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حقنة اأج�ضام م�ضادة تظهر جناعة مذهلة يف العالج من كورونا
من  متكنت  "اأ�سرتازينيكا"  �سركة  اأن  حديثة،  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
 ،"19 "كوفيد  مر�ض  �سد  كبري  ب�سكل  فعالة  ع��اج  حقنة  تطوير 
و�سط اآمال باأن حتد من الوفيات واحلاالت احلرجة التي تنجم عن 
فاإن هذه احلقنة  نيوز" الربيطانية،  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب  الوباء. 
التي جرى تطويرها من قبل "اأ�سرتازينيكا" متت ت�سميتها علميا ب�" 

امل�سادة. االأج�سام  من  مزيجا  ت�سم  AZD7442" وهي 
ال��والي��ات املتحدة ل��دى هيئة  ويف وق��ت �سابق، ج��رى تقدمي طلب يف 
العقار  لهذا  ال��ط��ارئ  باال�ستخدام  ال�سماح  اأج��ل  وال���دواء من  ال��غ��ذاء 

مبثابة "عاج وقائي".
يوم  عنها،  الك�سف  ج��رى  التي  ال�سريرية  التجارب  نتائج  واأظ��ه��رت 
الوقاية من تدهور  اأظهر جناعة كبرية يف  دواء احلقنة  اأن  االثنني، 
باأعرا�ض  و�سعروا  بكورونا  مر�سوا  الذين  االأ�سخا�ض  ل��دى  احلالة 
متو�سطة. واأبانت النتائج اأن من اأخذوا الدواء حت�سنوا ب�سكل اأف�سل 
مقارنة باأ�سخا�ض �ساركوا يف الدرا�سة واأعطيت لهم جرعة وهمية ال 
ت�سم اأي دواء اأو ما يعرف يف الطب ب�"البا�سيبو". واأوردت الدرا�سة اأن 
جرعة واحدة من الدواء عن طريق احلقن تخف�ض خطر امل�ساعفات 
مقارنة  املئة،  يف   50 19" بواقع  "كوفيد  ب�سبب  امل��وت  اأو  ال�سديدة 

باالأ�سخا�ض الذين مل ياأخذوا العقار.

ماذا تعرف عن دواء احلبة ال�ضحرية �ضد كورونا؟
تقّدمت �سركة مريك لاأدوية بطلٍب لهيئة الدواء والغذاء االأمريكية 
امل�ساد  "مولنوبريافري"  ل��ع��ق��ار  ال���ط���ارئ  ب��اال���س��ت��خ��دام  للت�سريح 
لفريو�ض كورونا. وبح�سب رويرتز فاإنَّ ت�سريح هيئة الدواء والغذاء 
ال�سريرية  االإدارة  تغيري  يف  ي�ساعد  "رمبا"  ال��ط��ارئ  لا�ستخدام 

لفريو�ض كورونا امل�ستجد؛ حيث اإّنه باالإمكان تناول العقار يف املنزل.
فريو�ض  من  ال�سفاء  معدالت  ارتفاع  يف  مولنوبريافري  عقار  و�ساهم 
متو�سطة  اإ�سابتهم  تكون  الذين  للمر�سى  باملئة   50 بن�سبة  كورونا 

وخفيفة، بح�سب بيان ل�سركة مريك �سادر ال�سهر املا�سي.
وت�سري رويرتز اإىل اأنَّ فعالية العقار اأّثرت ب�سدة على ح�س�ض �سركات 
ت�سنيع لقاحات فريو�ض كورونا، واأدت ل�سراعات بني الدول مبا فيها 
"مريك"  اتفاقيات مع  ماليزيا وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة لتوقيع 
االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  وافقت  املا�سي،  يونيو  ويف  للعقار.  املنتجة 
جو بايدن على �سراء مولنوبريافري بقيمة 1.2 مليار دوالر، وقالت 
العقار  من  اإجمالية  جرعة  مايني   10 اإن��ت��اج  تتوقع  اإنها  ال�سركة 
عدة  م��ن  واح���ًدا  مولنوبريافري  عقار  ويعترب   .2021 ع��ام  بنهاية 

اأدوية م�سادة للفريو�سات قيد التطوير اأو االختبار حالًيا.

�ضركة ت�ضمم اأزياء �ضديقة للبيئة للهالووين
املاب�ض  من  جمموعة  الربيطانية   Morrisons �سركة  اأطقت 
املعاد  البا�ستيكية  ال��زج��اج��ات  م��ن  امل�����س��ن��وع��ة  للبيئة  ال�����س��دي��ق��ة 

تدويرها.
حماولة  يف  بذلك،  تقوم  جتارية  �سركة  اأول  اإنها  موري�سونز  وتقول 
هي  "النفايات  قائلة  ا�ستدامة  اأك��ر  رع��ب��اً  ال��ع��ام  ليايل  اأك��ر  جلعل 

ال�سيء االأكر رعباً يف عيد الهالوين".
وت�سمل املجموعة ت�ساميم على �سكل ذئب ومومياء وهاري بوتر. وعلى 
وا�ستخدامها  الغ�سالة  يف  االأزي���اء  ه��ذه  غ�سل  ميكن  �سابقاتها،  عك�ض 
مرة اأخرى، وحتى ال�سماعات م�سنوعة من الورق املقوى، حيث يتم 

التخل�ض من االإ�سدارات البا�ستيكية واملعدنية.
مرة  ارت���داوؤه���ا  يتم  الهالوين  ماب�ض  معظم  اأن  االأب��ح��اث  ووج���دت 
االأم��ر يف  بها  ينتهي  البولي�سرت،  والأنها م�سنوعة من  واح��دة فقط، 
مكب النفايات بداًل من م�سانع اإعادة التدوير. و�سيتم احل�سول على 
االأقم�سة امل�ستخدمة يف االأزياء بن�سبة %100 من م�سادر طبيعية، 
بح�سب  با�ستيكية،  زج��اج��ات  م��ن  م�سنوًعا  �سيكون  بولي�سرت  واأي 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية.
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اأر�ض الدينا�ضورات يف يوتا الأمريكية عادت حممية 
جو  الرئي�ض  الإبطال  االأمريكيني  املتحجرات  علماء  اأو���س��اط  االرت��ي��اح  ع��ّم 
بايدن قرار �سلفه دونالد ترامب تقلي�ض م�ساحة حممية غراند �ستريكاي�ض 
اإي�سكاالنته يف والية يوتا، اإذ اأن اجلزء الذي برته الرئي�ض ال�سابق من هذا 
انتظار  يف  باحلماية،  يتمتع  ع��اد  الدينا�سورات  مبتحجرات  الغني  املوقع 
اأو  ال��ق��رون  الثاثية  العماقة  للحيوانات  العظمية  الهياكل  اكت�ساف 

الرتاي�سرياتوب�ض التي يحويها.
 2017 اأع��اد يف نهاية العام  وتراجع بايدن اجلمعة عن قرار �سلفه الذي 
اإتاحة  بهدف  يوتا،  والي��ة  يف  اثنتان  بينها  حممية،  مناطق  ث��اث  حتديد 
بع�ض االأرا�سي لا�ستخدامات التجارية كالتعدين ، مما اأثار ا�ستياء دعاة 

حماية البيئة وقبائل ال�سكان االأ�سليني وعدد من الباحثني.
املحمّي  اإي�سكاالنته  �ستريكاي�ض  غراند  ملوقع  اأت��اح  االإج���راء،  هذا  وبالغائه 
7500 كيلومرت مربع، بعدما  البالغة حوايل  ا�ستعادة م�ساحته االأ�سلية 

كان ترامب قّل�سها اإىل اأربعة اآالف.
50 عاما تقريباً جيم  ا�ستك�سف املنطقة قبل  وقال عامل احلفريات الذي 
م�سهور  �ستريكاي�ض  غ��ران��د  "موقع  اإن  ب��ر���ض  فران�ض  لوكالة  كريكاند 
كنت  اكت�سفتها.  كنت  علّي  ا�ستبعدوا مناطق عزيزة  "لقد  واأ�ساف  عامليا". 

اأخ�سى اأن تت�سرر".
يوتارابتور يف ت�سعينيات القرن  واأو�سح كريكاند الذي اكت�سف خ�سو�ساً 
العامل  يف  املعروفة  الدينا�سورات  من  املئة  يف  ع�سرة  "نحو  اأن  الع�سرين 
القليلة  امل��ن��اط��ق  اأن  امل��ت��ح��ج��رات  ع��ل��م��اء  وي���رى  يوتا".   م��ن والي���ة  ت��اأت��ي 
امل�سابهة يف العامل ال ت�ساهي جبال يوتا ال�سخرية يف هذا املجال. فخال 
الع�سر الطبا�سريي االأعلى العائد اإىل ما بني 100 مليون �سنة اإىل 66 
مليوناً، مبا�سرة قبل انقرا�ض الدينا�سورات، كانت كل اأنواع الدينا�سورات 
والثدييات تعي�ض يف هذه املنطقة. وال يزال تنوع العظام املدفونة يف املنطقة 

ووفرتها يده�سان الباحثني، ف�سًا عن جودة حفظها.

بلدة اأ�ضرتالية متنح اأرا�ضي جمانية 
اأ���س��رتال��ي��ة ع��ر���س��اً مغرياً  ق��دم��ت ب��ل��دة 
بناء  ي��رغ��ب��ون يف  ال���ذي���ن  ل��اأ���س��خ��ا���ض 
منزل اأحامهم يتمثل يف منحهم اأرا�ٍض 
م�ستعدين  يكونوا  اأن  ب�سرط  جمانية، 
للعي�ض يف هذه البلدة ال�سغرية التي ال 

يزيد عدد �سكانها عن 800 �سخ�ض.
الذي  �ساير،  كيلبي  بلدة  جمل�ض  يقدم 
غرب  كيلومرت   1000 ب��ع��د  ع��ل��ى  ي��ق��ع 
كل  قيمة  تبلغ  اأرا����ضٍ  بري�سبان،  مدينة 
منها 12500 دوالر لاأ�سخا�ض الذين 

يرغبون يف بناء منازل يف املنطقة.
تهدف هذه اخلطة لت�سجيع الراغبني يف 
االنتقال اإىل البلدة لبناء منازل جديدة، 
امل��دي��ن��ة م���ن ع���دم توفر  اأن ع��ان��ت  ب��ع��د 
عدد  قلة  وم��ن  لاإقامة،  كافية  م�ساكن 

�سكانها لعدة عقود.
وال ت�سمل هذه املنحة بلدة كيلبي فح�سب، 
بل ت�سمل جميع البلدات التابعة ملجل�ض 
اإرومانغا،  بلدة  ذلك  كيلبي، مبا يف  بلدة 

واأدافيل، وتومباين، وت�سيبي.
وكان جا�سنت هانكون، الرئي�ض التنفيذي 
مل��ج��ل�����ض ب��ل��دة ك��ي��ل��ب��ي ���س��اي��ر، ق���د واجه 
توليه  عند  ل��ه،  منزل  اإي��ج��اد  يف  �سعوبة 
املن�سب وا�سطر للعي�ض يف قرية قريبة 

خال االأ�سهر ال�ستة االأوىل.

كيف حتدد الوقت 
املنا�ضب للنوم ؟ �ص 23

خطر كبري على �ضحتك 
اإذا حب�ضت العطا�ض

للعطا�ض  ال�سماح  ب�سرورة  حتذيًرا  االأطباء  اأ�سدر  ال�سائع،  ال��ربد  مو�سم  يف 
باحلدوث ب�سكل طبيعي، الأن حماولة حب�سه قد توؤدي اإىل مزيد من امل�ساكل 

ال�سحية.
ومن النادر حدوث اآثار جانبية من حب�ض العطا�ض، لكن ذلك ميكن اأن ي�سبب 
اإ�سابات خطرية، حيث يحاول العطا�ض مغادرة اأنفك ب�سرعة ت�سل اإىل 100 

ميل يف ال�ساعة.
يف  لي�سرت  جامعة  م�ست�سفى  يف  واحلنجرة  واالأن���ف  االأذن  اأخ�سائيو  وح��ذر 
مناورة  هو  والفم  االأن��ف  �سد  طريق  عن  العطا�ض  وق��ف  "اأن  من  بريطانيا 
خطرية ويجب جتنبها. وقد يوؤدي ذلك اإىل م�ساعفات عديدة، مثل احتبا�ض 
الهواء يف ال�سدر بني كلتا الرئتني، وثقب طبلة االأذن، وحتى متزق االأوعية 

الدموية الدماغية، وهي عبارة عن اأوعية دموية مت�سخمة يف الدماغ".
وحذر االأطباء من اأنه قد ينتهي بك االأمر مع متزق طبلة االأذن اإذا قمت ب�سد 
اأنفك اأثناء العطا�ض، حيث يتم حتويل الهواء الذي يحاول اخلروج من اأنفك 

اإىل االأنبوب الذي يربط اأذنك وطبلة اأذنك.
ويدفع العطا�ض اأي �سيء يف اأنفك ال ينبغي اأن يكون موجوًدا، لذلك عن طريق 
�سد اأنفك عند العط�ض، ميكن اأن ينتهي االأمر بهذه اجلراثيم يف اأذنيك مما 

يت�سبب يف حدوث عدوى.

اأعرا�ض احلمى املالطية
املالطية جمموعة  ت�سبب احلمى  اأن  ميكن 
من االأعرا�ض، تظهر عادة يف غ�سون 5 اأيام 
اأ�سهر. وت�سمل  60 يوًما واأحياًنا لعدة  اإىل 

االأعرا�ض االأولية:
- ارتفاع درجة حرارة اجل�سم.

- التعرق.
- ال�سعور بق�سعريرة.

- فقدان ال�سهية.
- ال�سداع.

- اأمل يف الع�سات، املفا�سل والظهر.
- اإعياء وخمول.

طرق انتقال احلمى املالطية
املالطية  احلمى  النتقال  ط��رق  ع��دة  هناك 

من احليوانات اإىل االإن�سان، وهي:
- �سرب حليب غري مب�سرت اأو منتجاته، اأو 
ب�سكل جيد من  ت��ن��اول حل��وم غ��ري مطهوة 

حيوانات م�سابة باملر�ض.
امل�سابة  املبا�سر مع احليوانات  االحتكاك   -
دم،  "ن�سيج،  احل��ي��وان��ات  ه���ذه  اإف������رازات  اأو 
اأجّنة  اإف��رازات من املنطقة احل�سا�سة،  بول، 
" من خال  امل�سيمات  جمه�سة وباالأخ�ض 

وجود �سقوق يف اجللد.
احل����ظ����ائ����ر  يف  ال�������ه�������واء  ط�����ري�����ق  ع������ن   -
واالإ���س��ط��ب��ات، واأح��ي��اًن��ا ب��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

املختربات وامل�سالخ.
وميكن ر�سد و�سائل نادرة النتقال العدوى، 

وهي:
عرب  اجل���ن���ني  اإىل  االأم  م����ن  االن���ت���ق���ال   -

امل�سيمة.
- االنتقال عن طريق العاقة الزوجية.

- االن��ت��ق��ال ع���ن ط��ري��ق ن��ق��ل ال����دم اأو عن 
ال��ن��خ��اع م��ن �سخ�ض م�ساب  ط��ري��ق زراع���ة 

بالربو�سيا.

الوقاية من احلمى املالطية والعالج
للوقاية  ب�سري  لقاح  اي  يوجد  ال  ح��ني  يف 
م���ن احل���م���ى امل���ال���ط���ي���ة، ل���ذل���ك م���ن املهم 
العدوى،  ملنع  ال��ازم��ة  االحتياطات  اتخاذ 

وتت�سمن:
ال��ل��ح��وم ج��ي��ًدا حتى  - احل��ر���ض على طهو 
ت�سل اإىل درج��ة احل��رارة من 63 اإىل 74 

درجة مئوية.
- االمتناع عن تناول منتجات االألبان غري 

املب�سرتة، مبا فيها احلليب، واالأجبان.

اأماكن  يف  ال�����س��ام��ة  اح��ت��ي��اط��ات  ات���خ���اذ   -
العينات يف  التعامل مع جميع  العمل، مثل 

املختربات.
وبعد  قبل  ال��ي��دي��ن  غ�سل  على  احل��ر���ض   -

التعامل مع احليوانات.
- ات����خ����اذ االح���ت���ي���اط���ات ع���ن���د ال���ع���م���ل مع 
احل����ي����وان����ات وذل������ك ب���ا����س���ت���خ���دام ق���ف���ازات 

مطاطية ونظارات وماب�ض واقية.
- التاأكد من تغطية اجلروح بال�سمادات.

اأم����ا ع���اج احل��م��ى امل��ال��ط��ي��ة ف��ي��ه��دف اإىل 
امل�ساعفات  وم���ن���ع  االأع�����را������ض،  ت��خ��ف��ي��ف 
امل��ر���ض، فقد  ت��وق��ي��ت و���س��ّدة  ويعتمد ع��ل��ى 
ي�ستغرق ال�سفاء منه ب�سعة اأ�سابيع اإىل عدة 
اأ�سهر، وذلك بتناول امل�سادات احليوية ملدة 

�ستة اأ�سابيع على االأقل.

الأعرا�ض والأ�سباب والعالج
بكترييا  اإىل  املالطية  احل��ّم��ى  �سبب  ي��ع��ود 
م���ن ن���وع ال��ربو���س��ي��ا، وق���د ي��ك��ون حميًدا 
ويف  وم��زم��ًن��ا.  �سديًدا  اأو  ا،  تلقائيًّ ويختفي 
�سكلها املزمن، فاإنَّ احلّمى املالطية قد تدوم 
���س��ن��وات ع���دة، وت����وؤدي اإىل ع��واق��ب خطرية 
اأحيان نادرة قد توؤدي  ع�سبية وقلبية. ويف 

امل��وت، حتى يف غياب العاج بامل�سادات  اإىل 
احل��ي��وي��ة. وي�����س��اب ح����وايل ن�����س��ف مليون 
�سخ�ض باحلّمى املالطية كل عام يف العامل، 
ا ي�ساب بها يف البلدان  ولكّن عدًدا قليًا جدًّ

املتقدمة.

الأعرا�ض
ت������رتاوح ف����رتة احل�����س��ان��ة ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا من 
اأ�سبوع اإىل اأ�سهر عدة. يتجلى املر�ض بداية 
العادية  االإنفلونزا  متازمة  من  مبرحلة 
والتعب،  واحل���ّم���ى  ب��ال�����س��داع  تتميز  ال��ت��ي 
وال�سعور بعدم االرتياح. ويف املرحلة الثانية 
تبداأ اآالم املفا�سل العظمية واملفا�سل ب�سكل 
فقدان  امل�ساب  ال�سخ�ض  يعاين  وق��د  ع��ام، 

ال�سهية الذي يوؤدي اإىل خ�سارة الوزن.
وقد يتطور املر�ض اإىل �سكل مزمن وي�سيب 
عواقب  اإىل  وي��وؤدي  اجل�سم،  اأع�ساء  جميع 
ع�سبية وقلبية خطرية ويف حاالت نادرة اإىل 
املوت. وجتدر املاحظة اإىل اأّن االأعرا�ض قد 
ال ت�ساحب فرتة املر�ض ب�سكل منتظم. وقد 
املالطية  احلّمى  اأو  الربو�سيات  داء  يلعب 
املزمن،  ال��ت��ع��ب  م��ت��ازم��ة  ظ��ه��ور  يف  دوًرا 

والتي ال ُتعرف اأ�سبابها بال�سبط.

