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كيف ت�ؤثر �ألوان الطالء
على �سعر املنزل؟

عالقة الفول ال�سوداين بتح�سني املزاج
اكت�شف فريق من الباحثني الإ�سبان ت�أثريا �إيجابيا للفول ال�سوداين
على الدماغ ،ح�سب جملة .Clinical Nutrition
الدرا�سة التي �شملت � 63شخ�صاً بني  19و 33عاماً ،قالت �إن تناول
ال��ف��ول ال�����س��وداين يوميا ل��ه ت���أث�ير �إيجابي على الوظيفة الإدراكية
واال�ستجابة لل�ضغط لدى ال�شباب.
و�أكدت اال�ستجابة للإجهاد لدى جزء كبري من العينة ،بعد اال�ستعانة
مو�سعة.
باختبارات قيا�س ّ
وربط امل�شاركون يف الدرا�سة هذه النتيجة بت�أثري املركبات الن�شطة
بيولوجياً  -ري�سفرياترول وحم�ض الكوماريك على الدماغ.
م�ؤلفة الدرا�سة� ،سارة هورتادو ،قالت �إن امل��واد احليوية املوجودة يف
الفول ال�سوداين ،مثل البوليفينول ،ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل غري مبا�شر
على الوظيفة الإدراكية واملزاج من خالل التفاعالت مع ميكروبيوتا
الأمعاء من خالل حمور ميكروبيوتا الأمعاء.
والفول ال�سوداين وفقا ملكتبة تراث التنوع البيولوجي ،من ف�صيلة
البقليات موطنه الأ�صلي �أمريكا اجلنوبية ،نقله الربتغاليون �إىل
غرب �أفريقيا يف �أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،ومنها �إىل غرب
�أفريقيا وال�سودان ،ومن �أفريقيا �إىل الواليات املتحدة يف �أواخر القرن
الثامن ع�شر ميالدي ،وانت�شرت زراعته �شرقاً ف�أ�صبح من املحا�صيل
الهامة بال�صني والهند .ومل يدخل م�صر �إال يف �أوائل القرن التا�سع
ع�شر من ال�سودان ،وعرف بالفول ال�سوداين.

ان�سداد الأنف املزمن ..درا�سة
طبية تك�شف ت�أثريا خطريا للغاية
رجحت درا�سة طبية� ،أن يكون االن�سداد املزمن يف الأن��ف ناجما عن
وقوع تغيريات يف ن�شاط الدماغ لدى الإن�سان ،فيما ي�أمل باحثون �أن
ي�ساعد هذا الك�شف على معاجلة اال�ضطراب ال�صحي م�ستقبال.
وبح�سب درا�سة من�شورة يف �صحيفة " "JAMAاملخت�صة يف طب
الأذن والأنف واحلنجرة ،ف�إن  11يف املئة من الأمريكيني يعانون هذا
االن�سداد املزمن يف الأنف.
وي�أمل العلماء �أن ت�ساعد الدرا�سة التي جرت يف الواليات املتحدة،
على �إيجاد تف�سري لأ�سباب الإ�صابة بان�سداد الأنف الذي ينغ�ص حياة
كثريين حول العامل.
و���ص��رح��ت �آري���ا ج��ف��ري ،الباحثة يف جامعة "جورج وا�شنطن"� ،إن
الدرا�سة التي مت الإعالن عن نتائجها قبل �أ�شهر ،ب�ش�أن العالقة بني
تغيريات يف الدماغ ،وان�سداد الأنف ،هي الأوىل من نوعها".
و�أ�ضافت �أن ما هو معروف من خالل درا�سات �سابقة ،هو �أن الأ�شخا�ص
امل�صابني بااللتهاب يف جيوب الأن��ف ،ال يلج�ؤون �إىل الطبيب ب�سبب
وج��ود �سيالن �أو �ضغط فقط ،و�إمن��ا لأن هذا اال�ضطراب ي�ؤثر على
تفاعلهم مع العامل.
و�أوردت �أن من يعانون هذا االن�سداد يف الأنف ال ي�ستطيعون �أن يكونوا
منتجني ،لأن عملية التفكري لديهم تكون �صعبة ،كما ال يتمتعون
بنوم هنيء "وعليه ،ف���إن ه��ذا االن�����س��داد يف الأن���ف ي���ؤث��ر على جودة
احلياة ب�شكل عام".
وقالت الباحثة الأمريكية "يف الوقت احلايل ،لدينا �آلية ت�صور ،ب�ش�أن
ما نر�صده على امل�ستوى ال�سريري".
وعمل الباحثون على درا���س��ة بيانات � 22شخ�صا يعانون ا�ضطرابا
مزمنا يف اجليوب الأنفية� ،إىل جانب � 22آخرين ال يعانون �إطالقا
من هذا اال�ضطراب.
وع��ق��ب ذل���ك� ،أج��ري��ت فحو�ص ب��ال��رن�ين املغناطي�سي الوظيفي ملن
�شاركوا يف الدرا�سة من �أجل مقارنة تدفق الدم ون�شاط الأع�صاب يف
الدماغ.
وع��ن��د ظ��ه��ور ال��ن��ت��ائ��ج ،الح��ظ ال��ب��اح��ث��ون �ضعفا يف عملية االت�صال
الوظيفي داخ��ل ال�شبكة "اجلبهية – اجلدارية" التي يعتمد عليها
الدماغ من �أجل االنتباه وحل امل�شاكل.
ف�ضال عن ذلك ،مت ر�صد زيادة يف الن�شاط الوظيفي يف منطقة تعرف
بـ"�شبكة الو�ضع االفرتا�ضي" التي ترتبط ب�أمور مثل �شرود الذهن.

علماء يحددون جينا
ّ
يعطل فريو�سات خطرية

اك��ت�����ش��ف ب��اح��ث��ون �أم�ي�رك���ي���ون ج��ي��ن��ا لدى
الفئران وال��ق��رود حتجب �إح���دى طفراته
فريو�سات خطرية مثل الإي��دز والإيبوال.
وقال باحثون وعلماء يف جامعة يوتا هيلث
وروكفلر� ،إن اجلني ،RetroCHMP3
ي�������ش��� ّف���ر ب���روت���ي���ن���ا ي���ع ّ���ط���ل ق�������درة بع�ض
الفريو�سات على اخلروج من خلية م�صابة،
ومينعها من اال�ستمرار يف �إ�صابة اخلاليا
الأخ���رى .وع���ادة تغلف بع�ض الفريو�سات
نف�سها ب�أغ�شية اخلاليا ثم تخرج عن طريق
ال��ت�برع��م م���ن اخل��ل��ي��ة امل�����ض��ي��ف��ة .وي�ؤخر
 RetroCHMP3ه�����ذه العملية
ل��ف�ترة كافية بحيث ال يتمكن الفريو�س
من الهروب .ومتكن الباحثون با�ستخدام
الأدوات اجلينية من احل�صول على ن�سخة
م��ع��دل��ة م��ن ج�ين RetroCHMP3
ال���ب�������ش���ري ،وب���ع���د ذل�����ك �أ�����ص����اب����وا خاليا
بفريو�س الإي���دز ،واكت�شفوا �أن الفريو�س
ينف�صل عن اخللية امل�صابة ب�صعوبة� ،أي �أن
ن�سخة اجلني املعدلة جنحت يف منع تكاثر
الفريو�س ،دون تعطيل الإ�شارات الأي�ضية
�أو وظ��ائ��ف اخل�لاي��ا التي ميكن �أن ت�سبب
موتها ،وفق الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها
يف جملة .Cell

�أعرا�ض النوبة القلبية
عند الن�ساء احفظيها جيد ًا
عند ال�شعور بواحد �أو �أك�ثر من �أعرا�ض
ال��ن��وب��ة القلبية يجب طلب امل�ساعدة
الفورية من �أقرب م�ست�شفى؛ لأنَّ النوبة
القلبية تعترب مهددة للحياة.
اكت�شفي يف الآت��ي �أعرا�ض النوبة
القلبية عند الن�ساء وعند الرجال
�أي�ض ًا ،بح�سب "مايو كلينك":
 �ضيق النف�س. �أمل البطن �أو "حرقة يف فم املعدة". تورم يف �أحد الذراعني �أو كليهما. الغثيان �أو القيء. الدوخة �أو الإغماء.� -إرهاق غري معتاد �أو غري مربر ،ورمبا لعدة �أيام.

�أعرا�ض النوبة القلبية النمطية
تتعدد �أعرا�ض النوبة القلبية ،وهي كالآتي:
 انزعاج �أو �شعور بالأمل يف منطقة ال�صدر :ميكن �أن يعطيهذا االنزعاج �أو الأمل �شعو ًرا بالوجع املحكم �أو ال�ضغط �أو
االمتالء يف ال�صدر ي�ستمر لأكرث من دقائق قليلة .علماً �أ ّن
هذا ال�شعور باالنزعاج قد ي�أتي ويذهب.
 الأمل يف اجل���زء ال��ع��ل��وي م��ن اجل�����س��م :ق��د ينت�شر الأمل�أو ال�����ش��ع��ور ب��االن��زع��اج �إىل ال�����ص��در و����ص���و ًال �إىل الكتفني �أف�ضل طرق احلفاظ على �صحة القلب
�أو ال��ذراع�ين �أو الظهر �أو الرقبة �أو الأ�سنان �أو الفك .قد ي�����ص��ادف � 29سبتمرب ،م��ن ك��ل ع��ام ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للقلب.
ي��ت��ع��ر���ض امل�����ص��اب لأمل يف �أع��ل��ى ج�����س��م��ه دون الإح�سا�س اجعليه فر�صة حلماية قلبك وجت ّنب الأمرا�ض اخلطرية
املت�صلة بالقلب عرب تبني جمموعة من العادات ال�صحية.
باالنزعاج يف ال�صدر.
 �أمل املعدة :قد ميتد الأمل �إىل �أ�سفل منطقة البطن وقد �إليك يف الآت��ي �أف�ضل ط��رق احلفاظ على �صحة القلب يفاليوم العاملي للقلب ،بح�سب "فام �أكتويال":
يعطي �شعو ًرا ي�شبه احلرقان يف القلب.
 �ضيق النف�س :ق��د يلهث امل�صاب ليتنف�س �أو ي��ح��اول �أن  - 1تناول فطور حقيقيأنفا�سا عميقة .يحدث هذا غال ًبا قبل �أن ين�ش�أ �شعور تخطي الوجبة الأوىل يف اليوم لي�س بالأمر ال�سهل .ح�سب
ي�أخذ � ً
باالنزعاج �أو قد ال يتعر�ض لأي �شعور باالنزعاج يف ال�صدر .خ�براء التغذية يف جامعة ه��ارف��ارد (ال��والي��ات املتحدة) �إن
 القلق :قد ي�شعر امل�صاب ب�إح�سا�س بالك�آبة �أو ي�شعر كما لو عدد النوبات القلبية كان �أعلى بن�سبة  27%لدى �أولئكالذين مل يتناولوا وجبة الإفطار .حيث ي���ؤدي عدم وجود
�أنه مير بنوبة ذعر دون �سبب وا�ضح.
 ال�����دوار �أو ال���دوخ���ة :ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال�����ش��ع��ور بال�ضغط وجبة يف ال�صباح �إىل ا�ستهالك �سعرات حرارية �أعلى �أثناءيف ال�صدر ،فقد ي�شعر ب��ال��دوار �أو ي�شعر كما ل��و �أن��ه فاقد الوجبات الأخ���رى .كما �أن��ه يتناغم م��ع ع��ادة �سيئة �أخرى
تزيد من خطر الإ�صابة بنوبة قلبية بن�سبة  ،55%وهي
للوعي.
 ال��ت��ع�� ّرق :ق��د ي��ت��ع�� َّرق امل�����ص��اب ف��ج���أة م��ع �شعور بالربودة تناول وجبات خفيفة يف وقت مت�أخر من الليل. - 2تنظيف الأ�سنان جيداً
والرطوبة يف اجللد.
نظافة الفم �ضرورية للحفاظ على ابت�سامة جميلة ،بالطبع،
 الغثيان والقيء :قد ي�شعر ب�أمل يف املعدة �أو التقي�ؤ. خفقان القلب :قد ي�شعر كما لو �أن �ضربات قلبه تت�سارع �أو ولكن للوقاية �أي�ضاً من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية!فقد �أظ��ه��رت درا���س��ة �أم��ري��ك��ي��ة �أن���ه دون تنظيف الأ�سنان
قد يكون مدر ًكا متامًا لنب�ضات قلبه.
بالفر�شاة ،ترتاكم طبقة ال��ب�لاك ،وت�ضعف اللثة ،وي�ؤدي
قد تظهر على الن�ساء جميع �أعرا�ض النوبة القلبية النمطية ،النزيف الناجت �إىل دفع البكترييا من الفم �إىل جمرى الدم
�أو بع�ضها �أو القليل منها� ،أو ال تظهر �أي منها مطل ًقا .تظل حيث ت�ساهم يف تكوين جلطات الدم.
بع�ض �أن��واع الأمل �أو ال�ضغط �أو ال�ضيق يف ال�صدر � ً
أعرا�ضا  - 3الرتكيز على ريا�ضات التحمل
َّ
�شائعة للنوبة القلبية لدى الن�ساء .ومع ذلك تعاين الكثري القلب ع�ضلة ،وكلما مت تدريبه� ،صار يعمل ب�شكل �أف�ضل .ما
من الن�ساء من �أعرا�ض النوبة القلبية دون ال�شعور ب�أمل يحبه قبل كل �شيء هو ريا�ضات التحمل� ،أي متارين طويلة
ومنتظمة (اجل��ري ،ورك��وب ال��دراج��ات ،وامل�شي ،وال�سباحة
ال�صدر .وقد تت�ضمن ما يلي:
� .)...ساعة واح���دة م��ن امل�شي ب��وت�يرة م��ن � 6إىل  7كم/
� -أمل يف العنق �أو الظهر �أو الكتفني �أو الفك.

حت�سن �أداء م�ضخة القلب بن�سبة
�ساعة 3 ،مرات �أ�سبوعياًّ ،
.12%
تابعي املزيد� :أ�شهر الأمرا�ض التي تهدد الن�ساء تنبهي لها
جيداً.
 - 4التوقف عن التدخني
التدخني هو ال�سبب الرئي�سي للوفاة ب�سبب القلب والأوعية
الدموية التي ميكن الوقاية منها" .ا�ستهالك من � 3إىل 4
�سجائر يف اليوم ي�ضاعف بن�سبة  3م��رات �إ�ضافية اخلطر
الن�سبي حلادث القلب والأوعية الدموية" ،يلخ�ص االحتاد
الفرن�سي لأمرا�ض القلب.
�إ َّن ارت���ف���اع �ضغط ال���دم وم��ع��دل ���ض��رب��ات ال��ق��ل��ب ،و�ضعف
�أك�سجة الدم ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خطر حدوث ت�شنج وجتلط
يف ال�شريان التاجي .واخل�بر ال�سار هو �أن��ه مل يفت الأوان
بعد للتوقف ،و�أن �آثار التوقف عن التبغ �سريعة جدًا.
 - 5احلذر من امللح
نحن ن�ستهلك الكثري منه .يف حدود  10جرامات يف اليوم
للرجال و  8ج��رام��ات لل�سيدات ،بينما ال يجب جت��اوز 5
ج��رام��ات .فامللح ال��زائ��د ،املرتبط مبا�شرة ب��ارت��ف��اع �ضغط
الدم ،يزيد ب�شكل كبري من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وال�سكتة الدماغية.
لذا ،يجب التقليل من ر�ش امللح على الطعام ،كذلك البحث
عن امللح املخب�أ يف امل�أكوالت ،وال��ذي ميثل � 70إىل % 80
من ا�ستهالكنا :اخلبز ،اللحوم الباردة ،الوجبات اجلاهزة
(ال��ب��ي��ت��زا ،ال�برغ��ر ،الكي�ش� ،إل����خ )..واملعلبات وال�صل�صات
ال�صناعية وغريها.
 - 6قيا�س حميط اخل�صر بانتظام
ال يحب القلب الوزن الزائد ،خا�صة عندما يكون يف املعدة.
حميط اخل�صر هو يف الواقع �أك�ثر �صلة بكثري من م�ؤ�شر
كتلة اجل�سم (م�ؤ�شر كتلة اجل�سم = كجم  /م  )2لتقييم
خماطر القلب والأوعية الدموية.
يحذر االحتاد الفرن�سي لأمرا�ض القلب من �أنه "يجب �أن
التيقظ �إذا كان حميط اخل�صر � 88سنتمراً عند الن�ساء و
� 102سنتمر عند الرجال" .تعك�س هذه الأرقام ال�سمنة يف
منطقة البطن.

�أ�سباب جتعل التوتر
ً
�ضروريا يف حياتك
الإيجابي
ال �شك �أن التوتر �شعور �سلبي ي�ؤدي �إىل نتائج �صحية و�أمرا�ض غري مرغوبة ،لكن
هناك نوع من التوتر الإيجابي قد يكون �ضرورياً يف حياتنا.
وفيما يلي جمموعة من الأ�سباب التي جتعل التوتر الإيجابي �ضرورياً يف حياتك،
بح�سب موقع ميرتو الربيطاين:
التوتر يبقينا متحم�سني� :إذا كنت خال ًيا متامًا من التوتر ،ف�ستظل يف حالة ركود
وجتل�س وت�سرتخي طوال الوقت .ولإجناز الأ�شياء فعل ًيا ،ف�أنت بحاجة �إىل القليل
من التوتر ،واملفتاح هو حتقيق التوازن ال�صحيح بني الدافع للعمل والتوتر.
ويقول اخلرباء �إن التوتر هو بكل معنى الكلمة دعوة للعمل ،فعندما تطلق هرمون
الأدرينالني ،يعمل قلبك بقوة ،وير�سل الأك�سجني �إىل عقلك والع�ضالت الرئي�سية،
مما مينحك دفعة من القوة.
التوتر ي�ساعد يف حل امل�شكالت :ميكن �أن ي�ساعدك قبول ال�ضغط واحت�ضانه على
جتاوز الأعباء واتخاذ ق��رارات �أف�ضل ،فالتوتر يجربنا على حل امل�شكالت ،فعندما
ً
ومنخرطا
منفتحا على م�صراعيه،
تكون يف حالة من التحفيز ،يكون عقلك الباطن
ً
متامًا يف البحث عن احللول.
وعندما تكون يف موقف ح��رج ،ف���إن عقلك الباطن والواعي يتحدان لإجن��از املهام،
وب�سرعة ال�برق ،تقوم بتحديد خياراتك ،وتبحث عن الفر�ص ،وتتخذ القرارات
واالختيارات املنا�سبة ،كل ذلك يف ثوانٍ معدودة.

ميكن �أن يكون بيع منزلك �أمراً
م��ره��قً��ا ،خ��ا���ص�� ًة �إذا ك��ن��ت ترغب
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى �سعر ج��ي��د .لكن
جعل املنزل �أكرث جاذبية وي�ستحق
�سع ًرا �أعلى ال يتطلب بال�ضرورة
ب��ذل الكثري م��ن اجلهد الإ�ضايف،
ويف ال���واق���ع مي��ك��ن��ك حت��ق��ي��ق هذا
الهدف بتغيري ب�سيط مثل جتديد
�ألوان الطالء الداخلية.
ي��ق��ول ت��ا���ش ب������راديل ،متخ�ص�ص
الأل��������وان يف ال���ع�ل�ام���ة التجارية
 Lickل��ل��ط�لاء وورق اجل���دران
"�إعادة ال��ط�لاء �أم���ر ال ب��د منه
بالت�أكيد عند البيع .معظم النا�س
م�شغولون جدًا هذه الأيام لدرجة
�أن���ه���م ال مي��ل��ك��ون ال���وق���ت الكايف
للتفكري يف جتديد الديكور� ،أو يف
بع�ض احلاالت ال ميلكون ميزانية
ل��ذل��ك ،ل��ذا ف����إن ال��ط�لاء اجلديد
له جاذبية كبرية عند التطلع �إىل
�شراء منزل جديد".
وفيما يلي بع�ض اجل��وان��ب التي
جتعل �أل����وان ال��ط�لاء ذات �أهمية
ك��ب�يرة ع��ن��د حت��دي��د ���س��ع��ر املنزل،
بح�سب �صحيفة هافينغتون بو�ست
الأمريكية:
ي��ق��ول يل ت�شامربز ع��امل النف�س
ال��ب��ي��ئ��ي ال����ذي ب��ح��ث يف اجلوانب
النف�سية للون والف�ضاء "�إذا كنت
تبيع منزلك ،فمن املفيد التفكري
يف نوع امل�شرتين الذين ترغب يف
جذبهم ،ونوع البيئة التي قد تروق
لهم ،وميكن للألوان �أن ت�ساهم يف
جناح عملية بيع �أو ف�شلها".

مادونا تت�سبب
ب�إحراج ملذيع م�شهور
ح ّلت جنمة البوب العاملية مادون ا
�ضيفة يف برنامج "Tonight
 ،"showم���ن �أج�����ل الرتويج
ل��ل��وث��ائ��ق��ي "،"Madame X
وت�سببت ب����إح���راج ك��ب�ير للمذيع 
ج���ي���م���ي ف�����ال�����ون .ق����ام����ت م����ادون����ا
بالزحف على مكتب املذيع وظهرت
م�ؤخرتها مما �أح��رج املذيع الذي
�سارع �إىل تغطيتها .وقالت النجمة
البالغة م��ن العمر � 63سنة ب�أن
الفن مهم يف حياتنا" .الفنانون
ه��ن��ا م���ن �أج�����ل زع���زع���ة ال�سالم"
�أ�ضافت م�ست�شهدة بالكاتب الذي
ك����ان م�����ص��در وح����ي ل��ه��ا جامي�س
ب��ال��دوي��ن .وخ��ت��م��ت م��ادون��ا قائلة
�أرج�������و �أن �أك�������ون زع����زع����ت لي�س
ف��ق��ط ���س�لام��ك ال��ي��وم �إمن����ا �سالم
امل�شاهدين �أي�ضاً.

ق�صر النظر يهدد ن�صف �سكان العامل

بحلول العام  2050من املتوقع �أن يعاين ما يقرب من ن�صف �سكان العامل
من ق�صر النظر .هذا ما تك�شفه درا�سة علمية حديثة حول تداعيات خطرية
لزيادة وقت التعر�ض لل�شا�شات بالن�سبة للأطفال وال�شا�شات.
وك�شفت الدرا�سة ،التي �أجريت يف معهد �أبحاث الر�ؤية والعيون يف جامعة
�أنغليا رو�سكني الربيطانية ،ون�شرت نتائجها يف "ذا الن�سيت ديجيتال
هيلث"� ،أن "امل�ستويات العالية من التعر�ض لل�شا�شات ميكن �أن تزيد من
خطر ق�صر النظر بن�سبة ت�صل �إىل  80باملئة".
و�أك��د الباحثون االرتباط بني وقت ال�شا�شات وزي��ادة خماطر و�شدة ق�صر
النظر ل��دى كل من الأط��ف��ال وال�شباب ،وذل��ك عرب درا�ستهم التي �شكلت
ج��ه��داً دول���ي���اً ���ض��م م�����س��اه��م��ات م��ن ع��ل��م��اء م��ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال�صني
و�سنغافورة و�أ�سرتاليا .ومت حتليل �أكرث من  3000درا�سة �سابقة تركز
على العالقة بني ق�صر النظر ووقت �شا�شة اجلهاز الذكي� .شملت جميع
هذه البيانات �أفراداً ال تزيد �أعمارهم عن  33عاماً.
�أدت هذه العملية التحليلية �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن امل�ستويات العالية من
وقت ا�ستخدام �شا�شة اجلهاز الذكي لها �صلة بن�سبة تزيد بن�سبة  30باملئة
تقريباً بالإ�صابة بق�صر النظر.
ك��م��ا �أف����اد ال��ب��اح��ث��ون ب���أن��ه ع��ن��دم��ا ي��ق�ترن امل�����س��ت��خ��دم��ون ك��ث�يراً م��ن وقت
ا�ستخدام الهاتف �أو اجلهاز اللوحي مع اال�ستخدام املفرط للكمبيوتر ،ف�إن
هذا اخلطر يقفز بن�سبة ت�صل �إىل حوايل  80باملئة.
ويقول �أ�ستاذ طب العيون مبعهد �أبحاث الر�ؤية والعيون ،روبرت بورن ،يف
بيان� ،إن ن�صف �سكان العامل معر�ضون للإ�صابة بق�صر النظر بحلول العام
 ،2050مو�ضحاً �أن تلك الأزمة ال�صحية تت�صاعد ب�شكل كبري ،وبالتايل
ف���إن الدرا�سة الأخ�يرة تعترب الأك�ثر �شمو ًال يف هذا ال�صدد ،وتبني ب�شكل
وا�ضح مدى العالقة املحتملة بني ق�ضاء وقت �أطول �أمام ال�شا�شات املختلفة
وخطر ق�صر النظر بالن�سبة لل�شباب "ب�شكل خا�ص".
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دعوة الزوار الكت�شاف م�ستقبل التعليم

افتتاح جناح جامعة الإمارات العربية املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي

ن�سيبة  :ن�سعى مل�ستقبل م�ستدام من خالل البحث العلمي واالبتكار يف التقنيات املتقدمة لتعليم الأجيال القادمة
دبي اك�سبو  -الفجر

