicutilities.com & heyam_sh@hotmail.com
امل�ست�أنف �ضدهم -1 /اوريك�س للتكنولوجيا
م Email: info@oryx.tech & 0504767557 :
 -2حم�ضار عبداهلل �سعيد عمرالتميمي
م Email: mahdar@oryx.tech & 0506591664 :
 -3كار�سنت روبرت جیلزینو�س
م Email: carsten@oryx.tech & 0529129011:
ال�سادة /امل�ست�أنف �ضدهم (اوريك�س للتكنولوجيا) و (حم�ضار عبداهلل �سعيد عمر التميمي) و (كار�سنت روبرت جيلزینو�س) باال�شارة اىل
حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ  14/09/2021يف الدعوى املذكورة �أعاله ب�ش�أن ندب خبري متخ�ص�ص يف تقنية املعلومات وامن �شبكات
االت�صاالت فانكم مدعويني للح�ضور مبمثل ال�شركة �أو وكيلكم القانوين املعتمد الجتماع اخلربة الهند�سية واملقرر عقده يوم االحد املوافق
 10/10/2021ال�ساعة الواحدة ظهرا  1:00ظهرا ل�سماع وجهة نظركم وتقدمي ما لديك من م�ستندات  ،مبقر اخلربة الكائن يف امارة
دبي  -ديرة �سيتي �سنرت  -خلف داي تو داي  -بناية �سنتوريون �ستار  -بلوك بي  -الطابق ال�سابع  -مكتب 723
اخلبري الهند�سي  -م� /أحمد بهجت ح�سن
خبري تقنية املعلومات و�أمن �شبكات االت�صاالت
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023864
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /شمری �شیخ حممد جوهر الدين  -اجلن�سية
الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة
امل�سماه (كافترييا كنوز ال�شرق) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم (� ،)745362إىل ال�سيد/حممد �شاجهان حممد  -اجلن�سية
بنغالدي�ش تعديالت �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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024637
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد :حممد امتیاز حممد حيدر على  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :لطیف
بارامبات بن احمد  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة �أر�ض ال�صناعية)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )772385ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :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

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024352
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :مها حممـد على الزريهي  -اجلن�سية :االمارات  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :نواز كوتابورات
ماكاركوجنو ماكاركوجنو كوتـابورات اجلن�سية  :الهنـد يف الرخ�صـة امل�سـماه (املا�سـة لكمال
االج�سام) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )725027ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية)
لي�صبح (وكيل خدمات) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8160

املنذر  :مهدی �صفت اله رجبي �( -إيراين اجلن�سية )
املنذر �إليه  :عرفان فيتا العاملية للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) وميثلها قانونا /
�شم�سعلي حممد علي حتريي (�إيراين اجلن�سية) ( -جمهول حمل الإقامة)
ننذركم ب�ضرورة ب�سداد املديونية املرت�صدة بذمتكم مببلغ ( )1050000درهم
(واحد مليون وخم�سون �ألف درهم) خالل خم�سة ايام و�إال ف�إننا �سن�ضطر �أ�سفني
لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية �ضدكم من خالل اللجوء للق�ضاء واملطالبة
ب�سداد كامل املبالغ املرت�صده والفائدة القانونية وبالتعوي�ض عن ت�أخريكم يف
ال�سداد مع الزامكم بالر�سوم وامل�صاريف كاملة ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

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

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024616
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :عبداهلل �شمبيه حممد غالم املازمي  -اجلن�سية  :الإمارات،
يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :مف�ضل
ح�سني �شبري  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (امل�سك لتجارة االدوات احلديدية
ووالكهربائية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )609994ال�صدرة 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  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

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024639
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  /علي هالل علي هالل احلو�سني ,اجلن�سية :االمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد � /سهادت
امني لطيف االمني اجلن�سية :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (طريق ال�شرق ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )748063ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى -:تغيري ال�شكل القانوين من
م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -أمنه �صالح عبيد �سامل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001991مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ح�سان عبدالقادر عبدالرحيم احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0003660مدين (جزئي)

�إعالن باحلجز بالن�شر يف الدعوى الق�ضية التنفيذية
رقم  SHCEXCICIV2018/M0002714 :مدنی (كلی))

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005709أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه � :أمنه �صالح عبيد �سامل
العنوان  :عجمان الرو�ضة  2رقم مكاين 4578224769
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ هارون خ�ضر ر�شيد  -اجلن�سية  :لبناين
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 11937.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ح�سان عبدالقادر عبدالرحيم احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عبدالر�ؤوف حامد حممد
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 30955.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعى عليه املنفذ �ضده � :أحمد عبداهلل �أحمد �سرور  -بناء على طلب
املدعي/املنفذ مكتب حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله املحامي حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�سي  -قد قررت
حمكمة ال�شارقه الإحتادية ،حمكمة التنفيذ املدنية �إعالنكم ب�أنه قد مت
توقيع احلجز التنفيذي على العقارات العائدة للمحكوم عليه ،وذلك يف
الدعوى الق�ضية التنفيذية املذكورة �أعاله واملرفوعة �ضدكم.
حرر بتاريخ 2021/10/04 :

�إىل املحكوم عليه �شركة كيومك�س ل�صناعة اخلر�سنة اجلاهزة ذم م,
فرا�س منر حممود خواجة � ,أحمد عرفات احمد �سرحان
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح طيبة للنقليات ذ م م  ,بالتايل  :انه بتاريخ 2021/09/05 :
بعد االطالع على الأوراق  :ن�أمر ب�إلزام املدعى عليهم �أن ي�ؤدوا ل�شركة  :طيبة للنقليات
ذ م م بالت�ضامن فيما بينهما مبلغ  :مليون و�ستمائة و�سبعون الف وت�سعمائة وواحد
وخم�سون درهم والزمتهم بالفائدة القانونية بواقع � % 5سنويا اعتبارا من تاريخ
قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهم بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5908/2021/209تنفيذ عمايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  14315/2020عمايل جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 53092درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جمال الدين مانوبارامبيل  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -الغوير -
ال�شارقة � -شارع الزهراء  -مبنى داما�س � -شقة اخلام�س  - 546بجوار دوار الربيد
املطلوب �إعالنه  -1 :اي ايه ا�س لوتاه فريدنت للب�ستنة ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره  53092درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ابي حما�سب قانوين
العنوان  :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ش -
ديرة  -القرهود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �آر &
�آر للخدمات الكهروميكانيكية �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/8/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/10
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم � 4023/2021/60أمر �أداء

املنظورة يف  :اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إ�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  158000درهم والر�سوم
وامل�صاريف .املدعى  :كمال كرو�شنا مي�شرا
عنوانه  :الإمارات � -إمارة �أم القيوين � -شارع �شارع امللك في�صل  -مبنى بناية خالد ال ثاين � -شقة
مكتب رقم  - 11املطلوب �إعالنه  :راج��ارام �أوجها  -عن نف�سه وب�صفته مدير �شركة  /ال�سينتوم
لتنظيم الفعاليات �ش ذ م م � -صفته  :مدعى عليه .مو�ضوع الإع�ل�ان  :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء
فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/6/8بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامن
للمدعي مبلغ مائة وثمانية وخم�سني الف درهم وبالزامهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة وبرف�ض طلب النفاذ لعدم وجود مقت�ضى او موجبا له .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

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

ا�سم ال�شركة � :آر & �آر للخدمات الكهروميكانيكية �ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  2303و  2304ملك يا�سمني خاتون  -بردبي  -برج خليفة ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  697803 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  1124521 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/8/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/8/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ابي
حما�سب قانوين العنوان  :مكتب رقم  03-306ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي
دروي�ش  -ديرة  -القرهود  -هاتف  04-4252890 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
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املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :عبداهلل الها�شمي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  18-803ملك كمال بوري  -بردبي  -اخلليج التجاري
 هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبيب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية زهنج دا لتجارة مواد
البناء � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/8
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

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

ا�سم ال�شركة  :زهنج دا لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :م���س�ت��ودع رق��م  S11-B1م�ل��ك م�ؤ�س�سة دب��ي ال�ع�ق��اري��ة  -ب��ردب��ي  -ر�أ�س
اخل��ور ال�صناعية الثانية  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة
 677854 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1103647 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/9/8وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني عبداهلل الها�شمي لتدقيق احل�سابات العنوان :
مكتب رقم  18-803ملك كمال بوري  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س
 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إجتماع خربة
العدد  13358بتاريخ 2021/10/5