فيلم جيم�ض بوند اجلديد 
يت�ضدر �ضباك التذاكر

اأحدث  داي"،  تو  ت��امي  "نو  ت�سدر 
اأفام �سل�سلة جيم�ض بوند، �سباك 
االأمريكية  ال�����س��االت  يف  ال��ت��ذاك��ر 
بلغت  ع��ائ��دات  حمققا  ال�سمالية، 
اأ�سبوعه  يف  دوالر  مليون   55،3
االأول، على ما اأظهرت اأرقام �سركة 
املتخ�س�سة  ريلي�سنز"  "اإكزبيرت 

ال�سادرة اأم�ض االأول االثنني.
ويف ه���ذا ال��ف��ي��ل��م، وه���و اآخ���ر عمل 
بطولته  يتوىل  ال�سل�سلة  هذه  من 
كريغ،  دان��ي��ي��ل  ال��ربي��ط��اين  املمثل 
ي�سطر العميل ال�سري الذي ابتكر 
فليمينغ،  اإي���ان  الكاتب  �سخ�سيته 
األ����ّد  اإج����ازت����ه مل��واج��ه��ة  اإىل ق��ط��ع 
ومنظمة  ب��ل��وف��ل��د  وه����م  اأع����دائ����ه، 
�سافني  وخ�����س��و���س��اً  "�سبيكرت" 

الذي يوؤدي دوره رامي مالك.
بي  ذي���ر  ل��ت  "فينوم:  فيلم  وح���ّل 
�سركة  اأن���ت���ج���ت���ه  ال������ذي  كارجن" 
اإذ  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة  يف  "�سوين" 
يف  دوالر  م��ل��ي��ون   31،8 ح�����س��د 
االأ���س��ب��وع ال��ث��اين م��ن ع��ر���س��ه مما 
رف��ع اإج��م��ايل اإي���رادات���ه اإىل 141 

مليون دوالر يف اأ�سبوعني.
املمثل  ال��ف��ي��ل��م  ب���ط���ول���ة  وي��������وؤدي 
ت����وم ه������اردي يف دور  ال���ربي���ط���اين 
ال�����س��ح��ايف اال���س��ت��ق�����س��ائ��ي اإي����دي 
ال���ذي متنحه ع��اق��ت��ه مع  ب���روك 
"فينوم" قوى  كائن غريب يدعى 
يوقف  اأن  ب����روك  وع��ل��ى  خ���ارق���ة. 
الذي  ك��ا���س��ادي  كليتو�ض  ال�����س��ف��اح 
يوؤدي دوره وودي هارل�سون الهارب 
من ال�سجن بعد اندماجه مع كائن 
املرتبة  يف  واأع��ق��ب��ه  اآخ�����ر.  غ��ري��ب 
املتحركة  ال��ر���س��وم  ف��ي��ل��م  ال��ث��ال��ث��ة 
"ذي اآدامز فاميلي 2" الذي حقق 
مايني   10،1 ب��ل��غ��ت  اإي���������رادات 
ال�سريط  ه����ذا  وي���ع���ر����ض  دوالر. 
اأرتي�ست�ض"  "يونايتد  اإن��ت��اج  م��ن 
اأثناء  الغام�سة  العائلة  مغامرات 

ذهاب اأفرادها يف اإجازة.

مقاتلة حربية �ضاركت 
يف احلرب العاملية للبيع

فاير"  "�سبيت  ط���ائ���رة  ت��ع��ر���ض 
العاملية  احل���رب  يف  �ساركت  وال��ت��ي 
مليون   4.5 مقابل  للبيع  الثانية 

اإ�سرتليني.
التي  فاير"  "�سبيت  وت���األ���ق���ت   
احلرب  يف  ن��ازي��ة  ط��ائ��رة  اأ�سقطت 
ال�سينما،  عامل  يف  الثانية،  العاملية 
حيث ظهرت يف اأفام مثل "اأطول 
 The Longest Day يوم" 
 Battle Of "و"معركة بريطانيا
التي  ال��ط��ائ��رة  وظ��ل��ت   .Britain
ناين"  "كاود  على  للبيع  تعر�ض 
يف حظرية بتك�سا�ض الأربعني عاما، 
و�سحنت الحقا اإىل اأ�سرتاليا، قبل 

اأن تعود موؤخرا اإىل بريطانيا.

اأعرا�ض احلمى املالطية وطرق الوقاية والعالج

احلمى املالطية اأو الربو�سيال هي مر�ض 
بكتريي ت�سببه اأنواع بكترييا الربو�سيال 
املختلفة، وينتقل عن طريق احليوانات 
وي�سيب  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل 
قطاع  يف  العاملني  الأ���س��خ��ا���ض  غ��ال��ًب��ا 
ا�ستهالك  اإن  حيث  احليوانية،  ال��روة 
احلليب  م��ن  امل�سنوع  واجل���ن  احلليب 
الرئي�ض  امل�سدر  ه��و  ال��ط��ازج(  )اجل��ن 
احلمى  تزال  ول  الإن�سان.  لدى  للعدوى 
العاملي؛  ال�سعيد  على  م�سكلة  املالطية 
انت�ساًرا  الأكر  البكتريية  العدوى  لأنها 
من احليوانات اإىل الب�سر يف جميع اأنحاء 

العامل.
املالطية  احلمى  اأع��را���ض  اإىل  ت��ع��ّريف 
ال�سطور  يف  وال��ع��الج  ال��وق��اي��ة  وط���رق 
ال�سحة  وزارة  م��وق��ع  بح�سب  الآت��ي��ة 

ال�سعودية:
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�ش�ؤون حملية

على مدى �ضتة اأ�ضهر .. دولة البريو تعر�ض التنّوع البيولوجي والثقايف ملناطقها

خرباء رو�ض يوؤكدون لإك�ضبو 2020 قدرة الفن على تقريب النا�ض والثقافات

ا�ست�سافه مدرج تريا يف اإك�سبو 2020 دبي

رئي�ض تيمور ال�ضرقية ال�ضابق يحا�ضر حول اأهمية احلوار يف حل النزاعات
اأ�ضاد بوثيقة الأخّوة الإن�ضانية التي وقعها يف الإمارات الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �ضيخ الأزهر والبابا فرن�ضي�ض راأ�ض الكني�ضة الكاثوليكية

الحتاد  الإفريقي يحذر من خماطر التغري املناخي يف القارة ال�ضمراء

•• دبي اإك�سبو- الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني 

حممد معني

التنّوع  اأ�سهر  �ستة  م��دى  على  ال��ب��ريو  دول��ة  �ستعر�ض 
ابتداًء من جبال  ال�25  البيولوجي والثقايف ملناطقها 
بالبحر.  وانتهاًء  والغابات  بال�سواحل  وم��روراً  االأنديز 
و���س��ي��م��ن��ح ه����ذا احل����دث ال�����دويل ال���ب���ارز دف���ع���ًة قويًة 
ت�سهد  التي  ال��ب��اد  يف  والت�سدير  ال�سياحة  الأن�سطة 
اأن  وُن��ق��ّدر  االقت�سادي.  االنتعا�ض  م��ن  مرحلًة  حالياً 
70 مليون  اإىل  البريو يف هذا احل��دث  ت�سل م�ساركة 

دوالر اأمريكي.
و�سيمتّد جناح البريو على م�ساحة 2،500 مرت مرّبع 
لاأعمال  اأق�ساماً  و�سي�سّم  طوابق،  اأربعة  على  موّزعة 
وامل��ط��اع��م ل��ل��رتوي��ج ل��ف��ن ال��ط��ه��و ال���ب���ريويف. وت���وىّل 
جمل�ض بريو لل�سادرات وال�سياحة )برومبريو( تنظيم 

هذا اجلناح.
ليما،  العا�سمة  اأغ�سط�ض يف   23 اأُقيم يف  �سمن حفل 
اأ�سار معايل روبرتو �سان�سيز، وزير التجارة اخلارجية 
 2020 "اإك�سبو  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  وال�����س��ي��اح��ة، 
يف  املتمّثلة  احلكومية  االهتمامات  مع  تتما�سى  دبي" 
حتقيق �سياحة وجتارة خارجية م�ستدامة والمركزية 
لهم  وتخلق  البريو  �سكان  جميع  على  بالفائدة  تعود 

الفر�ض.
و�سيعقد "اإك�سبو 2020 دبي" موائد اأعمال م�ستديرة 
ثقافية  واأن�سطة  من�ّسقة  ولقاءات  اأعمال  واجتماعات 
واأخرى ذات �سلة بفن الطهو. ويف هذا ال�سياق، �سينعقد 
 – للطبيعة  والبريو  للمو�سة  "البريو  منتدى  اأي�ساً 
دبي"، ومعر�ض البريو للماأكوالت وامل�سروبات، ومائدة 
الفندقية  وامل��واد  الديكور  ملنتجات  امل�ستديرة  االأعمال 
وامل��ط��اع��م(، وغ��ريه��ا من  "هوريكا" )ال��ف��ن��ادق  لقطاع 

االأن�سطة.

ويعود الف�سل يف متكني امل�ساركة بهذا احلدث الدويل 
لهذا  خ�سي�ساً  اأُ�ّس�ست  القطاعات  متعددة  جلنة  اإىل 
التي  وال�سركات  البريوفية  املواهب  والتزام  الغر�ض، 
ُتعّول على هذا احلدث ال�سخم، من قبيل موانئ دبي 
والتي  تريدينج"،  و"فلو   "1615 و"بي�سكو  العاملية 

غدت من اأوائل الرعاة جلناحنا.
خال احلفل، ُعر�ست ملحة خمت�سرة ملا �سيكون عليه 
اجلناح البريويف وفق مفهوم البريو االأبدية "تاميلي�ض 
بريو". و�سيقدم املعر�ض البريويف يف اإطار هذه الر�سالة 
جتربة ح�سية من خال اإرث البريو التاريخي واإرثها 

يف فّن الطهو.
اأمريكا  اأجنحة دول  اأكرب  البريويف ثاين  وُيعد اجلناح 
ال��ات��ي��ن��ي��ة املُ�����س��ارك��ة يف احل�����دث، و���س��ي��ت��م��ّت��ع مبوقع 
�سمن  املعر�ض  يف  "التنقل"  منطقة  يف  ا�سرتاتيجي 
م�ساحة ت�سهد حركًة كبريًة للجمهور العاّم، ما ي�سمن 

عدداً كبرياً من الزوار جلناحنا.

•• دبي  – الفجر

لاأعمال  اأن  رو�سيا  م��ن  والثقافة  الفن  يف  خ��رباء  اأك��د   
النا�ض  بني  اجلمع  على  فريدة  ق��درة  والثقافية  الفنية 
ب�سبب جائحة  م��وؤخ��را  م��احم��ه  ت�سكيل  اأع��ي��د  ع��امل  يف 
رو�سيا حتت  نظمتها  فعالية  ذلك يف  وجاء  كوفيد19-. 
�سلطت  مميزة  فعالية  وه��ي  الثقافة"،  "رو�سيا:  عنوان 
ال�سوء على اأف�سل ما لدى هذه الدولة من ثقافة وفن 
واإعام وتقنيات وابتكارات، يوم 11 اأكتوبر يف مركز دبي 
للمعار�ض، اإك�سبو 2020 دبي قالت فاطمة حممد جان، 
نائب مدير املوؤ�س�سة اخلريية للفنون والعلوم والريا�سة: 
وتعزيز  اجل�سور  مد  ب��دور  الثقافة  ا�سطلعت  "لطاملا 
احلوار بني البلدان. وهي االآن جتعل حياتنا اأ�سهل واأكر 
انفتاحا الأننا - بامل�سروعات الثقافية - ن�ستطيع االت�سال 
الثقافة  اأن  ���س��ك  وال   ... اأخ����رى  ودول  اآخ���ري���ن  ب��اأن��ا���ض 
ت�ساعد النا�ض على ال�سعور بحرية اأكرب." وقالت كاترينا 
"الثقافة  بول�سوي:  مل�سرح  ال�سحفي  امللحق  نوفيكوفا، 

جت��م��ع��ن��ا. وت��ت��ي��ح ه���ذه االأح������داث ال��دول��ي��ة م��ث��ل اإك�سبو 
2020 دبي اأن يتعرف بع�سنا على ثقافة بع�ض ويلتقي 
بع�سنا ببع�ض �سخ�سيا" "اأنا �سعيدة جدا بوجود اأحداث 
من هذا القبيل واآمل اأنه يف ختام احلدث الدويل، �ستكون 
الذين  االأ�سخا�ض  اأع��داد  ب�ساأن  رائعة  اإح�سائيات  هناك 
جانب  اإىل  ال��ب��ل��دان،  خمتلف  م��ن   2020 اإك�سبو  زاروا 

الزوار املحليني، وعا�سوا هذه التجربة اال�ستثنائية"
متنوعة  الثقافة" جمموعة  "رو�سيا:  فعالية  ا�ست�سافت 
واالبتكار  والتقنية  واالإع��ام  والفن  الثقافة  من ممثلي 
يف رو�سيا، مبن فيهم اأزاري بلي�ست�سكي، راق�ض، وم�سمم 
الباليه  اأ�سطورة  �سقيق  باليه،  وم��دّرب  راق�سة،  عرو�ض 
مدير  مان�سفيلد،  وديفيد  بلي�ست�سكايا؛  مايا  الرو�سية 
اأوبرا دبي، و�سريغي ت�سوبان، املهند�ض املعماري الرو�سي 
االأملاين الذي �سمم جناح رو�سيا يف اإك�سبو 2020. وقال 
"للثقافات"  التبادل  ه��ذا  اأن  "اأعتقد  ت�سوبان:  �سريغي 
�سيزداد اأهمية االآن يف ظل جائحة كوفيد، وكافة القيود 

التي فر�ستها"

•• دبي – الفجر

 اأكد خو�سيه رامو�ض هورتا، الرئي�ض ال�سابق جلمهورية 
تيمور ال�سرقية، واحلائز على جائزة نوبل لل�سام، يف 
 2020 األقاها، ، على مدرج تريا يف اك�سبو  حما�سرة 
اأك��ر النزاعات  اأهمية امل�ساحلة واحل��وار يف حل  دب��ي، 

ا�ستع�ساًء يف العامل.
ال�سرقية  تيمور  عاقات  حما�سرته  يف  هورتا  وتناول 
امل�ساحلة  يف  القيادة  جهود  لنجاح  مثااًل  واإندوني�سيا 

واالأخوة بقارة اآ�سيا، وكيف ا�ستطاع الطرفان املتنازعان 
التو�سل اإىل حل ودي ح�سلت مبوجبه تيمور ال�سرقية 
على ا�ستقالها يف 2001، لتتمتع الدولتان بعاقات 

ودية بينهما منذ ذلك احلني.
وقال: "اإن حل النزاع بني تيمور ال�سرقية واإندوني�سيا 
الأ�سعب  �سلمية  حلول  اإي��ج��اد  كيفية  على  رائ��ع  مثال 

الق�سايا يف عاملنا، والتعاون حلل النزاعات".
"يف وق���ت م��ن االأوق������ات، ُط��ل��ب م��ن��ا اإحالة  واأ����س���اف: 
اخلاف بني البلدين اإىل املحاكم الدولية لكننا رف�سنا 

االق��رتاح ب�سكل قاطع، واخرتنا طريق امل�ساحلة على 
اأننا  ثبت  ال��وق��ت  وم��ع  م��ان��دي��ا.  نيل�سون  نهج  خطى 
اتخذنا القرار ال�سحيح" واأكد خو�سيه رامو�ض هورتا 
�سحوا  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض  اأرواح  اح���رتام  اأهمية  على 
التفكري  ذل���ك  م���ن  االأه�����م  "لكن  و����س���دد:  ب��ح��ي��ات��ه��م، 
اخل�سائر.  م���ن  امل���زي���د  االأح����ي����اء وجت���ن���ب  مب�����س��ت��ق��ب��ل 
ال���ت���ي ح���دث���ت حتى  ال��ف��ظ��ائ��ع  ن��ت��ع��ل��م م���ن  اأن  ي��ج��ب 
امل�ساحلة  ج��ه��ود  ف��ن��ج��اح  ت��ك��راره��ا،  م��ن��ع  م��ن  نتمكن 
عندما  وم�ستنرية.  حكيمة  ق��ي��ادة  وج���ود  على  يعتمد 

الطريق  ي�سبح  اإجن��ازات��ه��م  لديهم  ق��ادة  لدينا  يكون 
يعزز  ما  وه��و  �سلمية  حلول  اإىل  التو�سل  اأم��ام  معبداً 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ض  واأ����س���اد  اجلانبني".  ب��ني  ال��ث��ق��ة  م��ن 
االإن�سانية  االأخ��ّوة  بوثيقة  ال�سرقية  تيمور  جلمهورية 
التي وقعها يف االإم��ارات االإم��ام االأك��رب الدكتور اأحمد 
الكني�سة  راأ���ض  فرن�سي�ض  والبابا  االأزه��ر  �سيخ  الطيب 
بني  االنفتاح  على  دل��ي��ًا  اإي��اه��ا  معترباً  الكاثوليكية، 
الطرفني وقدرتهما على جمع مايني االأ�سخا�ض ما 

بني م�سلمني وم�سيحيني ليعي�سوا ب�سام.

•• دبي - الفجر

اإك�سبو  فريق  م��ع  بالتعاون  االإف��ري��ق��ي  االحت���اد  يعقد   
حتت  اإك�سبو  يف  ل��احت��اد  ح��دث  اأول   ، دب��ي ً  2020
ويتطلع  منها"،  واحل�����د  ال����ك����وارث  "خماطر  ���س��ع��ار 
باملخاطر  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ال��ه��ام  احل���دث  ه���ذا  منظمي 
التي تهدد القارة االإفريقية و�سرورة ت�سخري وتوظيف 
ع��ق��ول اأب��ن��ائ��ه��ا الإي���ج���اد ح��ل��ول واق��ع��ي��ة ح���ول كيفية 
الت�سدي ملخاطر التغري املناخي، وما يت�سبب فيه من 
القارة   النباتي يف  فيا�سانات وحرائق وتدمري للغطاء 

ال�سمراء.
ليفي  الدكتور  م��ن،  ك��ل  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ي�سارك 

اأو�����س����ي م���ادوي���ك���ي امل���ف���و����ض ال���ع���ام مل��ع��ر���ض االحت����اد 
االإفريقي يف اإك�سبو 2020، ومامي ميزوتوري املمثل 
و�سعادة  ال��ك��وارث،  خماطر  من  العام  لاأمني  اخلا�ض 
الريفية  التنمية  مفو�ض  كوريا�ساكو  ليونيل  جوزيفا 
مفو�سية  يف  امل�����س��ت��دام��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  االأزرق  واالق��ت�����س��اد 
االحتاد االإفريقي، باال�سافة اإىل اإبراهيما �سيخ ديونغ، 
العام  وامل��دي��ر  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني 
بينما  املخاطر،  ملواجهة  االإفريقية  القدرات  ملجموعة 
واإدارة  االت�سال  ق�سم  رئي�ض  مو�سابايانا،  وين  �سيدير 
املعلومات واالت�ساالت، اجلل�سة احلوارية التي �ستعقد 
يف اإطار اأ�سبوع املناخ والتنوع احليوي يف اإك�سبو 2020 
دبي. خال اجلل�سة، �سيتم ت�سليط ال�سوء على خماطر 

التغري املناخي، وا�ستعرا�ض جهود القارة االأفريقية يف 
احلد منها، مع الرتكيز على اأهمية التمويل املبكر يف 

احلد من خماطر الكوراث الطبيعية.
ويطمح االحتاد االإفريقي من خال م�ساركته يف اإك�سبو 
اإىل تعميق العاقات مع دولة االإمارات  2020 دبي، 
من  الق�سوى  اال���س��ت��ف��ادة  وحتقيق  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال�سراكات االقت�سادية الطويلة االأجل بني الطرفني، 
من  امل�ستدامة  بالتنمية  ال��ق��ارة  دول  ال��ت��زام  اإب���راز  مع 
 ،2063 االإطار اال�سرتاتيجي الأجندة االحتاد  خال 
لل�سراكات،   امل��ح��ت��م��ل��ة  ال��ف��ر���ض  ال���س��ت��ك�����س��اف  وك��ذل��ك 
واالقت�سادي  االجتماعي  التحول  لتحقيق  واملطلوبة 

املن�سود للقارة.