ر�سالة اك�سبو  -حممد جاهني
حممد معني الدين

افتتح �صباح �أم�س جناح جامعة الإمارات العربية
امل���ت���ح���دة يف م��ع��ر���ض �إك�����س��ب��و ال������دويل 2020
دب���ي ،وذل���ك ب��ح�����ض��ور م��ع��ايل رمي ب��ن��ت �إبراهيم
الها�شمي ،وزي���رة دول��ة ل�����ش���ؤون ال��ت��ع��اون الدويل
امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي ،ومعايل
ح�سني احلمادي ،وزير الرتبية والتعليم ،ومعايل
زك���ي �أن�����ور ن�����س��ي��ب��ة ،امل�����س��ت�����ش��ار ال��ث��ق��ايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة  -الرئي�س الأعلى جلامعة
الإمارات العربية املتحدة ،ونخبة من ال�شخ�صيات
البارزة يف م�ؤ�س�سات الدولة .يف كلمته الرتحيبية
ب��احل�����ض��ور� ،أو���ض��ح م��ع��ايل زك���ي ن�سيبة �أن جناح
جامعة الإمارات العربية املتحدة يعر�ض �إجنازات
اجلامعة يف البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا
املتقدمة والتطوير التعليمي ،ويت ّم ا�ستخدامه
ب�شكل مثمر لتطوير ع��م��ل اجل��ام��ع��ة واكت�شاف
"م�ستقبل التعليم" ،م�ؤكداً على �أن اجلناح هو
فر�صة للتعاون مع الباحثني والعلماء واملعلمني
والطالب من جميع �أنحاء العامل .وقال" :نحن
فخورون بت�سليط ال�ضوء على �إجنازات اجلامعة،
ونحن متحم�سون للرتحيب بالزوار من العديد
من البلدان والعمل معهم .م�ؤكداً �أن جناح جامعة
الإمارات العربية املتحدة هو خمترب للم�ستقبل.
و�أ�ضاف قائ ً
ال " :يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة� ،سنعمل
ع��ل��ى رب���ط �أف�����ض��ل ال��ع��ق��ول خل��ل��ق ح��ل��ول علمية التدري�س والرتقية وعمليات التوظيف .و�أردف اجلامعة بتمثيل التعليم العايل يف �إك�سبو  2020كما لفت معاليه انتباه احل�ضور �إىل مكانة طالب �أنف�سهم على �أن��ه��م باحثون وخم�ترع��ون ورجال
معايل زكي ن�سيبة" :ال ميكن جلامعة الإمارات �أن دبي ،والرتحيب بالزمالء يف املجتمع الأكادميي اجل��ام��ع��ة ق��ائ ً
�لا" :يف جامعة الإم�����ارات العربية �أعمال يف العامل يف امل�ستقبل .ونفخر ب�أن الطالب
مل�ستقبل م�ستدام واكت�شاف �أف�ضل ال�سبل لتعليم
توجد ب��دون نظام تعليم عال عاملي قوي وملتزم ال��ع��امل��ي ل��زي��ارت��ن��ا وال��ع��م��ل معنا يف ج��ن��اح جامعة امل��ت��ح��دة ،ال��ط�لاب ه��م حم��ور عملنا .ر�ؤي��ت��ن��ا هي يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يطورون
الأجيال القادمة من طالب اجلامعات ".
�أنهم قادة امل�ستقبلُ .نع ّلم الطالب �أن ينظروا �إىل ب��ا���س��ت��م��رار امل���ه���ارات ال�ل�ازم���ة ل��ي���أخ��ذوا مكانهم
وذ ّك�����ر م��ع��ال��ي��ه احل�����ض��ور ب�����أن ج��ام��ع��ة الإم�����ارات بالتعاون والت�ضامن ودع��م التميز .لذلك تفخر الإمارات العربية املتحدة".
العربية امل��ت��ح��دة ه��ي م�ؤ�س�سة وطنية �أكادميية
بحثية �شاملة .وهي مُكر�سة لدعم تنمية الدولة
نحو ر�ؤيتها امل�ستقبلية لال�ستدامة االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية والرفاهية ،الفتاً �إىل �أن
جامعة الإم����ارات العربية املتحدة ه��ي اجلامعة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي لديها ج��ن��اح خم�ص�ص يف �إك�سبو
 2020دبي.
و�أ���ش��ار معاليه �إىل �أن���ه ال ت��وج��د جامعة يمُ كنها
العمل مبفردها ،حيث تعتمد اجلامعة على الدولة
واملجتمع الذي يدعمها ،وعلى قوة نظام التعليم
ال��ع��ايل ال�����دويل ،م��و���ض��ح��اً �أن ج��ام��ع��ة الإم�����ارات
العربية املتحدة تعتمد على اجلامعات يف جميع
�أنحاء العامل يف الأن�شطة الأ�سا�سية مثل مراجعة
النظراء واالختبارات اخلارجية واالعتماد و�ضمان
اجلودة والتعاون البحثي والن�شر العلمي والتحرير
وتبادل الطالب والتوظيف وتبادل �أع�ضاء هيئة

جمموعة بن حم… تعتمد منح املوظفني � 6أيام �إجازة لزيارة �إك�سبو 2020دبي
•• العني -الفجر

وجه ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
بن حم مبنح �إجازة ا�ستثنائية مدتها � 6أيام لزيارة "�إك�سبو  2020دبي" مع
عائالتهم وامل�شاركة يف �إثراء جتاربهم وخرباتهم يف هذا احلدث العاملي الذي
متتد فعالياته حتى  31مار�س  ،2022وميكن اال�ستفادة من الإجازة على
مدى فرتة �إقامة املعر�ض .
ً
وقال ال�شيخ م�سلم بن حم العامري :متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة
قررنا منح موظفي املجموعة � 6أي��ام �إج���ازة ا�ستثئنائية لإت��اح��ة الفر�صة
�أمامهم لزيارة معر�ض �أك�سبو  2020دبي حيث ميثل احل��دث التاريخي

مظلة �سيجتمع حتتها العامل لعر�ض �إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها
 192دولة ،وللمرة الأوىل يف املنطقة .
وت��اب��ع ب��ن ح��م :جمموعة ب��ن ح��م حري�صة على ت��واج��د موظفيها يف هذا
احلدث العاملي الذي حتت�ضنه دولة الإمارات للتعرف �إىل معامل �إك�سبو وما
يطرحه املعر�ض من ابتكارات تتعلق مبا�ضي وحا�ضر وم�ستقبل العامل .
و�أك��د بن حم �أن تواجد املوظفني يف �إك�سبو دبي �سيك�سبهم خربات جديدة
ويطلعهم على ثقافات تنمي الوعي العام وت�سهم يف رفع جودة العمل وم�ستوى
الإبداع لديهم  .و�أو�ضح �أن جمموعة بن حم ،ت�ضم نحو � 50شركة ،ويعمل
بها اكرث من � 3أالف موظف ،و تعد من املجموعات االقت�صادية الوطنية
الرائدة التي �ساهمت ب�شكل فاعل منذ ت�أ�سي�سها قبل �أكرث من �أربعة عقود

يف تدعيم م�سرية التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وا�ستطاعت �أن حتقق
ح�ضورا متميزا يف الن�شاطات االقت�صادية احليوية مثل عمليات احلفر
البرتولية وحفر �آبار املياه والزراعة واملقاوالت العامة واملن�ش�أت الكهربائية
واال�ستثمار العقاري وقطاعات ال�سفر وال�سياحة والفندقة والتعليم والإعالم
وغريها من الأن�شطة الأخرى .
و�أ���ش��ار �إىل �ضرورة مواكبة القطاع اخلا�ص لكافة الفعاليات الهامة التي
ت�شهدها الدولة ،وامل�شاركة بفاعلية يف مثل هذه الأحداث التاريخية ،مو�ضحاً
�أن الإمارات تد�شن اليوم حمطة جديدة يف م�سرية امل�ستقبل ،وعلى القطاع
اخلا�ص �أن يكون حا�ضراً بقوة ،يف �إطار ال�شراكة املتوا�صلة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص.

كمهند�سني مل�ستقبلهم ،ح��ي��ث ي���درك���ون ه��ن��ا �أن
التعليم اجلامعي هو بداية حياة التعلم ".
وق��ال معايل زك��ي ن�سيبة" :لهذه الأ���س��ب��اب ،ف�إن
ج��ن��اح ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة �أوجد
م�����س��اح��ة خم�ص�صة ل��ت��ح��وي��ل امل��ن��اه��ج اجلامعية
والعملية ال�ترب��وي��ة .و�سي�ست�ضيف �أن�شطة مثل
برنامج (امل�ستك�شفون) ومع�سكر م�ستقبل ت�سريع
التعلم م��ن حت��ال��ف اجل��ام��ع��ات الآ���س��ي��وي��ة ،كجزء
م��ن معهد م��ب��ادرة امل�ستقبل" .و�أو���ض��ح معاليه
�أن���ه م��ن امل��ه��م �أن ت�ستمر اجل��ام��ع��ات يف التطور
كم�ؤ�س�سات تعليمية" .تدعو �أن�شطتنا يف اجلناح
املجتمع الدويل من الطالب والعلماء �إىل �إيجاد
�إجابات للأ�سئلة الهامة .ما هو التعليم الأف�ضل
لإعداد الطالب مل�ستقبلهم؟ ما هي �أف�ضل طريقة
لتخريج متعلم مدى احلياة ،ومهند�س للم�ستقبل،
وقائد يف البحث واالبتكار وري���ادة الأع��م��ال؟ هل
توجد �إجابات خمتلفة على هذه الأ�سئلة �إذا كنت
تعي�ش يف �أج����زاء خمتلفة م��ن ال��ع��امل؟ م��ا الذي
ميكن �أن يتعلمه الأ�شخا�ص من خمتلف البلدان
من بع�ضهم البع�ض؟ "
وح ّ��ث معاليه احل�ضور على م�شاركة قناعته ب�أن
�إك�����س��ب��و  2020دب���ي �سيحقق �إجن������ازات كبرية
للرفاهية العاملية وثقته يف امل�ساهمة الإيجابية
جلناح جامعة الإمارات العربية املتحدة.
وق���ال" :ي�سعدين �أن جامعة الإم�����ارات العربية
املتحدة �ست�ست�ضيف وترحب ب�أ�شخا�ص من جميع
�أن��ح��اء ال��ع��امل يف جناحنا� .سيتع ّلم زوارن����ا كيف
اً
م�ستقبل
تخدم جامعة الإمارات العربية املتحدة
م�ستدامًا من خالل البحث العلمي واالبتكار يف
التقنيات املتقدمة ،ودرا�سة �أف�ضل ال�سبل لتنظيم
املجتمع ،وم��ن خ�لال تطوير امل��واه��ب الإبداعية
واالبتكارية يف العمل .نحن متحم�سون للتعلم من
زوارنا وتبادل الأفكار للنهو�ض بعملنا ".
واختتم معايل زكي ن�سيبة كلمته بالقول" :لكن
الأه����م م��ن ذل���ك ،خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ات��ن��ا ع��ل��ى مدى
الأ���ش��ه��ر ال�����س��ت��ة امل��ق��ب��ل��ة��� ،س��وف ن��ب��ن��ي الروابط
والتفاهم واالح��ت�رام امل��ت��ب��ادل .ه��ذه ه��ي �شروط
التعاي�ش ال�سلمي ،وبالطبع ،التعاي�ش ال�سلمي هو
�أ�سا�س الرفاهية يف امل�ستقبل كمجتمع عاملي ".
يف خ��ت��ام ال��ك��ل��م��ة ،ق��ام��ت م��ع��ايل رمي الها�شمي،
ومعايل ح�سن احلمادي ،وزي��ر الرتبية والتعليم
مب����راف����ق����ة م����ع����ايل زك������ي ن�������س���ي���ب���ة ون���خ���ب���ة من
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال����ب����ارزة يف م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة يف
جولة داخل اجلناح ،و�أثنت معاليها على الربامج
واملعار�ض املُم ّيزة التي يحت�ضنها ،وتابعت معاليها
م�شاهد املعر�ض الرقمي "�شجرة احلياة" الذي
يروي ر�ؤية اجلامعة وطموحاتها.
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جمهورية تركمان�ستان حتتفل بعيدها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي –الفجر

ب��ح�����ض��ور ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ق����رب����ان ق�����ويل ب����ردي
حم��م��دوف ،احتفلت ج��م��ه��وري��ة تركمان�ستان �أم�س
الأول ال�سبت بعيدها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
ويف م�ستهل االح��ت��ف��الُ ،رف���ع علم تركمان�ستان على
من�صة الأمم يف �ساحة الو�صل وعُزف ن�شيدها الوطني.
و�شملت مرا�سم االحتفال كلمات �ألقاها كبار الزوار

ب��ه��ذه املنا�سبة ،ف�ضال ع��ن ع��دد م��ن اال�ستعرا�ضات
الثقافية
و�أجرى فخامة قربان قويل بردي حممدوف ،رئي�س
ج��م��ه��وري��ة ت��رك��م��ان�����س��ت��ان ،وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه جولة
�شملت جناح بالده يف �إك�سبو  2020دبي وجناح دولة
الإمارات العربية املتحدة
يقع جناح تركمان�ستان يف منطقة التنقل .ويالحظ
احل�����ض��ور ال���ق���وي لأح�����ص��ن��ة "الأكحل تيكي" عند

م��دخ��ل اجل���ن���اح ،ك��ون��ه��ا ت��رم��ز �إىل ال��ف��خ��ر الوطني
يف تركمان�ستان ،حيث ت�ستقبل ال��زائ��ري��ن عند باب
اجل��ن��اح يف ن��اف��ورة ت�ضم خم�سة خ��ي��ول وحت��ت �شعار
"قوة اخلم�سة" ،ي�ستعر�ض اجلناح تراث تركمان�ستان
ال��ت��اري��خ��ي وال��ث��ق��ايف و�إجن��ازات��ه��ا احل��دي��ث��ة يف جمال
ال�صناعة� ،إىل جانب �أولوياتها التنموية وعالقاتها
الدولية وتعترب الأي��ام الوطنية والفخرية يف �إك�سبو
 2020دب���ي مب��ث��اب��ة حل��ظ��ات ل�لاح��ت��ف��ال بجميع

امل�شاركني من �أنحاء العامل ،والذين يزيد عددهم عن
 200جهة م�شاركة ،بينها  192دولة ،حيث ت�سلط
ال�ضوء على ثقافتهم و�إجنازاتهم وتعر�ض �أجنحتهم
وبراجمهم ويدعو �إك�سبو  2020دبي ،الذي ت�ستمر
فعالياته حتى  31مار�س  ،2022ال��زوار من جميع
�أن��ح��اء ال��ع��امل �إىل امل�شاركة يف �صنع ع��امل ج��دي��د ،يف
احتفال ب��الإب��داع واالبتكار والتقدم والثقافة مدته
�ستة �أ�شهر .

�أ�شاد بجهود دولة الإمارات يف ا�ست�ضافة احلدث الدويل اال�ستثنائي

�أمري موناكو يهنئ رمي الها�شمي باالنطالقة الناجحة لإك�سبو  2020دبي

•• دبي–الفجر

�أج��رت معايل رمي الها�شمي ،وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
التعاون ال���دويل امل��دي��ر ال��ع��ام لإك�سبو  2020دبي،
ات�صاال بالأمري �أل�برت الثاين� ،أم�ير موناكو ،هن�أها
خالله بنجاح حفل افتتاح احل��دث ال��دويل واكتمال
الأ�سبوعني الأول�ين من فعالياته ،م�شيداً مبا بذلته
دول���ة الإم�����ارات م��ن ج��ه��ود ال�ست�ضافة ه��ذا احلدث
الدويل اال�ستثنائي.
وخالل االت�صال ،ناق�ش الأمري �ألربت الثاين ومعايل
رمي الها�شمي م��ا حققته دول���ة الإم����ارات م��ن جناح
مبهر يف ا�ست�ضافة �إك�سبو ال��دويل للمرة الأوىل يف
منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ�سيا،
وم�شاركة �إمارة موناكو يف هذا احلدث الدويل.
و�أكد اجلانبان على �ضرورة التكاتف الدويل واال�ستفادة

من الفر�ص اال�ستثنائية التي يوفرها �إك�سبو 2020
دب���ي م��ن �أج���ل حتقيق الأه�����داف الإمن��ائ��ي��ة العاملية
وتعزيز اال�ستدامة ،مبا ي�سهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل
و�أكرث رخاء جلميع �شعوب العامل.
و�أك��د الأم�ير �أل�برت �أن دول��ة الإم���ارات ت�سري بخطى
ثابتة نحو حتقيق الرفاهية يف جميع املجاالت ،مبا
ي��ع��ود بالنفع واخل�ي�ر على مواطنيها وع��ل��ى �شعوب
العامل ،م�شيدا با�ست�ضافتها لإك�سبو  2020دبي يف
هذا الوقت املهم من �أجل جمع العامل حول الأهداف
امل�شرتكة للب�شرية.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا� ،أ����ش���ادت م��ع��ايل رمي ال��ه��ا���ش��م��ي بتمييز
اجلناح موناكو يف �إك�سبو  2020دب��ي ،وم��ا احتواه
م��ن م��ع��رو���ض��ات جت�سد م��دى ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل الذي
و�صلت �إليه �إمارة موناكو .وث ّمنت معاليها العالقات
ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين دول����ة الإم������ارات و�إم����ارة

موناكو ،والتعاون الكبري القائم بينهما على خمتلف
الأ�صعدة.
وك��ان الأم�ير �أل�برت الثاين قد د�شّ ن ،يف وقت �سابق،
منوذجا م�صغر للجناح ال��ذي ت�شارك به الإم���ارة يف
�إك�سبو  2020دب��ي ،وذل��ك يف منطقة ب��ورت هرقل.
وق����د ُز ّود اجل���ن���اح ب��ق��اع��ة جم��ه��زة ب����أح���دث و�سائل
االت�صال ،ليكون نافذة للتوا�صل املبا�شر بني �سكان
الإمارة وزوار �إك�سبو  2020دبي.
وقالت ال�سيدة �سمرية جوهر ،مديرة جناح موناكو� ،إن
تكلفة اجلناح بلغت حوايل  52مليون درهم �إماراتي،
م�شرية �إىل �أن��ه يهدف لإي�صال ر�سالة بيئية مهمة،
حيث ت�ساعد الأل��واح ال�شم�سية التي تغطي واجهته
الرئي�سة يف توليد احتياجاته من الطاقة دون �أي
م��ل��وث��ات .كما يقدم اجل��ن��اح نظرة �شاملة ع��ن �إمارة
موناكو ،ت�شمل ال�سياحة وفر�ص الأعمال املختلفة.

و�أ�ضافت" :يت�ألف اجلناح املقام على م�ساحة �إجمالية
ت�صل �إىل  1700مرت مربع من طابقني ،بارتفاع
�إج���م���ايل ي�صل �إىل  12م�ت�را .وي��ج��� ّ��س��د اجل��ن��اح يف
�شكله وت�صميمه اخلارجي �صخرة موناكو املك�سوة
مبجموعة م��ن الأل����واح الكهرو�ضوئية ،وحت��ي��ط به
من اخلارج جمموعة من النباتات ،من بينها �شجرة
زيتون بالقرب من املدخل ،لإ�ضفاء م�سحة جمالية
على املوقع".
وح���ول ع��دد ال����زوار خ�لال الأي����ام الأوىل الفتتاحه،
ك�شفت ال�سيدة �سمرية جوهر عن �أن اجلناح ا�ستقبل
ما يزيد عن ع�شرة �آالف زائ��ر من خمتلف الأعمار
واجلن�سيات من دول العامل خالل الأي��ام الأوىل من
االفتتاح ،مو�ضحة �أن معرو�ضات اجلناح – ال�سيما
املتعلقة بالأمور البحثية والتقنية والبيئية واملعمارية
– حتظى ب�شغف و�إعجاب جميع الزوار.

جناح جمهورية الت�شيك ب�إك�سبو  2020دبي ي�شهد احتفاالت مبنا�سبة يوم ال�سياحة الت�شيكي
•• دبي -اك�سبو  -الفجر

ا�ستقطب جناح جمهورية الت�شيك الواقع يف منطقة
اال���س��ت��دام��ة يف �إك�سبو  2020دب��ي �ضيوفه منذ 1
�أكتوبر  ،2021مببادرات م�ستقبلية رائدة .واحتفل
اجلناح بيوم ال�سياحة الت�شيكية يف � 5أكتوبر 2021
عرب ا�ست�ضافة ور�شة عمل �إعالمية ل�شركاء ال�سفر
يف ال�شرق الأو���س��ط .مت تنظيم الور�شة بالتعاون مع
ال�سفارة الت�شيكية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
م��ع الرتكيز على قطاع "�سياحة العافية" املزدهرة
يف الدولة .اجتذبت الفعالية �أكرث من  40وكيل من
قطاع ال�سفر ،بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،مت تنظيم جولة
يف اجلناح لو�سائل الإع�لام وامل��دون�ين .واختتم اليوم
بحفل ح�صري ل��ت��ذوق الأط��ب��اق الت�شيكية ال�شهية،
بح�ضور �أكرث من  60من اخلرباء وال��رواد يف قطاع
ال�سفر وال�سياحة.
وتعليقاً على التوجه املتزايد لل�سفر من دولة الإمارات
العربية املتحدة �إىل جمهورية الت�شيك ،ق��ال �سعادة
جريي �سالفيك� ،سفري جمهورية الت�شيك لدى دولة
الإم��ارات العربية املتحدة" :ي�شرفنا امل�شاركة يف هذا
املعر�ض العاملي ،كوجهة �سياحية من الدرجة الأوىل
مل��واط��ن��ي دول���ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة واملقيمني
فيها .ونعمل ب�شكل م�ستمر على تخفيف قيود ال�سفر
للم�سافرين املح�صنني الذين تلقوا اللقاح ،مع مراعاة
�شروط ال�صحة وال�سالمة ،ك�شرط �أ�سا�سي ال�ست�ضافة
ال�سياح يف مرحلة ما بعد وباء كوفيد."-19
يف عام  ،2019ا�ستقبلت جمهورية الت�شيك � 30ألف

�سائح من الإم��ارات العربية املتحدة مبتو�سط �إقامة
يرتاوح بني  3و� 4أيام و�أكرث من � 27ألف م�سافر من
اململكة العربية ال�سعودية ملدة �أق�صاها � 5إىل � 6أيام.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اخل��ط��ط ال�سياحية امل�ستقبلية ،قال
ال�سيد ديفيد كوبيتز ،نائب وزير التنمية الإقليمية:
"تتمثل ا�سرتاتيجيتنا ملرحلة ما بعد الوباء يف تعزيز
اال�ستدامة ،واالبتكار ،وريادة عملية التحول الرقمي،
وحت�سني م�ستوى امل��رون��ة .ون�أمل �أن ن�صل تدريجياً
خالل العام املقبل �إىل الأرق��ام التي مت حتقيقها عام
 ،2019حيث يتعافى قطاع ال�سياحة من الوباء ،مع

مراعاة التدابري الالزمة لرعاية امل�سافرين .وتفتخر
ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك بح�صولها ع��ل��ى "ختم ال�سفر
الآمن" املمنوح م��ن قبل جمل�س ال�سياحة وال�سفر
العاملي ( )WTTCكوجهة �آمنة لل�سفر .كما نبذل
ق�����ص��ارى ج��ه��دن��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة �أعمال
منتجعاتنا ال�صحية ودعمها كرب كافة امل�ستويات -فهي
جزء من تراثنا الوطني ومتتلك الكثري من الإمكانات
التي ميكن توفريها لل�سياح حول العامل".
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ور����ش���ة ال��ع��م��ل ،ق����ال ج����ان هريجيت،
الرئي�س التنفيذي لهيئة تن�شيط ال�سياحة" :تعترب

ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك وج���ه���ة م��ف�����ض��ل��ة لال�ستمتاع
بال�سبا وجت���ارب العافية للم�سافرين القادمني من
ال�شرق الأو�سط .وي�سعدين الإعالن عن �إدراج مدننا
ال�صحية على الئحة اليوني�سكو للرتاث العاملي �ضمن
م��دن املنتجعات ال�صحية ال��ك�برى ب����أوروب���ا .ويتميز
ه���ذا ال�����س��وق ب���إم��ك��ان��ات ه��ائ��ل��ة ،ك��م��ا يكت�سب �أهمية
�إ�سرتاتيجية �سياحية يف جمهورية الت�شيك� .سرتكز
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة الت�سويق ع���ام  2022ع��ل��ى "تقاليد
جمهورية الت�شيك" ،عرب الرتويج للمواقع املدرجة
على قائمة اليوني�سكو ل��ل�تراث العاملي .وتعد فرتة
عيد امليالد يف جمهورية الت�شيك �أحد �أكرث الفرتات
و�سحراً ومتيزاً بالن�سبة للم�سافرين".
و�أ�ضاف" :نحن نروج لبالدنا كوجهة متميزة ت�ستهدف
ال��ع��ائ�لات وع�����ش��اق ال�����س��ف��ر ،وف��ع��ال��ي��ات االجتماعات
واحلوافز وامل�ؤمترات واملعار�ض والرتفيه من خالل
�أن�شطة الأع��م��ال والأن�شطة املتنوعة للعمالء ،مثل
ور�ش العمل والتعلم الإلكرتوين والتعاون امل�شرتك مع
وكالء ال�سفر و�شركات الطريان وو�سائل الإعالم".
و�سي�ستمتع ال�ضيوف بتجارب غامرة توفرها تقنيات
الواقع االفرتا�ضي ،للتعرف على جمهورية الت�شيك
ب�����ش��ك��ل �أف�����ض��ل .وي��ع��د م��ع��ر���ض "املناظر الطبيعية
العالجية الت�شيكية" التابع لهيئة تن�شيط ال�سياحة
الت�شيكية املعر�ض الأول يف اجلناح .و�ستنقلهم نظارات
نظارات الواقع االفرتا�ضي �أوكولو�س ريفت فعلياً �إىل
بع�ض من �أجمل الأماكن يف جمهورية الت�شيك ،مثل
مدينة ال�سبا ماريان�سكي الزن �أو م��زرع��ة العنب يف
مورافيا �أو اجلنة البوهيمية.

Monday

�إك�سبو  2020دبي يدعم اهتمامات
امل�ؤثرين يف الف�ضاء الإلكرتوين

•• دبي – الفجر

يرتقب العامل �أجمع انطالق "�إك�سبو  2020دبي" ،احل��دث ال��ذي طال
انتظاره بعد التحديات اجل�سيمة التي اجتاحت العامل .ومن منطلق �شعاره
"توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل"� ،سيفتح املعر�ض �آفاقاً ال حت�صى من
فر�ص التوا�صل بني �شعوب العامل قاطبة.
وهنا يربز دور من�صات التوا�صل االجتماعي التي �ستجتاحها عا�صفة من
املحتوى التي ت��روي ق�ص�صاً ف��ري��داً من قلب احل��دث وجت��ارب �ستخلدها
الأذه��ان بني زواره واملهتمني� .صحيح �أن هذا املعر�ض لي�س احلدث الأول
ال��ذي ي�ستفيد من الإع�لام اجلديد،
لكنه �سيكون الأب����رز ال �سيما و�أننا
الح��ظ��ن��ا خ��ل�ال ال�������س���ن���وات القليلة
امل��ا���ض��ي��ة حت���ول ال���ع���امل ب���أ���س��ره �إىل
و���س��ائ��ل �إل��ك�ترون��ي��ة م��ذه��ل��ة حظيت
باهتمام الب�شر وجعلتهم يف توا�صل
دائ����م رغ����م اب��ت��ع��اد امل�����س��اف��ات وتنوع
الأماكن عرب القارات.
وم���ع �أن ال���زي���ارة احل��ق��ي��ق��ي��ة لأر����ض
املعر�ض ال غنى عنها� ،سيظل ممكناً
�أم���ام م�لاي�ين املهتمني ح��ول العامل
م��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه وجم���ري���ات���ه عرب
قنواته املف�ضلة وم�شاهري امل�ؤثرين،
خا�صة و�أن الغالبية العظمى تق�ضي
الكثري م��ن الوقت على الإن�ترن��ت �أو
مواقع التوا�صل ،مبعدل ال يقل عن �ست �ساعات يومياً .وميكنهم ا�ستثمار
هذا الوقت على من�صات املعر�ض لتعزيز معارفهم ب�شعوب ودول العامل،
وال��ع��ادات والتقاليد وال�تراث ،و�إ�شباع �شغفهم مهما تنوعت اهتماماتهم
وهواياتهم.
و�أ�صبح هناك العديد من الطرق ال�ستثمار الوقت وك�سب املال عن طريق
االن�ترن��ت ،م��ن خ�لال العمل ع��ل��ى امل��واق��ع ال��ت��ي ت�ساعد يف بيع املنتجات
والأفكار املبتكرة �أو حتى جمرد متابعتها وعمل م�شاركة �أو �إعجاب ،و�أ�صبح
ال ميكن حتقيق الربح امل��ادي دون �أي جمهود �أو عمل وا�ستغالل العقل
والوقت بحكمه لتحقيق املزيد من الأرب��اح .تعتمد الطريقة التي املتبعة
لك�سب املال من االنرتنت على القدرات ال�شخ�صية واملوهبة يف �آن واحد.
وتعليقاً على ه��ذا التوجه يقول الإع�لام��ي� ،شايع ب��ن جن���ران�" :سيخلق
احلدث فر�صاً قيمة �أمام �شرائح كثرية ،مبا يف ذلك البحث عن ال�شراكات
واملنتجات ،ليكون ذلك داعماً لعالقاتهم مع املواقع ال�شهرية التي يتعاونون
معها يف جماالت كثرية ال ح�صر لها .ومن امل�ؤكد �أن البحث عن الفر�ص
يف �أجنحة ال��دول امل�شاركة� ،سيقودهم �إىل اخل��ي��ارات املثلى التي يبحثون
عنها".
و�أ����ض���اف�" :إذا ك���ان ال�شخ�ص م��ن حم��ب��ي ك��ت��اب��ة ال���رواي���ات �أو الق�ص�ص
الق�صرية� ،سيكون املعر�ض ملهماً له للخروج ب�أفكار م�ستقاة من الرتاث
ال��ع��امل��ي ،حيث ت�ساعده زي���ارة الأج��ن��ح��ة على ا�ستقاء الأف��ك��ار والدرو�س
والتجارب ،وط��رح �أعمال ب�صبغة عاملية متميزة ليفاجئ ق��راءه ومتابعيه
ب�أ�سلوب جديد ومتنوع.
وبهذه الطريقة ذاتها ميكن للم�ؤثرين االرت��ق��اء بوجودهم على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،والدخول �إىل قلوبهم وعقولهم مبا�شرة ،والت�أثري
فيهم ب�شكل �سريع م��ن خ�لال ال��ب��ث املبا�شر دون ت�سجيل �أوم��ون��ت��اج من
�أجنحة املعر�ض.
وي��رى �شايع �أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأن�شطة االفرتا�ضية تت�سم بال�شفافية
وال�صدق واالبتعاد عن االبتذال� ،إىل جانب تقدمي حمتوى مفيد وحديث
وراقٍ جلمهور وا�سع قد يتعذر عليه زيارة احلدث .وي�ؤكد �أن املعر�ض ي�ساعد
�صناع املحتوى على ت�صحيح م�ساراتهم جلذب املتابعني مهما تنوعت الفئات
العمرية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن جدية الطرح تبني جدراناً من الثقة واملحبة
مع جمهوره .ويجب �أال يغيب عن بال امل�ؤثرين واملدونني �أن اجلمهور على
درجة عالية من احل�صافة ،ويينتظر منهم تقدمي مواد تواكب م�ستجدات
الع�صر و�آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا .لي�س هذا فح�سب ،بل �إن املتابع
يكون قادراً على الر�صد والتقييم ،و�إذا مل يتمكن امل�ؤثر من مواكبة ذلك
�سيواجه م�شكبة حقيقية مع قاعدة متابعيه .و�إذا كنت تتطلع �إىل خماطبة
املزيد من النا�س ،وجذب �أعداد �أكرب من املتابعني� ،ستجد يف �إك�سبو الأر�ض
اخل�صبة ملدونتك مهما كان جمالها.