�إخطار عديل
برقم املحرر 2018/0022530

املخطـر  :عي�سى عبيد خليفة عامل احلمريي  -اجلن�سية :االمارات ،
واحمل هوية �إماراتية رقم ()784196449590403
العنوان  :ال�شارقة  -حلوان  -هاتف رقم 0506468811 :
املخطر �إليه  :جولدن �ستون لتجارة مواد البناء �ش ذ م م  -اجلن�سية :االمارات
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صجعه  -بالقرب من مركز �شرطة ال�صجعه  -هاتف رقم 0553047892 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )16670درهم
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد � 1شيكات بقيمة اجمالية و قدرها 16670
وبيانات ال�شيك كاالتي � .1 :شيك رقم ( )500280بقيمة ( )16670درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/05/16و امل�سحوب
على م�صرف ابوظبي اال�سالمي
•طالب املخطر املخطر اليهم مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى
• وحيث ان املخطر اليه ت�أخر يف االجناز و مل يلتزم مبوا�صفات العقود مما �أ�ضر باملخطر
• لذلك  ،املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة
ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له
مع الفائدة والتعوي�ض وامل�صروفات مع حفظ باقي احلقوق  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة
ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2021 - 490نزاع تعيني خربة جتاري
حمكمة دبي  -دائرة الت�سوية الودية الثالثة

املتنازعة� /شركة كنار للإت�صاالت املحدودة
وميثلها /مكتب الغريب وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونيون للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
م 0506985411 :ت & 042955050 :
Email: mukhtar@alghariblawfirm.com & adv.algharib@gmail.com
�ضد املتنازع �ضدها� /شركة نعمه �سوفت وير ذ.م.م
ت Email: info@neema-software.com & 042948960 :
ال�سادة� /شركة نعمة �سوفت وير ذ.م.م باال�شارة اىل حكم املحكمة التمهيدي بتاريخ  14/09/2021يف الدعوى املذكورة �أعاله
ب�ش�أن ندب خبري متخ�ص�ص يف تقنية املعلومات وامن �شبكات االت�صاالت فانكم مدعويني للح�ضور مبمثل ال�شركة او وكيلكم
القانوين املعتمد الجتماع اخلربة الهند�سية واملقرر عقده يوم االثنني املوافق  11/10/2021ال�ساعة الواحدة ظهرا 1:00
ظهرا ل�سماع وجهة نظركم وتقدمي ما لديك من م�ستندات ،مبقر اخلربة الكائن يف امارة دبي  -ديرة �سيتي �سنرت  -خلف داي
تو داي  -بناية �سنتوريون �ستار -بلوك بي -الطابق ال�سابع – مكتب 723

اخلبري الهند�سي
م� /أحمد بهجت ح�سن
خبري تقنية املعلومات و�أمن �شبكات االت�صاالت

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1372/2021/322ا�ستئناف عقاري

العدد  13358بتاريخ 2021/10/5
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1158/2021/18عقاري جزئي
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/7907

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع ال��دع��وى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  1082/2021عقاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
م�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف  - 0506767616بريد الكرتوين  - INFO3@OMALC.AEمكاين 3244594826
IBAN AE090500000000020106942
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :ايرينا فومو�شكينا � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1082عقاري جزئي.
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الإثنني املوافق  2021/10/11ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ببطالن الت�صرف لعدم قيام املدعي عليها بت�سجيل الوحدة حمل النزاع يف ال�سجل املبدئي بدائرة
الأرا�ضي واالمالك بدبي منذ تاريخ توقيع العقد مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعى  :فريوز ابراهيم ومن ميثله قانونا حممد حنيف  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدنية  :دبي  -بردبي
املطلوب �إعالنه  :ميمون ديفيلومبنت�س (�ش م ح) � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ببطالن الت�صرف لعدم قيام املدعي عليها بت�سجيل
الوحدة حمل النزاع يف ال�سجل املبدئي بدائرة الأرا�ضي واالمالك بدبي منذ تاريخ توقيع العقد مع الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/10/10ال�ساعة 8.30
�صباحا 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.

املنذر  :حممود علي لتجارة مواد البناء
املنذر �إليه  :م�صنع ابوظبي ل�صناعه اال�سمنت ذ م م
املو�ضوع  :اعالن بالن�شر لالنذار رقم ()2021/1/91688
ينهي املنذر اىل علم املنذر اليه كافة بنود هذا االنذار وميهله مده
خم�سه ايام للوفاء باملديونية املرتتبة بذمته ل�صالح املنذر وذلك
من تاريخ ا�ستالمه االعالن واال كان �سبيله لتحقيق ذلك اللجوء
اىل �سلطان الق�ضاء الجبار املدين املنذراليه بالوفاء.

رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
2021/10/5  بتاريخ13358 العدد
اعالن بالن�شر
 ا�ستئناف عقاري322/2021/1341

)مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة مبا-  حممد اكرم بهار جان-1/ اىل امل�ست�أنف �ضده
عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت: وميثله-  م�ؤ�س�سة عقار/ ان امل�ست�أنف
2021/953:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد ا�ست�أنف القرار- املطرو�شي
 ال�ساعة2021/10/11  وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق- عقاري جزئي
 �صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من10.00
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن بالن�شر
 تنفيذ �شرعي344/2021/204

اعالن بالن�شر
 تنفيذ عمايل5038/2021/209
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة-  ريتان لتنظيم املعار�ض وادارتها-1/اىل املنفذ �ضده
هبه ال�سيد عطيه م�سلم �سليم/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
) درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة23809( وقدره
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 بالقرار املذكور خالل

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة-  منى مرزوق يو�سف ال�سيد-1/اىل املنفذ �ضده
ح�سام حممود فتحي احمد حوا�ش/مبا ان الطالب التنفيذ
قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك تنفيذ احلكم ال�صادر يف
)975(  احوال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره1011/2020:الدعوى رق��م
.درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ اال�ستحقاق
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
. يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15 املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

249 دائرة امل�صارف اجلزئية رقم:املنظورة يف
 الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره,  قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليها ا�صوال: مو�ضوع الدعوى
) درهم مليون و�ستمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�س كما1,631.569.45(
 من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني%12 هو مبني يف ك�شوف احل�ساب ا�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع
.املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة
بنك ابوظبي التجاري:املدعي
-  مدينة دب��ي للتعهد- 2  �شقة-  مبنى ب�ن��اء بنك �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ج��اري-  دب��ي-  ب��ردب��ي-  ام ��ارة دب��ي- االم��ارات:ع �ن��وان��ه
علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن: وميثله- 1366976169: مكاين- yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com
 مدعي عليه:  �صفته-  عبري حممد غلوم ح�سني البلو�شي-1 : املطلوب �إعالنه
 ال��زام املدعي,  قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها قبول قيد الدعوى واع�لان املدعي عليها ا�صوال: مو�ضوع الإع�لان
) درهم مليون و�ستمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة وت�سعة1,631.569.45( عليها بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره
 من تاريخ%12 و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�س كما هو مبني يف ك�شوف احل�ساب ا�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد08.30  ال�ساعة2021/10/5  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق- املعجل دون كفالة
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
.بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 امر �أداء5908/2021/60

2021/10/5  بتاريخ13358 العدد
اعالن بالن�شر
 امر �أداء4536/2021/60

رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل الإقامة- م.م.ذ. ايه ات�ش كي انرتنا�شيونال �ش-1 : �إىل املدعي عليه
م.م.�شركة الرو�ضة لل�صيانة العامة والديكور ذ: مبا ان املدعي
رميا عبداحلكيم اجلر�شي:وميثله
 بالزام املدعي2021/9/14:طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
) درهم اربعمائة الف و�سبعمائة و�ستة وخم�سني400.756.53( عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
 وحتى متام ال�سداد والزمتها2021/9/8  اعتبارا من%5  والفائدة- درهم وثالثة وخم�سني فل�س
 ولكم, بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل بال كفالة
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15 احلق يف ا�ستئناف االمر خالل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

2021/10/5  بتاريخ13358 العدد
اعالن بالن�شر
 امر �أداء5869/2021/60
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اعالن بالن�شر
 امر �أداء5488/2021/60
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اعالن بالن�شر
 امر �أداء4090/2021/60

 جمهول حمل الإقامة-  في�شال فا�سانت ناياك-1 :�إىل املدعي عليه
طارق كرمي عبدالكرمي خواجا: مبا ان املدعي
رميا عبداحلكيم اجلر�شي:وميثله
 بالزام املدعي2021/8/29:طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
) درهم مائتي الف درهم والفائدة القانونية200.000( عليه بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
 وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ2021/8/9  من تاريخ%5 بواقع
 ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر, الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15 خالل