يوفر اإك�سبو 2020 دبي، فر�ساً هامة الإيجاد احللول 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني  تناولها  مت  التي  املبتكرة 
االإفريقي، حول  دول��ة ع�سو يف االحت��اد  املتحدة و55 
كيفية حت�سني جودة احلياة والرفاهية ملواطني القارة 
االإف��ري��ق��ي��ة، م��ن خ���ال ط���رق ع��دي��دة ك��ال��و���س��ول اإىل 
التحتية  البنية  وتطوير  تكاملي،  اإقليمي  �سوق  اإن�ساء 
وفق امل�ستويات العاملية للربط بني دول القارة، وتعزيز 
و  وال�سلع  االأف����راد  تنقل  وت�سهيل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ض  مم��ا  التجارية،  احل��رك��ة  ت�سهيل 
ال�سمراء،  القارة  انفتاح دول  النمو االقت�سادي يف ظل 
يف  لا�ستثمار  ال��ف��ر���ض  م��ن  يح�سى  ال  ع��دد  لتقدمي 

بنائها.

جناح املراأة يف اإك�ضبو 2020 دبي 
ينظم ندوة باليوم العاملي للفتاة

•• دبي - الفجر

 نظم جناح املراأة يف اإك�سبو 2020 دبي، ندوة مبنا�سبة اليوم العاملي للفتاة، 
�سمت نا�سطات �سابات من م�سر ولبنان واإفريقيا، �سلطن خالها ال�سوء 
على تاأثري العنف القائم على النوع االجتماعي مبا يف ذلك زواج القا�سرات، 

وعدم ح�سول الفتيات على التعليم.
عليها  الق�ساء  ر كق�سية حمورية يجب  الق�سّ زواج  الندوة ق�سية  تناولت 
التي جترم  القانونية  االأط��ر  اأواًل، وو�سع  االأ�سرة  تثقيف  املجتمع، عرب  يف 
اأب�سط  من  الفتاة  يحرم  كونه  االأطفال  وزواج  والعنف،  االإ�ساءة  اأ�سكال  كل 

حقوقها
ا�ستهلت �سيدة اأرمينيا االأوىل، نونة �سرك�سيان الندوة بالتاأكيد على اأهمية 
تواجد املراأة يف اأماكن ال�سلطة والربملانات �سريكاً اأ�سا�سياً يف بناء املجتمع. 
املواتية  البيئة  واإي��ج��اد  االأط��ف��ال  بتن�سئة  االه��ت��م��ام  ���س��رورة  اإىل  واأ���س��ارت 
القرار  �سنع  يف  واإ�سراكهم  الثقة  منحهم  خ��ال  من  �سخ�سيتهم  لتكوين 

كونهم �سناع امل�ستقبل.
اأ�سا�سياً  التعليم حقاً  الندوة، على  ال�ساذيل، �سيفة  واأكدت االإعامية منى 
فكرة  تو�سيع  على  و�سجعت  اأف�سل.  وكوكب  اأف�سل  بلدان  على  للح�سول 
الف�سول املجتمعية التي بداأتها منظمة اليون�سيف يف املناطق النائية التي 
ال يوجد فيها مدار�ض، وقد اأثبتت جناعتها عرب ت�سميم منهج لكل جمتمع 

على حدة، مبا يتنا�سب مع حياة االأهايل يف تلك القرى.
حتت�سن  م��دين  جمتمع  موؤ�س�سات  وج��ود  ���س��رورة  على  ال�ساذيل  و���س��ددت 
اإىل  اأ���س��ارت  ل��ه��م. كما  امل��ل��ج��اأ  االأه����ايل، وت�سبح مبثابة  واأف��ك��ار  االأط��ف��ال 
التعليم،  من  االأطفال  االأه��ل  حرمان  اأي  التعليم"،  اإىل  "الت�سرب  خطورة 
ما ي�سطرهم اإىل الذهاب للمدر�سة اأو ال�سفوف املجتمعية دون علم اأهلهم، 
"اإي�سال ال�سوت رمبا  واعتربته جرمية ال بد من املحا�سبة عليها. وقال: 
اإ�سراك كل  يتطلب �سخ�ساً واحداً لكن التغيري احلقيقي يكون من خال 

االأطراف مبا يف ذلك تغيري املناهج"
وح�سب رائدة االأعمال والنا�سطة االجتماعية، �سارة املدين "ال حتتاج املراأة 
اإىل متكني، فهي متتلك القوة الكافية. وعو�ساً عن االجنراف خلف ثقافات 
فاإر�ساء  بتغيريها،  ب�سكل جدي  البدء  بالية، يجب علينا  وع��ادات وتقاليد 

املجتمع لي�ض مهمتنا، بل تغيريه" 
اأية  ودح�����ض  التوعية  بن�سر  كلنا  علينا  امل�����س��وؤول��ي��ة  تقع  "هنا  واأ���س��اف��ت: 
ممار�سات ال اأخاقية عند م�ساهدتها، وعدم الوقوف مكتويف االأيدي عند 
وتوعيتهم  اأطفالنا  تثقيف  اإىل  باالإ�سافة  االأف��ع��ال،  تلك  من  اأي  م�ساهدة 
يبداأ  املجتمع  فاإ�ساح  جت��اوزه��ا،  ميكن  ال  التي  احلمراء  اخلطوط  ح��ول 
من داخل االأ�سرة، ويجب اأن نركز جهودنا على تثقيف اجليل اجلديد كونه 

ير�سم مامح امل�ستقبل" 
واأجمع امل�ساركون على �سرورة امل�ساعدة يف تفادي الزواج املبكر، ال �سيما يف 
الدول التي تعاين اقت�سادياً، والكفاح لت�سهيل و�سول الفتيات اإىل التعليم، 
وتهيئة جمتمع اآمن لهن، باالإ�سافة اإىل تقدمي الدعم والتوعية من خال 

ا�ستخدام املن�سات ال�سعبية، مثل اجلوامع والكنائ�ض واملدار�ض.
و�سهدت الندوة عر�ساً للدمى تناول ق�سية زواج القا�سرات، وما ي�سكله من 
تهديد على �سحتها وم�ستقبلها، باالإ�سافة اإىل حالة عدم امل�ساواة ال�سائدة 

بني اجلن�سني يف نظر املجتمع و�سناع القرار.
املراأة،  تهم  حم��وري��ة  ق�سايا  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  امل���راأة  جناح  ويتناول 
باعتبارها �سريكاً يف بناء م�ستقبل واعد، كما ي�سلط ال�سوء على امل�ساهمات 

التي قدمتها الن�ساء للنهو�ض باملجتمعات .

من خالل جناح القطرة املميز يف اإك�ضبو 2020 
دبي بيب�ضيكو توا�ضل ن�ضر ثقافة ال�ضتدامة
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اأجنحتها  يف  تقدمها  التي  التفاعلية  التجارب  عن  ملحة  بيب�سيكو  قدمت   
مفهوم  لتعزيز  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  ال��ث��اث 
اال�ستدامة ودفع التغيري االإيجابي نحو امل�ستقبل، خال اأول اإك�سبو دويل 
عر�ست  حيث  اآ���س��ي��ا،  وج��ن��وب  واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  يقام 
بيب�سيكو، �سريك امل�سروبات والوجبات اخلفيفة يف اإك�سبو 2020، حمتوى 
ال��ذي مت  وه��و اجلناح  اال�ستدامة،  يقع يف منطقة  "القطرة" ال��ذي  جناح 
ت�سميمه ليبدو كقطرة مياه عماقة م�سنوعة من 41 األف عبوة معدنية 
معاد تدويرها، ليبعث بر�سالة مهمة من بيب�سيكو حول الدور الذي يلعبه 

مفهوم اال�ستدامة يف احلفاظ على كوكبنا.
يقدم اجلناح ر�سائل ت�سعى لتثقيف الزوار حول اأهمية ا�ستخدام التقنيات 
ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة امل��ي��اه يف جم���ايل ال��غ��ذاء وال���زراع���ة، واإلهام 

املزارعني للقيام بجهود �سخ�سية لرت�سيد ا�ستهاك املياه .
ت�سميم  "ميثل   : بيب�سيكو  يف  ال�سركات  �سوؤون  مديرة  ال�سقا،  منى  قالت 
جناح القطرة يف حد ذاته ر�سالة حول اأهمية اال�ستدامة، ون�سعى من خاله 

لزيادة الوعي مبا ميكننا القيام به يف هذا املجال".
العامة  جتربة  يف  االنغما�ض  فر�سة  "القطرة" ل��ل��زوار،  جناح  مينح  كما 
التجارية "اأكوافينا"، للتعرف عن قرب على اجلهود التي تبذلها بيب�سيكو 
اأنحاء العامل، من خال تعريفهم باملمار�سات  مل�ساعدة املزارعني يف جميع 
الت�سنيع،  يف  للمياه  ال��ذك��ي  واال���س��ت��خ��دام  امل��ي��اه،  م��ع  للتعامل  امل�ستدامة 
ابتكار  اإع���ادة  تدوير  واإع���ادة  لتقليل  التجارية  للعامة  املبتكرة  واجل��ه��ود 
التعبئة والتغليف، وذلك من خال رحلة تثقيفية م�سوقة تعر�ض خالها 
معلومات واإح�ساءات عن جهود اال�ستدامة واحلفاظ على املياه التي تقوم 
بها بيب�سيكو يف العديد من الدول، مثل جهود تعريف املزارعني مبمار�سات 
الري امل�ستدامة يف دول مثل م�سر وباك�ستان من خال برامج ذكية و�سعت 

خ�سي�سا وفقا الحتياجات كل دولة
واأ�سافت ال�سقا: "اإن بيب�سيكو ملتزمة ب�سمان و�سول 100 مليون �سخ�ض 
ال�سحي  ال�سرف  ممار�سات  على  الرتكيز  مع   ،2030 بحلول  املياه  اإىل 

والنظافة."
خملفات  ت��دوي��ر  واإع����ادة  بجمع  ملتزمة  بيب�سيكو  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
فرتة  طوال  دبي،   2020 اإك�سبو  خال  ا�ستهالكها  �سيم  التي  منتجاتها 
انعقاد احلدث الدويل املمتدة ل�ستة اأ�سهر، بهدف ت�سريع اجلهود الرامية 
التدوير  واإع���ادة  النفايات  تقليل  عرب  م�ستدام  وتغليف  تعبئة  نظام  لبناء 

واإعادة اال�ستخدام.
اال�ستدامة،  منطقة  يف  موزعة  مياه  حمطات  اأرب��ع  للزوار  اأكوافينا  توفر 
حتمل  التي  �سواء  املياه،  قوارير  تعبئة  واإع���ادة  نظيفة  �سرب  مياه  لتوفري 

عامات ال�سركة اأو اأي قارورة مياه يحملها الزائر.
النفايات،  الإدارة  اإك�سبو  �سريك  دل�سكو،  مع  كثب  عن  بيب�سيكو  و�ستعمل 
�سمن املوقع ل�سمان جمع واإع��ادة تدوير النفايات من منتجات بيب�سيكو، 

مبا يدعم هدف اإك�سبو بتحويل %85 من النفايات بعيداً عن املكبات.
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النوم اجليد ليال مهم، واإذا كنت ترغب يف حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من 
الفرا�ض وت�ستيقظ يف  اإىل  اأن تذهب  املهم  النوم، فمن  طقو�ض وقت 

الوقت املنا�سب.
وقت  باأف�سل  تخربك  اأن  الإنرتنت  عرب  للنوم  حا�سبة  لآلة  وميكن 
للذهاب اإىل الفرا�ض. وتعمل هذه الآلة احلا�سبة الذكية على حتديد 
اإىل الفرا�ض، والوقت الذي حتتاجه  الوقت الذي حتتاجه للذهاب 
الطبيعي  النوم  منط  عن  معلومات  مع  جنب  اإىل  جنبا  لال�ستيقاظ، 

للج�سم، والتي تعمل يف دورات 90 دقيقة.

الدورات  اإح��دى  املنبه خال  على  اال�ستيقاظ  يكون  ما  وغالبا 
ي�سعرون  ال��ن��ا���ض  يجعل  م��ا  ه��و  دقيقة   90 مدتها  تبلغ  ال��ت��ي 
يبدو  ال�سرير  م��ن  اال�ستيقاظ  يجعل  م��ا  ال�سباح،  يف  ب��ال��دوار 

اأ�سعب.
ف��ري��ق هياريز  ال��ت��ي �سممها  ال���ن���وم،  ح��ا���س��ب��ة  الآل����ة  ومي��ك��ن 
اأن  باملنزل،  الداخلي  الت�سميم  يف  املتخ�س�ض   )hillarys(
من  للتاأكد  الفرا�ض  اإىل  للذهاب  حتتاجه  ال��ذي  الوقت  حت��دد 

اأنك ت�ستيقظ منتع�سا.
 7 ال�ساعة  يف  باالنتعا�ض  ت�سعر  واأن���ت  اال�ستيقاظ  اأردت  واإذا 
�سباحا، على �سبيل املثال، فتوجه اإىل الفرا�ض يف ال�ساعة 9:46 
12:46 ليا ممن ي�سنفون على  اأو  11:16 م�ساء  اأو  م�ساء 
اأنهم "بومة الليل" )من مييلون اإىل البقاء حتى وقت متاأخر 

من الليل(.
يف  ترغب  وال  قليا  النوم  من  مزيد  يف  ترغب  كنت  اإذا  ولكن 
اال�ستيقاظ يف ال�ساعة 7 �سباحا وتريد بدال من ذلك مواجهة 
اليوم يف ال�ساعة 8 �سباًحا ، فيمكنك الذهاب للنوم يف ال�ساعة 
 3.16 اأو  ليا   1.46 اأو  ليا   12.16 اأو  م�ساء   10.46
فجرا.وقالت تارا هول، املتحدثة با�سم �سركة " هياريز": "اإن 
احل�سول على ليلة نوم جيدة هو اأكر من جمرد الذهاب اإىل 
الفرا�ض مبكرا، اإنه يتعلق باال�ستيقاظ يف الوقت املنا�سب اأي�سا. 
الطبيعية،  اجل�سم  اإي��ق��اع��ات  على  تعتمد  �سيغة  وبا�ستخدام 

�ستحدد حا�سبة النوم اأف�سل وقت لك لا�ستيقاظ اأو النوم".
ويحتاج البالغون اإىل ت�سع �ساعات من النوم كل ليلة، لكن كل هذا 
يتوقف على الفرد.وميكن اأن جتعلنا قلة النوم ن�سعر بالدوار، 
ولكن ميكن اأن يكون لها اأي�سا تاأثري على �سحتنا العامة.وقالت 

 :Eden’s Gate تايلر وودوارد، الرئي�سة التنفيذية ل�سركة
"النوم اجليد ليا مهم الأ�سباب عديدة. اإنه ال يح�سن تركيزك 
اأثناء النهار فح�سب، بل اإنه مفيد اأي�سا ل�سحتك العقلية وحتى 

�سحتك اجل�سدية.
 ومينح النوم جهاز املناعة لديك الراحة التي يحتاجها للحفاظ 
على لياقة ج�سمك و�سحته، وعلى ا�ستعداد ملحاربة االإنفلونزا 

اجلديدة واأي بكترييا �ستوية �سيئة.
مهم  اأم��ر  النوم  من  املنا�سب  القدر  على  ح�سولك  �سمان  اإن   

اإذا ك��ن��ت ت��ع��اين، ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن العاجات  ل��ل��غ��اي��ة، ل���ذا 
التي ميكنك دجمها للم�ساعدة يف الليايل التي ال تنام فيها".
واأو�سحت اأنه يجب علينا حماولة اال�سرتخاء قبل 30 دقيقة 
ذلك  قبل  الكافيني  واأن���ه يجب جتنب  ال��ن��وم،  م��ن  االأق���ل  على 

للتاأكد من احل�سول على نوم جيد.
ناأخذ  اأال  اأن نحاول  اإنه يجب  قالت وودوارد  واإىل جانب ذلك، 
قيلولة طوال اليوم واأن علينا ممار�سة الريا�سة ملدة ع�سر دقائق 

على االأقل كل يوم.

كم اأحتاج من النوم بالن�سبة لعمري؟
تو�سي موؤ�س�سة النوم الوطنية مبا يلي:

 14 اأ�سهر(: نطاق النوم يرتاوح بني  - حديثو ال��والدة )3-0 
اإىل 17 �ساعة

اإىل   12 بني  ي��رتاوح  النوم  نطاق  �سهرا(:   11-4( الر�سع   -
�ساعة  15

- االأطفال ال�سغار )1-2 �سنة(: نطاق النوم بني 11 اإىل 14 
�ساعة

- مرحلة ما قبل املدر�سة )3-5 �سنوات(: نطاق النوم يرتاوح 
من 10 اإىل 13 �ساعة

- االأطفال يف �سن املدر�سة )6-13(: نطاق النوم يقدر ب�9 اإىل 
�ساعة  11

 10 اإىل   8 - املراهقون )14-17(: ي��رتاوح نطاق النوم بني 
�ساعات

اإىل   7 من  النوم  نطاق   :)25-18( �سنا  االأ�سغر  البالغني   -
�ساعات  9

- البالغني االأكرب �سنا )26-64(: يرتاوح نطاق النوم بني 7 
و9 �ساعات

- كبار ال�سن )+65(: نطاق النوم بني 7-8 �ساعات

اإذا كنت ترغب يف ال�ستيقاظ منتع�سا

كيف حتدد الوقت املنا�ضب للنوم ؟

اأي�سا با�سم خمج الدم، جمموعة وا�سعة  ولاإنتان، املعروف 
من االأعرا�ض التي غالبا ما حتاكي احلاالت االأخرى. ومع 
ذلك، فاإن خم�ض عامات ترتبط ب�سدة باحلالة وال ينبغي 

جتاهلها.
م�����س��وؤوال عن  ك��ان  االإن��ت��ان  اأن  املا�سي  ال��ع��ام  العلماء  ووج���د 

�سعف عدد الوفيات مما كان يعتقد يف ال�سابق.
يف  للعمليات  التنفيذية  الرئي�سة  غ��راه��ام،  كولني  وتو�سح 
اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن   ،Sepsis Research موؤ�س�سة 

مزيد من البحث لفهم احلالة ب�سكل اأف�سل.
ملدى  النا�ض غري مدركني  الكثري من  ي��زال  "ال  واأ���س��اف��ت: 
خطورة االإن��ت��ان. وه��ذا هو ال�سبب يف اأن زي��ادة الوعي بهذه 

احلالة املميتة اأمر حيوي".
"ميكن اخل��ل��ط ب���ني االإن���ت���ان واالإن���ف���ل���ون���زا الأن  واأ�����س����ارت: 
االختاف  ول��ك��ن  االأح���ي���ان،  بع�ض  يف  مت�سابهة  االأع���را����ض 
االإنتان  يكون  عندما  ب�سرعة  تتفاقم  االأعرا�ض  هذه  اأن  هو 
ب�سرعة  اال�ستجابة  هو  اأهمية  االأك��ر  وال�سيء  ال�سبب.  هو 

الأن هذا ميكن  رعاية طبية عاجلة  للح�سول على  وال�سعي 
اأن يح�سن فر�ض البقاء على قيد احلياة".