اجلناح الإ�سباين ي�ستح�ضر مو�سيقى
القرون الو�سطى يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي  -الفجر

يقيم اجلناح الإ�سباين يف �إك�سبو  2020دب��ي ،ي��وم � 13أكتوبر اجلاري،
ع��ر���ض��اً مو�سيقياً م�ستح�ضراً م��ن ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى وع�����ص��ر النه�ضة
وال��ب��اروك ،وذل��ك على من�صة ال�شم�س يليه عر�ض �آخ��ر ،ي��وم � 14أكتوبر
اجلاري ،على مدرج تريا
وتعزف فرقة "ارتيفاكتوم" �أجمل املقطوعات املو�سيقية الكنائ�سية والعربية
وال�سفاردية ،التي �أثرت يف ثقافة ال�شعب اال�سباين و�أحدثت تطوراً كبرياً
يف حياته .وت��ع��د "ارتيفاكتوم" �إح���دى �أك�ث�ر ال��ف��رق املو�سيقية املخت�صة
مبو�سيقى القرو�سطية �شهرة ،والتي حافظت على روحها وخ�صو�صيتها
لأك�ثر من  25عاماً ،دون �أن تتخلى عن مواكبة الع�صر واحلداثة ،التي
عك�ستها يف م�ؤلفاتها املو�سيقية النقية والب�سيطة.
وت�ؤدي الفرقة عرو�ضها يف الأم�سيات املفتوحة على خ�شبة امل�سرح ،من خالل
الآالت املو�سيقية التي ا�ستخدمت يف القرون الو�سطى ،والتي اعتمدت ب�شكل
�أ�سا�سي على الآالت الوترية مثل العود والربابة وال�سناطري و�آلة القانون،
ولكن ب�أ�شكال خمتلفة ومتطورة من الناحية التكنولوجية.
وحتاول الفرقة �أخذ املتابعني لعرو�ضها يف رحلة عرب الع�صور ،وتنقلهم �إىل
عامل �آخر بعيداً عن ال�ضو�ضاء املو�سيقية املعا�صرة ،عامل حامل تطوف فيه
بالروح والفكر �ضمن ن�سيج متكامل.
ت���أت��ي الأم�����س��ي��ة املو�سيقية القرو�سطية م��ن ب�ين ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات
املتنوعة التي ينظمها اجلناح الإ�سباين الهادف �إىل توحيد النا�س حول
م�شاريع م�ستدامة يف خمتلف جم���االت ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا والإنتاج
والتعليم والفن
وي�شهد �إك�سبو  2020دب��ي العديد م��ن الفعاليات الثقافية والربامج
والعرو�ض الرتفيهية ،يقدمها امل�شاركون لت�سليط ال�ضوء على ثقافتهم
و�إمتاع الزائرين ،لتجعل من زيارتهم جتربة فريدة.
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املال والأعمال
•• دبي -وام

ع��ق��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية،
ل��ق��ا ًء ثنائياً م��ع م��ع��ايل م��ارث��ا ديلغادو
بريالتا نائب وزي��ر اخلارجية املك�سيكي
ل��ل�����ش���ؤون امل���ت���ع���ددة الأط��������راف ،لبحث
���س��ب��ل ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���اون االقت�صادي
واال����س���ت���ث���م���اري ب��ي�ن دول������ة الإم���������ارات
واملك�سيك و�سبل تطويرها مب��ا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.
ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����ش اف���ت���ت���اح جناح
املك�سيك يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
مب�شاركة معايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي.
وات���ف���ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى خ��ط��ط جديدة
لتنمية الروابط االقت�صادية بني دولة
الإمارات واملك�سيك خالل الفرتة املقبلة،
ت��ه��دف �إىل ا���س��ت��ك�����ش��اف ف��ر���ص جديدة
للتعاون وبناء ال�شراكات بني ال�شركات
املك�سيكية وجمتمع الأعمال الإماراتي
يف كافة املجاالت التجارية واال�ستثمارية
يف ال��ق��ط��اع��ات ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك،
وتو�سيع نطاق ال�شراكة وفتح جماالت
وف��ر���ص اقت�صادية وا�ستثمارية نوعية
وغ��ي�ر م�����س��ب��وق��ة  ..و�أق������را خ��ط��ة عمل
لتعزيز التبادل التجاري وت�سهيل نفاذ
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الإمارات واملك�سيك تتفقان على خطط جديدة لتنمية الروابط االقت�صادية
ال�سلع بني البلدين.
و�أكد معايل الزيودي على قوة ال�شراكة
ب�ين دول���ة الإم������ارات وامل��ك�����س��ي��ك ،والتي
ت��ق��وم ع��ل��ى من����وذج ح��ي��وي وم��ت��ج��دد يف
خ��ل��ق ال��ف��ر���ص وال�����ش��راك��ات امل�ستدامة،
وال���ت���ي تنعك�س ع��ل��ى ال��ت��ط��ور امل�ستمر
ال���ذي ي�شهده حجم ال��ت��ب��ادل التجاري

غ�ير النفطي ب�ين البلدين وال���ذي بلغ
خ�لال العام املا�ضي  2020نحو 1.3
مليار دوالر.
و�أ�شار معاليه �إىل �أهمية تكثيف التعاون
ل�����ص��ي��اغ��ة خ���ط���ط خم��ت��ل��ف��ة لل�شراكة
خ�لال امل��رح��ل��ة املقبلة ،وت��ط��وي��ر �آليات
و�سيا�سات �أكرث مرونة وانفتاحاً للتعاون

ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري ب�ين البلدين،
وحت����دي����د ق���ط���اع���ات وف����ر�����ص جديدة
ت��واك��ب متطلبات النمو امل�ستقبلي بني
اجلانبني.
م�����ن ج����ان����ب����ه� ،أك����������دت م����ع����ايل م����ارث����ا
ديلجادو بريالتا ،على متانة العالقات
االقت�صادية ب�ين البلدين ال�صديقني،

وح���ر����ص ب�ل�اده���ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �أوا�صر
التعاون يف كافة املجاالت ذات االهتمام
امل�����ش�ترك ،م�����ش�يرة �إىل �أه��م��ي��ة معر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،والذي ميثل فر�صة
مهمة لتو�سيع �إطار ال�شراكات.
و�أو�ضحت معاليها �أن جناح املك�سيك يف
املعر�ض �سي�شهد م�شاركة العديد من
رجال الأعمال ورواد الأعمال و�أ�صحاب
امل����ه����ن وال�������ص���ن���اع���ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
�صناعة ال�سيارات وع��دد من ال�صناعات
املتقدمة.
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�إك�سبو  2020يرفع التوقعات الإيجابية
لقادة جمتمع الأعمال للربع الأخري

•• دبي-وام

خالل زيارة وزير الدولة ووفد من رجال الأعمال

غرفة ر�أ�س اخليمة ت�ستعر�ض فر�ص ال�شراكات االقت�صادية مع �سريالنكا
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

التقى �سعادة حممد م�صبح النعيمي رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة �أم�س  ،مبعايل �إ�س
 .وي��ال��ي��ن��دران وزي���ر ال���دول���ة ال�����س��ري�لان��ك��ي للتنمية
الريفية املتخلفة وتعزيز تربية احل��ي��وان��ات املحلية
وزراع��ة املحا�صيل االقت�صادية بجمهورية �سريالنكا
الدميقراطية  ،يرافقه �سعادة دون �سيمان باتاباندي
�أم��ل ه��ار���ش��ادي �سيلفا وكيل وزارة ال��دول��ة  ،و�سعادة
ناليندا ويجرياثنا قن�صل عام �سريالنكا لدى الدولة
 ،ورج���ال �أع��م��ال  ،وح�ضر ال��ل��ق��اء يو�سف ا�سماعيل،
رئي�س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة �سعود بن �صقر لتنمية
م�شاريع ال�شباب ،وحممد ح�سن ال�سبب مدير عام
الغرفة بالوكالة  ،وذلك مبقر الغرفة بر�أ�س اخليمة ،
حيث ناق�شوا معاً تعزيز ال�صداقة التقليدية  ،وتو�سيع
ال���ت���ع���اون امل�����ش�ترك ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا  ،ودف����ع ال�شراكة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ب�ي�ن ام�����ارة ر�أ������س اخليمة
وجمهورية �سريالنكا ال��دمي��ق��راط��ي��ة �إىل م�ستوى
عال من التبادالت  ،وتعزيز التوا�صل اال�سرتاتيجي
وال���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م����ن منظور
ا�سرتاتيجى طويل االج��ل  ،كما اتفق اجلانبني على
حتديد �أمن��اط تعاون عالية امل�ستوى  ،فى العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون ف��ى ق��ط��اع��ات ع���دة م��ن��ه��ا االمن
الغذائي وجتارة املواد الغذائية والبحرية وت�صديرها
لر�أ�س اخليمة وكذلك الفواكه واخل�ضروات.
و�أكد اجلانبان �أهمية حث رجال الأعمال على الإ�سهام
•• دبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ..
تنظم هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي الن�سخة ال�سابعة
م��ن منتدى دب��ي ال��ع��امل��ي لإدارة امل�����ش��اري��ع ي��وم��ي 26
و 27ي��ن��اي��ر امل��ق��ب��ل حت��ت ���ش��ع��ار “نحو امل�ستقبل” يف
قاعة مركز دبي للمعار�ض يف موقع “ �إك�سبو 2020
دبي «  .و�سيبد�أ الت�سجيل يف هذا املنتدى  -الذي يقام
بالتعاون م��ع هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ومعهد �إدارة
امل�شاريع « - »PMIعلى املوقع الإلكرتوين www.
 dipmf.aeاعتباراً من � 11أكتوبر اجلاري .
وقال معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س
جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ص�ل�ات �إن
املنتدى �سيناق�ش مفاهيم الإدارة احلديثة وتطبيقات
امل�شاريع يف كافة املجاالت والتخ�ص�صات مثل القيادة
امللهمة و�إدارة امل�شاريع يف االقت�صاد امل�شرتك والتفكري
الت�صميمي و�إدارة امل�شاريع املرنة والتوجهات امل�ستقبلية
•• دبي -وام

�أعلنت �سلطة مركز دبي التجاري العاملي
�أم�س عن لوائح تنظيمية جديدة ت�شجع
ال�شركات العائلية على ت�أ�سي�س مكاتب
العائلة ال��واح��دة وال��ع��وائ��ل امل��ت��ع��ددة يف
املنطقة احلرة .و ُتلبي اللوائح التنظيمية
اجلديدة احتياجات امل�ؤ�س�سات العائلية
وت��وف��ر من�صة ج��دي��دة للعوائل الرثية
لت�أ�سي�س ���ش��رك��ات قاب�ضة خ��ارج��ي��ة يف
املنطقة احلرة التابعة ل�سلطة مركز دبي
التجاري العاملي لإدارة ثرواتها و�أ�صولها
وا�ستثماراتها العائلية يف خمتلف �أنحاء
ال��ع��امل م��ن دب����ي .و ُت��ع��د دب���ي م��ن �أب���رز
ال���وج���ه���ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ف�����ض��ل��ة للعوائل
فائقة ال�ثراء حيث �شهدت انتقال �أكرث
من �ألفي �شخ�ص من �أ�صحاب الرثوات
ال�����ض��خ��م��ة ل�ل�إق��ام��ة يف الإم������ارة خالل
ال��ن�����ص��ف الأول م���ن ع����ام  2021كما
ارت��ف��ع ع��دد �سكان دب��ي م��ن ذوي املالءة
املالية العالية بن�سبة  3.8يف املائة من
� 52أل���ف �شخ�ص يف دي�سمرب 2020

Monday

يف تنمية العالقات بني امارة را�س اخليمة و�سريالنكا
 ،كما ناق�شوا جم��االت التعاون يف قطاعات ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة والتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة عند كل منهما � ،إىل جانب ا�ستعرا�ض �آفاق
التعاون وال�شراكات الثنائية يف قطاعات اقت�صادية
م��ت��ن��وع��ة وك��ي��ف��ي��ة �إت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��رج��ال الأعمال
لاللتقاء من خالل تنظيم فعاليات م�شرتكة.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان �أه��م املقومات االقت�صادية
التناف�سية التي متتلكها كل من �إم��ارة را���س اخليمة
و���س��ري�لان��ك��ا  ،وك���ذل���ك ����ض���رورة ال���ت���ع���اون يف قطاع
امل��ع��ار���ض وامل����ؤمت���رات وتنظيم الفعاليات التجارية

�إىل جانب التعريف ب�أهم الفعاليات واملعار�ض التي
ينظمها وي�ست�ضيفها مركز �إك�سبو را�س اخليمة.
ودع���ا ���س��ع��ادة حم��م��د النعيمي ال��وزي��ر ال�سريالنكي
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه  ،ب���دع���وة ال�����ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة وامل�ستثمرين ورجال االعمال ب�سريالنكا ،
للم�شاركة باملعار�ض التي تنظمها م�ؤ�س�سة �سعود بن
�صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب ب�أك�سبو ر�أ�س اخليمة ،
م�سلطا ال�ضوء على ما توفره الإمارة وم�ؤ�س�ساتها من
حوافز جاذبة لرجال الأعمال  ،من خمتلف دول العامل
يف �ضوء املكانة الرائدة التي تتبو�أها امارة را�س اخليمة
اليوم على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي  ،م�شرياً اىل

منتدى دبي العاملي لإدارة امل�شاريع ينطلق  26يناير
يف جمال �إدارة امل�شاريع .ولفت �إىل �أن املنتدى يناق�ش
�أي�����ض��ا موا�ضيع ال��ت��ح��ول امل���رن و�إدارة ال��ف��وائ��د وعلم
البيانات يف �إدارة امل�شاريع والإدارة الرقمية و�إدارة
م�شاريع الفعاليات الكبرية وم�ستقبل التنقل الذكي
�إ���ض��اف��ة �إىل �إدارة امل�شاريع الهجينة و�إدارة ال�شركاء
وتطبيقات �سل�سلة الكتل يف �إدارة امل�شاريع ،منوها �إىل
�أن املنتدى �سي�شهد عقد عدد من ال��دورات التدريبية
التخ�ص�صية يف �إدارة امل�شاريع املرنة واقت�صاد امل�شاريع
ومكاتب �إدارة امل�شاريع امل�ستقبلية و�إن�ترن��ت الأ�شياء
و�إدارة امل�����ش��اري��ع وت��ط��ب��ي��ق��ات �سل�سة ال��ك��ت��ل يف �إدارة
امل�شاريع .و�أو�ضح معاليه �أن تنظيم منتدى دبي العاملي
لإدارة امل�شاريع ي�أتي يف �إط��ار حر�ص مدينة دبي على
لعب دور حموري يف ريادة م�سرية التطوير والتنمية يف
املنطقة و�إيجاد املقومات الكفيلة بت�سريع وتريتها على
�أ�س�س علمية �سليمة ووف��ق �أرق��ى املعايري واملمار�سات

وكذلك �أن تكون حلقة و�صل ت�ساهم يف تبادل اخلربات
والأفكار وال��ر�ؤى بني �أقطاب العامل املختلفة و�ضمن
���ش��ت��ى امل���ج���االت ان��ط�لاق��اً م���ن ك��ون��ه��ا م��دي��ن��ة عربية
االنتماء عاملية الطابع والتوجه.
و�أكد �أن املنتدى جنح يف تر�سيخ مكانته باعتباره من�صة
عاملية يتم من خاللها طرح �أف�ضل املمار�سات واخلروج
باحللول املبدعة يف جم��ال �إدارة امل�شاريع �إىل جانب
وج��ود ال�شركاء املنظمني واملتحدثني العامليني الذين
ي��ت��م��ت��ع��ون مب��ع��ارف وخ��ب�رات مت��ت��د ل�سنني طِ ����وال يف
جمال �إدارة امل�شاريع .ولفت �إىل �أن �إدارة امل�شاريع تعد
من الأدوات الفعالة يف �إدارة العمليات وتنظيمها يف
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص و�ساهمت املتغريات
التكنولوجية املت�سارعة يف تغيري قواعد �إدارة امل�شاريع
والأعمال التجارية واالقت�صاد ويُظهِر املنتدى كيفية
تنفيذ املمار�سات الذكية وامل�ستدامة واملبتكرة يف �إدارة

ان م�شاركاتهم باملعار�ض التي يتم تنظيمها باالمارة ،
�سيمكنهم من التعرف عن قرب على البنية التحتية
باالمارة والت�سهيالت التي توفرها امارة ر�أ�س اخليمة
للم�ستثمرين من مناطق �صناعية  ،وما متلكه االمارة
من امكانيات خلدمة امل�ستثمرين  ،وكذلك ما متلكه
م��ن ت�صنيع وق���درة انتاجية يف قطاعات ع��دة  ،فيما
تعهد �سعادة رئي�س الغرفة و�سعادة رئي�س م�ؤ�س�سة
�سعود بن �صقر  ،بتعزيز العالقات اال�ستثماريه بني
االم��اره و�سريالنكا  ،والتوا�صل والتن�سيق يف اطارات
تعود بالنفع على امل�ستثمرين يف ك ً
ال من را�س اخليمة
و�سريالنكا  ،ومب��ا ينعك�س على زي��ادة حجم التبادل
التجاري بني البلدين ال�صديقني .من جانبه  ،قال
معايل �إ�س  .وياليندران وزير الدولة ال�سريالنكي �أنه
والوفد املرافق له كانوا حري�صني كل احلر�ص على
ان تكون �ضمن جدول زيارتهم لدولة االمارات  ،زيارة
امارة را�س اخليمة ملا عرفوه عنها و�سمعوه من فر�ص
ا�ستثمارية باالمارة يف العديد من القطاعات احليوية
وكذلك ما عُرف عنها من متيزها يف القطاع ال�سياحي
 ،االم��ر ال��ذي دفعهم للحر�ص على تعزيز اللقاءات
بني ال��وف��ود التجارية  ،التي من �ش�أنها ت�سريع �أداء
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال يف خم��ت��ل��ف الأن�����ش��ط��ة التجارية
وال�صناعية واخلدمية  ،كما وجه الوزير ال�سريالنكي
الدعوة ل�سعادة رئي�س الغرفة واحل�ضور لزيارة جناح
جمهورية �سريالنكا الدميقراطية باك�سبو 2020
للتعرف عن قرب مبا تتميز به اليوم من امكانيات مل
تكن تتوفر لديها من قبل.
امل�شاريع ل�ضمان حتقيق �أف�ضل النتائج .من جانبها
قالت موزة �سعيد املري مدير الإدارة التنفيذي ملكتب
امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س جمل�س املديرين رئي�س اللجنة
املنظمة ملنتدى دبي العاملي لإدارة امل�شاريع �إن املنتدى
يف دورات��ه ال�ست املا�ضية حقق جناحاً كبرياً من حيث
احل�ضور من املتخ�ص�صني واملهتمني ب����إدارة امل�شاريع
واملتحدثني العامليني ال��ذي��ن ا�ست�ضافهم واملوا�ضيع
التي متت مناق�شتها .
ولفتت امل��ري �إىل �أن املنتدى �ساهم يف �إث���راء معارف
امل�ؤ�س�سات والأف����راد ح��ول م�ستجدات حتقيق التميز
والنجاح يف �إدارة م�شاريع البنية التحتية مثل القيادة
الفعالة واال�سرتاتيجيات ال�شاملة واخلطط املتكاملة
واحل���وك���م���ة وال���رق���اب���ة و�إدارة امل��خ��اط��ر والتحديات
وتوظيف التقنيات احلديثة لإجن��اح امل�شاريع ،م�شرية
�إىل �أن �إدارة امل�شاريع تلعب دوراً حم��وري��اً ومهماً يف
حتقيق ال���ر�ؤى وتنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية لأنها
ت�ساعد على حتقيق الأه��داف التنظيمية لأية هيئة �أو
م�ؤ�س�سة �أو �شركة.

مركز دبي التجاري تعلن اللوائح التنظيمية ملكاتب العائلة
�إىل � 54أل��ف �شخ�ص حالياً  ..وت�ساهم
الآف���اق ال��واع��دة لبيئة الأع��م��ال يف دبي
بتوفري وجهة متميزة لأن�شطة مكاتب
ال��ع��ائ��ل��ة ال����واح����دة وال���ع���وائ���ل املتعددة
وال�صناديق االئتمانية وامل�ؤ�س�سات.
وق���ال ���س��ع��ادة ه�لال �سعيد امل���ري املدير
العام ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي
�إن ال�شركات العائلية ُتع ّد فئ ًة مهمة يف
امل�شهد االقت�صادي العاملي ال��ي��وم وهي
ج����ز ٌء �أ���س��ا���س��ي م��ن جم��ت��م��ع اال�ستثمار
ال���دويل الأو����س���ع ..م�شريا �إىل �أن���ه بعد
ع���ا ٍم م��ل��يء ب��ال��ت��ح��دي��ات ال�صعبة �أبدت
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع �أنحاء
ال��ع��امل م��رون��ة عالية م��ن خ�لال تنويع
�أع��م��ال��ه��ا وال��ت��و� ّ��س��ع يف �أ����س���واق جديدة.
و ُت������درك ���س��ل��ط��ة م���رك���ز دب����ي التجاري
ال���ع���امل���ي احل����اج����ة �إىل �إط�������ار قانوين
وت��ن��ظ��ي��م��ي مُ��ت��خ�����ص�����ص ي���وف���ر مزيداً
من املرونة وامل��زاي��ا الأ�سا�سية لت�أ�سي�س

م��ك��ات��ب ال��ع��ائ��ل��ة ال���واح���دة وامل��ت��ع��ددة يف
دبي مما يوفر بيئ ًة جاذبة تتيح للمكاتب
العائلية �إدارة �أعمالها بنجاح .وت�سمح
ال��ل��وائ��ح التنظيمية لرتخي�ص مكاتب
ال��ع��ائ��ل��ة ال���واح���دة ال�����ص��ادرة ع��ن �سلطة
مركز دبي التجاري العاملي للم�ؤ�س�سات
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي مت ت�أ�سي�سها م��ن قبل
�أف��������راد ع���ائ���ل���ة واح�������دة ب�����ش��ك��ل مبا�شر
ب��ام��ت�لاك و�إدارة ث���روات���ه���ا و�أ�صولها
و�شركاتها وا�ستثماراتها امل�شرتكة من
خالل ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة �أو �شركة جديدة
يف املنطقة احل���رة وترخي�صها لتعمل
ان��ط�لاق��اً م���ن امل��ن��ط��ق��ة احل����رة التابعة
ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي.
وت��ل��ب��ي ال��ل��وائ��ح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اجلديدة
ل�ترخ��ي�����ص م��ك��ات��ب ال���ع���وائ���ل املتعددة
املتطلبات امل��ت��زاي��دة لل�شركات الدولية
املعنية ب��ت��زوي��د اخل��دم��ات اال�ست�شارية
و�إدارة ال����ث���روات وال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ع �إىل

تو�سيع عملياتها وحمافظها يف منطقة
ال�������ش���رق الأو�����س����ط و�أف���ري���ق���ي���ا وجنوب
�آ�سيا ..وت�ساهم رخ�صة ت�أ�سي�س مكاتب
ال���ع���وائ���ل امل���ت���ع���ددة يف ت�����س��ه��ي��ل وتعزيز
اخل���دم���ات املُ��ق��دم��ة �إىل جم��م��وع�� ٍة من
العوائل و�أفرادها و�شركاتهم وامل�ؤ�س�سات
وال�صناديق االئتمانية اخلا�صة بهم.
وتر�سخ �سلطة مركز دبي التجاري العاملي
ّ
م���ن خ��ل�ال ه����ذه ال���ل���وائ���ح التنظيمية
اجل����دي����دة ال���ت���زام���ه���ا جت����اه ال�شركات
العائلية وت�ؤ ّكد عزمها على تعزيز مكانة
دب��ي ك��وج��ه�� ٍة ج��اذب��ة للمكاتب العائلية
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة .ي�أتي
الإع��ل�ان ع��ن ه��ذه ال��ل��وائ��ح التنظيمية
اجلديدة بعد توقيع اتفاقية بني هيئة
الأوراق امل��ال��ي��ة وال�سلع و�سلطة مركز
دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي خ��ل�ال ال�شهر
املا�ضي تهدف �إىل تنظيم عمليات طرح
و�إ�صدار و�إدراج وتداول الأ�صول امل�شفرة

وم��زاول��ة الأن�شطة املالية املتعلقة بها
يف املنطقة احلرة التابعة ل�سلطة مركز
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي .وب����رزت �سلطة
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي كمنطق ٍة
حرة مف�ضلة بعد فرتة من النمو القوي
يف الن�صف الأول م��ن ع��ام  2021مع
ت�سجيل ��� 427ش��رك��ة ج��دي��دة مبعدل
منو �سنوي قدره  300يف املائة مقارنة
بالفرتة نف�سها من عام .2020
و�أكد املري �أن �سلطة مركز دبي التجاري
ال��ع��امل��ي جن��ح��ت يف حت��ق��ي��ق ت��ق��د ٍم قوي
ه�����ذا ال����ع����ام ك��م��ن��ط��ق�� ٍة ح�����رة مف�ضلة
ملجتمع الإ�ستثمار الدويل ..مبديا ثقته
بالقدرة على احلفاظ على ه��ذا الزخم
بف�ضل البيئة املواتية للأعمال يف دبي
واخليارات التنظيمية الأف�ضل يف فئتها
واملنظومات الق�ضائية ال�شاملة فيها ..
و�أو���ض��ح �أن ال�سلطة �ستوا�صل مراجعة
لوائحها التنظيمية وحزمة الرتاخي�ص
فر�ص
وحت��دي��ث��ه��ا مب��ا ي�ضمن ت��ق��دمي ٍ
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ف���ري���دة مل��ج��ت��م��ع الأع���م���ال
الدويل على الدوام.