 العابر للمقاوالت ملالكها عبداهلل ال عبداهلل �شركة ال�شخ�ص الواحد-1 :�إىل املدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة- م.م.ذ
م.م.دبي بال�سرت دراى مك�س ذ: مبا ان املدعي
رميا عبداحلكيم اجلر�شي:وميثله
 بانفاذ2021/9/14:طلب ا�ست�صدار ام��ر اداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ
) درهم فقط225437.63( العقد التجاري وال��زام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ
مبلغ وق��دره (مائتني وخم�سة وع�شرين ال��ف واربعمائة و�سبعة وثالثني درهما وثالثة
 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صاريف%5 و�ستني فل�سا) والفوائد بواقع
 ولكم احلق يف ا�ستئناف, والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15 االمر خالل

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ عقاري821/2021/211 يف التنفيذ رقم

187 دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ,  عقاري جزئي2020/204  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف515372( املنفذ به وقدره
 امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية: طالب التنفيذ
- 9  �شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم- امارة دبي:عنوانه
EXECUTION1@OMALC.AE: بريد االلكرتوين- 0504643947:هاتف
3244594826:مكاين
 منفذ �ضده:  �صفته-  حممد مقبول-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة515372( به وقدره
) يوما من تاريخ15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.ن�شر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

185 دائرة التنفيذ الثالثة رقم:املنظورة يف
 ب�سداد,  �أمر على عري�ضة حتكيم2021/91  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف25223.50( املبلغ املنفذ به وقدره
م.م.ذ. ادارفور االمارات �ش: طالب التنفيذ
 مكاين- 282026 دبي:ب. �ص- 1  ور�شة رقم-  �شارع ام �سقيم- 4  القوز ال�صناعية-  بردبي- امارة دبي:عنوانه
IBAN:AE070240001520129531401 - عبدالعزيز الهنائي/ بوكالة املحامي2120478285
 منفذ �ضده:  �صفته- م.م.ذ. جمموعة النعيمي �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ: مو�ضوع الإع�لان
 وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر, ) دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة25223.50( به وق��دره
) يوما من تاريخ ن�شر15( االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
.هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 فاروق عبدالغفار علي غفوري-2 م.م.ذ. وتر ويل لل�صناعات �ش-1 : �إىل املدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة
ح.م.ريكلي ميدل اي�ست م: مبا ان املدعي
رميا عبداحلكيم اجلر�شي:وميثله
 بالزام املدعي2021/9/16:طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
) درهم فقط مبلغ وقدره102404.50( عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ
 من%5  والفائدة القانونية بواقع- مائة واثنني الف واربعمائة واربعة درهما وخم�سني فل�سا
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهما الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل, املحاماة
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري7198/2021/207 يف التنفيذ رقم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 تنفيذ احكام املركز املايل65/2020/240
اعالن قرار بالتنفيد- �إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 حمد-2  امل�ساحة اخل�ضراء خلدمات تزيني احلدائق-1/اىل املنفذ �ضدهما
 جمهويل حمل االقامة-  مالك م�ؤ�س�سة- عبدالكرمي علي ح�سن
ت�شارلوت دي فيتا/مبا ان الطالب التنفيذ
 اعالنكم ب�سداد2021/10/2:قررت حمكمة دبي االبتدائية التجارية ب�ت��اري��خ
) دره��م وفقا لالئحة التنفيذ958091.02( املبلغ املرت�صد يف ذمتكم وق��دره
.املعدلة وذلك للعلم مبا جاء به
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حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
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 جتاري م�صارف جزئي536/2021/38:يف الدعوى رقم
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�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

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

 بي اي �سي للمقاوالت- م �سابقا.م. ات�س ال جي للمقاوالت ذ-1 : �إىل املدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة- )م (حاليا.م.ذ.�ش
ح.م.ريكلي ميدل اي�ست م: مبا ان املدعي
 بالزام2021/9/1:طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
) درهم ثمانية واربعون الفا واربعة48.014( املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ
 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام%5  والفائدة القانونية بواقع- ع�شر دراه��م
 ولكم احلق يف, وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
. يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن15 ا�ستئناف االمر خالل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
2021/10/5  بتاريخ13358 العدد
اعالن بالن�شر
 ا�ستئناف جتاري1605/2021/305

)مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
 جمهول حمل االقامة مبا ان-  رن��ا علي فخرو احللبي-1/ اىل امل�ست�أنف �ضده
عبداهلل عبدالرحمن: وميثله-  احمد �سعيد �سامل معيلي امل�ح��رزي/ امل�ست�أنف
2020/803:احلكم ال�صادر بالدعوى رقم/ قد ا�ست�أنف القرار- حممود ال�سعيدي
 وح ��ددت ل�ه��ا جل�سه ي��وم االرب �ع��اء املوافق- 2021/6/14:جت ��اري ك�ل��ي ب� �ت ��اري ��خ
 �صباحا بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي10.00  ال�ساعة2021/11/3
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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Dubai Courts of First Instance
Published Notice
In Case No. 1158/2021/18 Partial Real Estate
Held in: Fifth Partial Real Estate Department no 200
Subject matter of the case: Claiming the invalidity of the disposal due to the defendant's
failure to register the unit subject of the dispute in the initial register of the Dubai Land
Department since the date of signing the contract, with obligating the defendant to pay
fees, expenses and compensation.
Plaintiff :
Fairouz Ibrahim and her legal representative, Muhammad Hanif.And Others
Her Addressee Emirates Emirate of Dubai -Dubai City - Bur Dubai
To be notified : 1- Maimon Developments (C.F.H) as a defendant
Subject matter of the announcement: He was filing a case against you and its subject
matter Claiming the invalidity of the disposal due to the defendant's failure to register
the unit subject of the dispute in the initial register of the Dubai Land Department since
the date of signing the contract, with obligating the defendant to pay fees, expenses
and compensation.A session was set for her on Sunday 10/10/2021 at 8:30 am in the
remote litigation room BUILDING DESC& so, you are required to attend or represent
you legally, and you must submit what you have of memorandum or documents to the
court at least three days before the hearing.
Preparation
Abdullah Mohammed Al Hammadi

Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1365- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1100/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Salman Suufi - Capacity: Appellee
2- Mohamed Suufi - Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1100/2021
Real Estate Summary. The hearing of Monday 11-10-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by Mohammed Shehab Al Hashmi

Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1372- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1082/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Irina Fomochkina Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1082/2021
Real Estate Summary. The hearing of Monday 11-10-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by
Mohammed Shehab Al Hashmi
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United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 5/ 10/ 2021 Issue No : 13358

Date 5/ 10/ 2021 Issue No : 13358

Date 5/ 10/ 2021 Issue No : 13358

Date 5/ 10/ 2021 Issue No : 13358

Announcement and notification of payment by publication
In Execution No. 5908/2021/209 - Labor Execution
Considered at: Seventh Execution Department No. 228
Subject of Execution: Execution of the judgment issued in Case No. 14315/2020
Partial Labor, by paying the executed amount of (53092 dirhams, including fees
and expenses).
Applicant of Execution: Jamaluddin Manoprambil
Address: UAE, Sharja, Al ghaveer, Sharja, Zahra Road, Damas Building, Flat
5, 546, Near Postal roundabout
Notified party:
1- EAS Lootah Verdent Horticulture LLC -Capacity: Respondent
Subject of notification : He has brought the above-mentioned executive lawsuit
against you and obligated you to pay the executed amount of (53092) dirhams
to the execution applicant or the court treasury.
Accordingly, the event of non court will initiate executive procedures against
you in the event of non-compliance with the aforementioned decision within 15
days from the date of publishing this announcement.
Preparation : Halima Mohammed Al Belushi

Real Estate Appeal 1341/2021/322
Service by publication details
To the appellees / 1-Muhammad Akram Bahar Jan
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by
/ Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the order/ verdict issued in the case No. 953/2021
Real Estate Summary The hearing of Monday 11-10-2021
at 10:00 AM on the online court hearing was determined for
the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or
your legal attorney and in case of your failure to do the same,
you shall be trailed in absentia.