الأعرا�ض:
حتتوي احلالة على جمموعة وا�سعة من االأعرا�ض املرتبطة 
بالعديد من االأمرا�ض االأخ��رى، ما يجعل االكت�ساف املبكر 
رئي�سية  اأع���را����ض  ه��ن��اك خم�سة  ذل����ك،  وم���ع  ���س��ع��ب��ا.  اأم����را 

مرتبطة باحلالة:

 1- ارتفاع / انخفا�ض درجة احل��رارة: من اأوىل العامات 
التي تثري ال�سك حدوث انخفا�ض مفاجئ اأو ارتفاع يف درجة 

حرارة اجل�سم.
تغريات  االإنتانية  ال�سدمة  ت�سبب  اأن  االرتباك: ميكن   -2  

مفاجئة يف احلالة العقلية للفرد، مثل االرتباك.
االإنتان يف  يت�سبب  اأن  البول: ميكن  القليل من  3خروج   -  
اأن  وميكن  الكلى.  ذل��ك  يف  مبا  االأع�ساء،  من  العديد  ف�سل 

يوؤدي الف�سل الكلوي اإىل انخفا�ض يف اإخراج البول.

ب��رودة الذراعني وال�ساقني: ميكن  اأو  4- تغري لون اجللد   
اأن تت�سبب ال�سدمة االإنتانية يف موت اأن�سجة اجل�سم، حيث 
اجل�سم.  اأط��راف  اأن�سجة  اإىل  االنتقال  املغذيات  ت�ستطيع  ال 
وقد يت�سبب هذا يف ظهور بقع على اجللد، اأحيانا ما تكون 

زرقاء.
املفاجئ  ال��ت��ع��ر���ض  ي����وؤدي  امل��ن�����س��ب��ط:  غ��ري  5االرجتاف   -  
اأن اجل�سم يقاوم  اإىل  اإىل ارتعا�ض �سديد، ما ي�سري  لاإنتان 

العدوى.

قد ت�سري اإىل الإ�سابة باحلالة املميتة

الإنتان .. اأعرا�ض �ضبيهة بالإنفلونزا يجب معرفتها 
نف الإنتان اأو تعفن الدم على اأنه اأكر احلالت فتكا يف العامل بعد ما تبني اأنه يقتل املر�سى اأكر من ال�سرطان العام املا�سي. �سُ

وهذه احلالة هي ا�ستجابة ج�سدية �سديدة للعدوى. والتعرف على الأعرا�ض يف وقت مبكر اأمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد احلياة، ولكن هذا ل يزال 
ميثل حتديا.وميكن اأن ت�سبب العدوى القاتلة ان�سدادا داخل الأوعية الدموية، ما يوؤدي اإىل تكوين الغرغرينا، وهي حالة ت�ستدعي البرت، كما ميكن لهذه 

احلالة اأن تقتل املري�ض يف غ�سون �ساعات.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7504/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4499 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )223865( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : مدر�سة االحتاد اخلا�سة - فرع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - بوابة 

رقم 3 - الطابق ال�ساد�ض - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680
املطلوب اإعانه : 1- امين حممد ف�سه - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )223865( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون 
التجاري مع ولية بارانا الربازيلية

•• اأبوظبي-وام 

االأول لرئي�ض  النائب  الظاهري  الدكتور علي بن حرمل  �سعادة  ا�ستعر�ض 
ما�سا  ك��ارل��و���ض  �سعادة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
جونيور - حاكم والية بارانا الربازيلية والوفد املرافق له، فر�ض وجماالت 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  االأع��م��ال  قطاعات  بني  واال�ستثماري  التجاري  التعاون 

ووالية بارانا الربازيلية.
واأكد علي بن حرمل-خال اللقاء الذي عقد مبقر جناح القيادة يف معر�ض 
اأن الربازيل تعترب من ال�سركاء التجاريني املهمني   - 2020 اإك�سبو دبي 
االإمكانيات  اأن  كما  ع��ام،  ب�سكل  االإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  الإم���ارة  بالن�سبة 
تفتح  ال�سديقان  البلدان  ميتلكها  التي  الطبيعية  وال��ق��درات  االقت�سادية 
االإماراتية  اال�ستثمارات  وتعزيز  امل�سرتكة  امل�ساريع  لزيادة  وا�سعاً  املجال 
اأغنى مدن  تعد من  التي  بارانا  والي��ة  الربازيلية، ال�سيما يف  االأ���س��واق  يف 

الربازيل واأرقاها.
واأكد الظاهري اأن غرفة اأبوظبي تعمل على ت�سجيع امل�ستثمرين وال�سركات 
يف االإمارات على دخول اأ�سواق الربازيل واال�ستثمار فيها واإقامة امل�سروعات 
الوطنية يف  لل�سركات  ا�ستثمارية جديدة  لتوفري فر�ض  اإط��ار جهودها  يف 

االأ�سواق العاملية.
و�سدد على اأن الغرفة على اأمت اال�ستعداد للتعاون والتعريف مبناخ االأعمال 
الوفود  العمل لتبادل  التي يوفرها اجلانبان، وتن�سيق  التجارية  والفر�ض 
اإمارة  يف  االأع��م��ال  ورج���ال  امل�ستثمرين  تفيد  التي  وامل��ع��ل��وم��ات،  التجارية 
امل�سالح  خدمة  �ساأنه  من  ال��ذي  االأم��ر  الربازيلية،  بارانا  ووالي��ة  اأبوظبي 

امل�سرتكة.
كما قدم نبذة عن خمتلف اجلهود امل�ستمرة التي توفرها حكومة اأبوظبي 
لت�سهيل ممار�سة االأعمال ومنوها، باالإ�سافة اإىل كم املحفزات االقت�سادية 
التي طرحتها جلذب اال�ستثمارات االأجنبية والعقول والكفاءات يف االإمارة 

لتزيد من تناف�سية اأبوظبي اإقليمياً ودولياً.
لتقدمي  الغرفة  با�ستعداد  جونيور  ما�سا  كارلو�ض  �سعادة  اأ�ساد  جانبه  من 
كافة االإمكانيات املتاحة لدفع جماالت التعاون التجاري واالقت�سادي مع 
حتظى  التي  االقت�سادية  القطاعات  باأهم  بالتعريف  قام  ..و  بارانا  والي��ة 
طائرات  �سناعة  اإىل  باالإ�سافة  احلديد،  ومناجم  م�سانع  من  واليته  بها 

الهليكوبرت، وغريها من القطاعات احليوية.
واأعرب حاكم بارانا الربازيلية عن �سعادته بتواجده يف اإك�سبو دبي 2020 ، 
مبدياً انبهاره باإجنازات دولة االإمارات ونظرتها امل�ستقبلية يف �ستى املجاالت 
اأبوظبي وامل�ستثمرين ورجال االأعمال االإماراتيني  التنموية. و دعا غرفة 
يف  ال�سانحة  اال�ستثمارية  الفر�ض  على  ق��رب  ع��ن  واالط���اع  بلده  ل��زي��ارة 
وقطاع  الهيدرواإلكرتونية،  الطاقة  قطاع  وخا�سة  القطاعات  من  العديد 

الزراعة واالأمن الغذائي.

تقرير لدبي للم�ضتقبل: الهيدروجني 
بديل منا�ضب مل�ضادر الطاقة التقليدية

•• دبي- وام

الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  اأ�سدرته  تقرير  اأك��د   
والبنية التحتية ووزارة التغري املناخي والبيئة وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
بعنوان “الهيدروجني من اخليال اإىل احلقيقة”، اأهمية اإعداد ا�سرتاتيجيات 
م�ستقبلية متكاملة يف دولة االإمارات الإنتاج طاقة الهيدروجني وتخزينها 
وا�ستخدامها مبا يعود باأثر اإيجابي على زيادة ن�سبة اإنتاج الطاقة النظيفة 
واملتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون يف ال�سناعات الثقيلة، ودعم قطاعات 
تتطلب  التي  القطاعات  من  وغريها  البحري  وال�سحن  والطريان  النقل 

ا�ستهاك الكثري من الطاقة.
اإنتاج  يف  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  التوجهات  اأب��رز  التقرير  وا�ستعر�ض 
وا�ستهاك الطاقة، واأهم التقنيات احلديثة التي يتم تطويرها وتوظيفها 
ا�ستخداماته  ك��ف��اءت��ه وا���س��ت��دام��ة  ال��ه��ي��دروج��ني وت��ع��زي��ز  اإن��ت��اج  يف جم���ال 
اإتباع  على  الطاقة  م�ستهلكي  ت�سجيع  و�سبل  املجاالت،  املتنوعة يف خمتلف 

طرق جديدة تغري من نظرتهم التقليدية يف جمال الطاقة.
كما تطرق التقرير اإىل اأبرز االإمكانات الواعدة التي يوفرها غاز الهيدروجني 
كونه م�سدراً م�ستداماً الإنتاج الطاقة، واأهم تطبيقاته احلالية وامل�ستقبلية، 
يف  االإيجابية  تاأثرياته  اإىل  اإ�سافة  وا�ستخدامه،  وتخزينه  اإنتاجه  وط��رق 
الزيادة  املناخي يف ظل  التغري  والتقليل من خماطر  البيئة  احلفاظ على 

امللحوظة يف الطلب على الهيدروجني خال ال�سنوات االأخرية.
ومت ا�ستعرا�ض خمرجات التقرير خال جل�سة حوارية ا�ست�سافتها موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل بح�سور ممثلني عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة 
التغري املناخي، والبيئة وهيئة كهرباء ومياه دبي، وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، 

وجامعة خليفة و�سركة �سيمنز العاملية.

جمل�ض اإدارة غرفة الفجرية يعتمد 
م�ضروع جائزة التميز القت�ضادي 

•• الفجرية -وام

اعتمد جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الفجرية م�سروع جائزة الفجرية 
مكانة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الغرفة  م�ساعي  اط���ار  يف  االق��ت�����س��ادي  للتميز 
وداعمة  بيئة جاذبة لا�ستثمار  اقت�ساديا من خال خلق  الفجرية  اإم��ارة 

لاأن�سطة االنتاجية .
برئا�سة  االدارة  احل��ادي ع�سر ملجل�ض  ال���دوري  االجتماع  ذل��ك خ��ال  ج��اء 

ال�سيخ �سعيد بن �سرور ال�سرقي رئي�ض املجل�ض يف مقر الغرفة .
جوائز  اأهمية  الغرفة  ع��ام  مدير  الهندا�سي  جميع  �سلطان  �سعادة  واأك���د 
التميز كمفتاح لنمو ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية واخلدمية 
من خال حتفيزها على االإبداع واالأداء املوؤ�س�سي املتميز لرتجمة الروؤية 
ال�سرقي ع�سو املجل�ض  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  ل� �ساحب  احلكيمة 

االأعلى حاكم الفجرية ب�ساأن م�سرية حتقيق التنمية امل�ستدامة باالإمارة.
اأن اطاق اجلائزة يهدف اىل تعزيز ثقافة اجل��ودة والتميز لدى  واأو�سح 
تعزز  التي  واملمار�سات  امل��ب��ادرات  ودع��م  االأعمال  قطاع  وموؤ�س�سات  �سركات 
اىل جانب  املجتمعية  امل�سوؤولية  دورها يف جمال  وتعظيم  املوؤ�س�سي  التميز 

االرتقاء باأداء امل�ساريع واملن�ساآت يف كل القطاعات االقت�سادية .
االأعمال  وري��ادة  للتجارة  املهني  الدبلوم  برنامج  بنجاح  الهندا�سي  واأ���س��اد 
االأعمال  ورائ���دات  رواد  من  االأوىل  للدفعة  م��وؤخ��راً  الغرفة  نظمته  ال��ذي 
املجل�ض  اأن  اىل  ال�سباب م�سريا  او�ساط  اهتمام كبري يف  به من  وما حظي 
امل�ستهدفة من  با�ستمرار الربنامج الإكمال تدريب الدفعات االأخرى  وجه 

اجمايل 100 �سخ�ض من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة .

بتوجيهات املجل�ض الأعلى لل�سوؤون املالية والقت�سادية

خالد بن حممد بن زايد يطلق �ضندوق اأبوظبي لالكتتابات بقيمة 5 مليارات درهم
ال�سندوق ي�سهم يف تعزيز املكانة الريادية ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ل���ل�������س���وؤون  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض  ب��ت��وج��ي��ه��ات   
ال�سيخ خالد بن حممد  �سمو  اأطلق  واالقت�سادية.. 
التنفيذي الإمارة  املجل�ض  نهيان، ع�سو  اآل  زايد  بن 
ع�سو  التنفيذي،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي 
املالية  ل��ل�����س��وؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  اإدارة  جم��ل�����ض 
واالقت�سادية، �سندوق اأبوظبي لاكتتابات، يف اإطار 
جهود تعزيز املكانة الريادية ل�سوق اأبوظبي لاأوراق 

املالية.
وتبلغ القيمة املبدئية ل�سندوق اأبوظبي لاكتتابات 
5 م��ل��ي��ارات دره����م، وي��ع��م��ل حت��ت اإ����س���راف املجل�ض 
االأعلى لل�سوؤون املالية واالقت�سادية، وتديره دائرة 

ال�سندوق  وي�سعى  اأبوظبي.   - االقت�سادية  التنمية 
القطاع  م��ن  �سركات   10 اإىل   5 يف  اال�ستثمار  اإىل 
اخلا�ض �سنوياً، مع الرتكيز على ال�سركات ال�سغرية 
اإىل   10 ب��ني  م��ا  ا�ستهداف  خ��ال  م��ن  واملتو�سطة، 
لاكتتاب،  املُ��ت��اح��ة  االأ���س��ه��م  اإج���م���ايل  م��ن   40%
وبالتايل م�ساعدتها على النمو عرب توفري ال�سيولة 

الازمة من خال االكتتاب العام.
حممد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اأّك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
بن زايد اآل نهيان على االأهمية التي �سي�سطلع بها 
وجهة  ب�سفتها  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  ال�سندوق 
اأ�ساد  كما  اال�ستثمار.  على  ُت�سّجع  بيئة  توفر  رائ��دة 
�سموه بت�سافر اجلهود لدعم القطاع اخلا�ض على 
اقت�سادي  من��و  حت��ق��ي��ق  يف  اأك����رب  ب�سكل  امل�����س��اه��م��ة 

م�ستدام يف اأبوظبي.
وثيق  ب�سكل  لاكتتابات  اأبوظبي  �سندوق  و�سيعمل 
مع خمتلف البنوك املحلية لا�ستفادة من خرباتها 
ت�سجيع  اإىل  وي�����س��ع��ى  ال�����س��رك��ات،  اإدراج  عملية  يف 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض ل��ت��ع��زي��ز عر�ض 
ال�����س��رك��ات ل�����اإدراج ل���دى ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����اأوراق 
امل�ستثمرة  واجلهات  ال�سندوق  و�سيحتفظ  املالية. 
لفرتة  االكتتاب  بعد  باالأ�سهم  اخلا�ض  القطاع  من 

زمنية حُمددة.
وقال معايل حممد علي ال�سرفاء احلمادي، رئي�ض 
دائرة التنمية االقت�سادية ورئي�ض جمل�ض اإدارة �سوق 
اأبوظبي لاأوراق املالية.. “ �سي�سهم �سندوق اأبوظبي 
يف  اال�ستثمار  بيئة  ج��اذب��ي��ة  تعزيز  يف  لاكتتابات 

اأبوظبي وحتفيز املزيد من �سركات القطاع اخلا�ض 
مبا فيها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة على االإدراج 
يف �سوق اأبوظبي ل��اأوراق املالية، من خال توفري 
ال�سيولة وتعزيز ثقة امل�ستثمرين يف نظام االكتتاب 
العام االأويل، وبالتايل ت�سجيع القطاع اخلا�ض على 

اال�ستثمار«.
واأ�ساف معاليه “ �سيعمل هذا ال�سندوق اأي�ساً على 
الديون  ت�سجيع االنتقال من االعتماد على متويل 
االأخرى  التمويل  الأدوات  االأم��ث��ل  اال�ستخدام  اإىل 
املتاحة. ويف اإطار جهود تعميق اأ�سواق املال وت�سجيع 
ث��ق��اف��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ي�سهم 
اأبوظبي  املكانة الريادية ل�سوق  ال�سندوق يف تعزيز 

لاأوراق املالية يف املنطقة«.

القمة العاملية للحكومات توقع اتفاقية �ضراكة مع جمموعة »ايدج« 
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وقعت موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات 
جمموعة  “ايدج”،  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ال���رائ���دة على 
جهودها  �سمن  وذلك  املنطقة،  م�ستوى 
وتو�سيع  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��وا���س��ل��ة 
املعرفة  لتبادل  الهادفة  ال�سراكات  دائرة 
اجلهود  ت��دع��م  ال��ت��ي  املبتكرة،  واالأف��ك��ار 

احلكومية ال�ست�سراف امل�ستقبل.
وق���ع امل���ذك���رة م��ع��ايل ع��م��ر ب���ن �سلطان 
اال�سطناعي  للذكاء  دولة  وزير  العلماء 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  واالقت�ساد 
العاملية  القمة  ، مدير موؤ�س�سة  بعد  عن 
البناي،  ف��ي�����س��ل  و���س��ع��ادة  ل��ل��ح��ك��وم��ات، 
يف  املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�ض 

عمر  م��ع��ايل  واأك����د  “ايدج«.  جم��م��وع��ة 
ال�سراكات  ت��ع��زي��ز  اأن  ال��ع��ل��م��اء  �سلطان 
وت��و���س��ي��ع اآف������اق ال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل���وؤ����س�������س���ات 
لرت�سيخ  اأ�سا�سياً  داعماً  ميثل  واخلا�ض، 
من�سة  للحكومات  العاملية  القمة  موقع 
امل�ستقبل،  و���س��ن��اع��ة  ل��ت�����س��م��ي��م  دول���ي���ة 
وم�������س���ارك���ة امل���ع���رف���ة وت����ب����ادل االأف����ك����ار 
واالبتكارات التي حتقق التنمية ال�ساملة 

للمجتمعات.
وقعتها  التي  الرعاية  اتفاقية  اإن  وق��ال 
وجمموعة  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
“ايدج” �ست�سهم يف تعزيز اجلهود لبناء 
املجاالت  يف  ج���دي���دة  ف��ر���ض  م��ن��ظ��وم��ة 
احليوية، مبا ي�سمن االرتقاء مبنظومة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ال���دول���ة م��ن خال 

ابتكار حلول جديدة للتحديات بالتعاون 
مع �سركات القطاع اخلا�ض، واملوؤ�س�سات 

البحثية.
البناي  ���س��ع��ادة في�سل  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
القمة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  ياأتي 
التوجهات  اإط���ار  يف  للحكومات  العاملية 
“ايدج”..  مل��ج��م��وع��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وم�ساركة  العقول  ت��ع��اون  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
املعرفة وحتقيق فهم متوازن للتحديات 
كاأفراد  جميعا  تواجهنا  التي  احلقيقية 
تغيري  اإح��داث  �سبيلنا نحو  وجمتمعات، 

ملمو�ض.
واأ�ساف �ست�سّخر “ايدج” هذه ال�سراكة 
يف ا�ستك�ساف الفر�ض اجلديدة والقّيمة 
بهدف تعزيز مكانتنا الرائدة اإقليمياً يف 
وتر�سيخ  املتقدمة،  التكنولوجيا  قطاع 

املوؤثرة.  اجلهات  مع  والتفاعل  التقدم، 
اإىل  املتوا�سل  �سعينا  اإط��ار  ياأتي ذلك يف 
اإيجابيا  اأث��را  خلق حلول جديدة حتدث 
العاملي.  االأم������ن  ع��ل��ى  االأم������د  وط���وي���ل 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  ومتا�سياً 
اال�ستثمار  تعزيز  نحو  االإم�����ارات  دول���ة 
اإىل  كذلك  ن�سعى  امل�ستقبل،  تقنيات  يف 
واالأمان  لابتكار  منا�سبة  بيئة  توفري 
الهدف  هذا  لتحقيق  الفائق  والت�سنيع 
امل��ن�����س��ود. وت��رك��ز امل��ذك��رة م��ع جمموعة 
على  “ايدج”،  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
والتعاون  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  م�����س��ارك��ة 
العاملي يف �سناعة التكنولوجيا املتقدمة، 
وع���ق���د احل��������وارات واإط�������اق امل����ب����ادرات 
والفعاليات التي ت�ساهم يف تبادل املعرفة 
وتوظيف فر�ض جديدة لر�سم م�ستقبل 

اأف�سل. اجلدير بالذكر، اأن موؤ�س�سة القمة 
اإطاقها  مت  ال��ت��ي  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة 
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  بن را�سد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
رائ����دة  ع��امل��ي��ة  م��ن�����س��ة  ت�����س��ك��ل   ، اهلل” 
ل��ت��ب��ادل االأف���ك���ار ح���ول جم���االت تطوير 
االبتكارات  وت���اأث���ري  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة، م���ن خ���ال بناء 
القادة  بني  تربط  النطاق  وا�سعة  �سبكة 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  وامل�����س��وؤول��ني م��ن 
من  جم��م��وع��ة  وت�ست�سيف  واخل���ا����ض، 
الور�ض واجلل�سات واملبادرات ال�ستعرا�ض 
يف  املمار�سات  واأف�سل  االجتاهات  اأحدث 
قيادة احلكومات، وتقدمي حلول مبتكرة 

ال�ستباق التحديات.