ك�شفت غرفة دبي مزيداً من امل�ؤ�شرات
الإيجابية لتعايف اقت�صاد دبي وزيادة
ثقة امل�ستثمرين ببيئة �أعماله حيث
�سجل امل�سح الف�صلي للغرفة لتوقعات
قادة الأعمال بالإمارة للربع الأخري
من العام  2021ثالث �أعلى ن�سبة
منذ �إطالق امل�سح قبل عقدٍ من الآن
مدفوعاً با�ست�ضافة �إك�سبو 2020
دب���ي ال����ذي رف���ع ث��ق��ة ق����ادة الأعمال
ب��ب��ي��ئ��ة ال���ع���م���ل ب���دب���ي وتوقعاتهم
بتح�سن ظ����روف و�أو����ض���اع الأعمال
�إىل م�ستويات قيا�سية .ويف �إ�شارة
وا���ض��ح��ة ع��ل��ى ح��ي��وي��ة وديناميكية
جمتمع الأعمال بدبي والآفاق امل�شرقة التي تنتظره ،توقع  83%من قادة
الأعمال امل�شاركني يف امل�سح حت�سن ظروف و�أو�ضاع الأعمال يف الربع الأخري
من  2021مقارنة بن�سبة � 66%سجلت يف الربع الثالث من العام ون�سبة
� 51%سجلت يف الربع الثاين من العام احلايل يف حني ارتفعت ثقة قادة
الأعمال ببيئة العمل و�سجلت  76%كذلك مقارنة بـ � 66%سجلت خالل
الربع الثالث من العام احلايل و � 48%سجلت للربع الثاين من العام.
وقاد معر�ض �إك�سبو  2020دبي هذه التوقعات الإيجابية املرتفعة ملجتمع
الأعمال بالإ�ضافة �إىل االرتفاع �أ�سعار النفط التي �ساهمت يف تعزيز توقعات
قادة الأعمال وتفا�ؤلهم بن�شاط مكثف يف الربع الأخري من العام احلايل.

الإمارات تدعو �إىل تكثيف اجلهود العاملية لدعم بيئة امللكية
الفكرية وحت�سني �أنظمتها وتر�سيخ ثقافتها يف املجتمع الدويل
•• �أبوظبي-الفجر:

�أكدت دولة الإمارات العربية املتحدة
�أهمية تكثيف اجلهود العاملية لدعم
ب���ي���ئ���ة امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة وحت�سني
�أنظمتها و�ضمان النمو امل�ستمر يف
تطبيقها وتوظيفها وتر�سيخ ثقافتها
يف املجتمع ال��دويل ،و�صياغة خطط
�أكرث ت�شجيعاً على البحث والتطوير
وج������ذب������اً ل����ل����م����واه����ب وامل���ب���ت���ك���ري���ن
وامل�����ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة ،للم�ساهمة يف
ب��ن��اء اقت�صاد امل�ستقبل ال��ق��ائ��م على
املعرفة واالبتكار .جاء ذلك يف كلمة
دول���ة الإم�����ارات ،ال��ت��ي ال��ق��اه��ا �سعادة
عبداهلل �أحمد �آل �صالح وكيل وزارة
االقت�صاد ،خالل م�شاركته ممث ً
ال عن الدولة يف اجتماعات جمعيات الدول
الأع�ضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف دورتها الـ،62
التي انطلقت م�ؤخراً يف مقر املنظمة مبدينة جنيف ال�سوي�سرية .و�أعلن
�سعادته عن ان�ضمام دولة الإمارات �إىل بروتوكول مدريد للت�سجيل الدويل
للعالمات التجارية ،يف �إطار حت�سني وتطوير دعم حماية امللكية الفكرية
وم�ساعدة مالكي العالمات التجارية يف �إنفاذها ،والتي �ستعمل على تو�سيع
احلماية للعالمات التجارية يف �أك�ثر من  120دول��ة ع�ضواً من خالل
تو�سيع عملياتها وحم��اف��ظ��ه��ا يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
فقدان جواز �سفر
وج��ن��وب �آ���س��ي��ا ..وت�����س��اه��م رخ�صة فقد املدعو  /مهدي عبداهلل
ت�أ�سي�س مكاتب العوائل املتعددة يف
ت�سهيل وتعزيز اخلدمات املُقدمة �شجاع التميمي  ،العراقي
�إىل جمموع ٍة من العوائل و�أفرادها اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
و�شركاتهم وامل�ؤ�س�سات وال�صناديق
وتر�سخ رق����م ()A3964535
االئتمانية اخلا�صة بهم.
ّ
�سلطة مركز دبي التجاري العاملي م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
من خالل هذه اللوائح
التنظيمية االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
اجلديدة التزامها جتاه ال�شركات
0503033919
العائلية .

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /نا�صر في�صل
ن��ا���ص��ر ال��ع��ام��ري  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق�����م ()06759193
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0506991988

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة اال����س���ه���م رقم
 1010311با�سم� /إ�سماعيل
م��ع�ين حم��م��د اح��م��د ال علي،
�����ص����ادرة م���ن ���ش��رك��ة م�صرف
اب���وظ���ب���ي الإ�����س��ل�ام����ي تابعة
وع����دده����ا ��� 188س��ه��م وعلى
م��ن يجدها االت�����ص��ال بالرقم
0504479002

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن حكم بالن�شر
 2021/1360مدين جزئي دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما _1/اليا�س عمر حممد الب�شاب�شه _2 ,احمد حممد كرمي الهزبر
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له�شريف حممد عبد ال�سالم عبد الغني
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-09-28يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
�شريف حممد عبد ال�سالم عبد الغني بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ان ي�ؤديا للمدعى
اوال  :مبلغ  193000درهم ( مائة وثالثة وت�سعون الف درهم ) والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ثانيا  :تعوي�ضا ماديا وادبيا قدره  100000درهم ( مائة الف
درهم ) والفوائد القانونية بواقع  %5من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد كما الزمتها
بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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ديوا ت�ستقطب ا�ستثمارات بنحو  40مليار درهم عرب منوذج املنتج امل�ستقل للطاقة واملياه
•• دبي-وام

26

تكرمي «تربيد» من قبل جائزة ال�شيخ خليفة
للتميز واجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق

•• �أبوظبي-الفجر:

ح�صلت ال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة للتربيد امل��رك��زي �����ش.م.ع “تربيد” ع��ل��ى جائزة
“منظومة العام” من اجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق يف مرا�سم خا�صة
عُقدت على هام�ش ن�سخة ع��ام  2021من امل�ؤمتر ال�سنوي للجمعية ،والذي
انعقد مبدينة �أو���س�تن ب��والي��ة تك�سا�س يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حتت
�شعار “طاقة امل�ستقبل» .ويف ت�صريح لها حول فوز “تربيد” باجلائزة ،قالت
اجلمعية الدولية لطاقة تربيد املناطق �إن جائزة “منظومة العام” تمُ نح �سنويًا
لأنظمة طاقة تربيد املناطق التي تنجح
يف حتقيق م�ستويات فائقة من التميز
يف الأداء الت�شغيلي وك��ف��اءة ا�ستهالك
ال���ط���اق���ة ب���الإ����ض���اف���ة �إىل دع����م البيئة
وااللتزام بخدمة العمالء ،والتي ُت�سهم
ج��م��ي��ع��ه��ا يف دع���م ت��ط��ور ق��ط��اع تربيد
املناطق حول العامل.
وج�����اء �أي���� ً���ض���ا يف ال��ت�����ص��ري��ح“ :جائزة
“منظومة العام” ه���ي �أع���ل���ى و�سام
متنحه اجلمعية لأنظمة تربيد املناطق،
وه���ي مب��ث��اب��ة ت��ق��دي��ر ل��ك��ف��اءة الأنظمة
و�أداءه��ا وم�ستوى خدماتها ،ودوره��ا يف
حتقيق الأه���داف العامة لقطاع تربيد
املناطق ».ولقد ح�صلت “تربيد” كذلك
على اجلائزة الف�ضية عن فئة “�إجمايل
ع��دد املباين املتعاقد عليها” من جائزة “م�ساحة طاقة املناطق  - 2020ما
وراء �أمريكا ال�شمالية” ،ما يعك�س ما حققته ال�شركة من جناح غري م�سبوق يف
العام نف�سه ،والذي تكلل بح�صول “تربيد” على امتياز تربيد منطقة “داون
ت��اون دبي” وج��زي��رة ال�سعديات ،مبا ت�شمالنه من من�ش�آت ترفيهية وثقافية
واقت�صادية عاملية.
الحقاً لتك اجلائزتني املرموقتني ،ت�شرفت “تربيد” � ً
أي�ضا باحل�صول على الفئة
الف�ضية من جائزة ال�شيخ خليفة للتميّز ،وهي اجلائزة التي ُتقدم للم�ؤ�س�سات
التي حافظت على م�ستويات عالية من الأداء الت�شغيلي خالل الأع��وام الثالثة
الأخ��ي�رة ،ت�س ّلم اجل��ائ��زة الرئي�س التنفيذي لل�شركة املهند�س خالد عبداهلل
املرزوقي والرئي�س التنفيذي للعمليات جان-فران�سوا �شارترين ،وذلك �ضمن
مرا�سم تكرمي خا�صة نظمتها غرفة �أبوظبي للتجارة وال�صناعة يف � 22سبتمرب
 .2021ويف كلمته حول فوز “تربيد” باجلائزة قال الرئي�س التنفيذي لل�شركة
املهند�س خالد عبداهلل املرزوقي“ :متثل هذه اجلوائز �أهمية كبرية لل�شركة،
لأنها م�ؤ�شر وا�ضح ي�ؤكد متيّز “تربيد” على م�ستوى يتجاوز الأ�سواق املحلية
وقطاع تربيد املناطق يف ال�شرق الأو�سط ،ليناف�س كربى امل�ؤ�س�سات العاملية ،حيث
ي�ؤكد ح�صول “تربيد” على جائزة ال�شيخ خليفة للإمتياز الأث��ر الإيجابي
الكبري لل�شركة يف الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة ،وقد كان ٌ
�شرف عظي ٌم
لنا �أن نت�س ّلم هذا التكرمي املهم يف ح�ضور ب��ارز من امل�س�ؤولني وكبار اخلرباء
وقادة الأعمال ».وحول اجلمعية الدولية لطاقة املناطق� ،أ�ضاف املرزوقي اً
قائل:
“تتمتع اجلمعية الدولية لطاقة املناطق كذلك بنفوذ كبري يف قطاع تربيد
املناطق ،ويع ّد فوزنا ب�أهم جوائزها م�صدر فخر كبري لنا يف “تربيد” ،فيما يعد
�شهادة على اعتماد ال�شركة لأعلى معايري الكفاءة الت�شغيلية ،ويدل على املكانة
التي حتظى بها دوليًا ،لدى العمالء واملناف�سني على حدٍ �سواء».
�ضم وفد “تربيد” املُ�شارك يف فعاليات م�ؤمتر اجلمعية الدولية لطاقة تربيد
املناطق للعام  2021عددًا من كبار م�س�ؤويل ال�شركة ،تقدمهم املهند�س خالد
عبداهلل املرزوقي ،الرئي�س التنفيذي ،وجان فران�سوا �شارتران الرئي�س التنفيذي
للعمليات ,و د .يو�سف احل��مّ��ادي ،امل��دي��ر ال��ع��ام ل�شركة داون ت��اون دي �سي بي
�ش.ذ.م.ع ،ومهرة البلو�شي ،مدير العمليات ،و�سعاد ال�سركال ،نائب رئي�س � -إدارة
االت�صال اال�سرتاتيجي .وكجزء من برنامج م�شاركة “تربيد” يف امل�ؤمتر� ،شارك
املهند�س خالد املرزوقي �إىل جانب نخبة من خرباء قطاع طاقة املناطق حول
العامل يف ندوة حول التوجهات احلالية وامل�ستقبلية يف القطاع وفر�ص منوّه.

�أبوظبي الوطنية للت�أمني حت�صل على ت�صنيف A

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني ،عن قيام الوكالة الدولية للت�صنيف
االئتماين املتخ�ص�صة يف قطاع الت�أمني “�إيه �إم ب�ست” مبنح ال�شركة الت�صنيف
عند م�ستوى « Aممتاز” والت�صنيف االئتماين للم�صدر طويل الأجل بتقييم
«« »aممتاز” وبنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.
وق��ال �أحمد �إدري�����س ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني:
“ي�ؤكد ت�صنيف وكالة “�أيه �إم ب�ست” على القوة املالية لل�شركة  ،و�سجلها
احلافل بالإجنازات والنجاحات على مدى �سنوات عديدة .وي�أتي هذا الت�صنيف
يف �أعقاب الأداء القوي الذي �شهدته �أعمال ال�شركة خالل الن�صف الأول من
عام  .2021ومع قرب دخول عملياتنا الت�شغيلية عامها اخلم�سني؛ �ستوا�صل
ال�شركة بذل اجلهود للحفاظ على مزاياها التناف�سية من خالل ا�سرتاتيجيتها
الوا�ضحة ونهجها املدرو�س لعمليات االكتتاب ،بالإ�ضافة �إىل موا�صلة حتقيق
التميز على �صعيد العمليات الت�شغيلية وتنويع املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة».
وك��ان��ت وك��ال��ة الت�صنيف االئتماين “�ستاندرد �آن��د بورز” ق��د رفعت يف وقت
�سابق من هذا العام الت�صنيف االئتماين ل�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني من
الدرجة � -Aإىل الدرجة  Aبنظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

ك�شف معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
وم���ي���اه دب����ي ع���ن �أن ال��ه��ي��ئ��ة ا�ستقطبت
ا���س��ت��ث��م��ارات بنحو  40م��ل��ي��ار دره���م من
خ��ل�ال من�����وذج امل��ن��ت��ج امل�����س��ت��ق��ل للطاقة
واملياه ال��ذي ت�ستخدمه يف عدد من �أبرز
م�شروعاتها.
ج���اء ذل���ك يف ال��ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة التي
�أل��ق��اه��ا معاليه يف “م�ؤمتر دب��ي الدويل
لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص”
ال���ذي تنظمه دائ���رة امل��ال��ي��ة يف دب��ي حتت
رع��اي��ة ���س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي وت�شارك هيئة كهرباء
وم��ي��اه دب���ي يف امل���ؤمت��ر ب�صفتها الراعي
اال�سرتاتيجي.
ويف كلمته بح�ضور معايل عبداهلل حممد
الب�سطي الأمني العام للمجل�س التنفيذي
لإم���ارة دب��ي ومعايل عبدالرحمن �صالح
�آل �صالح امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة املالية يف
دبي وع��دد من امل�س�ؤولني من القطاعني
احلكومي واخلا�ص � ..أ�شار معايل الطاير
�إىل �أهمية ال�شراكات يف دول��ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال���ت���ي �أع��ل��ن��ت ال�شهر
املا�ضي ع��ن “م�شاريع اخلم�سني” التي
تهدف من خاللها �إىل تعزيز التعاون بني
القطاعني احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص وتوفري
فر�ص ا�ستثمارية واعدة.
وق���ال ال��ط��اي��ر  :ت��ويل ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
ل��دول��ة الإم�����ارات �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة لتحقيق
ال������ت������وازن ب��ي�ن ال���ت���ن���م���ي���ة االقت�صادية
واحل��ف��اظ على البيئة لتحقيق التنمية
امل�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي ت��ع��د ال��ط��اق��ة املتجددة
وال��ن��ظ��ي��ف��ة م��ن �أه����م رك��ائ��زه��ا  ..وتلعب
ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
دوراً م��ه��م��اً وح��ا���س��م��اً مل��واج��ه��ة حتديات
التنمية امل�ستدامة  ..وتهدف ا�سرتاتيجية
دبي للطاقة النظيفة � 2050إىل توفري
 75%من القدرة الإنتاجية للطاقة يف
دبي من م�صادر الطاقة النظيفة بحلول
ع��ام  2050وتت�ضمن خم�سة م�سارات
رئي�سية  ..وي�شمل م�سار البنية التحتية

م�شروعات رائ��دة مثل جممع حممد بن
را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية �أكرب
جممع للطاقة ال�شم�سية يف موقع واحد
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل و���س��ت�����ص��ل قدرته
الإنتاجية �إىل  5000ميجاوات بحلول
ع��ام  2030وف��ق من���وذج املنتج امل�ستقل
للطاقة ./IPP/
وا�ستقطبت الهيئة ا�ستثمارات تقدر بنحو
 40مليار درهم من خالل هذا النموذج
الذي يعزز ال�شراكة بني القطاعني العام
واخل���ا����ص  ..و���ض��م��ن م�����س��اع��ي وال���ت���زام
الدولة بتعزيز التمويل الأخ�ضر ويف �إطار
امل�سار الثالث ال�سرتاتيجية دبي للطاقة
النظيفة  2050مت �إط��ل�اق “�صندوق
دب��ي الأخ�ضر” لتوفري ح��ل��ول متويلية
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��م�����ش��روع��ات اخل�������ض���راء حيث
نعمل على ا�ستك�شاف �آليات متويل جديدة
ومبتكرة لت�شجيع وتعزيز الإن��ف��اق على
البنية التحتية امل�ستدامة.
و�أ����ض���اف م��ع��ايل ال��ط��اي��ر :تن�ص املبادئ
الثمانية لدبي التي �أعلنها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء
ح��اك��م دب���ي “رعاه اهلل” ع��ل��ى �أن “منو
دبي تقوده ثالثة حمركات؛ حكومة ذات
م�صداقية ومرونة ومتيز وقطاع خا�ص
ن�شط وعادل ومفتوح للجميع وقطاع �شبه
حكومي يناف�س عاملياً ويحرك االقت�صاد
حملياً».
و�سلط معايل الطاير ال�ضوء على منوذج
امل��ن��ت��ج امل�����س��ت��ق��ل ل��ل��ط��اق��ة وامل����ي����اه ال���ذي
ط��ورت��ه الهيئة واعتمدته لل�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص وذلك ان�سجاماً
مع جهودها احلثيثة لرت�سيخ اال�ستدامة
كجزء �أ�سا�سي من ر�ؤيتها وت�ضمينها يف
�صميم ا�سرتاتيجية �أعمالنا.
وتتمثل �أه���م امل��ع��امل الرئي�سية للنموذج
يف ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
وت��ب��ن��ي من����وذج ال�����ش��راك��ة ال��ن��اج��ح��ة على
�أ�س�س جت��اري��ة �سليمة وامل��واءم��ة الكاملة
مع �أف�ضل املمار�سات العاملية من خالل
م���ق���ارن���ات م��ع��ي��اري��ة ومب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع
خ�صو�صية �إم��ارة دبي ومو�ضوع ال�شراكة
بالإ�ضافة �إىل تبني احلوكمة الر�شيدة

ل���ل���ن���م���وذج م�����ن خ���ل��ال �إي�����ج�����اد البيئة
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ..
وال�ستخدام هذا النموذج من ال�ضروري
وج�������ود ����س���ي���ا����س���ة ق����وي����ة ل���ل�������ش���راك���ة بني
ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام واخل���ا����ص وم�ؤ�س�سات
متكينية ق��وي��ة وا���س�ترات��ي��ج��ي��ة و�أه����داف
وم��ب��ادرات وم���ؤ���ش��رات �أداء وم�ستهدفات
حم��ددة و�إط��ار قانوين وا�ضح مع تقا�سم
املخاطر �إ�ضافة �إىل خطط تنفيذ فعالة
كما يجب �إ�سناد امل�س�ؤولية لوحدة �إدارية
م�ستقلة ت�����ش��رف ع��ل��ى التطبيق الفعال
للنموذج مع اجلهات املعنية.
و�أ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه  :ع��ن��دم��ا ب�����د�أت هيئة
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي امل��رح��ل��ة الأوىل من
املجمع /م�شروع  13ميجاوات /كان �أحد
التحديات الرئي�سة هو التكلفة املرتفعة.
وق��د و�ضعنا خطة متكاملة بهدف تلبية
متطلباتنا ح��ي��ث ق��م��ن��ا ب��ت��ط��وي��ر منوذج
رائ�����د ل��ل�����ش��راك��ة ب�ي�ن ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص يف جمال �إنتاج الكهرباء واملياه
يف �إم����ارة دب���ي ه��و من���وذج امل��ن��ت��ج امل�ستقل
للطاقة واملياه  /IPWP/والذي يهدف
�إىل مت��ك�ين ���ش��راك��ات م��رب��ح��ة للطرفني
وجذب اال�ستثمارات وت�ضمني اال�ستدامة
�إ����ض���اف���ة �إىل ن��ق��ل امل���ع���رف���ة والتقنيات
النا�شئة احلديثة وف��ق �أف�ضل املمار�سات
العاملية مبا يدعم ال�شراكة الفعالة بني
القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص ب��دل التعاقد
امل���ب���ا����ش���ر م����ع امل���ق���اول�ي�ن وف�����ق النموذج
التقليدي  ..وبف�ضل منوذج املنتج امل�ستقل
للطاقة ح�صلنا على ع��دة �أرق���ام قيا�سية
عاملية يف خف�ض �أ�سعار الطاقة ال�شم�سية
حتى ب��ات��ت دب��ي م��ع��ي��اراً لأ���س��ع��ار الطاقة
ال�شم�سية على م�ستوى ال��ع��امل  ..وبعد
النجاح الذي حققته الهيئة يف م�شروعات
املنتج امل�ستقل للطاقة يف جممع حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم للطاقة ال�شم�سية
�أط��ل��ق��ن��ا م�����ش��روع��اً لتحلية م��ي��اه البحر
بقدرة �إنتاجية تبلغ  120مليون جالون
يومياً بتقنية التنا�ضح العك�سي لتحلية
مياه البحر با�ستخدام الطاقة النظيفة
وفق نظام املنتج امل�ستقل للمياه  ..وحققت
الهيئة �إجن��ازاً عاملياً بح�صولها على �أدنى
�سعر تناف�سي ع��امل��ي بلغ  0.277دوالر

�أمريكي للمرت املكعب من املياه املحالة
ل��ه��ذا امل�����ش��روع .و�أو����ض���ح م��ع��ايل الطاير
ع����وام����ل جن�����اح من������وذج امل���ن���ت���ج امل�ستقل
للكهرباء واملياه ال��ذي ت�ستخدمه الهيئة
وت��ت��م��ث��ل يف التطبيق ال��ف��ع��ال للحوكمة
ال��ر���ش��ي��دة ل�ضمان ال�شفافية وامل�ساءلة
وحكم القانون لتعزيز ثقة امل�ستثمرين؛
وتطوير بيئة تنظيمية ورقابية وت�شريعية
ج����اذب����ة؛ و�إط���ل���اق امل�������ش���اري���ع امل�شرتكة
ب��ع��د �إج�������راء درا�����س����ات اجل������دوى الفنية
واالقت�صادية واملالية وغريها واال�ستعانة
ببيوت اخل�برة العاملية املخت�صة �إذا لزم
الأم�����ر؛ واع��ت��م��اد م��ب��د�أ حت��ق��ي��ق مكا�سب
عادلة لطريف ال�شراكة؛ ودرا�سة املخاطر
وال��ت��ح��دي��ات وو���ض��ع امل��ع��اجل��ات الكافية
م�سبقاً؛ وم�شاركة القطاع العام للقطاع
اخلا�ص بن�سبة م�ساهمة منا�سبة ل�ضمان
حت���ك���م احل���ك���وم���ة ب���امل�������ش���اري���ع و�إع����ط����اء
ال��ط��م���أن��ي��ن��ة امل��ن��ا���س��ب��ة للم�ستثمرين؛
وتر�سية عقود �شراكة طويلة الأجل ح�سب
جم��ال ال�����ش��راك��ة مب��ا ي�سهم يف ا�ستدامة
ال�شراكة واحل�صول على �أ�سعار تناف�سية
عاملية؛ ومتابعة تنفيذ خ��ارط��ة الطريق
واخل���ط���ط ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ن ق��ب��ل الإدارة
العليا للجهة احلكومية ل�ضمان تنفيذ
امل�����ش��اري��ع �ضمن م��واع��ي��ده��ا وموازناتها
واجل���ودة املطلوبة ومب��ا ي�ضمن التنفيذ
الكامل لبنود ال�شراكة؛ و�إدارة م�شاريع
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ال�شراكة باجلهات احلكومية بفكر وثقافة
عمل ج��دي��دة تتنا�سب م��ع ه��ذا النموذج
ال����ذي ي��خ��ت��ل��ف يف ال��ع��دي��د م���ن جوانبه
ع��ن �إدارة امل�شاريع التقليدية؛ وتوطني
املعرفة وتطوير القدرات املواطنة ملواكبة
التقنيات احل��دي��ث��ة ال�لازم��ة ال�ستدامة
ال�شراكات الناجحة.
واختتم معايل الطاير كلمته بالقول :يف
ظل الر�ؤى الطموحة والنه�ضة التنموية
ال�شاملة التي ت�شهدها دب��ي يف املجاالت
ك��اف��ة وال���ت���ي ت�ترج��م��ه��ا �إىل م�شروعات
ع���م�ل�اق���ة وف����ر�����ص واع�������دة ال ���س��ي��م��ا يف
جم�����االت ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة والنظيفة
ب���ات ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل ب�ين القطاعني
احلكومي واخلا�ص ركيزة مهمة لتحقيق
ط���م���وح���ات الإم��������ارة وت��ر���س��ي��خ مكانتها
ك���ن���م���وذج م���ت���ط���ور ي���وف���ر امل����ن����اخ املالئم
وال��ب��ي��ئ��ة ال���داع���م���ة ل�لا���س��ت��ث��م��ار لتعزيز
النمو االق��ت�����ص��ادي والتنمية امل�ستدامة
 ..م��ت��وج��ه��ا بال�شكر �إىل ال�����ش��رك��اء على
جهودهم يف تنفيذ امل�شروعات وفق �أعلى
معايري اجل���ودة وال��ك��ف��اءة  ..و�أع���رب عن
�أمله �أن ت�ستمر �شراكتنا مبا يعود بالنفع
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأط�������راف ل��ن�����س��ه��م م���ع���اً يف
النه�ضة التنموية التي ت�شهدها دب��ي يف
املجاالت كافة والو�صول بدولة الإمارات
لأن تكون �أف�ضل دول��ة يف العامل بحلول
مئويتها يف العام .2071
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ك�شفت مينت ال�شرق الأو���س��ط ال�شركة
ال���رائ���دة يف جم���ال التكنولوجيا املالية
ال��رق��م��ي��ة ع���ن دخ���ول���ه���ا يف ����ش���راك���ة مع
�شركة بيولوغ الأمريكية جاء ذلك على
هام�ش امل�شاركة مبعر�ض �سيمل�س ال�شرق
الأو�سط  ،2021احلدث الأكرب والأهم
على �صعيد املنطقة يف جمال تكنولوجيا
املدفوعات املالية.
���ش��رك��ة ب���ي���ول���وغ ت��ت��م��ت��ع ب���خ�ب�رة كبرية
و����س���ج���ل ح���اف���ل ب������الإجن������ازات يف جمال
املدفوعات الرقمية على م�ستوى العامل.
م���ن خ��ل�ال �إط�����ار ع��م��ل ال�����ش��رك��ة املميز
ت��وف��ر ال�شركة ح��زم��ة منتجات متنوعة
تتميز باملرونة وذلك تلبية لالحتياجات
املالية للمتعاملني ويف ذات الوقت ت�سد
الفجوات املالية واالجتماعية والرقمية.
وم���ن ب�ين ت��ل��ك اخل��دم��ات ال��ت��ي توفرها
ال�شركة الأمريكية حلول امل��دن الذكية،
و�إدارة ب���ط���اق���ات االئ���ت���م���ان واخل�صم
وال��دف��ع امل�����س��ب��ق ،ق��ن��وات م��ال��ي��ة متعددة
ل�لا���س��ت��ح��واذ ،وال�ب�رجم���ي���ات الو�سيطة
للتبديل وال��ت��ك��ام��ل ،وحم��اف��ظ الهاتف
امل���ح���م���ول ،وب���ط���اق���ات ال�������والء ،وت���ب���ادل
العمالت امل�شفرة ،والتجارة الإلكرتونية،