Sharjah Federal Court
Notification for Attending a Meeting Online
On Case No. (SHCFICIREA2021/006678)
Notification by Publication in a widely read newspaper in both Arabic and English:

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court,
the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003516, civil (partial)
To the defendant : Muhammad Azeem Abdul Razzaq
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building,
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
You are assigned to attend the hearing on 18/10/2021 in front of the
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court
- Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of
publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a
you are the defendant.
Judicial Services Office / Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Based on the Request by: The plaintiff: Amina Abdimajid Yassin
To: The Respondent Salma Pir Bakhsh
She filed the case, demanding the following:
• Compel the respondent to pay AED 20,000 as compensation against psychological, emotional,
and mental damages sustained and suffered by her, plus the legal interest at 12% from the date of
filing the case till the full payment.
• Compel the respondent to pay the fees, costs, and lawyer's fees.
• Notify the respondent on the Hearing and the Statement of Claim. Issue the judgment with
urgent implementation as per the provisions of article 229 Para (5) of Civil Procedures Law.
You are hereby notified to attend the online meeting No. EM00018140 on 12/10/2021, at 09:00
O'clock. The meeting will be held online at Sharjah Federal Court, the Civil and Commercial
One-day Division, Fifth Division online via the Ministry of Justice's website https://smartjustice.
moj.gov.ae/chryasalis/f/eMeeting/search Online Hearings Portal, personally or through an
authorized proxy; or scan the below-mentioned code by phone camera.
Meeting Details: Meeting No EM00018140
You may submit a replying memo on the case and you may attach the documents through the
e-system after obtaining permission from the court accordingly.
Customer Happiness Center
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Notification by publication memo
Issued by Sharjah Court, Civil First Instance Court
in case no. SHCFICIREA2021/0003707, civil (partial)
To: Sumit Kumar, convicted, address : 9275881
We would like to inform you that on 14/09/2021, this court sentenced you in the
above mentioned case for Sharjah Tax LLC as follows:
The court has ruled in the presence of the defendant its following sentence:
The defendant is obligated to pay to the plaintiff an amount of (four thousand
five hundred and sixty-seven dirhams and seventy- four fils, in addition to the
legal interest of 5% annually on the adjudged amount from the date of the claim
until full payment. The legal interest shall not exceed the origin of debt. The
defendant is obligated also to pay expenses and to refuse what is more than that
This judgment is not subject to appeal.
Judge / Kholod Safi matter Al Zuaaby
Sharjah Court
Civil First Instance Court

Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1369- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 890/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Abdirahman Ahmed Abdinur - Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 890/2021
Real Estate Summary. The hearing of Thursday 14-10-2021 at 10:00 AM on online
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by
yourself or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall
be trailed in absentia.
Prepared by
Hamda Jumaa Ahli

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/821 - Real Estate Execution

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/821 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 204/2020 Real Estate Summary, by paying the
execution amount of (AED 515372), including the charges and the expenses
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae,
Makani - 3244594826,
Party to be notified :
1- Muhammad Maqbool - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (515372) dirhams and to
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by

Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 167/2020 Real Estate Summary, by paying the
execution amount of (AED 504,010), including the charges and the expenses
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae,
Makani - 3244594826,
Party to be notified :
1- Mohamed Sheikh Hassan Sheikh Osman - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (504010) dirhams and to
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali
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من خالل برنامج نظمه املجل�س على مدى � 12شهر ًا

(�إرثي) يدرب ِ 13حرف ّية �إمارات ّية على فن التطريز الأردين والفل�سطيني
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتم جمل�س “�إرثي” للحرف املعا�صرة ،التابع
مل�ؤ�س�سة “مناء” لالرتقاء باملر�أة ،برناجماً تدريبياً
نظمه على مدى � 12شهراً ،بهدف تعزيز املهارات
الإب��داع �ي��ة واملهنية ل�ـ  13م�ت��درب��ة �إم��ارات �ي��ة ،يف
جم � ��ال ف ��ن ال �ت �ط��ري��ز ع �ل��ى ال �ن �م �ط�ين الأردين
والفل�سطيني.
وانطلق الربنامج يف مار�س من العام  2020على
�أر�ض الواقع ليتحول �إىل من�صة افرتا�ضية خالل
ذروة انت�شار جائحة كورونا للتكيف مع الإجراءات
االح�ترازي��ة ،حيث ا�ستهدف متدربات من منطقة
دب��ا احل�ص ت�تراوح �أعمارهن بني  45-18عاماً،
بالتعاون مع م�صممة الأزي��اء ماجدة �أب��و زغالن،

�صاحبة العالمة التجارية وامل�ؤ�س�سة االجتماعية
“�سرو فا�شن” للأزياء ومقرها الأردن ،مب�شاركة
حرفيات من خميم غزة يف جر�ش ،لتعليم احلِرفيات
امل�شاركات على �أكرث من  12نوعاً من الغرز املعروفة
يف ّ
فن التطريز الأردين والفل�سطيني.
وت��درب��ت امل���ش��ارك��ات ،على كيفية توظيف تقنيات
ال �ت �ط��ري��ز امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف منتجات
متنوعة ،مبا يعك�س ر�ؤي��ة املجل�س نحو الدمج بني
الرتاث والت�صميمات املعا�صرة ،لتمكني احلرفيات
يف دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة واملنطقة من
ابتكار منتجات قائمة على احلِرف اليدوية ،لتحقيق
اال�ستدامة واحل�ضور واملناف�سة يف ال�سوق العاملية.
كما �سلط الربنامج ال�ضوء على �أهمية االبتكار،
ومتكني املر�أة احلرفية من موا�صلة اكت�ساب مهارات

جديدة ،ت�ساعدها على ابتكار
منتجات ،ي�سهم ت�سويقها يف
�إ�شراك احلرفيات يف امل�سرية
ال�ت�ن�م��وي��ة وحت�ق�ي��ق جدوى
اقت�صادية.
ووف �ق �اً مل�خ��رج��ات الربنامج
التدريبي ،تعلمت امل�شاركات
العديد من �أنواع الغرز التي
لها م�سمياتها اخلا�صة مثل،
ال�غ��رزة الفلاّ حي ،والرقمة،
وال �ت �ح��ري��ري ،والتح�شاي،
وال �ك �ف��اف ،وال���س�ب�ل��ة ،وعني
ال�سو�س ،واحلبكة ،واملنجل،
واجل ��دل ��ة ،وال�ت�ط��ري��ز ال �ب ��دوي ،وت�ط��ري��ز الثوب،
وتطريز املالب�س الرجالية ،بالإ�ضافة �إىل تقنية
تطريز الأرائك والزخارف و�أمناط الأزهار البدوية
الأردن ّية ،و�أ�سا�سيات ت�صميم ثوب املر�أة الفل�سطينية
التقليدي املطرز ب�ألوان زاهية ،ف�ض ً
ال عن التعرف
ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ات ال �ت �ط��ري��ز امل���س�ت�خ��دم��ة يف مالب�س
ال��رج��ال ،ك�م��ا وف��ر ال�برن��ام��ج ل�ل�م�ت��درب��ات من�صة
الكت�ساب وتنمية ع��دد من امل�ه��ارات ،ت�شمل العمل
بروح الفريق ،والتوا�صل ،وغريها.
وق ��ال ��ت رمي ب ��ن ك � ��رم ،م��دي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة “مناء”
لالرتقاء ب��امل��ر�أة“ :ن�سعى يف جمل�س (�إرث��ي) على
توفري �أن�شطة وبرامج تدريب ،ن�ضمن من خاللها
متكني املر�أة مهنياً واقت�صادياً واجتماعياً ،حتقيقاً
لر�ؤية قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو
ال���ش�ي�خ��ة ج��واه��ر ب�ن��ت حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،رئي�سة
م�ؤ�س�سة (مناء) والرئي�سة الفخرية ملجل�س (�إرثي)،
ويف ه ��ذا الإط � ��ار ا��س�ت�ط�ع�ن��ا م��ن خ�ل�ال الربنامج

ال� ��ذي ي��رك��ز ع �ل��ى ال�شابات
الإم � � ��ارات� � � �ي � � ��ات� ،أن نقدم
ل�ل�م�ت��درب��ات ف��ر��ص��ة لتعزيز
م� �ه ��ارات� �ه ��ن وم�ستقبلهن
املهني ،وامل�ساهمة يف احلفاظ
ع �ل ��ى احل � � ��رف الإم� ��ارات � �ي� ��ة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة واالرت � �ق � ��اء بها
وتقدميها ب��ر�ؤي��ة معا�صرة،
ون� ��� �ش� �ع ��ر ب ��ال� �ف� �خ ��ر لنجاح
ه ��ذا ال�ب�رن��ام��ج يف مواجهة
ج�م�ل��ة م��ن ال �ت �ح��دي��ات غري
امل���س�ب��وق��ة وال �ت �غ �ل��ب عليها،
ون �ت �ق��دم ب��ال �� �ش �ك��ر مل�صممة
الأزي��اء ماجدة �أبو زغالن على دعمها الالحمدود
للربنامج».
و�أ� �ض��اف��ت ب��ن ك ��رم“ :عندما انت�شر وب ��اء كورونا
(كوفيد )-19يف ج�م�ي��ع �أن �ح ��اء ال �ع��امل وب�شكل
مفاجئ بالتزامن مع �إطالق برناجمنا ،قام فريق
(�إرث��ي) باتخاذ �إج ��راءات فورية ل�ضمان ا�ستمرار
عملية التدريب والتعلم ،وكان جمل�س �إرثي للحرف
املعا�صرة �سباقاً يف �إعداد حمتوى الكرتوين للتدريب
على احلرف اليدوية التقليدية ومتكني املتدربات
من اخل��روج مبنتج قابل للت�سويق ،و�ضمان �صحة
و�سالمة املتدربات من خ�لال االنتقال �إىل العمل
عرب من�صة افرتا�ضية».
بدورها ،قالت م�صممة الأزي��اء ماجدة �أبو زغالن،
�صاحبة العالمة التجارية وامل�ؤ�س�سة االجتماعية
“�سرو فا�شن” ل�ل�أزي��اء“ :كان برنامج التطريز
الفل�سطيني والأردين مه ًما للغاية بالن�سبة لنا،
ول�ل�ت�ع��اون ال�ث�ق��ايف ب�ين الأردن والإم � ��ارات ،و�أبدت