•• دبي-وام

8 مبادرات ذكية حتت  تطلق جمارك دبي 
���س��ع��ار جت���ارة رق��م��ي��ة اآم��ن��ة وم�����س��ت��دام��ة يف 
من  يعقد  ال���ذي  للتقنية  جيتك�ض  اأ���س��ب��وع 

17 اإىل 21 اأكتوبر اجلاري .
ت�سلط الدائرة ال�سوء من خال من�ستها 
امل�ساركة يف املعر�ض رقم S3-B1 يف قاعة 
اأح�����دث خدماتها  ع��ل��ى   3 ���س��ع��ي��د  ال�����س��ي��خ 
وتقنياتها الرقمية لزيادة التجارة وحماية 
جتربة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع 

امل�سافرين.
االطاع  جتربة  ل��ل��زوار  ال��دائ��رة  و�ستقدم 
ع��ل��ى االآل���ي���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ذك��ي��ة وهي 
ت�ستخدم  م���ت���ط���ورة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ����س���ي���ارات 
ك��دوري��ات تفتي�ض على ط��ول جم��ري خور 
دبي ومرفاأ ديرة وميناء احلمرية مب�سافة 
وتعمل  م����رت  ك��ي��ل��و   14 ب����ح����وايل  ت���ق���در 
الغوا�سة  وك��ذل��ك  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
اجلمركية االبتكار الفريد من نوعه الذي 
�سور  على  احل�سول  م��ن  املفت�سني  ميكن 
اجلودة  عالية  االأبعاد  ثاثية  وفيديوهات 

ل���ب���دن ال�����س��ف��ي��ن��ة حت���ت امل�����اء ح��ي��ث لديها 
قدماً.    98 مل�سافة  ال��غ��و���ض  على  ال��ق��درة 
املحدثة  مبادراتها  دب��ي  جمارك  و�ستطلق 
ومنها غرفة املناولة الذاتية I- box التي 
تواكب التطور ال�سريع الإمارة دبي يف خدمة 
اللوج�ستية  اخلدمات  وت�سريع  امل�سافرين 
هذه  وتتميز  الثمينة  للب�سائع  وامل��ن��اول��ة 
االإلكرتوين  ال��دف��ع  بخ�سائ�ض  امل���ب���ادرة 
لل�سناديق  تتبع  نظام  و  التخزين  لر�سوم 
�سرعة  و  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  ط���ري���ق  ع����ن 
ا�ستخدام  وع��دم  العماء  مقتنيات  ت�سليم 
االأوراق. كما �سيتم عر�ض م�ساريع طاولة 
الذكي  املبكر  االإف�ساح  و  الذكية  التفتي�ض 
و برنامج التفتي�ض الذكي   I-Declare
و املوقع االلكرتوين يف حلته   SIMA –
االلكرتوني��ة  ال��ت��ج��ار  من�سة  و  اجل��دي��دة 

.E-Commerce
اأ�سبوع جيتك�ض  الدائرة يف  وحول م�ساركة 
اأح����م����د حمبوب  ����س���ع���ادة  ق�����ال  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
املوانئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  م�سبح 
العام  امل��دي��ر  احل���رة  واملنطقة  واجل��م��ارك 
جلمارك دبي اإن جمارك دبي تقوم بتطوير 

ال��رق��م��ي��ة وحت�����س��ني براجمها  م�����س��اري��ع��ه��ا 
اخلم�سني  م�����س��اري��ع  م�ستهدفات  ل��ت��واك��ب 
بهدف زيادة العائدات التجارية وا�ستدامة 
اأن  ، م��وؤك��داً  ال��وط��ن��ي  النمو يف االق��ت�����س��اد 
جيتك�ض  م��ع��ر���ض  م���ن  ال�41  ال��ن�����س��خ��ة 
متثل  و  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  للتقنية 
واأنظمة  ل��ع��ر���ض جت�����ارب  م��ه��م��ة  ف��ر���س��ة 

ج�����م�����ارك دب�������ي ال�����رائ�����دة 
معر�ض  م����ع  ل���ت���زام���ن���ه���ا 
اإك�سبو 2020 دبي حيث 
املعر�ض  ن�����س��خ��ة  جت���م���ع 
قادة  العام نخبة من  هذا 
وال�سركات  التكنولوجيا 
الاعبني  وكبار  النا�سئة 
يف القطاع و�سيتم الرتكيز 
تقنيات  اأح�����������دث  ع����ل����ى 
ال������ذك������اء اال����س���ط���ن���اع���ي 
وات�������������������س���������االت اجل�����ي�����ل 
اخل����ام���������ض واحل���و����س���ب���ة 
والبيانات  ال�������س���ح���اب���ي���ة 
ال�سخمة واالأمن الرقمي 
ال��ب��ل��وك ت�سني  وت��ق��ن��ي��ات 

والتكنولوجيا املالية. واأ�ساف نتطلع للقاء 
جمموعة كبرية من اخلرباء واملتخ�س�سني 
وقطاعات  وامل�ستثمرين  احللول  وم��زودي 
االأع�����م�����ال م����ن خم���ت���ل���ف اأرج���������اء ال���ع���امل 
الدبلوما�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االأج��ن��ب��ي��ة ح��ي��ث مي��ث��ل ج��ي��ت��ك�����ض من�سة 
مثالية لتبادل الروؤى حول دور التحوالت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
ممار�سة  ت�سهيل 

مهمة  فر�سة  املعر�ض  ميثل  كما  االأع��م��ال 
ال����س���ت���ع���را����ض االإج�������������راءات واخل����دم����ات 
جمارك  تقدمها  التي  الذكية  اجلمركية 
وامل�ساريع  ال�سركات  واأ�سحاب  للزوار  دبي 
بها حملياً  املرتبطة  والقطاعات  التجارية 

وعامليا.

•• ال�سارقة-وام 

عن  ال�سارقة  يف  باحلمرية  احل���رة  املنطقة  هيئة  اأعلنت 
ا�ستقطابها �سركة “ ار�سيلور ميتال بروجكت�ض “ التابعة 
اأكرب  واح��دة من  ج��روب  ميتال  ار�سيلور  العاملية  لل�سركة 
ال�سركات الرائدة حول العامل يف جمال ال�سلب والتعدين 
وذلك من خال ا�ستحواذ ال�سركة على اأحد م�سانع اإنتاج 
االأنابيب والطاء يف املنطقة اإىل جانب اإ�ستئجارها الأرا�ٍض 
لي�سل اإجمايل م�ساحة اإ�ستثمارها اإىل 1،38 مليون قدم 
مربع وبقيمة تقدر ب�60 مليون درهم كمرحلة اأوىل و30 

مليون درهم كمرحلة الحقة.
احلرة  املنطقة  يف  ا�ستثماراتها  ع��ن  ال�سركة  اإع���ان  ج��اء 

�سعادة  وقعها  تفاهم  مذكرة  توقيع  خال  من  باحلمرية 
�سعود �سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية 
ويوهان�ض دي �سرايفر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة ار�سيلور 

ميتال بح�سور م�سوؤولني ومديرين من اجلانبني.
ال�سركة حلواًل مبتكرة  �ستقدم  التفاهم  ومبوجب مذكرة 
وخدمات كاملة وم�ستدامة يف جمال �سناعة ال�سلب عرب 
وم�ساريع  االأ�سا�سات  بحلول  تتعلق  اأعمال  ثاثة خطوط 
الطاقة ال�سم�سية وم�ساريع الطاقة حلول الطاء املقاوم 
ل��ل��ت��اآك��ل اإ���س��اف��ة اإىل خ��ط��وط الإن���ت���اج اأن��اب��ي��ب ن��ق��ل املياه 
�سعود  �سعادة  واأك��د  واالإن�ساءات.  االأكمام  التحتية  والبنية 
ومرموق  عريق  كيان  ا�ستقطاب  اأهمية  امل��زروع��ي  �سامل 
املنطقة  يف  لاإ�ستثمار  م��ي��ت��ال  ار���س��ي��ل��ور  جم��م��وع��ة  م��ث��ل 

يف  ال�سناعي  القطاع  اإىل  نوعية  اإ�سافة  �سي�سكل  وال��ذي 
على  امل�ستثمرين  ُي�سجع  اأن  �ساأنه  وم��ن  ال�سارقة  اإم���ارة 
واأن  ال�سيما  امل�ستقبل  يف  جديدة  حيوية  م�ساريع  اإط��اق 
دولة االإمارات العربية املتحدة و اإمارة ال�سارقة بالتحديد 
تخطو م�سرعة يف التعايف االقت�سادي وتهيئة بيئة االأعمال 
خا�سًة واأن عدداً كبرياً من ال�سركات القائمة وامل�ستثمرين 

اجلدد يتطلعون اإىل م�ستوى جديد من الدعم .
واأهميتها كوجهة  ر�سخت مكانتها  ال�سارقة  ان  اإىل  وا�سار 
تتمتع  ملا  نظراً  مف�سلة  اإقليمية  واإقت�سادية  اإ�ستثمارية 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  ظل  يف  عاملية  تناف�سية  اإمكانات  من  به 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  والتوجيهات 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ض االأعلى 

�سركة  ا�ستقطاب  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�سار  ال�سارقة.  حاكم 
ار���س��ي��ل��ور م��ي��ت��ال ب��روج��ك��ت�����ض �سي�سكل ع��ام��ة ف��ارق��ة يف 
اال�سرتاتيجية  متطلبات  حتقيق  نحو  املنطقة  توجهات 
واإلتزاماتها  املتقدمة  والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
وجهودها يف امل�ساهمة بتحقيق النمو االقت�سادي امل�ستدام 
�سركات  اأك��رب  لواحدة من  تتبع  ال�سركة  كون  ال�سارقة  يف 
اال�ستثمار  هذا  يظهر  كما  العامل  حول  وال�سلب  احلديد 
للم�ستوى  امل�ستثمرين يف املنطقة نظراً  بالوقت ذاته ثقة 
العايل من اخلدمات املقدمة واإلتزامها مبعايري ال�سامة 
اليوم  غ��دت  وال��ت��ي  لها  املتميزة  املكانة  ويعك�ض  واجل���ودة 
تق�سدها  واملتو�سطة  الثقيلة  لل�سناعات  رئي�سية  قاعدة 

ال�سركات العاملية املعروفة.

حمرية ال�ضارقة ت�ضتقطب واحدة من اأكرب �ضركات ال�ضلب والتعدين 

- ال�ستثمار يف 5 اإىل 10 �سركات من القطاع اخلا�ض لإدراجها يف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية �سنويًا

- يهدف اإىل ت�سجيع �سركات القطاع اخلا�ض مبا فيها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
على الإدراج يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، يف اإطار جهود تعميق اأ�سواق املال 

وتر�سيخ ثقافة ال�ستثمار يف القت�ساد الوطني
- املجل�ض الأعلى لل�سوؤون املالية والقت�سادية ي�سرف على ال�سندوق، وتديره دائرة 

التنمية القت�سادية - اأبوظبي



28

املال والأعمال
األربعاء   13  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13365  
Wednesday    13   October   2021   -  Issue No   13365

�ضهيل املزروعي يفتتح معر�ض وموؤمتر ال�ضرق الأو�ضط لل�ضكك احلديدية 2021 بدبي  
•• دبي -وام 

انطلقت يف دبي اأم�ض اأعمال الدورة الثامنة 
االأو�سط  ال�����س��رق  وم��وؤمت��ر  “معر�ض  م��ن 
تقام  ال��ت��ي   ”2021 احل��دي��دي��ة  لل�سكك 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  حتت رعاية 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
واملوؤمتر  املعر�ض  افتتح  الرئا�سة.  �سوؤون 
ب����ن حم���م���د ف�����رج فار�ض  ���س��ه��ي��ل  م���ع���ايل 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي 
نا�سر  بن  �سالح  املهند�ض  بح�سور معايل 
العربية  اململكة  يف  النقل  وزي���ر  اجل��ا���س��ر 
هاري�ض  هيتون  كري�ض  ومعايل  ال�سعودية 
وزي����ر ال��ن��ق��ل يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ومعايل 
اأح��م��د حممد وزي���ر املوا�سات  ب��ن  ك��م��ال 
و�سعادة  البحرين  مملكة  يف  واالت�����س��االت 
التنفيذي  الرئي�ض  ملك  ���س��ادي  املهند�ض 
ل�����س��رك��ة االحت������اد ل���ل���ق���ط���ارات وع�����دد من 
اإقليمياً  النقل  واملعنيني بقطاع  امل�سوؤولني 
وعاملياً. وتربز االأهمية املتنامية للمعر�ض 
الطاقة  وزارة  تنظمه  ال���ذي   - وامل���وؤمت���ر 
والبنية التحتية وي�ستمر يومني يف فندق 
دبي  �سيتي  في�ستيفال  “انرتكونتتنتال 
 4000 م��ن  اأك����ر  وح�����س��ور  “مب�ساركة 
م�سارك و300 عار�ض و200 متحدث - 
ال�سكك  ل�سناعة  فريدة  من�سة  يعد  كونه 
ال�ستك�ساف  وفر�سة  االإقليمية  احلديدية 
التقنيات اجلديدة ونقطة التقاء حمورية 

للتخطيط مل�ستقبل هذه ال�سناعة.
كلمته  يف  امل���زروع���ي  �سهيل  م��ع��ايل  وق����ال 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���ض  ه����ذا  اإن  االإف��ت��ت��اح��ي��ة 
قطاع  لدعم  للتعاون  رائ��دة  من�سة  ي�سكل 
للت�سدي  املبذولة  اجلهود  وتعزيز  النقل 
اأهمية  ذا  باإعتباره  به  املتعلقة  للتحديات 
حيوية للتنمية امل�ستدامة وتظاهرة دولية 
مهمة يف جمال تكنولوجيا النقل وجتمعاً 
املوا�سات  جمال  يف  للمتخ�س�سني  عاملياً 
���س��ي��ت��م خاله  ال���ت���ن���ق���ل ح���ي���ث  وح����رك����ة 
اإليه  تو�سلت  ما  اأح��دث  وعر�ض  مناق�سة 
التحتية  البنية  جم��االت  يف  التكنولوجيا 
واأنظمة  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  الإن�ساء 

املوا�سات املختلفة.
املعر�ض  يف  ب��امل�����س��ارك��ني  م��ع��ال��ي��ه  ورح����ب 
النتائج  اأف�سل  يحقق  اأن  متمنيا  واملوؤمتر 
وتبادل وجهات النظر وامل�ساهمة يف تعزيز 
منظومة النقل ، موؤكدا اأن م�ستقبل التنقل 
على م�ستوى العامل يفر�ض علينا حتديات 
كبرية تتمثل يف تطويع االأنظمة احلديثة 
التحتية  البنية  �ساملة  املحلية  للظروف 
احلديثة  االأنظمة  تاأثري  واإدراك  القائمة 
على التخطيط والن�سيج احل�سري للمدن 
االأنظمة  م��ن  ال�سل�ض  االإن��ت��ق��ال  وت��اأم��ني 
التقليدية اإىل االأمناط احلديثة يف التنقل 
دولة  ان  املزروعي  �سهيل  واأ�ساف معايل   .
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع���ززت قطاع 
كافة  على  كبري  ب�سكل  احلديدية  ال�سكك 
والعاملية  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  امل�ستويات 

ومت��ث��ل ذل���ك يف ت��اأ���س��ي�����ض ���س��رك��ة االإحت����اد 
لتطوير  ميزانية  وتخ�سي�ض  للقطارات 
والتي  الوطنية  احلديدية  ال�سكك  �سبكة 
�ستمتد  ال�سبع كما  االإم��ارات  �سرتبط بني 
التعاون  جمل�ض  دول  �سبكة  م��ع  لتت�سل 

اخلليجي والربط بني دول املجل�ض.
ولفت اإىل اأن طول �سبكة ال�سكك احلديدية 
كيلومرتا   1200 اإىل  �سي�سل  الوطنية 
والتي �ست�ساهم يف خف�ض تكاليف ال�سحن 
ال�سفر  يف  امل�����س��ت��غ��رق  ال���وق���ت  واخ��ت�����س��ار 
ال�سناعية  التجمعات  ات�ساع  يف  وت�ساعد 
االإقت�سادي  التطور  وت��دع��م  والعمرانية 
االنبعاثات  وخف�ض  والثقايف  واالإجتماعي 
اإىل   70 مابني  ت��رتاوح  بن�سبة  الكربونية 
80 باملائة مقارنة باإ�ستخدام ال�ساحنات يف 
النقل مو�سحا اأن دولة االإمارات ت�ستهدف 
ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ت��ع��اون م��ع دول اجل���وار 
التعاون  تعزز  للنقل  م�سروعات  وتطوير 

العابر للحدود ف��ي جمال النقل.
واأكد معاليه اأن حكومة االإم��ارات ملتزمة 
م�ستوى  ذات  للنقل  حتتية  بنية  بتطوير 

املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ب��االإع��ت��م��اد  ع���ال 
ب��اأن دول��ة االإم���ارات طورت  العاملية منوها 
عدداً  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  مدار  على 
م��ت��زاي��داً م��ن امل�����س��اري��ع ال��ط��م��وح��ة للنقل 
العام من �سبكات املرتو وال�سكك احلديدية 
واحلافات اإىل جانب �سبكات طرق والتي 
ملواجهة  ال����دول����ة  ت���وج���ه  ت���دع���م  ب����دوره����ا 
واالإقت�سادي  والعمراين  ال�سكاين  النمو 
عاماً  للخم�سني  وم�ستهدفاتها  والتجاري 
معاليه  واأو�سح  العاملية.  وريادتها  املقبلة 
مواكبة  ت�����س��ت��ه��دف  االإم���������ارات  دول�����ة  اأن 
�سناعة  تقنيات  يف  امل��ت�����س��ارع��ة  امل��ت��غ��ريات 
النقل امل�ستدام وال�سكك احلديدية وو�سائل 
ت���وا����س���ل العمل  ال��ن��ق��ل اجل���م���اع���ي ح��ي��ث 
منظومة  اإىل  ال��ت��ن��ق��ل  ل��ت��ح��وي��ل  ال�����دوؤوب 
من النقل الذكي املتعدد الو�سائط لت�سبح 
اأ�سا�سية  م��رت��ك��زات  وو���س��ع  باملجال  رائ���دة 
املحفزة  امل��رن��ة  وال��ق��وان��ني  ال�سيا�سات  م��ن 
وت�����س��ج��ي��ع قطاعات  ال��ت��دري��ج��ي  ل��ل��ت��ح��ول 
االإ�ستثمار  على  اخلا�ض  والقطاع  الدولة 
حا�سنة  بيئة  خلق  ع��رب  ال��ذك��ي  النقل  يف 