وال���ن���ق���ل ،وال����رع����اي����ة ال�����ص��ح��ي��ة ،وغري
ذل��ك ال��ك��ث�ير� .أه���م م��ا تتميز ب��ه �شركة
بيولوغ �أنها ت�ساعد امل�صارف ،وامل�ؤ�س�سات
املالية ،والتجار ومتكينهم من الو�صول
ب�����ش��ك��ل �أ����س���رع �إىل م�لاي�ين امل�ستهلكني
ب��ا���س��ت��ث��م��ارات �أق����ل� ،إ���ض��اف��ة �إىل تقنيات
ال�����ش��راء عند ال��ط��ل��ب ،والتكامل ال�سهل
للتو�صيل والت�شغيل مع واجهات برجمة
التطبيقات الديناميكية.
على �صعيد �آخر ،ف�إن �شركة مينت ال�شرق
الأو�سط جنحت يف �سد الفجوة امل�صرفية
ل��ـ  1.1مليون م�ستفيد مبا�شر و�أكرث
من �أربعة ماليني م�ستفيد غري مبا�شر
على م�ستوى ال��ع��امل� .إن تركيزها على
تقدمي خدمات مالية �سهلة للأ�شخا�ص
ال���ذي���ن ال ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ال���و����ص���ول �إىل
حلول مالية رقمية عاملية امل�ستوى قد
وفر ماليني ال��دوالرات ملن لي�س لديهم
ح�����س��اب��ات م�����ص��رف��ي��ة ،وب���ال���ت���ايل جتنب
“�ضريبة الفقر” ،وهي ممار�سة منت�شرة
يف ال��ق��ط��اع امل����ايل .مينت ع�بر من�صتها
املالية الرقمية التي ميكن الو�صول لها
عرب تطبيق �أج��ه��زة الهواتف املحمولة،
عززت الإدم��اج املايل والرقمي باملنطقة،
عالوة على �أن هذه ال�شراكة �ستعزز تلك
اخلدمات وتدفعها ُقدماً نحو م�ستقبل

�أف�ضل وجتعلها مواكبة للع�صر.
ويف ت�صريح لل�سيد عبد ال����رزاق العبد
اهلل ،رئ���ي�������س جم��ل�����س �إدارة جمموعة
م��ي��ن��ت ورئ��ي�����س��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،ق���ال فيه:
“ ي���أت��ي الإع��ل�ان ع��ن ت��ل��ك ال�����ش��راك��ة يف
�سياق ا�ست�شراف امل�ستقبل واال�ستعداد
ل���ه ب��ت��ق��دمي �أف�������ض���ل اخل����دم����ات .وعلى
م����دار ال��ع��ق��د امل���ا����ض���ي ،اج��ت��ه��دن��ا كثرياً
لتعزيز الإدم��اج امل��ايل ورف��ع وعي النا�س
باخلدمات املالية التكنولوجية املبتكرة
التي م��ن �ش�أنها ت�سهيل حياتهم و�إدارة
الأع����م����ال وخ���دم���ة االق��ت�����ص��اد الوطني
و�ستتكامل تلك اخلدمات مع ما تقدمه
ب��ي��ول��وغ ل��ن��وف��ر ل��ل��ع��م�لاء الأف�����ض��ل على
الإطالق والأحدث يف جماالت املدفوعات
املالية الرقمية م��ا ينعك�س �إي��ج��اب��اً على
ح��ي��اة ال��ن��ا���س .و�أود الإ����ش���ارة �إىل �أنني
متفائل بتلك اخل��ط��وة لأن��ه��ا �ستجعلنا
يف ����ص���دارة ال��ق��ط��اع ون��ح��ل��ق ب��ع��ي��داً عن
�أقرب مناف�سينا .كما �أنتهز هذه الفر�صة
للرتحيب ب�شركة بيولوغ ،يف هذه املنطقة
ونتطلع لتحقيق امل��زي��د م��ن الإجن���ازات
البارزة».
وع���ب��رت ع��ائ�����ش��ة ����س���اري���غ���ول���و ،رئي�سة
جم��ل�����س �إدارة ����ش���رك���ة “بيلوغ” عن
���س��ع��ادت��ه��ا ب��ال��ت��ح��ال��ف م���ع ���ش��رك��ة مينت

ال�����ش��رق الأو����س���ط ،و�أ���ض��اف��ت“ :ي�سعدنا
ان نوقع اتفاق �شراكة مع �شركة مينت،
ح��ي��ث ���س��ي��ع��زز ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف اخلدمات
امل���ال���ي���ة ال��رق��م��ي��ة وت��ق��دمي��ه��ا بطريقة
�سل�سة ،و�آمنة ،لتجعل حياة النا�س �سهلة
ُي�سرة� .سي�ساعدنا ذلك على م�ضاعفة
وم ّ
التزامنا جتاه هذه املنطقة ،والتي ت�شهد
تو�سعاً كبرياً يف جمال املدفوعات املالية
الرقمية” .و�أ����ض���اف���ت ع��ائ�����ش��ة قائلة:
“نعتقد �أن ال�شراكة �ست�سمح لنا بتبادل
اخل�ب�رات امل�شرتكة يف حلول املدفوعات
الرقمية الذكية والتقنيات الأخرى ذات
ال�صلة ،وتر�سيخها حملياً ومب��ا يدعم
م�ساعي دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
لت�صبح جمتمعاً مُتمكن تقنياً والأكرث
ارتباطاً بامل�ستقبل».
وب���ه���ذا الإع����ل���ان ،ف������إن م��ي��ن��ت اتخذت
خ��ط��وة �أخ����رى ن��ح��و تر�سيخ االب��ت��ك��ار يف
جم��ال اخل��دم��ات امل�صرفية واملدفوعات
ال��رق��م��ي��ة� ،إىل ج��ان��ب احل��ل��ول اخلا�صة
ب��امل��دي��ن��ة ال���ذك���ي���ة م��ث��ل م��ن�����ص��ات جمع
الأج��رة �آلياً واخلا�صة بالنقل ،و�ستوفر
هذه احللول راحة كبرية للعمالء وثقة
عالية مبنتجات مينت.
وختم العبد اهلل قائ ً
ال“ :يف املا�ضي ،ر�أينا
دول���ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ربطت

العامل عرب موانئها الرائعة ،ثم ربطت
العامل عرب جمموعة من �أف�ضل �شركات
الطريان .اليوم ،ف�إن الدولة �شهدت ميالد
جمموعة من ال�شركات العاملية العمالقة
التي منت وترعرعت فيها وب�سرعة فائقة
بف�ضل البيئة اال�ستثمارية املواتية التي
ر�سختها احلكومة ووفرتها للم�شروعات.
والآن يف �إك�سبو  ،2020وكما قال �سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد حف�ضه اهلل “ل�سنا
دول����ة يف ال���ع���امل ،ب���ل ال���ع���امل يف دولة”
وتبعا ال�سرتاتيجية دول���ة الإم�����ارات يف
“الدبلوما�سية االقت�صادية” ن�شعر
بالفخر واالع��ت��زاز كوننا نعمل يف بيئة
حيوية و�سريعة التغري خلدمة العامل.
اعتماداً على تقنيات بيولوغ املبتكرة ،ف�إن
مينت ال�شرق �ستبادر بالدخول يف �شراكات
م��ع م�����ص��ارف وم���ؤ���س�����س��ات مالية حملية
وعاملية لإطالق خدمات م�صرفية رقمية
فريدة من نوعها ت�ضيف قيمة �إيجابية
حلياة امل�ستهلكني اليومية .و�أود الإ�شارة
�إىل �أن ال�شركتني حري�صتني على تر�سيخ
ح�ضورهما يف معر�ض �سيمل�س ،2021
وا�ستعرا�ض تكنولوجيا املدفوعات املالية
امل���ت���ط���ورة ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن التحديات
ال�صحية العاملية التي واجهها اجلميع يف
العام ال�سابق».

الإمارات وبوت�سوانا تبحثان تعزيز التعاون وال�شراكة االقت�صادية
•• دبي-وام

عقد معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية،
لقا ًء ثنائياً على هام�ش فعاليات معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،مع معايل
ممو�سي كقفيلة وزير اال�ستثمار والتجارة وال�صناعة جلمهورية بوت�سوانا،
لالتفاق على م�سارات جديدة للتكامل االقت�صادي والتنموي خالل املرحلة
املقبلة بهدف زيادة التبادالت التجارية وتدفقات اال�ستثمار بني البلدين
ودع��م الأجندة االقت�صادية لدى اجلانبني ،وحتقيق م�ستويات �أعلى من
ال�شراكة االقت�صادية .وبحث اجلانبان خالل اللقاء �سبل تطوير التعاون
يف مظلة وا�سعة من القطاعات احليوية ،ال�سيما جماالت املوارد الطبيعية
وت�سهيل نفاذ ال�سلع و�سال�سل الإمداد ،و�أقرا خطوات عملية لتنمية التبادل
التجاري واال�ستثماري وت�سهيل و�صول امل�ستثمرين ورواد االع��م��ال �إىل
�أ�سواق البلدين واال�ستفادة من الفر�ص الواعدة التي توفرها.
و�أك��د ال��وزي��ران على �أهمية العمل لزيادة الربط اجل��وي وت�سيري رحالت
ط�ي�ران مبا�شرة ب�ين م��دن ال��ب��ل��دي��ن ،مب��ا ي�سهم يف زي���ادة ال��ت��وا���ص��ل بني
جمتمعي الأع��م��ال و�إق��ام��ة ���ش��راك��ات ا�ستثمارية ناجحة وي��رف��ع معدالت

التبادل التجاري وال�سياحي بني اجلانبني .وا�ستعر�ض معايل الزيودي
�أبرز التطورات التي �شهدها اقت�صاد دولة الإم��ارات ،و�أطلعه على م�شاريع
اخلم�سني واحل��زم واملبادرات اال�سرتاتيجية والنوعية التي تعزز التحول
نحو من��وذج اقت�صادي جديد �أك�ثر م��رون��ة وا�ستدامة وتفتح �آف���اق �أو�سع
لل�شراكات اال�ستثمارية والتجارية.
و�أكد على �أهمية تعزيز التعاون على امل�ستويني احلكومي واخلا�ص ،وتنويع
�أن�شطة التعاون االقت�صادي على كافة الأ�صعدة ،وتو�سيع نطاق التعاون
التجاري واال�ستثماري خ�لال الفرتة املقبلة وتعزيز اجلهود واملبادرات
االقت�صادية ملرحلة ما بعد “كوفيد  ،”19م�شرياً �إىل �أن بوت�سوانا تعد �أحد
�أكرب م�صدري الأملا�س يف العامل ،وبلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي
بني دولة الإم��ارات وجمهورية بوت�سوانا خالل العام املا�ضي  2020نحو
 1.3مليار دوالر .ودعا معايل الزيودي ال�شركات يف بوت�سوانا �إىل تعزيز
ح�ضورهم يف �أ���س��واق الإم����ارات ،واال�ستفادة من فعاليات معر�ض �إك�سبو
 2020دبي يف تو�سيع عالقتهم الدولية ،باعتباره املن�صة العاملية الأبرز
لعر�ض املنتجات واخلدمات والو�صول �إىل �أ�سواق من خمتلف دول العامل
وعقد �شراكات جديدة تخدم اخلطط امل�ستدامة وامل�ستقبلية.
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بتوجيهات حممد بن را�شد

مالية دبي تطلق حمفظة مل�شاريع ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص بـ  25مليار درهم

ً
ً
مكتوم بن حممد :دبي قدمت منوذجا عامليا يحتذى به يف �إقرار �أ�س�س ال�شراكة البناءة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص

•• دبي-وام:

�أك���د �سمو ال�شيخ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د بن
را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر امل��ال��ي��ة� ،أن
القطاع اخلا�ص ي�شكل عن�صراً رئي�سياً من
عنا�صر معادلة التنمية ال�شاملة يف دبي مبا
ي�ضطلع به من دور م�ؤثر �ضمن خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة ،و�أن دب����ي قدمت
منوذجاً عاملياً يحتذى به يف �إق��رار �أ�س�س
ال�شراكة الب ّناءة بني القطاعني احلكومي
واخل���ا����ص ،وم���ا ت��ب��ع ذل���ك م��ن انعكا�سات
�إيجابية وا�ضحة �أ�سهمت يف دفع معدالت
التنمية امل�ستدامة قدماً ،و�سرعت معدالت
من��و ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات الرئي�سية.
و�أ�شار �سموه �إىل �سعي دبي احلثيث لأخذ
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص �إىل م�ستويات
�أرق���ى ب���إت��اح��ة ال��ف��ر���ص وت��ذل��ي��ل املعوقات
و�إي���ج���اد �أط����ر وم�������س���ارات ج���دي���دة ت�سمح
بزيادة م�ساحة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
م�سرية التنمية القوية لإم��ارة دبي ،وقال
�سموه :ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي “رعاه
اهلل” ،مل�ستقبل التنمية وم��ا يتطلبه من
م�ضافرة للجهود والطاقات والإمكانات،
كانت الأ���س��ا���س ال�صلب ال��ذي انطلق منه
ه����ذا ال��ت��ك��ام��ل ال��ن��م��وذج��ي ل���ل����أدوار بني
القطاعني احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص وال�سبب
الرئي�س لقوته و�أث���ره الإيجابي الوا�ضح
يف م�سرية دب��ي التنموية مب��ا �شملته من
�إجن�������ازات ك��ب�رى ���ض��م��ن ���ش��ت��ى املجاالت.
و�أ�ضاف �سموه :نعقد �آم��ا ًال عري�ضة على
ه��ذه ال�شراكة النموذجية يف �ضوء ر�ؤية
قيادتنا الر�شيدة للخم�سني عاماً املقبلة ..
يف �إطار يكفل للقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�ساته
مبختلف �أحجامها وتخ�ص�صاتها امل�ساحة
ال��ك��اف��ي��ة مل�����ض��اع��ف��ة �أدواره�������ا ���ض��م��ن بيئة
داعمة وحم ّفزة على الإب��داع � ..ستوا�صل
احل���ك���وم���ة ال��ع��م��ل ي�����داً ب��ي��د م���ع القطاع
اخلا�ص ل�صنع امل�ستقبل الذي نطمح �إليه
وبلوغ �أرقى درجات التميز ال�ستكمال هذا
النموذج الفريد من ال�شراكة الذي يكفل
لطرفيها �آفاقاً ال حدود لها من النجاح ..
و�ستظل دب��ي دائ��م��اً الوجهة اال�ستثمارية
الأوىل يف امل��ن��ط��ق��ة مب��زي��د م���ن الفر�ص
وامل�شاريع وامل��ب��ادرات القائمة على قاعدة
�صلبة من ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص».
جاء ذلك خالل ح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم جانباً من
�أع���م���ال “م�ؤمتر دب���ي ال����دويل لل�شراكة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص” ،الذي
اُف َت َتحت �أعماله �صباح �أم�س الأح��د حتت
رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دب��ي ،يف مركز
دب���ي للمعار�ض يف �إك�����س��ب��و  2020دبي،
ويعد الأول من نوعه يف املنطقة.
 حمفظة �ضخمةومت خالل امل�ؤمتر وبتوجيهات 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”� ،إعالن دائرة املالية
يف حكومة دب��ي �إط�ل�اق حمفظة �ضخمة
من امل�شاريع املتاحة لل�شراكة بني حكومة
دب��ي و�شركات القطاع اخلا�ص ب�أكرث من
 30م�����ش��روعً��ا م��ن امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة يف
ق��ط��اع��ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واملوا�صالت
العامة والتطوير احل�ضري ،وبقيمة تزيد
على  25مليار درهم ،وذلك يف �إطار ر�ؤية
�سموه الرامية لتطوير دبي وجعلها حمورًا
حيويًا يف تنمية االقت�صاد العاملي وواحدة
من �أذكى املدن و�أ�سعدها يف العامل ،و�ضمن
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مطار ال�شارقة  ..رابع مطار يف العامل يح�صل على �شهادة
الت�صنيف الذهبي كجهة �صديقة لذوي الإعاقة احلركية

•• ال�شارقة-وام:

 ر�ؤية حممد بن را�شد �شكلت الأ�سا�س ال�صلب لتكامل الأدوار بني القطاعنيو�أثره الوا�ضح يف م�سرية دبي التنموية مبا �شملته من �إجنازات كربى
 احلكومة توا�صل العمل يد ًا بيد مع القطاع اخلا�ص ل�صنع امل�ستقبل الذينطمح �إليه ولبلوغ �أرقى درجات التميز وا�ستكمال النموذج الفريد لل�شراكة بينهما
 املحفظة تت�ضمن �أكرث من  30م�شروعً ا حيوي ًا يف قطاعات البنية التحتيةواملوا�صالت العامة والتطوير احل�ضري
 عبدالرحمن �آل �صالح  :القطاع اخلا�ص ميتلك الإمكانيات واخلربات والطاقاتويتطلع �إىل زيادة املردود الإيجابي على �أعماله من الفر�ص التي تزخر بها دبي
 قيمة م�شاريع ال�شراكة ،القائمة واملُعلن عنها ،بني القطاعني العام واخلا�صيف دبي �أ�صبحت تتجاوز  65مليار درهم
دفعة جديدة تعزز ال�شراكة القائمة بني
القطاعني العام واخلا�ص يف الإمارة .وبهذا
الإعالن� ،أ�صبحت قيمة م�شاريع ال�شراكة،
القائمة واملُعلن عنها ،بني القطاعني العام
واخل��ا���ص يف دب���ي ،ت��زي��د ع��ل��ى  65مليار
دره���م .ح�ضر “م�ؤمتر دب��ي ئ لل�شراكة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص” ،معايل
ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل���ري وزي���ر االقت�صاد
ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية ،وع��دد من
مديري العموم وامل�س�ؤولني - .االبتكار يف
التمويل.
ورحّ ����ب م��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن ���ص��ال��ح �آل
�صالح ،املدير العام لدائرة املالية يف حكومة
دب��ي ،بامل�شاركني يف “م�ؤمتر دبي الدويل
لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص”،
اً
قائل �إن حكومة دبي بد�أت يف ر�سم مالمح
دق��ي��ق��ة للمرحلة املقبلة م��ن االب��ت��ك��ار يف
مت���وي���ل امل�������ش���اري���ع احل���ك���وم���ي���ة احليوية
بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
م�ؤ ّكدًا �أن هذا املجال احليوي النا�شئ قد
�أ�ضحى الوجهة االبتكارية العاملية التالية
للحكومات يف م�ساعيها لتمويل م�شروعات
البنية التحتية والتنمية احل�ضرية.
وق������ال م���ع���ايل �آل ����ص���ال���ح �إن اجلهود
احلكومية التي قادتها دائرة املالية� ،أ�سفرت
عن “ �إر�ساء �أ�س�س متينة لبناء منظومة
�شاملة ومتكاملة يف جم��ال ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص” ،الف ًتا �إىل �أن
الدائرة �سوف توا�صل تطوير هذه الأ�س�س
وتر�سيخها بالتعاون الوثيق مع �شركائها
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وم����ن �شركات
القطاع اخلا�ص ،التي قال �إنها “ متتلك

الإمكانيات واخل�برات والطاقات وتتطلع
�إىل زي��ادة امل��ردود الإيجابي على �أعمالها
من الفر�ص التي تزخر بها دبي” .وحول
�أهمية امل���ؤمت��ر� ،أو���ض��ح معاليه قائ ً
ال “ :
يحظى ه��ذا احل��دث احلكومي الأول من
نوعه يف املنطقة ب�أهمية بالغة يف امل�ساعي
الرامية �إىل تطوير م�ستقبل دبي ،وميهد
ال�سبيل �أمام حتفيز احلوار بني امل�س�ؤولني
و�����ص���� ّن����اع ال�����ق�����رار يف ال���ق���ط���اع�ي�ن العام
واخل��ا���ص ،بُغية تبادل الأف��ك��ار والو�صول
�إىل ر�ؤى م�شرتكة �أكرث عمقاً حول فر�ص
ال�شراكة املتاحة ب�ين القطاعني ،اً
ف�ضل
ع��ن ال�تروي��ج لأ�ساليب التمويل املبتكرة
مل�شاريع ال�شراكة يف �أو���س��اط امل�ستثمرين
املحليني والدوليني».
 ر�ؤية ا�سرتاتيجيةمن جانبه ،وخ�لال كلمة رئي�سة ل��ه� ،أكد
م��ع��ايل ع���ب���داهلل ال��ب�����س��ط��ي الأم��ي��ن العام
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي� ،أن النجاح
التاريخي الذي تعي�شه دبي اليوم ما كان
ليتحقق ل���وال ر�ؤي����ة ق��ي��ادة ا�سرتاتيجية
وخطط تنموية مدرو�سة ،قائ ً
ال:
“دائماً ما ن�سمع حولنا عن �أولئك الذين
يتحدثون عن الإل��ه��ام ،ويجوبون العامل
بحثاً عن �أم��لٍ جديد �أو �أفكار ق��ادرة على
حتدي الزمن ،ف�إن البحث عن الإلهام ،ال
يحتاج �أكرث من نظرة �إىل ما �أنتجته ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”� ،إذ حولت
دبي �إىل مدينة حتقيق الأح�لام ..مدينة
ال تعرف امل�ستحيل”.

و�أ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه“ :بف�ضل ه���ذه الر�ؤية
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وخ��ط��ط دب��ي التنموية،
وال��������دور ال���رئ���ي�������س ل��ل��ق��ط��اع اخل����ا�����ص يف
النه�ضة احل�ضارية� ،شكلت دب��ي تاريخياً
واح�������داً م���ن �أجن�����ح ال���ن���م���اذج الإقليمية
والدولية على �صعيد ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص ،وهي م�ستمرة بتحقيق ذلك من
ال��ت��وج��ي��ه��ات امل�����س��ت��م��رة م��ن ���س��م��و ال�شيخ
ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم،
ويل عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة دبي».
وق�����ال م��ع��ال��ي��ه� “ :إن اخ���ت���ي���ار القطاع
اخل��ا���ص ل��دب��ي لي�س ���ص��دف��ة ،فقد عملت
دب����ي ع��ل��ى خ��ل��ق ال��ب��ي��ئ��ة الأك���ث��ر جاذبية
ال�ستقطاب ومن��و الأع��م��ال على م�ستوى
املنطقة والعامل� ،إذ ت�صل رحالتنا اجلوية
�إىل �أ����س���واق ت�����ض��م �أك��ث�ر م��ن  5مليارات
م�ستهلك ،ول��دي��ن��ا ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة تت�صدر
امل�ؤ�شرات العاملية.
�أم���ا بالن�سبة �إىل موانئها ،فتمتلك دبي
�شبكة م��ن خطوط ال�شحن التي ترتبط
مب��خ��ت��ل��ف �أرج������اء امل���ع���م���ورة مب���ا مينحها
تفوقاً لوج�ستياً نوعياً..
حيث متتلك وتدير “موانئ دبي العاملية”
 93م����ي����ن����اء ،ومت���ت���ل���ك � 127شركة،
يف  60دول������ة ح�����ول ال����ع����امل ،وك�����ل ذلك
�ساهم ب����أن ي��ك��ون ل�ل�إم��ارة �أ���س�����س متينة،
ج��ع��ل��ت��ه��ا م����ن �أك���ث��ر م�����دن ال����ع����امل ق����درة
على التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات
اجل��ائ��ح��ة ،وم��رج��ع��اً ع��امل��ي��اً يف ال�سيا�سات
التفاعلية واال���س��ت��ب��اق��ي��ة لتحقيق املزيد
م����ن النجاحات” .ك���م���ا ت���ط���رق معايل
الأم�ين العام للمجل�س التنفيذي لإمارة

دب��ي �إىل ذك��ر ع��دد من امل�شاريع الناجحة
يف جم��ال ال�شراكة ب�ين القطاعني العام
واخلا�ص التي تدعم رحلة التقدّم والنمو
امل�ستمر ،حيث مت �إن�شاء ج�سر �آل مكتوم يف
حقبة ال�ستينيات ك�أحد م�شاريع ال�شراكة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��را���س��خ��ة يف ت��ط��وي��ر البنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ،وم�����ؤخ����راً مت �إط��ل��اق م�شروع
مدار�س دبي بقيمة ا�ستثمارية تفوق 580
مليون درهم خالل الأعوام القادمة ،وبني
ه���ذي���ن امل�������ش���روع�ي�ن ه���ن���اك ال���ع���دي���د من
م�����ش��اري��ع ال�����ش��راك��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة التي
عملت عليها دب��ي ،و�أح��دث��ت نقل ًة نوعي ًة
يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف الإم���������ارة ،والتي
ت���ت���واءم م��ع حم���اور �إك�����س��ب��و  2020دبي
املتمثلة يف التنقل واال�ستدامة والفر�ص،
م��ث��ل :م�����ش��اري��ع ت�����ش��غ��ي��ل و���ص��ي��ان��ة مرتو
دبي ،وم�شروع جممع حممد بن را�شد �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية ،وم�شروع املحطة
امل��ت��ط��ورة ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة الكهربائية،
بالإ�ضافة �إىل �أهم حدث يجمع العامل يف
دبي وهو �إك�سبو  2020دبي .وا�ست�ضافت
ال����دائ����رة يف امل�����ؤمت����ر ال������دويل واملعر�ض
امل�����ص��اح��ب ل���ه ،ك�ًل�اً م����ن :ه��ي��ئ��ة كهرباء
وم��ي��اه دب���ي ،وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق واملوا�صالت
بدبي ،وبلدية دبي ،وهيئة ال�صحة بدبي،
ح��ي��ث ع��ر���ض��ت اجل��ه��ات الأرب�����ع تفا�صيل
م�شاريعها املطروحة لل�شراكة مع القطاع
اخل���ا����ص �أم������ام ح�����ض��ور دويل و�إقليمي
وحم��ل��ي وا���س��ع ���ض�� ّم �أك�ث�ر م��ن  600من
�صانعي ال��ق��رار وامل�����س���ؤول�ين يف ال����وزارات
واجل��ه��ات احلكومية والبنوك وال�شركات
العاملة يف جم��االت اال�ستثمار واملقاوالت
واال�ست�شارات وتطوير البنية التحتية.