ن�ساء ال�شارقة اللواتي �شاركن يف الربنامج اهتماماً
بتعلم احل��رف��ة ،وع�ّب�رّ ن عن �شغفهن بالقدرة على
�إن �� �ش��اء ق�ط��ع ذات ج ��ودة ع��ال�ي��ة ت�ن��ا��س��ب الأ�سواق
الدولية ،كما اعترب حرفيو الأزي��اء من خميمات
الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن �أن م�شاركتهم يف
الربنامج كانت فر�صة ممتازة ،متكنوا خاللها من
تدريب الن�ساء الإماراتيات والتعرف على الثقافة
الإماراتية وعلى العامل».
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أب � ��وغ � ��زالن“ :نحن ف � �خ� ��ورون بهذا
الربنامج ،وفخورون بالنتائج احلالية ،ونتطلع �إىل
ر�ؤية املنتجات عالية اجلودة التي �صنعها احلرفيون
الإماراتيون ُتباع يف جميع �أنحاء العامل ،با�ستخدام
تقنيات التطريز الفل�سطينية والأردنية ال�شهرية،
وق��د جن��ح امل�شاركون يف الربنامج يف ك�سر ال�صور

النمطية حول التنمية املهنية واالجتماعية للمر�أة،
ف �ه��ي الآن ق� ��دوة اك�ت���س�ب��ت االح �ت��رام م��ن جميع
�أف��راد املجتمع لأخذها على عاتقها تعليم احلرف
التقليدية واحل �ف��اظ عليها خ ��ارج ح ��دود الأردن
للو�صول �إىل �آفاق جديدة.
ي�شار �إىل �أن الربنامج كان من املقرر �أن يُقدم على
�أر�ض الواقع على مدى �أربعة �أ�شهر� ،إال �أن جائحة
ك��ورون��ا دفعت املجل�س �إىل حتويل برنامج هجني
(واقعي وافرتا�ضي) ومتديده حتى يونيو 2021
ب�ع��د تق�سيمه �إىل م��راح��ل ،ب�ه��دف حتقيق نتائج
�أف�ضل للتدريب و�ضمان ا�ستفادة جميع امل�شاركات،
حيث مت تنفيذ املرحلتني الثانية افرتا�ضياً ،فيما
�أقيمت املرحلة الثالثة يف مركز دب��ا احل�صن مع
اتخاذ كافة �إجراءات ال�صحة وال�سالمة املعتمدة.

تت�ضمن حفالت غنائية ومو�سيقية وعرو�ض �أداء وفنون ًا م�سرحية يف العا�صمة

عودة العرو�ض الفنية املبا�شرة للمج ّمع الثقايف يف �أبوظبي

احل�ف�لات الغنائية واملو�سيقية وع��رو���ض الأداء وت�أتي هذه العودة بعد انطالق املو�سم مع حفل املج ّمع الثقايف التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة
•• �أبوظبي-الفجر:
والفنون امل�سرحية يف �أبوظبي يحييها نخبة من النجم واملغني الإم��ارات��ي ف��اي��ز ال�سعيد والذي – �أبوظبي.
�أقيم م�ساء يوم � 23سبتمرب  ،2021على م�سرح ي�ست�ضيف امل �ج � ّم��ع ال �ث �ق��ايف م�غ�ن��ي الفالمنكو
ي�ست�ضيف املج ّمع الثقايف يف �أبوظبي �سل�سلة من �أملع النجوم العامليني.

الإ�سباين ال�شهري ميغيل بوفيدا يوم � 7أكتوبر ..culturalfoundation.ae
عند ال�ساعة  8م�ساءً ،ويلتقي بعدها اجلمهور وبعد �إي�ق��اف امل��ؤق��ت للعرو�ض املبا�شرة يف �شهر
ي� ��وم � 9أك �ت ��وب ��ر ال �� �س��اع��ة  7م �� �س��ا ًء م ��ع فرقة م��ار���س م��ن ال�ع��ام املا�ضي ب�سبب ال�ظ��روف التي
اال� �س �ت �ع��را� �ض��ات الأم��ري �ك �ي��ة “�ستيب �أفريكا” فر�ضتها جائحة كوفيد،-19
�أول فرقة متخ�ص�صة يف تقدمي عرو�ض الأداء تعود اليوم العرو�ض املبا�شرة للمج ّمع الثقايف
الراق�ص من وحي ثقافة الأمريكان من �أ�صول لت�ؤكد على ال�ت��زام دائ ��رة الثقافة وال�سياحة -
�أبوظبي بتنفيذ مهمتها يف حفظ الرتاث الثقايف
�أفريقية.
وي �ق��ام احل �ف��ل ال �ث��ال��ث ي ��وم  18و 19نوفمرب لإمارة �أبوظبي والرتويج له،
ال �� �س��اع��ة  8م �� �س��ا ًء م ��ع ف��رق��ة اال�ستعرا�ضات وك��ذل��ك ت�ع��ري��ف اجل �م �ه��ور امل�ح�ل��ي بالثقافات
والفنون الأخرى من حول العامل.
الربيطانية �أكرم خان،
والتي �ستقدم عر�ضاً مقتب�س عن كتاب نابليون ُتقام جميع العرو�ض وفقًا للإر�شادات والإجراءات
ه�ي��ل  Outwitting the Devilيدمج االح�ترازي��ة التي تن�ص عليها تو�صيات اجلهات
ب�ين الكال�سيكي واملعا�صر �سي�أخذ اجلمهور يف ال�صحية الر�سمية يف �أبوظبي،
وت�شمل خف�ض ال�سعة اال�ستيعابية يف املواقع.
رحلة عرب الأزمنة.
ك �م��ا ��س�ت�ق��دم � �ش��رك��ة �أك � ��رم خ ��ان جم �م��وع��ة من و��س� ُي�ط�ل��ب م��ن جميع احل���ض��ور �إظ �ه��ار احلالة
الدرو�س اخلا�صة املجانية للراغبني من املبتدئني “اخل�ضراء” على تطبيق “احل�صن” لدخول
�أو مل�صممي العرو�ض الأدائ �ي��ة يف  16نوفمرب ،امل�ج� ّم��ع ال�ث�ق��ايف ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل نتيجة م�سحة
وذلك بعد �أن ت�ستلم طلباتهم و�سريتهم الذاتية �سلبية مت �إجرا�ؤها خالل الـ � 48ساعة من موعد
عرب الربيد الإلكرتوين @ applicationsالفعاليات.

من خالل معر�ض الفنون الإعالمية امل�صاحب للمهرجان

ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب يعر�ض �أكرث
من  40حمتوى �إبداعي ًا لطالب (فن)
دورت� � � ��ه ال� �ث ��ام� �ن ��ة ،ال� �ت ��ي تقام (ف� � ��ن) مم� ��ن ت �ع �ل �م��وا الفنون
•• ال�شارقة-الفجر:
خ�لال الفرتة من � 10إىل  15الإع�لام�ي��ة خ�لال ال��ور���ش التي
ي� �ن� �ظ ��م م � �ه� ��رج� ��ان ال� ��� �ش ��ارق ��ة �أكتوبر اجلاري ،املعر�ض ل�سنوي نظمتها امل��ؤ��س���س��ة ب�ين 2019
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال� ��دويل للأطفال “الفنون الإعالمية” ال ��ذي �إىل .2021
وال � �� � �ش � �ب� ��اب� � ،ض �م��ن فعاليات يحتفي بتجارب طلبة م�ؤ�س�سة وي �ق��دم امل�ع��ر���ض� ،أك�ث�ر م��ن 40

عم ً
ال فنياً يف الر�سوم املتحركة،
والأف �ل�ام ال�ق���ص�يرة ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من �أعمال الت�صوير
ال� �ف ��وت ��وغ ��رايف ،وال� �ت ��ي تعك�س
وجهات النظر الفن ّية ومهارات

ال �ي��اف �ع�ين يف رواي � ��ة الق�ص�ص،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ك��ون �ه��ا م�صدر
�إل � �ه� ��ام لأق� ��ران � �ه� ��م ،واملهتمني
ب�صناعة ال�سينما.
ومي� �ك ��ن ل �ل �ج �م �ه��ور الت�سجيل