مب���ي���زات وح���واف���ز م��ت��وازن��ة االأم�����ر الذي 
لتحقيق  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  امل���ب���ادرة  ي��دع��م 
االإم�����ارات بحلول عام  امل��ن��اخ��ي يف  احل��ي��اد 
من  ت�سعى  االإم�����ارات  اأن  وذك���ر   .2050
بنية  تاأ�سي�ض  اإىل  امل�سرتك  العمل  خ��ال 
اجلديدة  القيادة  ذاتية  للمركبات  حتتية 
وكذلك  امل�ستقبلية  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل  وف��ق 
و�سع اإطار ت�سريعي ملنظومة التنقل ذاتي 
ا�ستباقية  ن��وع��ي��ة  م���ب���ادرات  وف���ق  ال��ق��ي��ادة 
عاماً  للخم�سني  ب�سا�سة  االنتقال  تدعم 
كنموذج  االإم�����ارات  مكانة  وت��ر���س��خ  املقبلة 

عاملي رائد يف ذلك املجال.
وقال معايل وزير الطاقة والبنية التحتية 
اإن االإ���س��ت��دام��ة م��ف��ت��اح االإ���س��ت��م��راري��ة يف 
للعمل  ال��وق��ت  ح���ان  واالآن  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
الذي  بال�سكل  التنقل  لت�سميم  امل�سرتك 
يدعم االإ�ستدامة البيئية واأهداف التنمية 
التقنيات  اع��ت��م��اد  خ���ال  م��ن  امل�����س��ت��دام��ة 
يف  ..ون��ح��ن  والهيدروجينية  الكهربائية 
دول���ة االإم������ارات اأخ��ذن��ا يف احل�����س��ب��ان هذا 
امل���ج���ال احل���ي���وي ع��ن��د ���س��ي��اغ��ة امل���ب���ادرة 

املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذكي  التنقل  2050..و�سيوفر  ع��ام  يف 
جديدة  م�سافة  قيمة  ال��و���س��ائ��ط  متعدد 
واالإجتماعية  االإق��ت�����س��ادي��ة  للم�ستويات 
املرورية.. ال�سامة  اإىل  اإ�سافة  والبيئية 

اإىل  االإم����ارات  يف  تطبيقه  �سي�ساهم  فيما 
خف�ض التلوث وزيادة االإنتاجية وانخفا�ض 

حوادث الطرق وزيادة ر�سا ال�سكان.
امل�����زروع�����ي بجولة  ���س��ه��ي��ل  م���ع���ايل  وق������ام 
برفقه  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���ض  يف 
على  خالها  اطلع  وال�سيوف  امل�سوؤولني 
تطرحه  ما  واأه��م  امل�ساركة  االأجنحة  اأب��رز 
م��ن ح��ل��ول واب��ت��ك��ارات يف جم���االت النقل 
امل�ستدامة واملركبات ذ اتية القيادة والنقل 
تقوم  وم��ا  احل��دي��دي��ة  وال�سكك  اجلماعي 

بتنفيذه من م�سروعات يف هذا االإطار.
الرئي�ض  م��ل��ك  ����س���ادي  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التنفيذي ل�سركة االإحتاد للقطارات: تاأتي 
ال�سرق  وم��وؤمت��ر  “معر�ض  يف  م�ساركتنا 
 “  2021 احل��دي��دي��ة  لل�سكك  االأو����س���ط 
ال�سكك  ل�سبكة  وامل�سغل  املطور  باإعتبارنا 
احلديدية الوطنية يف دولة االإمارات ومبا 
ين�سجم مع م�ستهدفاتنا الرامية للتعريف 
واالإقت�سادية  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ال��ف��وائ��د 
واالإجتماعية التي يوفرها م�سروع “قطار 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل جانب  االإحتاد” 
امل�������س���روع وم����ا حققته  اآخ�����ر م�����س��ت��ج��دات 

ال�سركة خال الفرتة املا�سية .
املزيد  يوا�سل حتقيق  امل�سروع  اأن  واأ�ساف 
من التقدم على �سعيد االأعمال االإن�سائية 
ا�ستكمال  اآخ��ره��ا  ك���ان  ال��ث��ان��ي��ة  للمرحلة 
وحجز  “اأ”  للحزمة  االإن�سائية  االأع��م��ال 
ال�سنوية  النقل  �سعة  م��ن  باملائة   40 م��ن 
ا�ستكمال  ع��ن��د  ���س��ت�����س��ل  وال���ت���ي  ل��ل�����س��ب��ك��ة 
 60 امل�������س���روع اإىل  ال��ث��ان��ي��ة م���ن  امل��رح��ل��ة 
وذلك  ���س��ن��وي��اً  الب�سائع  م��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون 
م���ن خ����ال االإت���ف���اق���ي���ات ال��ت��ج��اري��ة التي 
ال�سركات  من  نخبة  مع  ال�سركة  اأبرمتها 
ال��ن��ق��ل بال�سكك  امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن خ��دم��ات 
االإجنازات  ه��ذه  كل  اأن  م��وؤك��دا  احلديدية 
اأهدافنا  اأقرب نحو حتقيق  ت�سعنا خطوة 
وطنية  ح��دي��دي��ة  �سكك  �سبكة  تطوير  يف 
مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة اآم��ن��ة وف��ع��ال��ة ت��ع��زز من 
اللوج�ستية يف  النقل واخلدمات  منظومة 
الدولة واملنطقة. واأ�سار �سادي ملك اإىل اأن 
“معر�ض وموؤمتر ال�سرق االأو�سط لل�سكك 
ا�سرتاتيجية  باأهمية  يحظى  احلديدية” 
ل�سركة االحتاد للقطارات كونه يجمع اأهم 
الوطني  امل�ستوى  على  املعنية  االأط����راف 
ال�سوء  لت�سليط  العاملية  ال�سركات  واأه��م 
احلديدية  ال�سكك  ق��ط��اع  ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
تطوير  يف  املُبتكرة  التكنولوجيا  واأح���دث 
العامل  ح��ول  احلديدية  ال�سكك  وت�سغيل 
هامة  ���س��راك��ات  لت�سكيل  لنا  فر�سة  وه��و 
اأحد  ت��ط��وي��ر  ت��ع��زز م��ن م�����س��رية عملنا يف 
الدولة  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  اأك��رب 

واملنطقة .

تريليون درهم حجم الودائع   1.928
امل�ضرفية يف الإمارات بنهاية اأغ�ضط�ض

•• اأبوظبي-وام

الودائع  اإجم���ايل  ارت��ف��اع  عن  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  م�سرف  اأعلن 
امل�سرفية لدى البنوك العاملة يف الدولة بن�سبة %0.7 من تريليون و915.1 
مليار درهم يف نهاية يوليو 2021 اإىل تريليون و928.7 مليار درهم يف نهاية 
املقيمني  ودائ���ع  يف   0.6% بن�سبة  زي���ادة  نتيجة  وذل��ك   2021 اأغ�سط�ض  �سهر 

وزيادة بن�سبة %1.5 يف ودائع غري املقيمني.
العام  القطاع  ودائ���ع  يف   4.6% بن�سبة  زي���ادة  ب�سبب  املقيمني  ودائ���ع  وارت��ف��ع��ت 
“اجلهات ذات ال�سلة باحلكومة” وزيادة بن�سبة %0.6 يف ودائع القطاع اخلا�ض 
املالية غري  املوؤ�س�سات  على الرغم من انخفا�ض ودائع القطاع احلكومي وودائ��ع 

امل�سرفية بن�سبة و%1.0 و%12.1على التوايل.
وارتفع عر�ض النقد “ن1” بن�سبة %1.1 من 653.9 ملي����ار دره�����م يف نهاية 
�سهر يوليو 2021 اإىل 661.1 ملي�����ار درهم يف نهاي��ة �سهر اأغ�سط�ض 2021 
يف حني ارتفع عر�ض النق�د “ن2” بن�سبة %0.7 من تريليون و477.9 مليار 
درهم 1477.9 يف نهاية �سهر يوليو 2021 اإىل تريليون و487.8 مليار درهم 

يف نهاي��ة �سهر اأغ�سط�ض 2021.
كما ارتفع عر�ض النق���د “ن3” بن�سبة %0.3 من تريليون و775.0 مليار درهم 
يف نهاي�����ة �سهر يوليو 2021 اإىل تريليون و780.7 مليار درهم ف���ي نهاي�ة �سهر 
ويعزى االرتفاع يف عر�ض النقد “ن1” لزيادة مبقدار 9.7  اأغ�سط�ض 2021. 
مليار دره�����م ف����ي الودائع النقدي�����ة على الرغم من انخفا�ض مبقدار 2.5 مليار 
درهم يف النقد املتداول خارج البنوك، ويعود االرتفاع يف عر�ض النقد “ن2” اإىل 
زيادة “ن1” وارتفاع مبقدار 2.7 مليار دره����م ف���ي الودائ����ع �سبة النقدي������ة، فيما 
يعزى االرتفاع يف عر�ض النقد “ن3” اإىل ارتفاع عر�ض النقد “ن1” و”ن2” 

على الرغم من انخفا�ض يف الودائع احلكومة مبقدار 4.2 مليار دره����م.
يف  دره��م  مليار   436.9 من  وذل��ك   1.8% بن�سبة  النقدية  القاعدة  وارتفعت 

نهاية يوليو 2021 اإىل 444.7 مليار درهم يف نهاية اأغ�سط�ض 2021.
وااليداعات  اجل��اري��ة  احل�سابات  يف   68.5% بن�سبة  الرت��ف��اع  نتيجة  ذل��ك  ج��اء 
لليلة واحدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى، على الرغم من انخفا�ض بن�سبة 
و�سهادات  االحتياطي  وح�ساب  امل�سدر  النقد  يف  و1.5%  و16.2%   2.6%

االإيداع واالذونات النقدية على التوايل.
وبلغ اإجمال����ي االأ�س�����ول امل�سرفية �ساما 3.228.5 تريليون دره�����م يف نهاي������ة 
�سهر اأغ�سط�ض 2021. وارتفع اجمايل االئتمان امل�سريف بن�سبة %0.2 تريليون 
و768.6 مليار درهم يف نهاية �سهر يوليو 2021 اإىل تريليون و771.4 مليار 
يف   0.3% بن�سبة  تزايد  نتيجة  وذل��ك   2021 اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية  يف  دره��م 
%0.8 يف االئتمان االأجنبي.  االئتمان املحلي على الرغم من انخفا�ض بن�سبة 
ويعزى االرتفاع يف االئتمان املحلي اإىل زيادة بن�سبة %0.6 و%0.3 و4.5% 
يف االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي واالئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ض واالئتمان 
االئتمان  انخفا�ض  مقابل  التوايل  على  امل�سرفية  غري  املالية  املوؤ�س�سات  املمنوح 

املمنوح للقطاع العام “اجلهات ذات ال�سلة باحلكومة” بن�سبة 0.3%.

وزارة املالية ت�ضارك يف »جيتك�ض 2021 «
 •• اأبوظبي-وام

اأعلنت وزارة املالية اأم�ض عن م�ساركتها �سمن من�سة احلكومة االحتادية يف 
الدورة ال�41 من اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2021 واملقرر عقدها يف الفرتة 

اأك��ت��وب��ر اجل���اري يف   21 17 اإىل  م��ن 
وتهدف  العاملي.  التجاري  دبي  مركز 
م�ساركة الوزارة اإىل تعريف اجلمهور 
باأحدث احللول االإلكرتونية والذكية 
يف  تعتمدها  التي  املمار�سات  واأف�سل 
اإىل بناء  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��ق��ن��ي،  امل��ج��ال 
قطاع  يف  خ�سو�ساً  ج��دي��دة  ���س��راك��ات 
على  واالط���اع  املالية،  التكنولوجيا 
وماحظاتهم  املتعاملني  متطلبات 
مب�ستوى  ل��ارت��ق��اء  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
ك����ف����اءة وج�������ودة و����س���رع���ة اخل���دم���ات 
اأنها  اإىل  ال�����وزارة  واأ����س���ارت  امل��ق��دم��ة. 
�ستطلق خال اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 
واإلكرتونية  ذكية  ومبادرات  م�ساريع 
الثورة  تقنيات  اأحدث  تواكب  مبتكرة 

ال�سناعية الرابعة والتقنيات االإحالية مثل الذكاء اال�سطناعي، والبلوك 
ت�سني، واإنرتنت االأ�سياء وغريها، وذلك ان�سجاماً مع جهودها لتعزيز �سعادة 
اإلكرتونية  املجتمع من االأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية بخدمات 
مع  يتما�سى  مبا  ك��ان��وا،  واأينما  االأوق���ات  كل  يف  ومت�سلة  متوا�سلة  وذكية 
وحتقيقاً   2031 اال�سطناعي  للذكاء  االإم��ارات  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات 
الأه��داف مئوية االإم��ارات 2071.  واأك��دت �سعادة مرمي االأم��ريي الوكيل 
للتقنية  جيتك�ض  اأ�سبوع  يف  امل�ساركة  اأهمية  املالية  االإدارة  لقطاع  امل�ساعد 
العاملي  احل��دث  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�ض  م��ع  يتزامن  ال��ذي   ،2021
بالذكرى اخلم�سني  الدولة  االأو�سط، واحتفاالت  بال�سرق  االأول من نوعه 
التجارب  اأف�سل  لتبادل  مثالية  من�سة  املعر�ض  �سيوفر  حيث  لتاأ�سي�سها، 
وامل��م��ار���س��ات يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، واال���س��ت��ف��ادة م��ن اأب����رز احللول 
والتقنيات احلديثة والذكية التي ت�ساعد يف التكيف ال�سريع مع املتغريات 
العاملية املت�سارعة والتحديات امل�ستقبلية واالإعداد للتحول الفاعل وامل�ستدام 

للخم�سني عاماً املقبلة.

فينتك اأبوظبي ي�ضت�ضيف نخبة 
من املتحدثني يف دورته املقبلة 

•• اأبوظبي-وام

 اأعلن �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف اأبوظبي، عن قائمة املتحدثني 
اأب���وظ���ب���ي،احل���دث االأب�����رز يف جمال  ال�����دورة اخل��ام�����س��ة م��ن م��ه��رج��ان فينتك  يف 
التكنولوجيا املالية يف املنطقة، الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي، يف الفرتة من 22 اإىل 24 
نوفمرب املقبل. وي�سهد احلدث بن�سخته الهجينة هذا العام جدول فعاليات حافل 
باجلل�سات احلوارية والنقا�سات والكلمات الرئي�سية مب�ساركة اأكر من 120 من 
رواد القطاع، لت�سليط ال�سوء على موا�سيع هامة كت�سارع التوجه نحو اخلدمات 
قائمة  وت�سمل  العاملية.  اجلائحة  ظل  يف  خ�سو�ساً  واال�ستدامة  الرقمية  املالية 
امل�ساركني يف املهرجان لهذا العام نخبة من املتحدثني وتت�سمن عناوين اجلل�سات 
التي �سيقدمها املهرجان : “املرونة يف مواجهة االأزمات” و “جتربة العمل الهجني 
املهند�سون هم  “ملاذا يعترب  و  االبتكار”  الق�س�ض يف  رواي��ة  “اأهمية  و  ال�ساملة” 
امل�سرفيون اجلدد” و “كيفية بناء بنك” و”عمات التوكن والعمات اجلديدة” 
و”اأ�سرار اإطاق م�سروع تكنولوجيا مالية” و”م�ستقبل امل�سهد الرقمي اجلديد«.

بنك اأبوظبي الأول ين�ضم اإىل م�ضاعي دولة الإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050

الطاقة ال�ضم�ضية على راأ�ض اأجندة القمة العاملية لطاقة امل�ضتقبل 2022

•• اأبوظبي-الفجر:

متا�سياً مع توجهات دولة االإمارات العربية 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ت���ح���دة 
امل�����س��ت��دام��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، اأعلن 
بنك اأبوظبي االأول اأم�ض عن ان�سمامه اإىل 
التحالف امل�سريف خلف�ض �سايف االنبعاثات 
موؤ�س�سة  اأول  ب��ذل��ك  لي�سبح  ال��ك��رب��ون��ي��ة، 
م�سرفية من الدولة ودول جمل�ض التعاون 

اخلليجي التي تن�سم اإىل التحالف.  

هذا  اإط��ار  يف  االأول  اأبوظبي  بنك  و�سيعمل 
باال�ست�سارات  العماء  دع��م  على  االل��ت��زام 
يف  م�ساركتهم  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ب��ت��ك��ر  وال��ت��م��وي��ل 
الكربون.  م���ن  ع����امٍل خ����اٍل  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول 
مفهوم  االأول  اأب����وظ����ب����ي  ب���ن���ك  وي�������س���ع 
م��ن خال  اأع��م��ال��ه  اال���س��ت��دام��ة يف �سميم 
دمج مبادئ احلوكمة البيئية واالجتماعية 
املوؤ�س�سية  ثقافته  يف  ال�����س��رك��ات  وح��وك��م��ة 
واأطر العمل اخلا�سة باإدارة املخاطر، وعرب 
التي  واالجتماعية  البيئية  امل�ساريع  دع��م 

•• اأبوظبي-وام

 ت�ست�سيف دورة عام 2022 من القمة 
اأبوظبي  يف  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  وم��ن��ت��دى  م��ع��ر���ض 
املتكاملة مع  الفعاليات الرئي�سية  كاأحد 
البيئية  واأه��داف��ه��ا  للقمة  ال��ع��ام  االإط���ار 
وامل���ن���اخ���ي���ة. وت��ن��ع��ق��د ال���ق���م���ة يف اإط�����ار 
لا�ستدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات 
�سركة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه  ال��������ذي   2022
“م�سدر”.  امل�ستقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي 
نوعه  االأه��م من  احل��دث  املعر�ض  ويعد 
للتقنيات  بالكامل  امل��ك��ّر���ض  املنطقة  يف 
واال�ستثمار  التحتية  والبنية  واالأنظمة 
ب�سفتها  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف 
اأك����ر م�����س��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وفرة 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وا�ستدامة 
واأقلها كلفة، واأكرها قدرة على اإحداث 
ومقدرات  اقت�سادات  يف  اإيجابي  تغيري 
زيادة  اخل���رباء  ويتوقع  املنطقة.    دول 
م�سادر  م����ن  امل�����وّل�����دة  ال���ط���اق���ة  ن�����س��ب��ة 
لت�سل   8% بنحو   2021 يف  متجددة 
ال�ساعة، فيما  ت��رياواط يف   8300 اإىل 
ي���ع���ّد اأ�����س����رع م���ع���ّدل ���س��ن��وي ل��ن��م��و هذا 