مت خالل اللقاء االطالع على م�شاريع و�إجنازات املجل�س

•• عجمان –الفجر:

ا�ستقبل جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
التابع لغرفة جت��ارة و�صناعة عجمان،
وف��د من ع�ضوات جمل�س �إدارة �سيدات
�أع��م��ال الإم�����ارات ،ب��ه��دف االط�ل�اع على
�إجنازات وخطط جمل�س �سيدات �أعمال
ع��ج��م��ان وال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أب����رز امل�شاريع
التي يتم العمل عليها� ،إىل جانب بحث
�آفاق التعاون امل�شرتك وتبادل التجارب
واخلربات.
ا�ستقبل الوفد يف مقر جمل�س �سيدات
اعمال عجمان يف مركز عجمان لريادة
الأع��م��ال� ،سعادة الدكتورة �آمنة خليفة
�آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات اعمال
ع��ج��م��ان ،وت��ر�أ���س وف��د جمل�س �سيدات
�أع��م��ال الإم���ارات �سعادة فريدة عبداهلل
قمرب العو�ضي – رئي�س جمل�س �إدارة
�سيدات اعمال االمارات.
واط�����ل�����ع ال�����وف�����د خ���ل��ال ال����ل����ق����اء على
م�ستجدات م�شروع الربنامج الوطني
“�إ�شراقة ،”2ال����ذي �أط��ل��ق��ه املجل�س
م����ؤخ���راً بن�سخته ال��ث��ان��ي��ة حت���ت �شعار
“االقت�صاد الأ�سري” ،ب���ه���دف بناء
كيان اقت�صادي عائلي م�ستدام ،ودعم
الأ�سر املنتجة مع �إحداث نقلة نوعية يف
�أدائها ،ومتكني دخولها �أ�سواقاً جديدة،
�إ�ضافة �إىل متكني الأ�سر من �إن�شاء نواة
ل�شركات عائلية.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و  /ال�����ون�����ا
داي���اه���ان اج���ان���ا  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()P6900725A
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0522701348

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد ر�سل
جعفر احمد  ،بنجالدي�شي
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()BK0091578
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0567919296

�إعـالن فقدان �شهادات �أ�سهم
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فقد املدعو ال�سيد/م�سلم عزيز �سويدان املحرمي �شهادات �أ�سهم لــ
ال�شركة العاملية لزراعة الأ�سماك
عدد الأ�سهم� 9000 :سهم
رقم ال�شهادةASMAK1722803 :
رقم امل�ستثمرUAE153000012903 :
الرجاء ممن يجدها االت�صال على الرقم . 0556181030
ن�شر الإعالن على م�س�ؤولية املعلن

�إعـالن فقدان �شهادات �أ�سهم
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فقد املدعو ال�سيد/ح�سان خمي�س �سعيد حمد احل�ساين �شهادات �أ�سهم ل�شركة ات�صاالت

جمل�س �سيدات عجمان ي�ستقبل وفد ًا من جمل�س �سيدات �أعمال الإمارات
وق����ام ال��وف��د ب��ج��ول��ة يف م��رك��ز عجمان
لريادة االعمال للإطالع على الفر�ص
اال�ستثمارية التي يوفرها املركز لرواد
ورائ��������دات االع����م����ال وت���وف�ي�ر من�صات
ت�سويقية م�ستدامة لأ�صحاب امل�شاريع
القائمة واالفكار الرائدة.
و�أك������دت ال���دك���ت���ورة �آم���ن���ه خ��ل��ي��ف��ة ،على
�أه���م���ي���ة ع��ق��د ال���ل���ق���اءات ال����دوري����ة بني
جمال�س الأع��م��ال على م�ستوى الدولة
لتبادل الأفكار وال��ر�ؤى نحو تعزيز دور
�سيدات الأعمال للم�ساهمة يف التنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة وت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة الأعمال
ب��دول��ة الإم����ارات ،خا�صة يف ظ��ل تنامي
دور امل���ر�أة يف قطاع الأع��م��ال وم�ساهمة
���س��ي��دات االع��م��ال امل��ب��ا���ش��ة يف االقت�صاد
الوطني.
و�أ�ضافت �آل علي “ :ي�شكل جمل�س �سيدات
�أع���م���ال الإم������ارات من�صة مهمة ت�سهم
يف رف���ع ال��وع��ي ل���دى امل����ر�أة يف املجتمع
الإم��ارات��ي ب�أهمية قطاع ري��ادة االعمال
وم�����س��اه��م��ت��ه يف ال��ت��ن��م��ي��ة االقت�صادية
امل�ستدامة ،وحتفيز م�شاركتها يف هذا
ال��ق��ط��اع ،ال���ذي ي�شكل ج���زءاً ك��ب�يراً من
م���وارد القطاع االقت�صادي يف الدولة.
ك��م��ا ي��ط��رح امل��ج��ل�����س �أف�����ض��ل املمار�سات
وال�سبل لرفع القدرة التناف�سية ل�سيدات
الأع����م����ال ،ب�����ش��ك��ل ي���واك���ب امل�ستجدات
العاملية ومتطلبات امل�ستقبل».
من جهة �أخرى ا�ستعر�ض جمل�س �سيدات

ح�صل مطار ال�شارقة على �شهادة الت�صنيف الذهبي كجهة �صديقة لذوي
الإعاقة احلركية من االحت��اد العاملي للمعاقني ليكون بذلك راب��ع مطار
يف العامل يح�صل على هذه ال�شهادة تقديراً ل��دوره وجهوزيته ومتيزه يف
التعامل مع ذوي الإعاقة احلركية وتوفريه ت�سهيالت متعددة لهم.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل  :يعمل
مطار ال�شارقة ب�إ�ستمرار لأن يكون واحداً من بني �أف�ضل مطارات املنطقة
والعامل يف م�ستوى اخلدمات والت�سهيالت املقدمة جلميع فئات امل�سافرين
حيث ا�ستحق املطار هذا الإجناز العاملي الذي ي�أتي ترجم ًة جلهود وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة يف دعم ورعاية ذوي الإعاقة احلركية وتوفري خمتلف
االحتياجات التي ت�سهم يف الت�سهيل عليهم وت�شكيل منوذجاً يحتذى يف
اال�ستثمار بالإن�سان وتعزيز مكانة كل فرد ومنحه كامل حقوقه.
و�أ�ضاف �أن مطار ال�شارقة يحر�ص على ت�سخري كافة الإمكانيات وتوفري
البيئة املنا�سبة يف املرافق والأج��ه��زة الذاتية كي تكون �سل�سة اال�ستخدام
ل��ذوي الإعاقة احلركية مع تقدمي التدريب ال�لازم للموظفني للتعامل
مع هذه ال�شريحة املهمة يف املجتمع وتقدمي ك ّل الت�سهيالت التي جتعل
جتربتهم يف ال�سفر م��ن خ�لال امل��ط��ار �سريعة و�سهلة و�آم��ن��ة وف��ق �أعلى
املعايري العاملية .وي�ضاف هذا التكرمي �إىل ر�صيد و�سجل املطار احلافل
بالإجنازات والتميز ومن بينها توفري �أف�ضل بيئة لذوي الإعاقة لتطبيقه
املعايري البيئية العاملية للمعاقني حيث يُويل مطار ال�شارقة اهتماماً �شديداً
بتوفري �أق�صى و�سائل الراحة ل��ذوي الإعاقة من حيث توفري املنحدرات
وامل�صاعد بالإ�ضافة �إىل وج��ود مقاعد خم�ص�صة لإدخالهم �إىل الطائرة
وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات امل��م��ي��زة .وك��ان الإحت���اد العاملي للمعاقني ق��د كرم
اجلهات والهيئات املطبقة للمعايري البيئية لذوي الإعاقة ومنحها �شهادات
اعتمادها كجهات �صديقة لذوي الإعاقة وذلك يف حفل �أقيم �أم�س بفندق
الأو�شيانيك بخورفكان .وكانت �إمارة ال�شارقة قد حازت على لقب “مدينة
�صديقة لذوي الإعاقة احلركية” من قبل االحتاد العاملي للمعاقني وذلك
خالل حفل اليوم العاملي للمدن العاملية عام .2018

رقم ال�شهادة
121236
110933
101613
121362
111120
101832

عدد الأ�سهم
2.458
6
24.580
569
6
5.690

ال��رج��اء ممن يجدها االت�صال على الرقم � 0506233124أو ت�سليمها ملبنى
ات�صاالت الطابق .15
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دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 2020 / 19
امل�ستثمر ال�صناعي �ش.م.خ

�أع��م��ال عجمان خ�لال اللقاء� ،إجنازات
م�شاريع ومبادرات املجل�س خالل الفرتة
املا�ضية ،مبا فيها النتائج التي حققها
كل من مبادرة �سيارتي ومبادرة �إ�شراقة
ومبادرة �إماراتي اجلميلة ومبادرة نقطة
بيع وم��ب��ادرة ب��داي��ات e- channel
ومبادرة وثق ومتيز.
ه���ذا و���ش��ه��دت ال���زي���ارة ع��ق��د االجتماع
ال���ث���اين مل��ج��ل�����س �إدارة ���س��ي��دات �أعمال
الإمارات لعام  ،2021بح�ضور ع�ضوات

امل��ج��ل�����س ،ن��اق�����ش االج��ت��م��اع امل�شاركات
وال����زي����ارات اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي اعتمدها
املجل�س خالل املرحلة املقبلة.
ومن اجلدير بالذكر �أن جمل�س �سيدات
�أعمال الإم��ارات يعمل على زيادة فر�ص
م�����ش��ارك��ة امل�����ر�أة يف ري����ادة الأع���م���ال من
خالل التدريب والت�أهيل واال�ست�شارات
واحت�ضان امل�شاريع النا�شئة وفق �أحدث
امل�ستجدات و�أف�ضل املمار�سات� ،إىل جانب
دع��م امل���ر�أة لال�ستفادة م��ن الت�سهيالت

الت�شريعية والتقنية واالبتكارية ،وزيادة
الفر�ص لنمو �سيدات االعمال يف �سوق
ال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز �إم��ك��ان��ي��ات ال�شراكات
وت��ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين �سيدات االعمال
على امل�ستوى املحلي واالقليمي والعاملي
لتعزيز االنتاجية ورفع جودة املنتجات.
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل رف����ع ق�����درة ال�سيدات
ال���ع���ام�ل�ات ���ض��م��ن ال���رخ�������ص املنزلية
على تطوير �أعمالهن واملحافظة على
ا�ستدامتها.

يت�شرف رئي�س جمل�س �إدارة امل�ستثمر ال�صناعي و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة ب��دع��وت��ك��م حل�����ض��ور االج��ت��م��اع  2020 / 19للجمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ،امل��ق��رر ان��ع��ق��اده ال�����س��اع��ة احل��ادي��ة ع�شر �صباحا يوم
الثالثاء املوافق ال�ساد�س و الع�شرين من �شهر اكتوبر( 2021عن
بُعد دون احل�ضور ال�شخ�صي) من خالل من�صة "زووم" و �سيتم
مناق�شة ج��دول الأع��م��ال ال��ذي يت�ضمن تقرير جمل�س الإدارة و
تقرير مراجعي احل�سابات والت�صديق عليه عن ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2020والنظر يف املوافقة على امليزانية العمومية
لل�سنة املالية املنتهية يف  ، 2020/12/31والت�صديق عليها و
تعيني مراجعي احل�سابات وحتديد �أتعابهم لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2021والنظر يف مقرتحات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع
الأرباح ومقرتح جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة و ابراء ذمة جمل�س الإدارة وابراء ذمة مدققي احل�سابات
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االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حماكم دبي

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0003678جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007143جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :فوكرول مياه عبداملناف
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة يعمل يف حمل الع�سل الطبيعي لتجارة الع�سل واالع�شاب ال�شارقة �شارع
الزهراء حمل  5ملك احمد �سعيد �سيف بن بطي �ص.ب  1212ال�شارقة
نعلمكم �أن املدعية �شركة جمموعة الإم��ارات للإت�صاالت قد �أقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها
باالتي � :أوال  :الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة ممكنة العالن املدعى عليه به
ثانيا � :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار ( )85,675,51درهم
(خم�سة وثمانون الفا و�ستمائة وخم�سة و�سبعون درهما وواحد وخم�سون فل�سا)
ثالثا � :إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
ان��ت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/17أم���ام مكتب �إدارة ال��دع��وى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/10
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املدعى عليه  :فادي ب�سام منقار �سوري /اجلن�سية.
نعلمكم ب���أن املدعي ايهاب زه�ير الطويل  -قد �أق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أعاله
للمطالبة  .0.0حكمت املحكمة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن يرجع للمدعي مبلغا
وقدره ( 1.200.000درهم) مليون ومائة �ألف درهم مع فوائد املبلغ بن�سبة
 %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد على �أال تزيد على �أ�صل
ال��دي��ن م��ع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أت��ع��اب امل��ح��ام��اة .برف�ض م��ا زاد على
ذلك.
حرر بتاريخ - 2021/09/21 :حرر بوا�سطة املوظف
املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  121/2019/250بيع عقار مرهون

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  121/2019/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب من قا�ضي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي  955و  1708منطقة جبل علي  -دبي �شامال كافة حقوق االمتياز
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�صدة للطالب بذمة املطلوب �ضده والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب التنفيذ :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بنك الفجرية الوطني � -ص ب
 2979رقم مكاين  - 1366976169وميثله  :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ر�أ�س اخلور ال�صناعية  - 3بجانب دوار تقاطع �شارع ندى احلمر مع �شارع املنامة  - D62بجانب فرع هيئة الطرق
واملوا�صالت  -قطعة رقم  - 614 - 305هاتف رقم  - 043297777فاك�س � 043298989ص ب  - 7757دبي - 0504599990 -
abdullah@mohsen.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات ( :ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  -4102امل�ساحة - 224 :
مرت مربع  -مببلغ وقدره ( 1,900,000.00درهم)  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8257

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8284/2021
املنذر :جتاري � /شرييدان �سبي�شاليز لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر اليه  :رواد التقدم ملقاوالت البناء  -ذ م م
لذلك
يكلف املنذر املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وقدره ( )31,474درهم (واحد وثالثون اف
واربعة مائة واربعة و�سبعون درهم �إماراتي) خالل مدة اق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ
ا�ستالمه هذا واال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية التي حتفظ له
حقه واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل �أو �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل
املنذر اليهم بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي �أتعاب احلاماة.

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()8283/2021
املنذر :جتاري � /شرييدان �سبي�شاليز لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
املنذر اليه  :الكرمي لتجارة مواد البناء (ذ.م.م)
لذلك
يكلف املنذر املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وق��دره  24,098دره��م (�أربعة وع�شرون الف
وثمانية وت�سعون درهم اماراتي) خالل مدة اق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه
ه��ذا واال �سي�ضطر امل��ن��ذر الت��خ��اذ ك��اف��ة االج����راءات القانونية ال��ت��ي حتفظ ل��ه حقه
واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل �أو �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر
اليهم بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي �أتعاب احلاماة.

املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :احل�صان ال�سريع لالعمال الفنية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  5918درهم للفرته من  2021/4/30وحتى  2021/9/20وما ي�ستجد من
ايجار من تاريخ  2021/9/21حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل  30يوما من ا�ستالمه هذا االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل مع �سداد
فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه جربا
ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب من قا�ضي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي  955و  1708منطقة جبل علي  -دبي �شامال كافة حقوق االمتياز
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�صدة للطالب بذمة املطلوب �ضده والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب التنفيذ :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بنك الفجرية الوطني � -ص ب
 2979رقم مكاين  - 1366976169وميثله  :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ر�أ�س اخلور ال�صناعية  - 3بجانب دوار تقاطع �شارع ندى احلمر مع �شارع املنامة  - D62بجانب فرع هيئة الطرق
واملوا�صالت  -قطعة رقم  - 614 - 305هاتف رقم  - 043297777فاك�س � 043298989ص ب  - 7757دبي - 0504599990 -
abdullah@mohsen.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات ( :ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  -4102امل�ساحة - 224 :
مرت مربع  -مببلغ وقدره ( 1,900,000.00درهم)  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

الكاتب العدل

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

يف الدعوى رقم  2021/2502جتاري جزئي  -دبي
املدعي  :جرا�سيو�س فورتادو مولكي
بوكالة املحامي  /املجموعة القانونية حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املعلن �إليهم  /املدعي عليه االول  /روبرت جوليان فورتادو
املدعي عليه الثاين  /يونيفري�سال �ستيل (�ش م ح)
يف الدعوى رقم ( )2021/2502جتاري جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س
املوافق  2021/10/14يف متام ال�ساعة الثالثة ع�صرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ
امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري  /حممد �سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 153
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حكومة دبي
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العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إعالن عديل بالن�شر
رقم ()2021/8293

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إعالن عديل بالن�شر
رقم ()2021/8292

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()8291/2021

وزارة العدل
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000407مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه زهرة حممود حممد العنوان861575 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/08/13قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله
ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) – اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية,
بالتايل :حكمت املحكمة ب�صحة التعاقد املربم بني الطرفني بتاريخ  2008/4/30والزام املدعى
عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة واثنني وثالثني الف وخم�سمائة واثنني درهم (432,502
درهم ) باقي ثمن الوحدة ال�سكنية رقم  90206مب�شروع �سیتی تاورز برج  A1بعجمان والفائدة
القانونية ع��ن ه��ذا املبلغ بن�سبة  %5م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية يف  2018/02 11حتى
ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت باقي الطلبات .حكما قابال
لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

مقدم من املنذر  /حممد ح�سن حممد اال�ستاد احلمادي � -إماراتي اجلن�سية
املنذر �إليها /مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي – �إماراتية اجلن�سية ب�صفتها مالكة امل�ؤ�س�سة الفردية عود
الرمي لت�صميم االزياء  -رخ�صة رقم � 65389صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف عجمان.
مبا �أنه �سبق و�أن قامت املنذر �إليها ب�سحب وتوقيع ال�شيك رقم  500065على م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
مببلغ  200,000درهم من ح�سابها �سلمته للمنذر امل�ستفيد منه �إال �إنه ارتد دون �صرف .
لذلك /يخطرك املنذر مبوجب الإنذار العديل امل�صدق لدى الكاتب العدل رقم  8293/2021مبحاكم
دبي بتاريخ  01/10/2021ب�ضرورة الوفاء له بقيمة ال�شيك املبني �أعاله مببلغ  200,000درهم مع
الفائدة القانونية � %9سنوياً من تاريخ  02/10/2019وحتى ال�سداد التام خالل مهلة �أق�صاها خم�سه
�أيام من تاريخ ن�شر الإن��ذار و�إال �سي�ضطر املنذر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه
مبا فيه �إقامة الدعوى الق�ضائية و�أمر الأداء للمطالبة بذلك املبلغ وفوائده القانونية مع حتميلك كافة
الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

مقدم من املنذر  /حممد ح�سن حممد اال�ستاد احلمادي – �إماراتي اجلن�سية
املنذر �إليها /مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي � -إماراتية اجلن�سية
مب��ا �أن��ه �سبق و�أن قامت امل��ن��ذر �إليها ب�سحب وتوقيع ال�شيكني رقمي  500046على م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي مببلغ  550,000درهم و 000104على بنك �أبوظبي الوطني مببلغ  750,000درهم من
ح�سابها �سلمته للمنذر امل�ستفيد منهما �إال �إنهما ارتدا دون �صرف.
لذلك يخطرك املنذر مبوجب الإنذار العديل امل�صدق لدى الكاتب العدل رقم  .8292/2021مبحاكم
دبي بتاريخ  10/10/2021ب�ضرورة الوفاء له بقيمة ال�شيكني املبني �أعاله مببلغ  1,300,000درهم
مع الفائدة القانونية � %9سنوياً من تاريخ  02/12/2019وحتى ال�سداد التام خالل مهلة �أق�صاها
خم�سه �أيام من تاريخ ن�شر الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له
حقه مبا فيه �إقامة الدعوى الق�ضائية و�أمر الأداء للمطالبة بذلك املبلغ وفوائده القانونية مع حتميلك
كافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

مقدم من املخطر الدائن  :ترانت�س للخدمات الفنيه �ش ذ م م
TRANTS TECHNICAL SERVICES L.L.C
�ضد  /املخطر اليها (املدين)  :النجم ال�سريع للمقاوالت �ش.ذ.م.م
ALNJM ALSREAA CONTRACTING LLC
بناء عليه  ،ف�إن الدائن ميهل املدينة خم�سة �أيام من تاريخ االعالن ل�سداد قيمة ال�شيك البالغ
 77,220درهم (�سبعه و�سبعون �ألف ومائتان وع�شرون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل بتاريخ  2020/10/17وحتى متام ال�سداد وكلفتها
بالوفاء بكامل املبلغ  ،و حيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار �أمرا بالأداء لذلك التنبيه واخطار املدين
بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين كافة ر�سوم وم�صروفات التقا�ضي.
وتنبه على املدين بالعلم.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2016/ M0002579مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2017/ M0001903مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2017/ M0002369مدين (كلي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2016/ M0002338مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه مزكان نظري
حتيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2017/10/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل
 :قرار القا�ضي  :حكمت املحكمه بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعيه مبلغ
 384210دره��م والفائده القانونيه عنه بواقع %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد و الزمتها بامل�صاريف و خم�سمائه درهم مقابل
اتعاب املحاماه .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املحكوم عليه ايهم الريحاوي
نحيطكم علما ب���أن��ه ب��ت��اري��خ  2017/11/28ق��د حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف
الدعوى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�لاه ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) – اخللف
القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري -
ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ اربعمائة و�سبعة وخم�سني الف و�ستمائة
و�ستة وثالثني دره��م ( 457.363دره��م) باقي ثمن ال�شقة رقم  1108مب�شروع
�سیتی ت��اورز ب��رج  C 1بعجمان والفائدة القانونية عن ه��ذا املبلغ بن�سبة  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب
املحاماة ورف�ضت باقي لطلبات .حكما ً قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025755
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  :حمد �سلطان العوي�س – االمارات اجلن�سية  -يرغب يف البيع والتنازل
عن جزء من ح�صـته بن�سبة ( )%49من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :ح�سني جوزر
جوزر ا�صغر علي برداواال برداواال  -هندي اجلن�سية  ،يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (امل�ؤ�س�سة الفنية للمعادن)
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، ) 3323
تعديالت �أخ��رى  • :مت تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل ( ف��رع ل�شركة حملية) • مت
تغيري اال�سم التجاري من (امل�ؤ�س�سة الفنية للمعادن) اىل (الفنية للمعادن ذ م م – فرع ال�شارقة ) • مت
تغيري الن�شاط من (�صناعة ادوات الرباط ولوازمها  ،الطالء باملعادن  ،ت�شكيل املعادن) اىل (�صناعة الرباغي
وامل�سامري اللولبية وال�صواميل واملنتجات امللولبة املماثلة) .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  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025583
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حبيب الرحمن �صابري  -اجلن�سية� :أفغان�ستان  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :وحيـد الرحمن وطن دو�ست
اجلن�سية  :افغان�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (حبيب �صربي ملقاوالت النجارة امل�سلحة ) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )739590ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري وكيل خدمات  -تغيري اال�سم التجاري من (حبيب �صربي
ملقاوالت النجارة امل�سلحة ) لي�صبح (وحيـد الرحمن ملقاوالت النجارة امل�سلحة)  -وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :شركة قايد لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  3408ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف
 اخلليج التجاري  -هاتف  04/4215777 :فاك�س 06/5448819 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية ميم للتجارة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/5/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/5/20وعلى 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

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

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

اعالن بالن�شر

املرجع 262 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :بابلو �سيكدير عبدال�سالم �سيكدير ,اجلن�سية
بنغالدي�ش يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد
 :حممد ديلوار م�صطفى ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة ( الركن الذهبي لتجارة
املفرو�شات وال�ستائر) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()785593
ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تغیری وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

�إىل املحكوم عليه حممد وجد الدين ,العنوان811302 :
نحيطكم علما ب���أن��ه ب��ت��اري��خ  2017/11/27ق��د حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف
الدعوى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�لاه ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) – اخللف
القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ,ن�سرين وجد ,بالتايل  :حكمت املحكمة مبثابة
ح�ضوري ب�إلزام املدعى عليهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( 469,800درهم) اربعمائة
وت�سعة و�ستني الف وثمامنائة درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب
املحاماة ورف�ضت باقي الطلبات .حكما” قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

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

ا�سم ال�شركة  :ميم للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :قطعة ار�ض رقم تي بي  070607جممع ال�صناعات الوطنية دبي  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  873629 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1479734 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/5/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�شركة قايد لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3408ملك حيدر علي كيد
زوه�ير كيد زوه�ير بيديف  -اخلليج التجاري  -هاتف  04/4215777 :فاك�س :
 06/5448819م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025678
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيدة  /حممد ابو ال�سيد بن حممد ايوب علي – بنغالدي�شي
اجلن�سية �أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%50إىل ال�سيدة  /حممد ربيع
احل�سني حممد عبداملالك  -بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبتها ( ، )%50يف الرخ�صة
ب�إ�سم ((�صالون ديرة دبي للحالقة)) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم
 • ،)544559( :خروج �شريك � /شركاء ،و دخول �آخر � /آخرين ،وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل.
فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه /حممد رامیز ر�ؤوف على العنوان 727188 :
نحيطكم علما ب���أن��ه ب��ت��اري��خ  2017/01/18ق��د حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف
الدعوى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�لاه ل�صالح  /م�ؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�صفتها
املالكة مل�ؤ�س�سة عقار بروبرتز .بالتايل  :حكمت املحكمة  -:ب�إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي
للم�ؤ�س�سة املدعية مبلغ  391303دره��م وف��ائ��دة قانونية قدرها  %5من تاريخ
املطالبة احلا�صل يف  2016/11/16وحتى متام ال�سداد مع ت�سلمه الوحدة ال�سكنية
رقم (( - 813مب�شروع عجمان ون  -برج رقم (( ، 10و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة  .حكما قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2016/ M0002590جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه عبد النا�صر احمد
نحيطكم علما ب���أن��ه ب��ت��اري��خ  2017/10/30ق��د حكمت عليك هذه
املحكمة يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم �أع�ل�اه ل�صالح م�ؤ�س�سة العقارات
اال���س��ت��ث��م��ارة ,ب��ال��ت��ايل  :حكمت املحكمه ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب���ان ي�ؤدي
للمدعيه مبلغ  269210درهم والفائده القانونيه بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية و حتى متام ال�سداد و �ألزمته بامل�صاريف و خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماه .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025832
تنازل /بيع
حيث �أن ال�سيد  :حممد متعب �سـامل بالعامري الكتـبي – اماراتي اجلن�سية ميلك
الرخ�صة جتارية (بقالة ريف الذيـد ) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم ( )116295حيث ان ال�سيد  :حممد متعب �سامل بالعامري الكتـبي -
اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية
((بقالة ريف الذيد)) البالغة (� )%100إىلال�سيدة � :سومی اخرت جهانكري مريدها
 بنغالدي�شية اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ,وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

29
حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004086جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ ك ك
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة جلف ليمنار للتجارة �ش.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  776382درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن قرار بالتنفيذ
يف الدعوى رقم 78/2021/250:بيع عقار مرهون
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع العقار اوال:االذن بو�ضع ال�صيغية التنفيذية على عقد الرهن  -ثانيا:ا�صدار االمر
باحلجز التنفيذي على ال�شقة رقم  1010الطابق العا�شر مبنى مارينا بينكال  -منطقة مر�سى مارينا  -امارة دبي  -متهيدا
لنزع ملكيتها واالذن بالبيع باملزاد العلني وفقا الجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف ذمة املنفذ �ضده يف حدود املبلغ
الغري م�سدد من قيمة الرهن البالغ مقداره (� )644.253.44ستمائة واربع واربعون الفا ومائتان وثالث وخم�سون درهما
واربع واربعون فل�سا  -مبوجب عقد الرهن الت�أميني من الدرجة االوىل امل�سجل ر�سميا ل�صالح البنك املدعي  -ثالثا:الزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
عنوانه:امارة ابوظبي حي البطني املركز الرئي�سي بجوار امل�صرف املركزي ���ص.ب 313:ابوظبي بوكالة املحامي خلفان
الكعبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء  99الطابق  2رقم  - 204وميثله:خلفان
غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب �إعالنه � -1 :سمري �أنور انور عزيز خان خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن نوع (نوع العقار �شقة �سكنية  -املنطقة مر�سى
دبي  -رقم االر�ض  - 54رقم املبنى  -1ا�سم املبنى مارينا بينكال  -رقم الطابق  - 10رقم العقار  - 1010رقم املبنى  - 1امل�ساحة
 70.74مرت مربع  -كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة قدرها ( )644253.44درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ
يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع
مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � / SHCFICICPL2021 /0006986أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة مارلني �سوليو �شونز �شيب
ماجنمنت ذ.م.م وميثلها قانونا الوك كومار بابو انالد �شارما
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0001596أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه � :شركة مارلني �سوليو �شونز �شيب ماجنمنت ذ.م.م وميثلها قانونا الوك كومار بابو انالد
�شارما  -العنوان:عجمان  -الرا�شدية  -منطقة الب�ستان  -بالقرب من مركز �شرطة املدينة ال�شامل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة النجم ل�صناعه املركبات الكيماوية ذ.م.م وميثلها قانونا ن�سرين يو�سف اخرت
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 58710.0
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 عن ذلك ف�أنت مكلف بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة
 امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربياملقررة قانونا.