ع �ل ��ى م� ��وق� ��ع www.siff.
 aeل�ل�ت�ج��ول (اف�ترا� �ض �ي �اَ) يف
املعر�ض ،الذي ي�ستهدف الك�شف
عن مواهب امل�شاركني �أمام �صناع
�سينما وم �ب��دع�ين م��ن خمتلف
ب�ل��دان ال�ع��امل م��ن امل���ش��ارك�ين يف
املهرجان.
وي� � �ق � ��دم م � �ه� ��رج� ��ان ال� ��� �ش ��ارق ��ة
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال� ��دويل للأطفال
وال�شباب ال��ذي تنظمه م�ؤ�س�سة
الفن ،املعنية بتعزيز ودعم الفن
الإع�لام��ي ل�ل�أط�ف��ال والنا�شئة
يف الإم� ��ارات ،حت��ت �شعار “ف ّكر
�سينما”،
اكرث من  80فيلماً من  38دولة
عربية و�أجنبية ،و�سل�سلة ور�ش
وجل�سات حوارية متخ�ص�صة يف
�صناعة الأفالم.
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م�صطفى قمر( :قمر �أكادميي)
هدفه تقدمي حمتوى فني راق
حققت بداياته كمطرب يف فرتة الت�سعينيات جماهريية كبرية ،مما جعله مطم ًعا للقائمني على الإنتاج ال�سينمائي وقتها،
فقدم عددًا من الأفالم ال ب�أ�س به ،و�سمحت �إيراداته �أن يكون له فيلم كل عام ،مما كان �سب ًبا يف عودة ال�سينما الغنائية
بعد غيابها منذ زمن الفن اجلميل ،فهو من مواليد حمافظة عمر ال�شريف ويو�سف �شاهني ،ابن الإ�سكندرية وا�شتق
�صفاته من ترابها الزعفراين ،وغنى لليلها املواويل ،حتى �سار على نهج "�سكة العا�شقني" ،ف�أ�صبح "حبه نار" و"قلبه
جرئ" ،ويف رم�ضان هذا العام ظهر "كفار�س" لكن بدون "جواز" هو الفنان م�صطفى قمر ،والذي حتدث يف هذا احلوار،
عن عدة مو�ضوعات منها م�شروع "قمر �أكادميي" ،وموعد طرح �أغانيه اجلديدة ،وم�صري اجلزء الثاين من فيلم حرمي
كرمي وم�سل�سل فار�س بال جواز ،و�أغرب هدية تلقاها يف عيد ميالده..
• ما طقو�سك فى يوم ميالدك؟
 هو بالن�سبة يل ي��وم مثل باقي الأي��ام لي�س لهخ�صو�صية معينة ،وال �أمار�س فيه طقو�س بعينها،
ريا بالأ�شخا�ص التي تتذكر تلك
لكني �أ�سعد كث ً
املنا�سبة وتهتم بتهنئتي لي�س ب��داف��ع �سوى �أنها
تهتم لأمري.
• وما �أغرب هدية تلقيتها؟
 �أح�ضرت يل بنتي "بيربونة وتيتينة" ووقتهاا�ستغربت ،و�س�ألتها عن ال�سبب فقالت يل لأنك
ريا و�أنك مل تتم عامك الأول.
الزالت �صغ ً
• وما �أمنيتك لهذا العام؟
 �أمتنى ال�سفر �إىل مكان هادئ فيه بحر مع زوجتيلال�ستجمام بعيدًا عن النا�س و�أي ح�سابات.
• حدثنا عن فكرة م�شروع قمر �أكادميي؟
 فكرة ه��ذا امل�شروع ك��ان الغر�ض منها االرتقاءب �ك��وادر فنية تنتقي وت �ق��دم حم�ت��وى ف�ن��ي راقي
يرقى با�سم م�صر ،وحقيقة الأمر �أنا مل �أتخيل �أن
هذا امل�شروع �سوف يرى النور بهذا ال�شكل ،وحلمي
�إن "قمر �أكادميي" ي �ت��واج��د يف كل
حمافظات م�صر وميتد للوطن
العربي

35

ب�أكمله.
الفراق" ،لكن �أي واح��دة من الأربعة �سوف تنزل جواز"� ،أود العمل عليه من منظور �آخر ،لأنني ال
الأول ه��ذا يتوقف على ال�ت��ي ��س��وف �أنتهي منها �أحبذ ا�ستثمار النجاح بنف�س ال�سياق ،في�أخذ من
• كنت ن��وه��ت ع��ن اق�ت�راب م��وع��د ط��رب ثالث �أوال.
روح العمل.
�أغ ��اين ل��ك ق��ري �ب��ا ..فما
هي �آخر الأخبار؟
• �سمعنا ع��ن �أن ه�ن��اك م�شروع • وم ��اذا ع��ن اجل ��زء ال�ث��ان��ى م��ن فيلم "حرمي
 ب��ال �ف �ع��ل �أن ��ا� �س��وف ت�خ��و���ض ب��ه املاراثون كرمي"؟
الآن �أعمل
ال��رم �� �ض��اين ال � �ق� ��ادم ..فما  -فيلم ح��رمي ك��رمي فقد قطعنا �شوطا كبريا يف
ع �ل��ى �أرب � ��ع
�صحة ذلك؟
التجهيز له ،فاملخرج علي �إدري�س جاهز ،وكذلك
�أغ � � � � � � � � ��اين
 ب� � ��ال � � �ف � � �ع� � ��ل ه� � �ن � ��اك ال�سيناري�ست زي�ن��ب ع��زي��ز كتبت معظم الق�صة،م � � �ن � � �ه � � ��م
م���ش��روع��ان م��ع �شركتني لكن امل�شكلة يف الإنتاج ،و�إنك جتد �شركة تتحم�س
�أغ� � �ن� � �ي � ��ة
�إن� �ت ��اج خم�ت�ل�ف�ت�ين ،لكن لإمتام املو�ضوع.
الي � � � � � ��ت
الآن مل �أم�ضي على �أي
ا� � �س � �م � �ه ��ا
واح� ��د م�ن�ه�م��ا ،ومبجرد • وختاما ..لديك حفلة بالعراق قري ًبا حدثنا
توقيعي �سوف �أع�ل��ن عن عن التفا�صيل؟
"�ضحكتك
التفا�صيل.
 حتدث معى املنتج حممد �شريف ،وهو امل�س�ؤولمو�صولة"
• ما م�صري اجلزء الثانى عن مهرجان العراق الدويل للت�سوق ،وباملنا�سبة
و�أخ � � � � � � � ��رى
م ��ن م���س�ل���س��ل "فار�س بال هو بجانب عمله يف تنظيم املهرجانات الفنية يعمل
درام � � � � � � � � � � � � ��ا
جواز"؟
مبجال الإن�ت��اج الفني من زم��ن ،و�أح��دث �أعماله
ت��دع��ى "وجع
 ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ج��زء الثاين فيلم ماكو ،و�سبق وتعاملت معه �أثناء ت�صويريمل�سل�سل "فار�س بال "علي ياويكا" ب�ترك�ي��ا ،وك��ذل��ك "قلب جرئ"،
و"بحبك و�أنا كمان" ،وبالفعل رحبت ب�إحياء حفل
املهرجان ،بالإ�ضافة �إىل �أن هناك م�شروع خا�ص
بي �أ�سافر ملتابعته.

فتحي عبدالوهاب
يعود للبطولة املطلقة
يف رم�ضان
يعود الفنان فتحي عبدالوهاب ،مرة �أخرى يف رم�ضان املقبل� ،إىل البطولة
املطلقة يف الدراما التلفزيونية من خالل ا�ستعداده لعمل جديد يحمل ا�سم
"وكالة اخلرطو�شي" ،كان قد تعاقد عليه قبل فرتة با�سم ثان ،وتوقفت
حت�ضرياته حتى عادت هذه الأيام من جديد .ويتواجد عبدالوهاب خالل
الفرتة احلالية يف جل�سات عمل مع املخرج عادل الأع�صر ،وطاقم العمل
اجلديد ،من �أجل االتفاق على باقي تفا�صيل العمل ،واختيار امل�شاركني يف
امل�سل�سل.