القطاع منذ �سبعينيات القرن الع�سرين، 
الرياح  ال�سم�سية وطاقة  الطاقة  ومتثل 

نحو ثلثي هذا الن�سبة.
 و ق��ال غ��ران��ت ت��وخ��نت، مدير فعاليات 
لطاقة  ال���ع���امل���ي���ة  ب���ال���ق���م���ة  امل���ج���م���وع���ة 
لطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اإن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الطاقة  م��ع��ر���ض  حت��ت�����س��ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن  ال�����س��م�����س��ي��ة 
للمناخ والبيئة والطاقة املتجددة، ت�سم 
اإىل ج��ان��ب امل��ع��ر���ض جم��م��وع��ة اأخ���رى 
املتوقع  وم��ن  وامل��ع��ار���ض،  املنتديات  م��ن 
ال�سم�سية  الطاقة  ي�ستقطب معر�ض  اأن 
عدًدا كبرًيا من اخلرباء يف هذا القطاع، 
اإىل جانب امل�سوؤولني وممثلي احلكومات 
االأعمال  ورواد  وامل��ط��وري��ن  وامل�����س��رتي��ن 
العربية  االإم������ارات  م��ن  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة  امل��ت��ح��دة 
ودول جمل�ض التعاون اخلليجي والهند 
من  �سيتمكنون  حيث  اإفريقيا،  و�سمال 
اأف�سل  ت��ب��ادل االأف���ك���ار وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
اإىل  العملية،  والتطبيقات  امل��م��ار���س��ات 
االبتكارات  اأح������دث  ا���س��ت��ط��اع  ج���ان���ب 

واالأنظمة يف جمال الطاقة النظيفة.
 واأقّرت العديد من احلكومات يف االآونة 

التنمية  واأه������داف  ت��ت��واف��ق م��ع ط��م��وح��ات 
بنك  وقد حافظ  املنطقة.   يف  االقت�سادية 
ال���رائ���دة يف  اأب��وظ��ب��ي االأول ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه 
قطاع التمويل امل�ستدام، وبات اأول موؤ�س�سة 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  يف  م�����س��رف��ي��ة 
وت�ساهم  خ�سراء،  �سندات  ت�سدر  اأفريقيا 
اال�ستدامة  م�ساريع  من  العديد  متويل  يف 
10 مليارات دوالر.  اأكر من  بقيمة بلغت 
اأبوظبي  اإع��ان  البنك قد وق��ع على  وك��ان 
ج��اء مب��ب��ادرة من  ال��ذي  امل�ستدام  للتمويل 
�سوق اأبوظبي العاملي، والذي يدعو الإر�ساء 
اأهداف  لتحقيق  امل�ستدام  التمويل  اأ�س�ض 
وبناًء  االأج��ل.  طويلة  االقت�سادية  التنمية 
اإط����ار ع��م��ل التمويل  ع��ل��ي��ه، و���س��ع ال��ب��ن��ك 
امل�����س��ت��دام ل��ت��م��وي��ل امل�����س��اري��ع ال��ت��ي حتقق 
واالجتماعية.  البيئية  االأبعاد  ذات  الفوائد 
ل��ه��ذه امل��ك��ان��ة امل���م���ي���زة، مت رفع  وت���ق���دي���راً 
البيئية  باحلوكمة  اخلا�ض  البنك  ت�سنيف 
واالجتماعية وحوكمة ال�سركات على موؤ�سر 
اإنرتنا�سيونال«  كابيتال  �ستانلي  “مورجان 
بذلك �سمن  ليندرج   ،AA اإىل   )MSCI(
مكانته  م��ن  وان��ط��اق��اً  “الريادة«.   ف��ئ��ة 
الرائدة على ال�سعيد االإقليمي؛ يقدم بنك 
االإمارات  دولة  لروؤية  االأول دعمه  اأبوظبي 
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  املتحدة  العربية 
جعل  اإىل  ال���ه���ادف���ة   2050 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
القيمة  لتعزيز  مرتكزاً  امل�ستدامة  التنمية 

تقنيات  لتبني  �سارمة  اأه��داًف��ا  االأخ��رية 
الطاقة النظيفة، كما و�سعت على راأ�ض 
الكربون  ان��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����ض  اأول��وي��ات��ه��ا 
قمة  رفعته  مبا  التزاًما  كبرية،  ب�سورة 
.وتت�سدر  تو�سيات  من  للمناخ  باري�ض 
والعاملية  االإقليمية  اجل��ه��ود  االإم�����ارات 
الطاقة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة 
النظيفة، .و اأعلنت االإمارات عن اأهداف 
يف  تتمثل  اخل�سو�ض،  ه��ذا  يف  طموحة 
الدولة  اح��ت��ي��اج��ات  ن�سف  ن��ح��و  ت��ول��ي��د 
ل��ل��ط��اق��ة م��ن م�����س��ادر م��ت��ج��ددة بحلول 
ال�سم�سية  الطاقة  وت��اأت��ي   ،2050 ع��ام 
يف ���س��دارة ه��ذه امل�����س��ادر، ويف االإم���ارات 
هدًفا  لنف�سها  دب��ي  اإم���ارة  و�سعت  ا  اأي�سً
احتياجات  من   75% بتغطية  طموًحا 
متجددة  م�����س��ادر  م��ن  للطاقة  االإم�����ارة 
ب��ح��ل��ول ال���ع���ام ن��ف�����س��ه.  واأ�����س����ار تقرير 
متويل  ح�����ول  “بلوبريغ”  م��وؤ���س�����س��ة 
اإىل   BNEF اجلديدة  الطاقة  اأنظمة 
اأن ت�سارع وترية تنفيذ م�ساريع الطاقة 
دول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ���س��م��ن  ال�سم�سية 
ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا قد 
ي�سل باإجمايل ما يتم اإنتاجه من طاقة 
بحلول  ميغاواط   8309 اإىل  �سم�سية 

ال�سناعية،  التناف�سية  وزي��ادة  االقت�سادية 
وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��وج��ه��ة جاذبة 
املبادئ  ي��ن�����س��ج��م م���ع  ل��ا���س��ت��ث��م��ارات، مب���ا 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الع�سرة 
ل��ل��خ��م�����س��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة. وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
ذلك، قال �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل 
اأبوظبي  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان، 
االإم����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة  “و�سعت  االأول: 
���س��م��ي��م خططها  امل�����س��ت��دام��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وا�سرتاتيجياتها ل�سمان االزدهار والتطور 
االقت�سادي واالجتماعي، ونوؤمن اأن جهود 
الكربون  م���ن  خ�����اٍل  ع����امل  ن��ح��و  ال���ت���ح���ّول 
�ستعزز من اآفاق حتقيق النمو واالزدهار يف 
اأبوظبي  بنك  يقود  جانبه،  ومن  امل�ستقبل. 
املنطقة،  يف  امل�ستدام  التمويل  قطاع  االأول 
وق����د ت�����ّوج ه����ذه اجل���ه���ود ب��ان�����س��م��ام��ه اإىل 
التحالف امل�سريف خلف�ض �سايف االنبعاثات 
املوؤ�س�سات  من  نخبة  مع  للعمل  الكربونية 
املالية على م�ستوى العامل الإحداث التغري 
لاأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  وبناء  االإيجابي 
امل�سريف  ال���ت���ح���ال���ف  ت���اأ����س�������ض  ال����ق����ادم����ة«. 
خل��ف�����ض ����س���ايف ان���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون اإىل 
لربنامج  التمويل  مبادرة  قبل  من  ال�سفر 
يف   )UNEP FI( للبيئة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
توحيد  بهدف  وذل��ك  املا�سي،  اأب��ري��ل  �سهر 
امللتزمة  املوؤ�س�سات امل�سرفية العاملية  جهود 
واال�ستثمار  االإق���را����ض  حم��اف��ظ  مب��وائ��م��ة 

عام 2022، كما تقّدر �سركة “فرو�ست 
اآند �سوليفان” زيادة حجم اال�ستثمارات 
االإ�سافية يف الطاقة ال�سم�سية باملنطقة 
لي�سل اإىل 182.3 مليار دوالر اأمريكي 
وي�ست�سيف    .2025 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
معر�ض الطاقة ال�سم�سية كبار ال�سركات 
واخلرباء العاملني يف هذا القطاع، بهدف 
احلديثة،  والتقنيات  االبتكارات  عر�ض 
امل��ع��ر���ض على  ي��رك��ز  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

لديها مع جهود الو�سول اإىل معدل �سفر 
من االنبعاثات بحلول عام 2050. 

بان�سمامه  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وي���وؤك���د 
اأن  ال��ذي يجب  الهام  ال��دور  لهذا التحالف 
التحّول  لدعم  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  تلعبه 
املناخي،  احل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االق���ت�������س���ادي 
وتقدمي  احلكومية،  الطموحات  ولتج�سيد 
منوذج يحتذي به القطاع املايل وامل�سريف يف 
الدولة، اإذ ميكن من خال اقرتان االأهداف 
ق��ري��ب��ة امل���دى ب��امل�����س��وؤول��ي��ة وامل��ح��ا���س��ب��ة، اأن 
الطموح يف دعم جهود  ي�سهم هذا االلتزام 
القطاع امل�سريف لو�سع اأهداف قريبة ميكن 
حتقيقها بحلول عام 2030، اأو قبل ذلك، 
قائمة  �سائبة  توجيهات  اعتماد  خال  من 
على العلم واملعرفة. من جانبها، قالت هناء 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الر�ستماين، 
اأبوظبي  “يعترب بنك  اأبوظبي االأول:  بنك 
التنمية  ل��ع��ج��ل��ة  اأ���س��ا���س��ي��اً  حم���رك���اً  االأول 
من  اأول  كّنا  حيث  املنطقة؛  يف  امل�ستدامة 
منطقة  يف  خ�����س��راء  �سكوكاً  ب��اإ���س��دار  ق��ام 
و�سيقوم  اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
ال�سركاء  م��ع  اجل��ه��ود  ب��ق��ي��ادة  االآن  ال��ب��ن��ك 
اأف�سل  اإىل  للو�سول  وال��ع��امل��ي��ني  املحليني 
ال�سبل واحللول يف توفري الطاقة النظيفة 
الكربونية  االن���ب���ع���اث���ات  م���ن  وال��ت��خ��ل�����ض 
بحلول عام 2050 لتحقيق م�ستقبل اأكر 

ا�ستدامة وازدهاراً للجميع. 

حمطات الطاقة الكهرو�سوئية واأنظمة 
ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة امل���رك���زة واالأل������واح 
وجتهيزات  امل���دجم���ة  ال��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
الكهرو�سوئية  ال��وح��دات  مثل  اأخ����رى، 
واأجهزة التعقب ال�سم�سي وهياكل تثبيت 
واأنظمة  ال�سوئية  والعاك�سات  االأل����واح 
اإ�سافة  الكهرو�سوئية،  الطاقة  تخزين 
اإىل التقنيات اخلا�سة بعمليات حمطات 

الطاقة و�سيانتها.
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انطالق املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال ينطلق اليوم يف »اإك�ضبو 2020« 

غرفة الفجرية تناق�ض �ضبل التعاون القت�ضادي مع �ضفراء كو�ضتاريكا وغواتيمال وبنما والدومنيكان 
•• الفجرية-وام 

ال�سرقي،  ���س��رور  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  اأك��د   
جت����ارة  غ����رف����ة  ادارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
على  الغرفة  حر�ض  الفجرية  و�سناعة 
ال�سقيقة  ال����دول  ت��ع��زي��ز ع��اق��ات��ه��ا م��ع 
دول  واالإط���اع على جت��ارب  وال�سديقة 
االقت�سادية  التنمية  جم��ال  يف  ال��ع��امل 
ت��وا���س��ل وت���ع���اون بناءة  وب���ن���اء ج�����س��ور 

تن�سجم مع توجهات اإمارة الفجرية .
جاء ذلك خال ا�ستقباله يف مقر الغرفة 
،�سعادة كل من فران�سي�سكو �ساكون �سفري 
�سيمون  وجوليو  كو�ستاريكا  جمهورية 
كا�ستانو�ض �سفري جمهورية الدومنيكان 
جمهورية  �سفري  ب��ريا  ه��ري��ك  والر����ض 
غ��وات��ي��م��اال وري���ك���اردو الف��ي��ريي �سفري 
ج��م��ه��وري��ة ب��ن��م��ا ، ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة كل 
من �سرور حمد الزوهري النائب االأول 
لرئي�ض جمل�ض االدارة و�سيف علي �سيف 
وم�سبح  مليح  حممد  و�سلطان  العطر 
حممد املزروعي وطارق حممد الهنائي 
ويا�سر علي �سيف العطر اأع�ساء جمل�ض 
االدارة و�سلطان جميع الهندا�سي مدير 

عام الغرفة.
ال�سرقي  �سرور  بن  �سعيد  ال�سيخ  وثّمن 
االأربعة  ال�ّسفراء  زي��ارة  اللقاء  بداية  يف 
ل��غ��رف��ة ال��ف��ج��رية، واأع�����رب ع��ن تطلعه 

•• دبي-وام

ال�ساد�سة  ال��دورة  االأرب��ع��اء  اليوم  تنطلق 
لاأعمال  االأف��ري��ق��ي  ال��ع��امل��ي  للمنتدى 
التي تنظمها غرفة دبي واإك�سبو 2020 
ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية  دبي 
اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال����وزراء 
�سعار  حت���ت  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
التحوالت  م�����س��ت��ق��ب��ل  ت��ق��ود  “التجارة 
رفيعة  م�����س��ارك��ة  و���س��ط  االقت�سادية” 
امل�ستوى تتمثل يف عدد من روؤ�ساء الدول 
والقادة  ال����وزراء  م��ن  كبرية  وجمموعة 
وكبار امل�سوؤولني من خمتلف دول القارة 

ال�سمراء.
ال�����دورة م��ن املنتدى  وي�����س��ارك يف ه���ذه 
التي تقام يف مركز دبي للمعار�ض �سمن 
فعاليات اإك�سبو 2020 دبي يومي 13 
اأك��ت��وب��ر اجل����اري ك��ل م��ن فخامة  و14 
جمهورية  رئي�ض  ت�سي�سيكيدي  فيليك�ض 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة وف��خ��ام��ة بول 
بكلمة  روان��دا  جمهورية  رئي�ض  كاغامي 
ت�سيوجنا  كون�ستانتينو  م�سجلة ومعايل 
نائب رئي�ض زميبابوي ومعايل الدكتور 
روهاكانا روغوندا رئي�ض الوزراء ال�سابق 
لرئي�ض  اخل���ا����ض  وامل���ب���ع���وث  الأوغ����ن����دا 
اأوغ����ن����دا، وم���ع���ايل ���س��ي��خ م��ودي��ب��و دي���ارا 

وفي�ستو�ض  ال�سابق  م��ايل  وزراء  رئي�ض 
بوت�سوانا  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  م���وج���اي 

ال�سابق.
اأي�سا  املنتدى  من  ال���دورة  ه��ذه  وت�سهد 
جري�سي  حكومة  وزراء  رئي�ض  م�ساركة 
اأف���ري���ق���ي���ا من  45 وزي������را  واأك������ر م���ن 
ان��غ��وال و���س��اح��ل ال��ع��اج واإث��ي��وب��ي��ا وغانا 
وكينيا ولي�سوثو وليبرييا وموري�سيو�ض 
وموزمبيق وناميبيا والنيجر وال�سنغال 
والكونغو  وزميبابوي  واأوغندا  و�سي�سال 

وموريتانيا وبوت�سوانا وال�سودان.
ال�سيخ  معايل  املتحدثني  قائمة  وت�سمل 
�سخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير دولة الذي �سيلقي كلمة خا�سة يف 
�سيلقي  حني  يف  للمنتدى،  االأول  اليوم 
عام  مدير  بوعميم  مبارك  حمد  �سعادة 
غرفة دبي كلمة افتتاحية لتنطلق بعدها 
جل�سات على مدى يومني من النقا�سات 

البناءة واالجتماعات الثنائية.
جل�سة  االأول  ي��وم��ه  يف  املنتدى  وي�سهد 
ت�سي�سيكيدي  فيليك�ض  ف��خ��ام��ة  جت��م��ع 
رئي�ض جمهورية الكونغو الدميقراطية و 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة 
دول����ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل املدير 
باالإ�سافة  دب��ي   2020 الإك�سبو  ال��ع��ام 
�سعادة  فيها  يتحدث  اأخ���رى  جل�سة  اإىل 
االإدارة  رئي�ض جمل�ض  �سليم  بن  �سلطان 

بي  “دي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
ورلد” رئي�ض موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك 

واملنطقة احلرة.
نقا�سات  املنتدى  جل�سات  اأوىل  و�ست�سهد 
العاملي  االق��ت�����س��اد  م�ستقبل  على  ت��رك��ز 
اآل��ي��ات ج��دي��دة تعمل على  اإي��ج��اد  و�سبل 
ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اق��ت�����س��ادي��ة م��رن��ة يف ظل 
املتغريات املت�سارعة التي ي�سهدها العامل 
بجانب بحث اآفاق النهو�ض باقت�ساديات 
اأفريقيا عن طريق ت�سليط ال�سوء  دول 
وتبني  اال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال���ف���ر����ض  ع���ل���ى 
�سيا�سات جديدة تعمل على حتفيز ريادة 

االأعمال يف القارة ال�سمراء.
تركز  حوارية  جل�سات  املنتدى  و�سي�سم 
عجلة  ل��دف��ع  عملية  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  على 
التجارب  م���ن  واال����س���ت���ف���ادة  االق��ت�����س��اد 
وهيئات  �سركات  حققتها  التي  الناجحة 
اأف��ري��ق��ي��ة اأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تطوير 
كما  االأم��ث��ل،  بال�سكل  اأع��م��ال��ه��ا  هيكلية 
التاأكيد  احل��وار عن طريق  اإث��راء  �سيتم 
العاملية  االأ������س�����واق  رب����ط  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
و�سع  ع��رب  وذل��ك  االأفريقية  ب��االأ���س��واق 
خطط عملية لبناء بنية حتتية متكاملة 
ت���خ���دم االأه��������داف االق���ت�������س���ادي���ة ل���دول 
ال��ق��ارة االأف��ري��ق��ي��ة م��ن خ���ال الرتكيز 
على دور املوانئ و�سبكة الطرق احلديثة 
لعملية  رئ��ي�����س��ي��ة  ك���رك���ائ���ز  وامل�����ط�����ارات 

التطوير االقت�سادي.
العاملة  القوى  دور  مناق�سة  �ستتم  كما 
التطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال�������س���ب���اب  ودم������ج 
الفر�ض  اإت��اح��ة  طريق  ع��ن  االقت�سادي 
ع�سرية  تعليمية  ���س��ي��ا���س��ات  و���س��ي��اغ��ة 
اإم��ك��ان��ي��ات اجل��ي��ل اجلديد  ت��ط��ور م���ن 
االأهداف  ملواكبة  مهاراتهم  من  وتنمي 

االقت�سادية املرجوة.
ويناق�ض املنتدى م�سائل تبني االبتكارات 
اقت�ساد  بناء  بهدف  الرقمية  واحل��ل��ول 
ا�ستقطاب  ع��ن ط��ري��ق  م��ت��ك��ام��ل  رق��م��ي 
والكفاءات  وامل���واه���ب  اخل����ربات  اأف�����س��ل 
املميزة  امل��واه��ب  ا�ستعرا�ض  �سيتم  حيث 
االأعمال  بيئة  يف  مهما  دورا  لعبت  التي 
مبا  تنميتها  ���س��ب��ل  وب��ح��ث  االأف��ري��ق��ي��ة 
التناف�سية  ال����ق����درة  رف�����ع  يف  ي�����س��اه��م 

لل�سركات االأفريقية.
و�سي�سلط املنتدى ال�سوء على ا�ستخدام 
ح��ل��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة بهدف 
تعزيز االأمن الغذائي عن طريق خف�ض 
اآليات  اال�سترياد وتطبيق  االعتماد على 
من  واال�ستفادة  الزراعية  التكنولوجيا 
االإماراتية  لل�سركات  الناجحة  التجارب 
م�ستوى  على  باهرة  نتائج  حققت  التي 
التكنولوجية  على  اعتمادها  يف  املنطقة 
على  املحا�سيل  الإن��ت��اج  املائية  الزراعية 

مدار العام.