اىل املدعي عليه�:أيوب عي�س �إليا�س يحي االمارات العربية املتحدة/اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي /ح�سيب حممد كل خان باك�ستاين/اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ2021/9/12:
بعد االطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
(ثمامنائة �ستة وت�سعون الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  2021/10/7م.
املحكمة االبتدائية املدنية

اعالن بالن�شر
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
الدعوى رقم  6341ل�سنة  2021جتاري كلي ال�شارقة
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية
املرفوعة من:بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة
�ضد -1:جلف برتوكم �ش.م.ح  -2بريريت جويل �سودهري جويل  -3ا�شوك كومار جويل � -4سودهري
جويل بن �شنكر الل جويل  -5منان قل �أ�شوك قل (معلنني بالن�شر)
املدعي عليها االوىل /جلف برتوكم �ش.م.ح  ,املدعي عليه الثاين /بريريت جويل �سودهري جويل
 ,املدعي عليه الثالث /ا�شوك كومار جويل  ,املدعي عليه ال��راب��ع� /سودهري جويل بن �شنكر الل
جويل  ,واملدعي عليه اخلام�س /منان قل �أ�شوك قل  ,مدعون للح�ضور �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد الجتماع اخل�ب�رة (امل�صرفية) امل��ق��رر ع��ق��ده يف مت��ام ال�ساعة � 10:00صباحا ي��وم االثنني
امل��واف��ق 2021/10/18:وفقا للتفا�صيل املبينة اداناه:اليوم االثنني امل��واف��ق - 2021/10/18:ال�ساعة
� 10:00صباحا  ,مقر اخلبري الكائن يف ال�شارقة  -منطقة مويلح � -شارع املدينة اجلامعية  -بناية
رقم  - 976مكتب رقم  - 202للتوا�صل هاتف رقم0501663444:

اخلبري/يون�س علي املال
ع�ضو الدائرة التجارية الكلية امل�صرفية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

املنظورة يف:الدائرة الكلية العمالية االوىل رقم 34
مو�ضوع الدعوى  :قبول قيد الدعوى وت�سجيلها وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها رقم ال�شكوى العمالية MB215471059AE:ا�صدار
ت�صريح عمل م�ؤقت للمدعية لكي تعمل حيث ان املدعيه لديها اطفال وال ت�ستطيع االنفاق على نف�سها وعلى اطفالها ومل تعمل منذ فرتة
طويله خوفا من خمالفة القوانني الغاء ت�صريح العمل وبطاقة العمل ال�صادرة من وزارة املوارد الب�شرية والتوطني  ,الزام املدعي عليهم
بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )20450درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعية للمدعي عليهم باال�ضافة اىل الفوائد القانونية  %12من
تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/12/19وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:ديالرا �ساكوفا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -ور�سان الرابعة  -ميدلوك�س تاور  -الطابق � - 5شقة رقم 509
املطلوب �إعالنه  -1 :الرمال ال�سبع للخدمات الفنية � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها قبول قيد ال��دع��وى وت�سجيلها وحتديد �أق��رب جل�سة لنظرها رق��م ال�شكوى
العمالية MB215471059AE:ا�صدار ت�صريح عمل م�ؤقت للمدعية لكي تعمل حيث ان املدعيه لديها اطفال وال ت�ستطيع االنفاق
على نف�سها وعلى اطفالها ومل تعمل منذ فرتة طويله خوفا من خمالفة القوانني الغاء ت�صريح العمل وبطاقة العمل ال�صادرة من وزارة
املوارد الب�شرية والتوطني  ,الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ ( )20450درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعية للمدعي
عليهم باال�ضافة اىل الفوائد القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/12/19وحتى ال�سداد التام ال��زام املدعي عليهم
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/14ال�ساعة � 11.30ص يف القاعة رقم ()2
الطابق الثاين 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  ,بعدم اخت�صا�صها قيميا بنطر الدعوى واحالتها بحالتها اىل الدائرة الكلية باملحكمة العمالية.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/226جت��اري كلي وامل��ع��دل باال�ستئناف
رق����م 2020/2850:ا�ستئناف جت��اري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )4133245.53دره��م �شامال للر�سوم
وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) كو  .ليميتد
عنوانه:خارج الدولة وتعلن علي مكتب وكيلها القانوين احمد رم�ضان وحليمة املرزوقي حمامون  ,االمارات
 ,امارة دبي  ,بردبي � ,شارع ال�شيخ زايد  ,برج املنارة  ,طابق  30مكتب  3006مكاين.2466586507:
املطلوب �إعالنه � -1 :ساتي�ش راجيندرا �سينغ راجيندرا �سينغ رام �سينغ � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )4133245.53درهم 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

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 3353/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ وقدره ( )100.001.91درهم والفوائد القانونية %5
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .
املدعي:الدقة ل�صناعة االعمال املعدنية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -را�س اخلور  -بردبي � -شارع را�س اخلور ال�صناعية  -2مبنى ملك م�ؤ�س�سة
دبي العقارية � -شقة م�ستودع رقم 1
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة تريازو دبي ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/19:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /الدقة ل�صناعة االعمال املعدنية ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ (مائة
ال��ف واح��د دره��م وت�سعني فل�سا) وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية احلا�صل
يف 2021/9/6:وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

املخطر  :ديفايند للمقاوالت (�ش .ذ .م .م)
وع��ن��وان حمله املختار  :ام���ارة دب��ي – دي��رة – منطقة بور�سعيد ��� -ش��ارع االحت���اد  -بناية الر�ستماين -
ال��ط��اب��ق اخل��ام�����س  -مكتب  506ه��ات��ف 00971506556111 - 00971506291419 :
االر����ض���ي  - 0097142958000 :ال��ف��اك�����س  0097142855573 :ال�بري��د االلكرتوين:
 alabdoolilawfirm@gmail.comبوكالة املحامي  /ح�سن العبدويل مبوجب الوكاله رقم
املحرر  2021/1/140751بتاريخ 2021/6/26
وميثله يف التوقيع ال�سيد /عبد الرحمن زملة مبوجب الوكالة  ٢٠١٧/١٠٢٤٨٢بتاريخ 2017/5/4
امارتية اجلن�سية حنيفية كيدية ابراهيم رحمه
املخطر اليه  :املنذر �ضدها 8 :
املو�ضوع  -:مبا ان املخطر يخطركم ب�سداد  110329درهم (مائة وع�شرة الف درهم وثالث مئة وت�سع
وع�شرون درهم)خالل مهلة �أ�سبوع من تاريخه واعتبار هذا االخطار تكليفا لكم بالوفاء وفقا للقانون .ويف
حال تخلفكم عن ال�سداد فاننا �سنبا�شر الإجراءات القانونية بحقكم على م�س�ؤوليتكم ونفقتكم.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025675
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :لعل حممد ب�شكل ,اجلن�سية :باك�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /عبداملالك حاجي
عبدالر�سول -اجلن�سية  :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (باب املليحـة لتجارة االعالف)
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )738538ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه ،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

رئي�س الق�سم

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االدارية
العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -ديرة -
القرهود  -هاتف  04-2555155 :فاك�س  04-2555151 :مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية ابرايز للتجارة �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/10/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/6
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني 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

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005301أمر �أداء

�إىل :املحكوم عليه مونيا مبعروف,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح جاليجا جلوبال للخدمات اللوج�ستية �ش.ذ.م.م
 بالتايل :ن�ص احلكم  -نامر بالزام املدعي عليها ان ت���ؤدى للمدعية مبلغاوقدره( )290733دره���م (ف��ق��ط م��ائ��ت��ان وت�سعون ال و�سبعمائة وثالثة
وثالثون درهم) والزمتها بالفائدة مبقدار�%5سنويا من تاريخ قيد الدعوى
وحتي متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5360/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار �أمر اداء بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ ( )232.851.15درهم مائتان واثنني
وثالثون الف وثمامنائة وواحد وخم�سني درهم وخم�سة ع�شر فل�سا  -مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ
ا�ستحقاق الفواتري احلا�صل يف  2020/12/31ح�سب �آخر فاتورة.
املدعي:ال�سرعة لتجارة قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -الغوير  -ال�شارقة � -شارع الزهراء بناية داما�س  - 2000مبنى داما�س -
�شقة الطابق اخلام�س  - 546 -دوار الربيد املركزي  -وميثله:رقية عبداحلي علي �سيد احمد الها�شمي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب���ت���اري���خ- 2021/8/22:
اوال:انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  -ثانيا:الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )232.851.15درهم مائتان واثنني وثالثون الف وثمامنائة وواحد وخم�سني درهم وخم�سة ع�شر فل�سا
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/12/31وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021/258جتاري م�صارف جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1اقبال ابراهيم بيبال  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :دمي للتمويل ذ.م.م  -دنيال للتمويل ذ.م.م �سابقا
وميثله  :يو�سف ح�سني حممد �صالح ال�سهالوي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/12يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /اقبال ابراهيم بيبال بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )90.427.65درهم
ت�سعون الف واربعمائة و�سبعة وع�شرون درهم وخم�سة و�ستون فل�س  -والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/7/2وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025758
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب���أن ال�سيد  /حممد قيوم �شـاك غنى ,اجلن�سية :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن  %40من ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد /
حممد راكيبول ح�سن ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (دار االبداع ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )758705ال�صادرة من
دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخ��رى :ال يوجد وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

املخطـر :جامي�س باري�س ,اجلن�سية  :ايطاليا ,احمل بطاقة هوية رقم  784195764861910وب�صفته املالك للرخ�صة امل�سماه
(باراي�س �ستيل (م،م،ح) ال�صادرة من املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة بالرقم  13590العنوان  :ال�شارقة – التعاون – ند ال�شبا – �شقة
رقم  - 1002الهاتف 00971567273771 :
املخطر �إليهم� -1 :شركة ال�شرقية العاملية ) EASTERN INTERNATIONAL LLC
 -2ال�سيد� /صفوان عبدالرزاق ,هندي اجلن�سية ,هاتف رقم 065255439 – 0564124645
الربيد االلكرتوينsafwan@easternllc.ae :
 -3ال�سيد /غازي احلمال� ,سوري اجلن�سية ,هاتف رقم 065314027 – 0505056641
الربيد االلكرتوين - ghazi،hammal@easternllc،ae :العنوان  :ال�شارقة � -شارع االحتـاد – بالقرب من م�سجد املاجد
– نف�س املبنى يوجـد �صيدلية اليف  -مبنی  – CITY GATE TOWERطابق رقم 11
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ وقدره ( 39,459،54ت�سعة وثالثون �ألف واربعمائة وت�سعة وخم�سون درهما واربعة وخم�سون
فل�ساً فقط ال غري)
الوقـائـع  :نتيجـة التعامل التجاري بني املخطر و املخطر اليهم ،قام املخطر بتحرير فاتورة للمخطر اليهم بتاريخ 2021/05/19
واملبنـة بـالو�صف ادناه .وقاموا بدفع جزء من القيمة االجمالية واملبلغ املتبقي هو  39,459,54حيث انه مل يتم �سداده

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

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

ا�سم ال�شركة  :ابرايز للتجارة �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رق��م  co-working 2ملك ون �سبا�س مركز االعمال �ش.ذ.م.م
 جممع دب��ي لال�ستثمار  -ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حم���دودة  -رقمالرخ�صة  662095 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1085962 :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  2021/10/6واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/6وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة ال��ت��ق��دم �إىل امل�صفي امل��ع�ين ال�شارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية العنوان  :مكتب رقم  119ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم  -ديرة -
القرهود  -هاتف  04-2555155 :فاك�س  04-2555151 :م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبياالبتدائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0008551

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر � -إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سعود م�سعود حممد م�صبح
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :الروعة لتاجري ال�سيارات
وميثله:حممد مبارك را�شد �سامل الغفلي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/16:بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )41000درهم احدى واربعني الف درهم  -والفائدة القانونية
 %5اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2016/2/7:وحتى متام ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة  -2برف�ض طلب التعوي�ض والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

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

وزارة العدل

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن انذار عدىل بالن�شر
رقم ()8211/2021

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /اتالنت�س لل�صرافه � -2شركة �سي لنك للتجارة العامة ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :ادم مريغني حممد احمد
وميثله  :ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/3يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /ادم
مريغني حممد احمد الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعيني مبلغ وقدره ()1.090.929.50
درهم مليون وت�سعني الف وت�سعمائة ت�سعة وع�شرين درهم وخم�سني فل�سا  -مع الفائدة التجارية بواقع %5
من تاريخ قيد الدعوى احلا�صل يف  2021/1/21وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  282/2021جتاري جزئي

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن بالن�شر
 5008/2021/60امر �أداء

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6024/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 23/2021/23:عمايل كلي
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
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حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

االثنني  11أكتوبر  2021م  -العـدد 13363

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0018600
املخطـر /م�صباح عبداملنعم ابو ال�سعود م�صباح ابو ال�سعود  -م�صري اجلن�سية يحمل بطاقه هويه رقم
 784198324187412العنـوان  /ال�شارقة النهده بناية الرو�ضه  -هاتف رقم 0508454322 /
املخطر �إليه  /حممد ح�سن �سید عبداللطيف  ،اجلن�سية م�صري يحمل بطاقة هويه رقم
 784198354960373العنـوان /عجمان  -الرا�شدية  -ابراج الل�ؤلوه بلوك (� - )A 1شقه - 708هاتف
رقم 0505060943 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  30000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  30000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية
الر�صيد وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  000010مببلغ  30000درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/20
وامل�سحوب على بنك را�س اخليمة الوطني وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ
ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ
املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من
ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا �إخطار منا بذلك
الكاتب العدل

العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7203/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 3304/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )133.986درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ايبكو للزيوت  -فرع � -شركة ايبكو للم�شاريع ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى اينوك مكتب  3ملك �شركة برتول االمارات
 رقم مكاين - 1482076985هاتف - 0566749977:فاك�س� - 43724946:ص.ب.13808:املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شركة النم�ساوية العربية للخر�سانة اجلاهزة ذ.م.م � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )133.986درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11

اعالن بالن�شر
 4984/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة تريو بارتنري�س ملقاوالت البناء ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة �أك�شن العاملية خلدمات احلفر و�شفط املياه ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )91662درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0025799
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :وليد حممد على رباح  -اجلن�سية :البحرين  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :ريان رام�سي رباح – اجلن�سية :
كندا يف الرخ�صة امل�سماه (كندا لل�صناعات املعدنية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )511318ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل
القانوين من ( م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م)  -تغيري اال�سم التجاري من
( كندا لل�صناعات املعدنية ) لي�صبح (كندا لل�صناعات املعدنية ذ م م – �شركة ال�شخ�ص الواحد )
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13363بتاريخ 2021/10/11
�إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  3824ل�سنة  2021جتاري كلي ال�شارقة
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية
املرفوعة من البنك العربي املتحد  -فرع �ضد � -1 :شركة الو�سيطة الإمارات خلدمات التموين ذ
م م (معلن بالن�شر)  -2رائد توما قو�سطندي يغنم ( -معلن بالن�شر)  -3با�سل توما قو�سطندي
يغنم ( -معلن بالن�شر)  -املدعي عليه الأول � /شركة الو�سيطة الإمارات خلدمات التموين ذ م م ،
املدعي عليه الثاين  :رائد توما قو�سطندي يغنم  ،املدعي عليه الثالث  :با�سل توما قو�سطندي يغنم
 ،مدعون للح�ضور �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة (امل�صرفية) املقرر عقده يف
متام ال�ساعة � 11.00صباحا يوم الإثنني املوافق  2021/10/18وفقا للتفا�صيل املبينة ادناه
 :اليوم  :الإثنني املوافق  - 2021/10/18ال�ساعة � 11.00 :صباحا مقر اخلبري الكائن يف
 :ال�شارقة منطقة مويلح � -شارع املدينة اجلامعية  -بناية رقم ( )976مكتب رقم ()202
للتوا�صل  :هاتف رقم 0501663444 :
اخلبري /يون�س علي املال
ع�ضو الدائرة التجارية الكلية امل�صرفية
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�صحة وتغذية

Monday

اللويحة ال�سنية هي عبارة عن غ�شاء لزج عدمي اللون �أو �أ�صفر
يت�شكل بني الأ�سنان وعلى طول خط اللثة ،وهو ال�سبب الرئي�سي
للت�سو�س والتهاب اللثة وم�شاكل الأ�سنان الأخرى.و�إجماال،
ثلثي البالغني لديهم لويحات مرئية على �سن واح��دة على
الأقل ،ومعظمنا لديه نحو �ست �أ�سنان عليها طبقة من اللويحة
ال�سنية.
وتت�شكل اللويحة ال�سنية على الأ�سنان كل ي��وم ،لكن روتني
الأ�سنان املنتظم وال�شامل ميكن �أن ي�ساعد على التخل�ص منها.

30

البالك امليكروبي طبقة من البكترييا ميكن �أن تكون �ضارة جدا

ثالث خطوات يومية تخل�صنا من الرت�سبات على الأ�سنان
ويك�شف موقع "�إك�سربي�س" ع��ن كيفية تنظيف اللويحة
ال�سنية وفقا للخرباء يف  Colgateو.Dental Care
وتو�صف اللويحة ال�سنية( ،املعروفة �أي�ضا ب�أ�سماء البالك
امل��ي��ك��روب��ي �أو البيوفيلم ال��ف��م��وي �أو البيوفيلم ال�سني �أو
بيوفيلم لوحة الأ�سنان �أو بيوفيلم البالك البكتريية) ،ب�أنها
طبقة من البكترييا املرتاكمة على الأ�سنان وميكن �أن تكون
�ضارة جدا.
ومعظمنا ي�أكل الكربوهيدرات كل يوم ،وهذه الأطعمة تغذي
البكترييا وت�سبب يف �إفراز الأحما�ض.
وميكن �أن ت�ضعف الأحما�ض املنتجة مينا الأ�سنان  ،وهي
امل���ادة ال��ت��ي حتمي �أ�سنانك م��ن الت�شقق ودرج����ات احلرارة
ال�شديدة واملواد الكيميائية.
وهذا يزيد من خطر الإ�صابة بالتجاويف وااللتهابات امل�ؤملة
مثل اخلراجات ،كما �أنه يعطي الأ�سنان م�سحة �صفراء.
وت�تراك��م اللويحات ال�سنية عندما يتحد اللعاب والطعام
وال�سوائل وتلت�صق بني الأ�سنان وعلى طول اللثة.
وه���ذا ه��و ال�سبب يف �أن اللويحة ال�سنية ميكن �أن ت�سبب
املراحل املبكرة من �أمرا�ض اللثة والتهاب اللثة ورائحة الفم
الكريهة.
وتت�صلب اللويحات ال�سنية وتتقل�ص ،ما يجعل اللثة تنتفخ
وتنزف.
وتعد �إزال��ة اللويحة ال�سنية كل يوم �أم��را مهما لأنه ي�سمح
بحماية ابت�سامتك و�صحة �أ�سنانك واحلفاظ عليها.
كيفية تنظيف اللويحة ال�سنية م��ن الأ���س��ن��ان  -اخلطوات
الثالث اليومية:
وفقا لـ ،Colgateف�إن �إزالة اللويحات ال�سنية �أمر ب�سيط
مع نظافة الفم اجليدة .وقال اخل�براء�" :إن التخل�ص من
ه���ذا ال��غ�����ش��اء احل��ي��وي ال��ل��زج ���س��ه��ل .تنظيف جميع �أ�سطح
الأ���س��ن��ان مت��ام��ا ،ب�ين الأ���س��ن��ان وحت��ت خ��ط اللثة ،ميكن �أن
ي�ساعد يف �إزالة بقايا الطعام التي تغذي البكترييا .وعندما
تت�صلب اللويحات ال�سنية �إىل اجلري ،املعروف �أي�ضا با�سم
القلح ،يجب عليك زي��ارة �أخ�صائي �صحة الأ�سنان لإزالته،
لأن الفر�شاة واخليط العادي لن يفعال ذلك".
وفيما يلي ثالث خطوات حا�سمة ملنع تراكم الرت�سبات.
نظف �أ�سنانك
ي��ج��ب تنظيف �أ���س��ن��ان��ك ب��ال��ف��ر���ش��اة م��رت�ين يف ال��ي��وم على
الأقل .وتن�صح  Colgateبتنظيف الأ�سنان بالفر�شاة ملدة
دقيقتني على الأقل ملنع تراكم البكترييا وت�سو�س الأ�سنان.
وت�شرح" :ال يتطلب الأم���ر �ضغطا كبريا �أو تنظيفا قويا
بالفر�شاة لإزالة الرت�سبات� .إن ا�ستخدام فر�شاة �أ�سنان ذات
���ش��ع�يرات ناعمة وم��ع��ج��ون �أ���س��ن��ان يحتوي على الفلورايد
لتنظيف ك��ل �سن بالفر�شاة �سي�ساعد على �إزال���ة الرتاكم

وبقايا الطعام".
ويجب تنظيف جميع �أ�سطح الأ�سنان ،مبا يف ذلك الأ�سنان
الداخلية والأ�ضرا�س املوجودة يف �آخر فمك مبا�شرة.
غي نظامك الغذائي
رّ
تذكر �أن البكترييا حتب الكربوهيدرات املوجودة يف احللويات
�أو ال�صودا �أو الوجبات اخلفيفة ،لذلك قد حتتاج �إىل مراقبة
ما تتناوله ومتى تتناوله.
ويو�ضح موقع �" :Colgateإن تقليل كمية هذه الأطعمة
وامل�شروبات ،جنبا �إىل جنب مع تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة،
�أم���ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة للحفاظ على اللويحات ال�سنية حتت
ال�سيطرة  ..ق��ل��ل م��ن الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات ال�سكرية �أو
الن�شوية ،وخا�صة الوجبات اخلفيفة".
اخليط
�أ���ش��ار ف��ري��ق � Colgateإىل �أن التنظيف ب�ين �أ�سنانك
وحتت خط اللثة �أمر بالغ الأهمية لإزالة الأغ�شية احليوية
واللويحات وميكن �أن ي�ساعد يف منع التهاب اللثة وت�سو�س
الأ�سنان.
وق��ال اخل�براء" :هناك عدة �أن��واع من املنتجات التي �سيتم
تنظيفها يف ت��ل��ك الأم���اك���ن ال��ت��ي ي�صعب ال��و���ص��ول �إليها.
وميكن �أن ينحني خيط تنظيف الأ���س��ن��ان التقليدي حول
�أ�سنانك لتنظيف كل جانب من كل �سن".
وتابع الفريق" :ميكن �أن ت�صل �أع��واد الأ�سنان �إىل ما بني
الأ�سنان �إذا كان لديك تقومي الأ�سنان �أو �أي عائق �آخر �أمام
ا�ستخدام خيط تنظيف الأ�سنان".