�سهري جودة :ال خالفات مع مفيدة �شيحة �أمينة تروج لأحدث �أغانيها "مكانى م�ش
هنا" من �ألبومها اجلديد "جتار �سعادة"

ق��ال��ت الإع�ل�ام �ي ��ة ��س�ه�ير ج � ��ودة� ،إن الأم� ��ور
يف برناجمها ال�سابق "ال�ستات م��ا يعرفو�ش
يكدبوا" ك��ان��ت ط�ب�ي�ع�ي��ة وك ��ان ��ت ت�ع�م��ل على
الهواء" حتى الأ�سبوع املا�ضي وعر�ضت القناة
الربومو الرتويجي بالطاقم اجلديد يف اليوم
ال�ت��ايل حتى ظهر الأ��س�ب��وع احل��ايل بالطاقم
اجلديد.
ونفت ،حدوث �أي خالفات بينها وبني الإعالمية
مفيدة �شيحة �أو �أي م�شكالت �أدت لوجود �أزمة
مع طاقم العمل،
م�ؤكدة �أنها من البداية ق��ررت �أن تظهر على
الهواء هي ومفيدة يف حالة جدال مق�صود من
�أج��ل �إث ��راء احللقة وج��ذب اجل�م�ه��ور ال �أكرث
من ذلك ،و�أنها وكل طاقم العمل �أ�صدقاء ومت
اخ�ت�ي��ار م�ق��دم��ات ال�برن��ام��ج وف �ق �اً خل�صائ�ص
معينة م��ن �أج��ل خماطبة ك��ل طبقات ال�شعب
امل�صري وخ�صو�صاً ال�سيدات.
و�أك � ��دت �أن ه �ن��اك ع� ��دداً م��ن امل ��واق ��ع حاولت
"ال�صيد يف املاء العكر" وذكرت �أموراً من ن�سج
خيالها ،وهناك مواقع حاولت االجتهاد لكن
امل�ع�ل��وم��ات مل ت�ك��ن �صحيحة ع�ل��ى الإط �ل�اق،
م�شرية �إىل �أن رحلتها مع "ال�ستات مابيعرفو�ش
يكدبوا" انتهت لكن رحلتها مع الإعالم مل تنته
على الإط�لاق و�أنها يف حل من ذكر �أي �أ�سباب
النتهاء رحلتها مع الربنامج.

روج� ��ت امل �ط��رب��ة �أم �ي �ن��ة ع��ن �أح � ��دث �أغانيها ع�شان �أمثل ب�س ،و�أول مرة �أ�شوف عمرو عبد بتخانق كتري و�أن��ا �صغرية ،وم��رة كنت عايزة
"مكاين م�ش هنا"،
اجلليل فى م�سرح حممد جنم".وك�شفت �أنها �ألب�س بدلة ظابط فى العيد وماما �ضربتنى
م��ن �أل�ب��وم�ه��ا اجل��دي��د "جتار �سعادة" ،املقرر كانت تفتعل امل�شكالت فى �صغرها قائلة" :كنت بالقلم".
طرحه قري ًبا فى الأ�سواق ،ون�شرت �أمينة بو�سرت
الأغنية ،عرب ح�سابها على "�إن�ستجرام" ،وكتبت
قائلة" :قري ًبا مكاين م�ش هنا من �ألبوم جتار
�سعادة".
وحلت �أمينة �ضيفة على برنامج "�سهرانني"
ال ��ذى ي�ق��دم��ه ال�ن�ج��م �أم�ي�ر ك� ��رارة ع�ل��ى قناة
 ،ONف��ى حلقة الأرب �ع��اء امل��ا��ض��ى ب�صحبة
الفنان عمرو عبد اجلليل واملطربة �أمينة.
وقالت �أمينة خالل احللقة �إنها تع�شق ال�سهر
طيلة عمرها منذ �صغرها ،وك�شفت �أن�ه��ا من
حمافظة الإ�سكندرية م��ن منطقة الورديان،
ا�سمها احلقيقى وف ��اء ال�ف�خ��ران��ى ،وال�شركة
املنتجة اقرتحت عليا ا�سم �أمينة ا�س ًما فن ًيا.
وتابعت �أمينة رغ��م كونها �إ�سكندرانية لكنها
تخاف من البحر ،مو�ضحة" :كنت هغرق فى
م��رة ،لكن بحب �أقعد على البحر و�أغنيله "يا
بنت يا �أم املريلة الكحلى".
و�أ��ض��اف��ت �أمينة" :تخرجت ف��ى املعهد العاىل
ل�ل�ف�ن��ون امل���س��رح�ي��ة ،وج �ئ��ت م��ن الإ�سكندرية
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ثالثة فناجني من القهوة يوميا تقلل من خطر النوبات القلبية
ك�شفت درا�سة علمية �أن تناول  3فناجني من القهوة يوميا
يقلل من خطر �إ�صابة الإن�سان ب�أمرا�ض قلبية مميتة.
و�أظهرت الدرا�سة التي �أجرتها يوديتا �سيمونا� ،أ�ستاذة
م��رك��ز ال�ق�ل��ب والأوع �ي ��ة ال��دم��وي��ة ب�ج��ام�ع��ة زميلفاي�س
ال �ه �ن �غ��اري��ة ،وال� �ت ��ي ن �� �ش��رت ع �ل��ى ب ��واب ��ة Medical
 Newsالإلكرتونية� ،أن تناول � 3أق��داح من القهوة
كل ي��وم يقلل من خطر امل��وت نتيجة نوبة قلبية بن�سبة
 ،21%وبن�سبة  17%فيما يخ�ص باملوت من �أمرا�ض
قلبية �أخرى.
و��ش��ارك يف التجربة � 468أل��ف �شخ�ص ب��دون �أعرا�ض
�إ�صابتهم ب�أمرا�ض قلبية ويبلغ عمرهم � 56سنة تقريبا.
ومت تق�سيم امل���ش��ارك�ين �إىل  3جم�م��وع��ات ت�ضم الأوىل

�أ�شخا�صا ال ي�شربون القهوة ب�شكل منتظم (،)22,1%
فيما �شملت الثانية �أ�شخا�صا ي�شربون ما بني  0,5و3
فناجني من القهوة يوميا ( ،)58,4%والثالثة �شكلها
هواة القهوة ممن يتناولون �أكرث من  3فناجني من هذا
امل�شروب يوميا (.)19,5%
وقام خرباء بدرا�سة حتاليل امل�شاركني فى التجربة خالل
فرتة زمنية من � 10إىل � 15سنة� ،آخذين بعني االعتبار
عوامل مرافقة ع��دة ،منها عمر الإن�سان وجن�سه ووزنه
ووج��ود ع��ادات ��ض��ارة لديه ون�شاطه اجل�سدي ومكانته
االجتماعية وحالته املالية� ،إ�ضافة �إىل نوعية طعامه.
كما ا�ستخدم العلماء معطيات �أكرث من � 30ألف م�شارك
بوا�سطة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي.

كيف نتغلب على ال�صداع
دون �أدوية؟

فوائد الب�صل
ك�شفت تقارير طبية ،املزايا
ال �ع��دي��دة ل�ع���ص�ير الب�صل،
م��ا يجعل وج ��وده ال��دائ��م يف
املطبخ �ضرورة ال غنى عنها.
وي �ح �� �س��ن ع �� �ص�ير الب�صل،
ع�م�ل�ي��ة ال �ه �� �ض��م؛ الحتوائه
ع �ل��ى �أل� �ي ��اف �إي �ن��ول�ي�ن التي
ت � �غ� ��ذي ب� �ك� �ت�ي�ري ��ا الأم� � �ع � ��اء
امل �ف �ي ��دة ،ك �م��ا ي �ح �ت��وي على
امل��رك��ب الكيميائي كريي�ستني امل�ضاد الطبيعي للح�سا�سية ،وه��و مركب
ميت�صه اجل�سم ب�سهولة ،ويحتفظ به لفرتة طويلة.
ك�م��ا �أن ع���ص�ير ال�ب���ص��ل غ�ن��ي مب� ��ادة مم �ت ��ازة ،م �� �ض��ادة لأم ��را� ��ض الربد
وا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي؛ لأن الب�صل مينع تك ّون املخاط يف املمرات
التنف�سية ،وبالتايل يحمي �صحة ال�شخ�ص ،وفقًا ملوقع "ميديك فوروم".
ويعد الب�صل و�سيلة مم�ت��ازة للحفاظ على عظام ق��وي��ة؛ حيث �أو�ضحت
نتائج الدرا�سات ب�أن مكونات الب�صل متنع فقدان العظام لكثافة مكوناتها
املعدنية ،ع�لاوة على �أن ع�صري الب�صل مفيد لل�شعر؛ لأن��ه يحتوي على
عن�صر الكربيت ،ال��ذي يعترب �أح��د �أه��م امل��واد الطبيعية امل�ساعدة يف منو
ال�شعر ،والب�صل يخف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم؛ لأنه يحتوي على الكروم
وثاين كربيتيد بروبيل الأليل.
كما �أن ت�ن��اول ع�صري الب�صل ب���ص��ورة دوري ��ة منتظمة يخف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول يف ال��دم؛ الحتوائه على الكربيت وال�ك��روم وفيتامني ،B
وي�ساهم اح�ت��واء الب�صل على �أن��واع خمتلفة من الكربيتيدات يف حماية
القلب ،كما �أن هذه املركبات حتمي من منو الأورام ،وتقلل من خطر �أورام
املريء والكلى والثدي والربو�ستاتا واحلنجرة.