ال�سجائر الإلكرتونية املحتوية على النيكوتني ت�سبب جتلط الدم و النوبة القلبية
�أظهرت درا�سة جديدة �أن ال�سجائر الإلكرتونية التي حتتوي على النيكوتني تت�سبب
يف جتلط الدم ،وجتعل الأوعية الدموية ال�صغرية �أقل قدرة على التكيف.
ويت�سبب ا�ستخدام ال�سجائر الإلكرتونية املحتوية
على النيكوتني يف زيادة فورية يف تكوين جلطات
ال��دم وتدهور ق��درة الأوعية الدموية ال�صغرية
على التمدد والتو�سع ،ف�ضال عن ارتفاع معدل
���ض��رب��ات ال��ق��ل��ب و���ض��غ��ط ال����دم ،وف��ق��ا للدرا�سة
املقدمة يف European Respiratory
Society
International
.Congress
ي��ق��ول الباحثون �إن ه��ذه الآث���ار م�شابهة لتلك
التي ي�سببها تدخني ال�سجائر التقليدية ،ومع
اال���س��ت��خ��دام ط��وي��ل الأم���د ،ميكن �أن ت����ؤدي �إىل
نوبة قلبية �أو �سكتة دماغية.
وق�����دم ال���درا����س���ة غ��و���س��ت��اف ل��ي��ت��ي�نن ،الطبيب
ال�سريري يف م�ست�شفى هيل�سينغبورج والباحث
يف معهد كارولين�سكا يف �ستوكهومل ،ال�سويد.
و�أج����رى ليتينن وزم��ل��ا�ؤه جت���ارب مف�صلة مع

جمموعة من  22امر�أة ورجل ترتاوح �أعمارهم
ب�ين  18و 45ع��ام��ا ك��ان��وا مدخنني عر�ضيني
ولكنهم يتمتعون ب�صحة جيدة.
ومبقارنة نتائج االختبارات ،وجد الباحثون �أن
ا�ستخدام ال�سجائر الإل��ك�ترون��ي��ة التي حتتوي
على النيكوتني خلق جمموعة م��ن التغيريات
الفورية ق�صرية املدى لدى امل�شاركني .اكت�شف
الدكتور ليتينني وفريقه زي��ادة بن�سبة 23%
يف جت��ل��ط ال����دم ب��ع��د  15دق��ي��ق��ة ،وع�����ادت �إىل
م�ستوياتها الطبيعية بعد  60دقيقة.
وكانت هناك �أي�ضا زي���ادات يف معدالت �ضربات
ق��ل��ب امل�����ش��ارك�ين(م��ن م��ت��و���س��ط  66ن��ب�����ض��ة يف
الدقيقة �إىل متو�سط  73نب�ضة يف الدقيقة)
و�ضغط ال��دم (م��ن متو�سط  108ملم زئبقي
�إىل متو�سط  117ملم زئبقي.
ووجد الباحثون �أن الأوعية الدموية للمتطوعني

�أ�صبحت �أ�ضيق م�ؤقتا بعد ا�ستخدامهم ال�سجائر
الإلكرتونية املحتوية على النيكوتني.
مل ُت�لاح��ظ ه���ذه ال��ت���أث�يرات ب��ع��د �أن ا�ستخدم
املتطوعون ال�سجائر الإلكرتونية التي ال حتتوي
على النيكوتني .ومن املعروف �أن النيكوتني يزيد
من م�ستويات الهرمونات مثل الأدري��ن��ال�ين يف
اجل�سم ،والذي بدوره ميكن �أن يزيد من تكوين
جلطات الدم.
وقال الدكتور ليتينني" :ت�شري نتائجنا �إىل �أن
ا�ستخدام ال�سجائر الإل��ك�ترون��ي��ة التي حتتوي
على النيكوتني له ت�أثريات مماثلة على اجل�سم
مثل تدخني ال�سجائر التقليدية .وهذا الت�أثري
على جلطات الدم مهم لأننا نعلم �أنه على املدى
ال��ط��وي��ل مي��ك��ن �أن ي�����ؤدي �إىل ان�����س��داد وت�ضيق
الأوعية الدموية ،وه��ذا بالطبع يعر�ض النا�س
خل��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��ال��ن��وب��ات القلبية وال�سكتات

الدماغية ".
وقال الربوفي�سور جوناثان غريف ،رئي�س جلنة
مكافحة التبغ التابعة جلمعية اجلهاز التنف�سي
الأوروبية و�أ�ستاذ طب اجلهاز التنف�سي للأطفال
وطب البيئة يف جامعة كوين ماري بلندن ،والذي
مل ي�شارك يف ال��درا���س��ة" :ت�شري ه��ذه الدرا�سة
�إىل �أن ال�سجائر الإلكرتونية التي حتتوي على
النيكوتني ميكن �أن جتعل اجللطات تت�شكل يف دم
امل�ستخدمني وجتعل الأوعية الدموية ال�صغرية
�أقل قابلية للتكيف .وهذه درا�سة �صغرية ،لذلك
ن���ود �أن ن���رى امل��زي��د م��ن الأب���ح���اث ت��در���س هذه
الت�أثريات".
و�أو�ضح" :قد ي�ستخدم بع�ض الأ�شخا�ص ال�سجائر
الإلكرتونية عند حماولة الإقالع عن التدخني ال�ضارة لل�سجائر الإلكرتونية .وهناك و�سائل الأوروبية ( ،)ERSمثل ل�صقات النيكوتني �أو
لأن��ه يتم ت�سويقها على �أن��ه��ا �آم��ن��ة ،ولكن هذه �أخرى للإقالع عن التدخني مبنية على الأدلة العلكة ،ال ت�ؤدي �إىل تعر�ض الرئتني لرتكيزات
الدرا�سة ت�ضاف �إىل الأدل��ة املتزايدة على الآثار ويو�صى بها بوا�سطة جمعية اجلهاز التنف�سي عالية من املركبات ال�سامة".
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ا�ستطاع الفنان ح�سام اجلندي �أن يلفت الأنظار ويحقق جناح كبري مب�شاركته يف
حكاية (بالورقة والقلم) ،وذلك بتج�سيده دور (رامي) الزوج امل�ستهرت بزوجته
ويهملها حتى يعود لر�شده بنهاية احلكاية ويتم�سك ويهتم بها ،مما القى �إ�شادات
اجلمهور ب�سبب متكنه من جت�سيد الدور ب�صدق ودقة �شديدة.
(ح�سام) ك�شف يف هذا احلواره عن كوالي�س م�شاركته يف م�سل�سل (�إال �أنا) ور�أيه
يف ردود الأفعال ،ويف م�سل�سالت التي ت�ضم حكايات مكونة من خم�س حلقات كما
حتدث عن �أعماله الفنية املقبلة..
�شخ�صية (رامي) خرجت ب�شكل قوي

Monday
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ح�سام اجلندي :حكاية (بالورقة والقلم) واقعية
اجلمهور يعاين من الكبت ..وم�سل�سالت الـ 10حلقات جر�أة من املنتجني

• يف ال��ب��داي��ة ..كيف ج��اء الرت�شيح ل��دورك يف م�سل�سل �إال �أن��ا بحكاية
(بالورقة والقلم)؟
 الرت�شيح جاء من امل�ؤلف �أمني جمال هو من ر�شحني للمخرج حممدبكري،
وبالفعل مت اختياري وبد�أنا الت�صوير على الفور ،ولكن �صورنا
يوم واحد فقط مع املخرج حممد بكري ومنعته ظروف
�إ�صابته بفريو�س كورونا ا�ستكمال مهمة الإخراج
ليتوىل �أ�سامة عرابي الإخ���راج ،وب�صراحة
االث��ن��ان خم��رج�ين مبدعني وا�ستمتعنا
بالعمل معهم جدا.
• ما �سبب موافقتك للم�شاركة يف
احلكاية؟
يف احلقيقة �سبب موافقتي على العمل
ه���و �أن احل����دوت����ه اج��ت��م��اع��ي��ة ويناق�ش
ق�ضايا مهمة ،بالإ�ضافة �إىل طريقة كتابة
ال�سيناريو الذي جعل كل امل�شاركني بالعمل
�أبطاله،
فبالن�سبة يل �أنا بطل حدوتي وهي زوج وزوجته
التي ج�سدتها يا�سمني �سمري ونتعامل �سو ًيا يف
حياة زوجية بحتة ،ولكن هذا الزوج يرف�ض فكرة
م�شاركة �شريك حياته يف اتخاذ �أي قرار،
بعدما ك��ان ه��و �صاحب ال��ق��رار الأول والأخ��ي�ر ،مما
جعله ي�شعر بالرنج�سية،
وعدم ال�شعور بزوجته و�إهماله و�شعوره بالثقل
جت��اه��ا ،ف���أ���ص��ب��ح ال����دور يلعب على
النف�سية ،وم�ؤلفي العمل
حم�������م�������د اب�������و
ال�����������س�����ع�����د

و�شريف ي�سري و�أم�ي�ن جمال ا�ستطاعوا كتابته بحرفية �شديدة ،وانا
ا���س��ت��ط��اع��ت �أن �أمت��ك��ن م��ن ال�شخ�صية وم��ع��رف��ة مفاتيحها مم��ا جعل
ال�شخ�صية واقعية وموجودة بن�سبة  80%مبعظم البيوت امل�صرية.
• كيف ح�ضرت ل�شخ�صية رامي؟
 �شخ�صية رامي تركيبتها تركيبة عاديةوه��ي �شاب تخرج من جامعته وعمل
يف مكان ما،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل �أن������ه م����ن عائلة
حم���ت���رم�������ة وحم�������ب�������ة ل����ل����خ��ي�ر،
و�ساعدوه يف حياته املهنية،
وتبد�أ ق�صته يف العمل بداية
م����ن �أن�������ه م����ت����زوج م����ن فتاة
حم�ترم��ة وج��م��ي��ل��ة ولكنها
دائ��� ًم���ا ت��ل��وم��ه ع��ل��ى نزوله
لأ���ص��دق��ائ��ه وت��ط��ال��ب��ه ب�أن
ي��ج��ل�����س م��ع��ه��ا لأن���ه���ا ترى
�أن الأول��وي��ة لها ،وهنا تبد�أ
امل�شكلة فعلى امل��دى الطويل
يجعل ال���زوج ي�شعر باالختناق
وي�����ري�����د �أن ي����ك����ون ل�����ه م�ساحته
ال�شخ�صية،
ول���ك���ن ي��ف��ه��م��ه اجل���م���ه���ور يف البداية
ب������أن�����ه ����ش���خ�������ص ن���رج�������س���ي و�أن���������اين،
فاحلقيقة كان �صراع ممتع
ل���ل�������ش���خ�������ص���ي���ة،

كرمي عبدالعزيز :
(كرية واجلن) �أحداث
و�شخ�صيات حقيقية
فيما �أعلن املخرج امل�صري مروان حامد عن �أنه يعمل وفريق عمل فيلم (كرية واجلن)،
على �إنهاء امل�شاهد املتبقية منه ،ليدخل مرحلة املونتاج قريباً وحتديد موعد عر�ضه،
قال الفنان كرمي عبدالعزيز �إنه ي�سابق ومن معه الزمن لالنتهاء من امل�شاهد
املتبقية( ،وكانت املحطة قبل الأخ�يرة يف املجر ،وخ�لال �أي��ام ينتهي
الت�صوير بقيادة املخرج حامد).
و�أ����ض���اف( :ان��ت��ظ��روا �شخ�صية خمتلفة يف فيلم
ي��ح��ك��ي �أي����ام����اً م��ه��م��ة يف ت���اري���خ م�����ص��ر ،ومن
خ�ل�ال �أح�����داث و�شخ�صيات حقيقية ،وهو
عمل مهم عن ث��ورة العام  ،1919و�أمتنى
�أن ينال �إع��ج��اب اجل��م��ه��ور) ،الف��ت��اً �إىل �أن
ال��ع��م��ل ي�ضم نخبة ك��ب�يرة م��ن النجوم
و�ضيوف ال�شرف.وي�شارك عبدالعزيز
يف ب��ط��ول��ة (ك��ي��رة واجل����ن)،ك����ل من
�أحمد عز ،هند �صربي� ،سيد رجب،
عارفة عبدالر�سول� ،أحمد مالك،
ع��ل��ي ق��ا���س��م ،ت��ام��ر نبيل وحممد
ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م ،وه����و م���ن ت�أليف
�أح����م����د م�������راد ،و�إن�����ت�����اج �شركة
�سيرنجي.

خا�صة و�أن هناك �صراع �آخر وهي �شقيقته التي تقع يف م�شكلة االبتزاز حيث كانت �شخ�صية (رامي) م�ستفزة مما جعل اجلمهور ينهال بال�شتائم
والهاكر وه��و يحاول �أن ي�ساعدها ،لذلك �أعترب �أن ال�شخ�صية تركيبة عليه يف خمتلف ال�صفحات،
خرجت ب�شكل قوي.
خا�صة و�أن هناك قاعدة كبرية من ال�سيــــدات �أك��دوا �أنهـــــم يعانوا من
�أزواجهـــــــم املت�شــــــــابهني مع �شخ�صية رامي ويف املقابل هناك من يعلق ب�أن
• كيف كانت �أجواء كوالي�س الت�صوير؟
الزوجة واجب عليهـــــــــا �أن تهتم ب�أمور املنزل وترتك م�ساحة لزوجها مما
 �سعيد جدًا مل�شاركتي يف هذا العمل والتعاون مع جنوم حمرتمني وعلى فتح �أبواب للمناق�شات وت�ضارب الأراء ،فوجدت �أن هناك كبت كبري منخلق ،ومع �شركة �أروما التي حر�صت على توفري كل الإمكانيات الالزمة اجلمهور ويعانوا من هذه امل�شكلة.
خلروج العمل على �أكمل وجه،
وك��ان��ت كوالي�س العمل مليئة ب��احل��ب والتفاهم وروح التعاون • ،كيف ترى ت�أثري حكايات امل�سل�سالت التي ت�ضم �أكرث من ق�صة على
وعملت خالل العمل مع خمرجان يدركان ما يفعال وعلى اجلمهور؟
�أع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ن اخل��ل��ق وال��ت��ف��اين يف ال��ع��م��ل و�شعرت � -سعيد جدًا الجتاه �شركات الإنتاج لهذه النوعية من الدراما التلفزيونية
باالرتياحية معهم وهما حممد بكري و�أ�سامة عرابي،
والتي اعتربها دراما حياتية،
�أما الفنـــــانة ي�ســـــــرا فهي فنـــــــانة جميلـــة وان�سيابية ،فيها م�ضمون ول��ه��ا ه��دف ور���س��ال��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا تعترب تنبيه
و�أوجــــــه ال�شكر لكل فريق العمل �سواء �أمام الكامريا للمجتمع للحفاظ على القيم واملباديء والأخ�لاق املعتادة والتي تربينا
�أو خلفها وامل���ؤل��ف �أمـــــني جمـــــال ال��ذي ي�ؤمـــــن عليها ،واالب��ت��ع��اد ع��ن ارت��ك��اب اجل��رائ��م والتنمر وال�����س��رق��ة والتج�س�س
مب��وه��ب��ت��ي وي��ح��ر���ص دائ��� ًم���ا ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��ح��ي يف وغريها من الق�ضايا ال�شائكة.
الأدوار املنا�سبة.
• ما ر�أيك يف م�سل�سالت اخلم�س وع�شر حلقات؟
• ما ر�أيك يف ردود الأفعال؟
 �أجدها ج��ر�أة من املنتجني وخطوة مهمة جدًا ل�صالح املجتمع ف�أراها ب�صراحة ردود الأفعال كانت قوية و�أ�سعدتني �أنها تعمل على جتديد الأفكار املجتمعية التي تنحرف عن مبادءها كماب�����ش��دة ،وت��ف��اج��ئ��ت ح��ي��ث ���ش��ارك��ت يف م�سل�سل ذكرت من قبل،
(�سل�سال ال��دم) بجميع �أج���زا�ؤه وظل يعر�ض بالإ�ضافة �إىل �أنها تتيح الفر�ص ملعظم الفنانني للم�شاركة يف �أعمال فنية
مل���دة � 4أع�����وام ،ول��ك��ن مل ي�لاق��ى نف�س ردود خمتلفة وهادفة ،وخروج وجوه جديدة وجنوم �صاعدة ،لذلك �سعيد بهذه
الأفعال من جهة الكاركرت،
اخلطوة.

�أحمد �شاكر :لن �أح�صر نف�سي يف �أدوار ال�شر
�أك���د ال��ف��ن��ان �أح��م��د ���ش��اك��ر عبد
ال��ل��ط��ي��ف ح��ر���ص��ه ع��ل��ى تقدمي
�أدوار خمتلفة ت�ب�رز موهبته
وق����درات����ه ال��ف��ن��ي��ة ،الف���ت���ا �إىل
�أن�����ه ي�����س��ع��ى ح��ال��ي��ا م���ن خالل
ال��درام��ا وال�سينما �إىل تقدمي
�أدوار خم��ت��ل��ف��ة وغ�ي�ر منطية
لتخرج فيها �إمكانياته ب�شكل
م��غ��اي��ر ع��ن ال�����ص��ورة النمطية
التي يعرفها عنه اجلمهور ولن
يح�صر نف�سه يف تقدمي �أدوار
ال�شر.
وق����������ال �أح������م������د �����ش����اك����ر عبد
اللطيف -يف ت�صريحات لوكالة
�أن��ب��اء ال�شرق الأو���س��ط�" :إنني
�أع�شق التمثيل و�أمتلك �أدواتي
و�أحب �أن �أوظفها خلدمة الدور
ال��ذي �أج�سده" ،م�شريا �إىل �أن
دور ال�ضابط "حممد عوي�س"
ال��������ذي ج���������س����ده يف م�سل�سل
"االختيار � "2آخ��ر م�شاركاته
يف ال���درام���ا ك���ان حت��دي��ا كبريا
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه ،خ��ا���ص��ة يف ظل
اع��ت��ي��اد اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ظهوره
يف منط حمدد من الأدوار التي
يغلب على مالحمها الطيبة،
ومل يكن قدم �أدوارا لل�شر بعمق
على م��دار م�����ش��واره ،الفتا �إىل

�أن املخرج بيرت ميمي ،اختاره
لأداء تلك ال�شخ�صية وهو يعلم
�إم��ك��ان��ي��ات��ه ج��ي��دا وراه����ن على
جناحه.
و�أ����ض���اف �أن����ه �سي�سعى جاهدا
خالل املرحلة املقبلة ال�ستثمار
ال��ن��ج��اح ال��ك��ب�ير ال�����ذي حققه
بتج�سيده �شخ�صية ال�ضابط
اخل��ائ��ن "حممد عوي�س" من
خ��ل��ال ان���ت���ق���اء �أدوار تعطي
ل��ه م�����س��اح��ة ك��اف��ي��ة ل��ي��ع�بر عن
�إم��ك��ان��ات��ه ك��م��م��ث��ل ،ك��ا���ش��ف��ا عن
اجتاهه �إىل ال�سينما من خالل
م�����ش��ارك��ت��ه يف ع��م��ل �سينمائي
جديد ،يقوم بت�صوير م�شاهده
ح���ال���ي���ا ،راف�������ض���ا ال��ك�����ش��ف عن
تفا�صيله احرتاما لن�ص العقد
املربم مع جهة الإنتاج.
وع�����ن �إم���ك���ان���ي���ة م�����ش��ارك��ت��ه يف
امل�����س��رح ،ق��ال �أح��م��د �شاكر عبد
اللطيف� ،إن فكرة امل�شاركة يف
عمل م�سرحي �أمر م�ؤجل متاما
حاليا ،خا�صة �أن امل�سرح يحتاج
�إىل وق����ت ط��وي��ل لال�ستعداد
والتح�ضري للربوفات ،ف�ضال
ع��ن ت���أث�ير �أزم����ة ك���ورون���ا على
حجم اجل��م��ه��ور ال���ذي يح�ضر
العرو�ض امل�سرحية.
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طبيبة تبدد وهما �شائعا عن الوقاية من �أمرا�ض الربد
�أع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة �آن����ا ���س��اف��ون��وف��ا� ،أخ�����ص��ائ��ي��ة الت�شخي�ص
املخربي ال�سريري� ،أن الفيتامينات ال تعترب دواء جلميع
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي.
ودح�ضت الأخ�صائية ،الوهم ال�شائع الذي يفيد ب�أن تناول
املواد البيولوجية الفعالة ،يقي من �أمرا�ض الربد يف ف�صل
اخلريف.
ووفقا لها ،تناول فيتامينات  Cو  Dوالزنك للأغرا�ض
الوقائية غري فعال .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من املهم مراعاة
جرعة املكمالت الغذائية.
وت�ضيف ،ي�ؤثر توازن الربوتينات والدهون والكربوهيدرات
يف عمل منظومة املناعة .لأن  80باملئة من منظومة املناعة

عالمات ت�شري �إىل النوع
الثاين من مر�ض ال�سكري

فوائد الفجل
ت�������س���ه���ي���ل عمليةاله�ضم
ت��ن��ظ��ي��ف اجل�سممن ال�سموم
حت���������س��ي�ن �صحةاجللد
معالج لل�شعرتنظيم ال�ضغطتنظيم ال�سكري���خ���ف�������ض ن�سبةالكولي�سرتول
حماربة ال�سرطان�أمرا�ض نق�ص املناعةحماربة الربوم�شاكل ال�صدرال�صداعيعالج الأرقيحرق الدهون الزائدة خا�صة يف مناطق الأرداف والو�سطي�ساعد يف �إنقا�ص الوزني�ساعد على تطهري الكبد-يعمل على تنقية الب�شرة.

• ما ال�شيء الذي ال يتحدث و�إذا جاع يكذب و�إذا �شبع �صدق؟
ال�ساعة.

• ما ا�سم ميكانيكا الأج�سام ال�ساكنة؟
الإ�ستاتيكا.

• متى مت عقد �صلح احلديبية؟
 6هجر ًيا.

• متى كانت �أوىل الرحالت �إىل الف�ضاء؟
عام 1961م.

• من الذي �إكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى؟
�إبن النفي�س.

تعتمد على ن�شاط الأم��ع��اء .لذلك يجب منع ح��دوث �أي
ا�ضطراب يف عمل الأمعاء.
وتقول" ،يجب �إعطاء الأف�ضلية �إىل املواد الغذائية الطبيعية
املتوفرة يف ب��داي��ة اخل��ري��ف .كما يجب ت��ن��اول اخل�ضروات
الطازجة يوميا" .بح�سب "رو�سي�سكايا غازيتا".
وت�ؤكد الأخ�صائية ،على �أنه بالإ�ضافة �إىل مكافحة جائحة
"كوفيد ،"-19يجب منع انت�شار وباء الإتفلونزا .ومن �أجل
ذلك يجب التطعيم يف �سبتمرب �أو �أكتوبر .وهذا التطعيم
م��ه��م ب��ال��درج��ة الأوىل ل��ك��ب��ار ال�����س��ن والأط���ف���ال والن�ساء
احلوامل .لأن هذه املجموعة مع ّر�ضة عادة مل�ضاعفات عند
الإ�صابة بالإنفلونزا.

امر�أة مت�شي مع طفلة بجانب عدد كبري من احلمام على تقاطع طرق يف نيودلهي.ا ف ب

تعترب منظمة ال�صحة العاملية النوع الثاين من مر�ض ال�سكري� ،أحد
الأمرا�ض التي تقهر الإن�سان �أمام "كوفيد."-19
وي�شري الأطباء �إىل �أن امل�صابني باملر�ض عادة ال يعلمون ب�إ�صابتهم .فكيف
نحدد الإ�صابة بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري؟ وكيف ي�ؤثر تطوره يف
م�سار مر�ض "كوفيد"-19؟
وي�شري الدكتور �سريغي �أغابكني يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن مر�ض
ال�سكر ،داء مزمن ي�صاحبه ا�ضطراب يف عملية التمثيل الغذائي لدى
ال�صغار والكبار ونق�ص الأن�سولني ،ما ي�سبب ارتفاع م�ستوى الغلوكوز يف
الدم .ويحذر من عواقب النوع الثاين لل�سكري.
ووفقا له ،عواقب النوع الثاين ملر�ض ال�سكري الأكرث انت�شارا ،هي احت�شاء
ع�ضلة القلب واجللطة الدماغية واع��ت�لال ال�شبكية ال�سكري (�ضعف
ال��ر�ؤي��ة وال��ع��م��ى) ،وق�صور الكبد وب�تر الأط����راف ،وال�شكل احل��اد مل�سار
"كوفيد ،"-19وقد ي�ؤدي �إىل الوفاة.
وي�ضيف مو�ضحا ،ازداد عدد امل�صابني بالنوع الثاين من ال�سكري خالل
فرتة اجلائحة.وذلك �أوال ،ب�سبب العزلة الذاتية "ال�شخ�ص معزول يف
البيت ي�شاهد برامج التلفزيون و"ي�أكل الإجهاد" .وثانيا ،ع��دم رغبة
النا�س يف اخل�ضوع للفحو�صات الطبية ال�سنوية.
وت�شري الدكتورة مارينا مك�سيموفا� ،أخ�صائية الغدد ال�صماء� ،إىل �أن
العالمات املبكرة التي ت�شري �إىل الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري
ه��ي ،يف البداية ال�شعور بالتعب املفاجئ وال�ضعف والتعرق والرجفة
واخلفقان .وعند تكرر هذه العالمات يظهر القلق والتهيج وا�ضطرابات
عاطفية والرغبة بالبكاء.
وت�ضيف ،يرافق تطور املر�ض ال�شعور الدائم بالعط�ش وجفاف الفم و�سوء
التئام اجل��روح واحلكة اجللدية وال�شعور باجلوع وفقدان ال��وزن وفقر
الدم وتنمل ووخز يف الأطراف ،وكرثة التبول ليال (�أكرث من مرتني).
فماذا نعمل؟ هل نقلل من تناول ال�سكر؟ وفقا للدكتور �أغابكني ،هذا لن
يعطي نتائج ملمو�سة وجيدة ،لأن الكربوهيدرات الب�سيطة يف متناول
اجلميع يف كل مكان ،فمثال  ،حتى علبة الكات�شب القيا�سية حتتوي على
 70غراما من ال�سكر.
لذلك ين�صح ب�ضرورة حتليل الدم دوريا ملعرفة م�ستوى ال�سكر واالهتمام
بالنظام الغذائي.

• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض
�أمينية �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.
•هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي�ش ّوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا .
• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.

حيوانات الغابة والعا�صفة
يحكي ان��ه يف ق��دمي الزمان كانت حيوانات الغابة كلها حتمل لونا واح��دا فقط هو اللون االبي�ض ومل يكن
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى  ..ويف يوم
هبت عا�صفة �شديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�صيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا
ب�شدة جرى اال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج فظل �سجينا لتك
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�صان اال�شجار املتداخلة
ومل ي�ستطع اخل��روج �،صديقتنا الزرافة اجلميلة اخ��ذت جتري وهي تبحث عن ابنتها ال�ضائعة وكانت تدب
اقدامها يف الطمي بقوة فيتطاير على ج�سدها املم�شوق اجلميل ويت�سخ لكنها مل تهتم واختب�أ القرد فوق
اال�شجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �شاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي
بالطمي الرمادي واال�سود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�شتوي مبكرا اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها
الفيل فك�سر ظهرها لكنه ت�أ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �صمغية ا�ستطاعت بها ان تل�صق
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ستمر الو�ضع كر
وفر حتى ه��د�أت العا�صفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج اال�سد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا
اللون ،الت�صق الطمي بج�سد الزرافة فمنحها هذا ال�شكل اجلميل اما االغ�صان فقد جعلت النمر خمططا
والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا
ف�أعجب جدا بهذا ال�شكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل
جذوع اال�شجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع اال�شجار على جلده فاكت�سب
لونا الب�أ�س به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�ضرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�شتوي
فقد احتفظ بجلده االبي�ض وا�صدقا�ؤه احتفظوا بلون الطمي  ...االن الكل معجب ب�شكله ولوال العا�صفة
ال�ستمرت احليوانات بي�ضاء .