يعاين كل �شخ�ص من ال�صداع ولو مرة واح��دة يف حياته .وع��ادة ال نوليه
االهتمام املطلوب ،لأن�ن��ا نعتقد �أن��ه �سيزول تلقائيا .ولكن �أحيانا يكون
ال�صداع مزعجا جدا ،ما يجعلنا تناول دواء م�سكنا.
ولكن م��اذا نعمل �إذا مل يكن ال��دواء امل�سكن يف متناول اليد والأمل يزداد
�شدة؟
ت�شري الطبيبة الرو�سية يلينا ت�شرينينكو� ،إىل �أنه ال �أحد ي�صدق �أن الن�شاط
ال�ب��دين ي�ساعد يف ح��ال��ة ال���ص��داع .ول�ك��ن ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية اخلا�صة
بتح�سني احلالة ال�صحية م�ستخدمة منذ ف�نرة طويلة .ه��ذه التمارين
حت�سن تدفق الدم يف الدماغ وت�ؤثر �إيجابيا يف العمود الفقري والرقبة.
ّ
وت�ضيف ،من الأ�سباب ال�شائعة لل�صداع ،و�ضعية اجل�سم اخلاطئة �أمام
الكمبيوتر ،حيث ع��ادة ما يكون ال��ر�أ���س متجها للأ�سفل ،ما ي�سبب توتر
الع�ضالت .لذلك تكون التمارين الريا�ضية �إيجابية مثل ال�سباحة واليوغا
ومتارين القلب الب�سيطة .ولكن يجب �أن نعلم التمارين الريا�ضية ال تنفع
يف جميع احلاالت.
ووفقا لها ،هناك طرق �أخرى ت�ساعد على تخفيف الأمل وحت�سني احلالة.
وت�ق��ول�" ،أحيانا ي�ساعد ال�ن��وم على التخل�ص م��ن ��ص��داع التوتر (توتر
ع�ضالت الرقبة نتيجة التعب) ،وكذلك احلمام الدافئ ،واال�سرتخاء .كما
ي�ساعد تدليك نقاط الزناد الليفي الع�ضلي (ت�سمى العقد الع�ضلية �أي�ضا)،
حيث توجد نقطة بني ال�سبابة والإب �ه��ام ،عند ال�ضغط عليها وتدليكها
ي�سبب الأمل ،ما ي�صرف االنتباه عن ال�صداع وي�ضعفه".
ولتحديد نوع ال�صداع ،هناك طبيب خمت�ص يف هذا املجال .لذلك �إذا كان
ال�شخ�ص يعاين من تكرر ال�صداع ،عليه تدوين كل ما يتعلق بال�صداع
ب�صورة مف�صلة -كيف و�أين ومتى بد�أ وكم ا�ستمر .كما يجب ت�سجيل ماذا
حدث قبل ال�شعور بال�صداع وماذا �ساعد على التخل�ص منه� ،أي يجب عدم
�إهمال حتى ما يعترب غري مهم للوهلة الأوىل ،وا�ست�شارة الطبيب املخت�ص،
الذي يحدد على �ضوء هذه املعلومات نوع ال�صداع وعالجه.

• ما هي �أ�صغر الدول العربية يف امل�ساحة؟
 -البحرين.

• ما هو علم ال�سيتولوجيا؟
 -علم اخلاليا.

• ما هي عملة اليابان؟
 -الني.

• ما هو �أقرب الكواكب �إىل ال�شم�س؟
 -عطارد.

مب ُتقا�س �سرعة ال�سفن؟
• َ
 -العقدة.

جويل رابابورت خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  The Tender Barيف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

ومن املهم ك�إجراء وقائي عمل ما يلي:
 اخذ فرتات راحة �أثناء العمل على الكمبيوتر ،لأن هذا ي�ساعد على �إراحةالعينني والرقبة .ومن �أجل ذلك يجب �أن تكون و�ضعية الر�أ�س عمودية.
كما يجب �أن تكون �شا�شة الكمبيوتر على م�ستوى النظر ،لكي ال مييل
الر�أ�س �إىل الأ�سفل.
 �شرب املاء بانتظام طوال اليوم .لأن املاء ي�ؤثر �إيجابيا يف احلالة ال�صحيةالعامة للج�سم .ل��ذل��ك ف ��إن ��ش��رب امل��اء يقلل م��ن خم��اط��ر ال���ص��داع ومن
م�شكالت مر�ضية �أخرى.
 يجب تهوية مكان العمل بني فرتة و�أخرى �إذا مل تكن هناك مروحة �أومكيف هواء .لأن العمل يف جو �ساخن يفاقم الأمل.

هل تعلم �أن البحوث الطبية �أثبتت �أن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�شم.هل تعلم �أن �أ�ضخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف �أ�سرتاليا والربازيل.هل تعلم �أن املرجان ي�ستخرج من البحر املتو�سط �أم��ا البحر الأحمر فهو �أك�ثر البحار امتالء بال�شعباملرجانية ويوجد من املرجان ثالثة �أنواع هي الأحمر والأ�سود والأ�صفر.
هل تعلم �أن الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب.هل تعلم �أن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة  :البوم و اخلفا�ش و اخللد.هل تعلم �أن هناك ف�أر ي�سمى با�سم (ف�أر بك�سا�س) يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.هل تعلم �أنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ش عام 1884م.هل تعلم �أن املدة التي احتل فيها ال�صليبيون القد�س هي � 88سنة.هل تعلم �أن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمالت �سنوياً من الفرن�سيني هو � 400ألف طن.هل تعلم الكلب ي�ستطيع �أن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد  40قدم.هل تعلم �أن �أق�سى العنا�صر على وجه الأر�ض هو الأملا�س.هل تعلم �أن النملة ت�ستطيع �أن حتمل � 50ضعف وزنها.-هل تعلم �أن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

العب الكمان
اجتمعت الفرقة لت�ؤدي فقرتها و�سط تهليل النا�س وت�شجيعهم مما �أعطاهم احلما�س فقدموا ليلة فنية جميلة
ال تن�سي وا�ستمرت معهم تلك الليايل والنجاحات ،ويف احد االيام جاء رجل �آخر ليتوىل الإ�شراف على تلك
الفرقة خلفا ،ملديرها الذي اقعده املر�ض وبعد ان تعرف على �أع�ضائها الحظ وجود �شاب ا�سود طويل عري�ض
يقف جانبا فنظر اليه ،وق��ال :من ان��ت؟ فقال :انا العب الكمان يا �سيدي .فقال :العب كمان يف فرقتي اه
 ..ح�سنا ح�سنا وتركهم وان�صرف و�سط ا�ستغراب اع�ضاء الفرقة ملا حدث له من تبدل الح على وجهه عند
ان�صرافه.
ذهب املدير اجلديد �إىل مكتبه وقد طلب من املدرب احل�ضور اليه وقال له :انا ال ار�ضى ان يكون يف فرقتي
رجل ا�سود ،عليك اح�ضار بديل ،فقال املدرب :هذا الرجل فنان وعازف ماهر ومهذب واجلمهور يحبه كثريا.
فقال املدير :ال يهمني اجلمهور ،يهمني ال�شكل العام لفرقتي ان ال يكون فيها رجل ا�سود .فلم يرد عليه املدرب
النه عرف انه ام��ام رجل متع�صب واق�ترب من الباب وق��ال� :سيدي ان هذه الفرقة لن يفرقها اح��د ..نحن
منلك �أنف�سنا ومنلك الفن ومنلك املوهبة ومنلك �آالتنا ..لن نخ�سر �شيئا ،لدينا من يحبنا ولديك م�سرحك
اىل اللقاء  .خرج وخرج معه كل افراد الفرقة وهناك بعد يومني على احد امل�سارح الكبرية كان النا�س يجل�سون
يف هدوء تام ومتعة كبرية ين�صتون لعازف الكمان اال�سود يعطي احلانا رنينها احلى من رنني الذهب وخلفه
اندمج اع�ضاء الفرقة يف عزفهم وك�أنهم يحلقون معا يف الف�ضاء وكان يجمع بينهم حب كبري وعند انتهاء
احلفل كان ت�صفيق اجلمهور ي�صل �إىل عنان ال�سماء �شاركهم فيها ن�سمات هواء منع�شة رائعة زاغ فيها �صيت
الفرقة اجلميلة وعازفها اال�سود او كما اطلقوا عليه العازف الذهبي يف الوقت الذي كان مديرها االخر يجل�س
يف مكتبه وقد اغلق م�سرحه بعد ان رف�ضت فرق كثرية العمل معه وكان ي�ضع يداه على اذنيه حتى ال ي�سمع
العازف الذهبي .