اإىل  ال��و���س��ول  يف  ال���زي���ارة  ت�سهم  اأن  يف 
التجاري  ال���ت���ع���اون  م���ن  اأرح������ب  اآف������اق 
جمتمعي  بني  وال�سياحي  واال�ستثماري 
االأعمال يف اإمارة الفجرية ودول اأمريكا 
الو�سطى، ومبا يحقق دعم العاقات يف 

خمتلف املجاالت. 
انطاقاً  الفجرية  غرفة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
دع�����م قطاع  ال���وط���ن���ي يف  دوره��������ا  م����ن 
االأع�����م�����ال يف اإم��������ارة ال���ف���ج���رية ودول�����ة 
االإم�������ارات ب�����س��ك��ل ع����ام ف��اإن��ه��ا ع��ل��ى اأمت 

اال�ستعداد لتقدمي الت�سهيات للراغبني 
يف جمال اال�ستثمار بالفجرية بالتن�سيق 
العاقات  يعزز  م��ا  املعنية  ال��دوائ��ر  م��ع 
ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة وي��خ��دم بيئة 

االأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني.
التعاون  ت��ن��م��ي��ة  ���س��ب��ل  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
امل�����س��رتك ب��ني اإم����ارة ال��ف��ج��رية وال���دول 
حول  اجلانبني  ب��ني  والتن�سيق  االرب��ع��ة 
اإمكانية اإبرام مذكرة تفاهم بني الغرفة 
والدول االربع خال فعاليات اك�سبو دبى 

جميع  �سلطان  �سعادة  واطلع   .  2020
ال��ه��ن��دا���س��ي م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة الوفد 
والتجارية  اال�ستثمارية  الفر�ض  على 
الفجرية  اإم����ارة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املتنوعة 
لرجال االأعمال وامل�ستثمرين يف جماالت 
ال�سناعة والتجارة وال�سياحة واخلدمات 
اللوج�ستية واملزايا التي تتميز بها اإمارة 
خارج  ا�سرتاتيجي  موقع  من  الفجرية 
جتارية  حمطة  جعلها  هرمزما  م�سيق 

مهمة ما بني ال�سرق والغرب.

ك���م���ا ����س���رتك���ز امل���ن���اق�������س���ات ع���ل���ى اآل���ي���ات 
االإماراتية  ال��ت��ج��رب��ة  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
ال���ن���اج���ح���ة ال���ت���ي اأث���ب���ت���ت اأن����ه����ا من����وذج 
اق���ت�������س���ادي ي���ح���ت���ذى ب�����ه، ح���ي���ث حقق 
يف  اإيجابية  نتائج  االإم��ارات��ي  االقت�ساد 
يف  وجن��ح  االقت�سادية  امل��وؤ���س��رات  معظم 
وت�سجيل  اقت�سادي  تعاف  اأ�سرع  حتقيق 

اأعلى معدالت النمو .
و�����س����ي����ت����م ب�����ح�����ث ف������ر�������ض ال�����ت�����ع�����اون 
االأفريقية  اجل��ه��ات  ب��ني  اال�سرتاتيجي 
النفع  ي�سهم يف حتقيق  واالإماراتية مبا 
امل�سرتك و�سياغة روؤى اقت�سادية تعمل 
ع��ل��ى ت�����س��ه��ي��ل مم��ار���س��ة االأع����م����ال على 
اخلليج  منطقة  يف  االأفريقية  ال�سركات 
االإمكانات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  ط��ري��ق  ع��ن 
الهائلة التي تقدمها دبي كمركز جتاري 

عاملي.
و�سيتم خال املنتدى اإبراز الدور الكبري 
اقت�ساد  لبناء  الرقمية  العتماد احللول 
ذك���ي م��ن خ���ال اال���س��ت��ف��ادة م��ن موقع 
مبكانة  تتمتع  م��دي��ن��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  دب���ي 
الرقمي  التحول  عامليا يف جم��ال  رائ��دة 
ح��ي��ث ���س��ي��ت��م م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ب��ن��اء بنية 
طريق  عن  متطورة  تكنولوجية  حتتية 
املتميزة  ال��رق��م��ي��ة  احل��ل��ول  ا���س��ت��ع��را���ض 
احلياة  دورة  يف  امل����وؤث����رة  واالب���ت���ك���ارات 

االقت�سادية.

وحت�����دث ����س���ف���راء ال������دول االرب����ع����ة عن 
وال�سياحية  اال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال�������س���م���ات 
ب���اده���م وق���دم���وا دعوة  وال��ت��ن��م��وي��ة يف 
يتيح  ما  دولهم  لزيارة  الفجرية  لغرفة 
اأ�سحاب  ب���ني  االأف����ك����ار  ت���ب���ادل  ف���ر����ض 
�سراكات  اإق����ام����ة  واإم���ك���ان���ي���ة  االأع����م����ال 
ا�ستثمارية تعزز العاقات بينهم . وعرب 
جمتمعات  توجيه  عزمهم  عن  ال�سفراء 
االأعمال يف بادهم ال�ستك�ساف الفر�ض 

اال�ستثمارية يف اإمارة الفجرية.

»كهرباء دبي« ت�ضجع متعامليها على ال�ضتفادة من 
خدماتها وحلولها الرقمية خالل اأ�ضبوع جيتك�ض للتقنية 

•• دبي-وام

ت�سارك هيئة كهرباء ومياه دبي يف الدورة ال� 41 الأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 
الذي يعقد يف دبي خال الفرتة من 17 حتى 21 اأكتوبر احلايل .

وخال م�ساركتها تتيح الهيئة فر�سة الفوز بجوائز قيمة ملتعامليها ممن 
قاموا يف الفرتة من االأول من �سبتمرب وحتى 20 اأكتوبر بتحديث بياناتهم 
موقع  عرب  ذكية  معاملة  اأي  اإج��راء  اأو  التلقائي  الدفع  خا�سية  تفعيل  اأو 
اأو  اأو تطبيقها الذكي   /www.dewa.gov.ae/ الهيئة االإلكرتوين
�سحن مركباتهم الكهربائية يف حمطات ال�ساحن االأخ�سر التابعة للهيئة 

والتي يزيد عددها عن 300 حمطة يف خمتلف اأرجاء دبي.
اأيام معر�ض جيتك�ض يف من�ستها  و�ستجري الهيئة �سحوبات يومية خال 
الختيار  العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  �سعيد  ال�سيخ  قاعة   S2-J1 رق��م 
الرئي�ض  املنتدب  الع�سو  الطاير،  حممد  �سعيد  معايل  واأك���د  ف��ائ��زا.   50
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حر�ض الهيئة على ت�سجيع املتعاملني 
على اال�ستفادة من خدماتها الذكية وحلولها الرقمية املبتكرة التي تواكب 
اأحدث تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة والتقنيات االإحالية مثل الذكاء 
اال�سطناعي والطائرات بدون طيار وتقنية البلوك ت�سني واإنرتنت االأ�سياء 
وغريها مما ير�سخ متيزها يف تعزيز م�سرية التبني الذكي وجعل دبي املكان 

املف�سل للعي�ض والعمل واملق�سد املف�سل للزائرين.
ال�سوء  لت�سليط  مثالية  من�سة  للتقنية  جيتك�ض  اأ�سبوع  ي�سكل  واأ���س��اف 
واملجتمع  ال��ف��رد  �سعادة  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  احلثيثة  الهيئة  جهود  على 
ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  را�سخة  واأ�س�ض  متكاملة  منظومة  وفق 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  ين�سجم مع  وامل�ستدامة مبا 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
اهلل” لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل 
االأخرى بعد 10 �سنوات وحتقيقا الأهداف مئوية االإمارات 2071 جلعل 

دولة االإمارات اأف�سل دولة يف العامل.
اأن الهيئة توفر جميع خدماتها عرب العديد من القنوات الذكية  واأو�سح 
اأي وقت ومن  اإمتام معاماتهم يف  والرقمية التي ت�ساعد املتعاملني على 
واحلفاظ  البيئة  حماية  اإىل  اإ�سافة  وجهدهم  وقتهم  يوفر  مبا  مكان  اأي 
على املوارد الطبيعية وجنحت الهيئة يف التحول الرقمي جلميع عملياتها 
وخدماتها بن�سبة %100 وت�سلمت ختم /%100 الورقية/ من موؤ�س�سة 
30 جهة  اأك��ر م��ن  دب��ي الذكية كما انتهت م��ن ال��رب��ط االإل��ك��رتوين م��ع 
نهاية  حتى   2017 منذ  اإجنازها  مت  التي  الذكية  املعامات  عدد  وو�سل 
الذكي  التبني  ن�سبة  وبلغت  معاملة  مليون   41 قرابة   2021 اأغ�سط�ض 

خلدمات الهيئة %98.92 يف الربع الثاين من عام 2021.

مليون رقم هاتف متحرك   1.7
مت نقلها بني مزودي اخلدمة

•• اأبوظبي-وام

االأرقام  ع��دد  و�سول  عن  الرقمية  واحلكومة  االت�ساالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 
املنتقلة بني املرخ�ض لهم اإىل اأكر من 1.7 مليون رقم هاتف متحرك، وذلك 
منذ اإطاق اخلدمة يف عام 2013، فيما و�سل عدد طلبات نقل االأرق��ام منذ 
بداية هذا العام اإىل نهاية �سهر اأغ�سط�ض املا�سي اإىل ما يقارب 200 األف طلب. 
ويعك�ض ه��ذا االإق��ب��ال م��دى جن��اح الهيئة يف تقدمي اخل��دم��ات وامل��ب��ادرات التي 

ت�سهم يف رفع ر�سا و�سعادة املتعاملني.
واأ�سارت الهيئة اإفلى اأنها قامت خال اأغ�سط�ض املا�سي، وبالتعاون مع املرخ�ض 
اإىل حت�سني زمن  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  االإج���راءات،  واأمتتة  االأنظمة  بتطوير  لهم 
ملعظم هذه  �ساعة  اأق��ل من  لي�سبح  ل��اأف��راد  االأرق���ام  نقل  على طلبات  املوافقة 
الطلبات، بعد اأن كانت املوافقة �سابقاً تتم خال 7 �ساعات عمل. واكد املهند�ض 
�سيف بن غليطة املدير التنفيذي الإدارة �سوؤون تطوير التكنولوجيا حر�ض الهيئة 
املتعاملني،  �سعادة  يحقق  ال��ذي  بال�سكل  االأداء  وحت�سني  خدماتها  تطوير  على 
انه من من خال هذه  اإىل حتقيقه، منوها  ت�سعى  الذي  االأ�سمى  الهدف  وهو 
اخلدمة اأتاحت الهيئة للمتعاملني فر�سة التنقل بني مزودي اخلدمة وجتربة 
متثل  باتت  التي  هواتفهم،  اأرق���ام  على  احلفاظ  مع  يقدمونها  التي  العرو�ض 
اليوم جزءاً مهماً من هوية كل منا. واأو�سح املهند�ض بن غليطة اأن هيئة تنظيم 
وتطوير  اجلديدة  امل��ب��ادرات  ط��رح  يف  م�ستمرة  الرقمية  واحلكومة  االت�ساالت 
خدماتها با�ستمرار، موؤكدا التزام هيئة تنظيم االت�ساالت واحلكومة الرقمية 
اإىل حتقيق �سعادة املجتمع االإماراتي بكل  بتوجيهات القيادة الر�سيدة الرامية 
اخلدمات  درا�سة  اإع��ادة  اإىل  دائ��م  ب�سكل  الهيئة  ت�سعى  ول��ذا   ، وفئاته،  �سرائحه 
وطرق تقدميها بهدف تب�سيط االإج��راءات وا�ستخدام التقنيات واملوارد املتاحة 
ال��ع��امل يف تطوير اخل��دم��ات، وما  ل��ذل��ك، و كذلك اال�ستفادة م��ن جت��ارب دول 
حققته الدولة يف جمال اخلدمات الذكية والتحول الرقمي وفق اأهم املوؤ�سرات 

العاملية دليل وا�سح بال�سريعلى الطريق ال�سحيح .
واأكدت الهيئة على اأنها تبذل جهوداً م�ستمرة يف متابعة التزام مزودي اخلدمة 
ب�سكل  تعمل  اأنها  كما  عالية،  وكفاءة  بجودة  للمتعاملني  اخلدمة  هذه  بتوفري 
دوري على اإجراء تدقيق مكثف على الطلبات، وت�سعى ملعاجلة اأي حتديات قد 
تظهر، وذلك بهدف تقدمي اخلدمة باأف�سل جودة، وحتقيق �سعادة املتعاملني. 
واأ�سارت الهيئة اإىل اأن خدمة نقل اأرقام الهاتف املتحرك بني مزودي اخلدمات، 
و�سركة االإمارات لات�ساالت  “ات�ساالت”  وهما موؤ�س�سة االإمارات لات�ساالت 
التي تبداأ باالأرقام  اأرقام الهواتف املتحركة  تطبق على جميع  “دو”،  املتكاملة 
من  نقلها  ميكن  حيث  و056/،  و058،  و054،  و052،  و055،   ،050/
مزود  اإىل  االن��ت��ق��ال  للمتعاملني  تتيح  اخل��دم��ة  اأن  اإىل  م�سرية  الآخ���ر،  م�سغل 
ال�سابق  اخلدمة  م��زود  اإىل  العودة  اإمكانية  مع  لهم،  بالن�سبة  املف�سل  اخلدمة 
خال ثاثة اأيام عمل، يف حال مل تلبِّ خدمات مزود اخلدمة اجلديد احتياجات 

امل�سرتك اأو بعد �سهر من نقل الرقم ملزود اخلدمة االآخر.

•• اأبوظبي-وام 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�ض جمل�ض  ن��ائ��ب 
رئي�ض جمل�ض اإدارة م�سرف االإمارات املركزي تنطلق 
يف  املايل”  النظام  “م�ستقبل  موؤمتر  فعاليات  اليوم 

مقر اإك�سبو 2020 دبي.
ويهدف املوؤمتر - الذي ينظمه امل�سرف املركزي على 
القطاع  م�ستقبل  م��ام��ح  ر���س��م  اإىل   - ي��وم��ني  م��دى 
املايل مب�ساركة نخبة من حمافظي البنوك املركزية 
�سخ�سيات  جانب  اإىل  احلكومية  املوؤ�س�سات  وممثلي 
املالية  املوؤ�س�سات  وروؤ����س���اء  ال��ق��ط��اع  يف  رائ���دة  اأخ���رى 

والتكنولوجية من خمتلف اأنحاء العامل.
ال����ذي ي��ن��ظ��م ك��ج��زء م���ن فعاليات  امل���وؤمت���ر  وي���رك���ز 
موا�سيٍع  خم�سة  على  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�ض 
والتعاون بني  الرقمي  التحول  رئي�سية هي:” تاأثري 

العمات  يف  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  املركزية  البنوك 
االأخ�سر  امل�����ايل  وال���ن���ظ���ام  وامل����دف����وع����ات  ال��رق��م��ي��ة 
والتمويل االإ�سامي وا�سرتاتيجية اأنظمة املدفوعات 

الوطنية«.
مفهوم  املايل”  ال��ن��ظ��ام  “م�ستقبل  م��وؤمت��ر  وي��ع��زز 
و�سنع  العقول  “توا�سل  دب��ي   2020 اإك�سبو  �سعار 
امل�ستقبل” من خال تبادل املعرفة حول املو�سوعات 

التي ت�سكل م�ستقبل النظام املايل العاملي.
ي�سهده  وثقايف  ح�ساري  حدث  اأهم  ل�سعار  وجت�سيدا 
ال��ع��امل وت��ن��ظ��م��ه االإم������ارات ح��ي��ث ق���ال م��ع��ايل خالد 
حممد بالعمى حمافظ م�سرف االإم��ارات املركزي : 
“ اإن ما ي�سهده العامل اليوم يتطلب جهداً متكاما 
اأن نحقق هدفنا  القطاعات وال ميكننا  عرب خمتلف 
اإال من خال  العاملي  املايل  القطاع  بتعزيز  امل�سرتك 
دمج وتوحيد معارفنا وخرباتنا، فعرب توا�سل العقول 

ميكننا �سنع م�ستقبل اأف�سل ».

وي�سهد اليوم االأول من املوؤمتر انعقاد اجلل�سة االأوىل 
ت�سلط  حيث  الرقمي”  التحول  “تاأثري  حتت عنوان 
املالية  اخل��دم��ات  رقمنة  جوانب  جميع  على  ال�سوء 
ال�سنوات  املايل خال  النظام  بهدف ر�سم �سورة عن 
روؤى حول  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ق��ادم��ة   10 اإىل   5
للتعامل  ال�سركات  ت�ستخدمها  التي  اال�سرتاتيجيات 
للهند�سة  االأ�سا�سية  واخل��ط��وات  التحديات  ه��ذه  مع 
وت�سمن  امل�ستهلكني  حتمي  اأن  ميكن  التي  الرقابية 

اال�ستقرار املايل يف الع�سر الرقمي.
بني  التعاون  �سبل   “ بعنوان  الثانية  اجلل�سة  وت��اأت��ي 
الرقمية”  واملدفوعات  – العمات  املركزية  البنوك 
ح��ي��ث تناق�ض اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��اون امل�����س��رف امل��رك��زي يف 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ات ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة حلل 
بع�ض الق�سايا ونقاط ال�سعف يف املدفوعات ال �سيما 

فيما يتعلق باملدفوعات عرب احلدود.
“النظام  بعنوان  تعقد  التي  الثالثة  اجلل�سة  وتهدف 

مع  م����ت����وازن  ن���ه���ٍج  ت���ق���دمي  اإىل  االأخ�سر”  امل�����ايل 
ا�سرتاتيجيات ت�سمح للواليات الق�سائية بدور ن�سط 
يف دعم التمويل امل�ستدام وامل�سوؤول مع احلفاظ على 

اأجنداتها الوطنية واحتياجات اأ�سواقها.
وتطلق اجلل�سة الرابعة التي تعقد بعنوان “التمويل 
املوؤمتر  م���ن  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  االإ�سامي” 
وتتطرق اإىل اخلطوات الكبرية التي حققها التمويل 
االإ���س��ام��ي خ���ال ال��ع��ق��ود امل��ا���س��ي��ة يف ظ��ل انت�ساره 
والقطاعات  االأ�سواق  خارج  ال�سريع  ومنوه  اجلغرايف 
مناق�سة  اجلل�سة  هذه  خال  �سيتم  حيث  التقليدية، 
للتمويل  املقرتحة  والقيمة  امل�ستقبلية  االجت��اه��ات 

االإ�سامي يف عامل التمويل املتغري.
واالأخرية  اخلام�سة  احل��واري��ة  اجلل�سة  تتطرق  كما 
املدفوعات  اأنظمة  “ا�سرتاتيجية  بعنوان  تعقد  التي 
الوطنية” اإىل داعمي ا�سرتاتيجية اأنظمة املدفوعات 

الوطنية ومبادئها التوجيهية من الناحية العملية.

برعاية من�سور بن زايد  

موؤمتر م�ضتقبل النظام املايل ينطلق اليوم يف اإك�ضبو 

•• اأبوظبي-وام

اأمازون  مع  بالتعاون  لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  اأطلق 
ال�سحابية  التقنيات  ت��دري��ب  برنامج  �سريفي�سز  وي��ب 
بهدف تدريب وتطوير املهارات التقنية لدى ال�سركات 
اأبوظبي.  اإم����ارة  يف  واع��ت��م��اده��ا  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ت��زوي��د  على  ال��ربن��ام��ج  و�سيعمل 
لت�سريع  ال�سرورية  ال�سحابية  ب��امل��ه��ارات  واملتو�سطة 

عمليات التحول الرقمي لديها.
العاقة  م��ن  اجل��دي��د  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  وي�ستفيد   
لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  احلالية 
واأم��������ازون وي����ب ���س��ريف��ي�����س��ز وال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى دعم 
قدراته.  وتعزيز  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الرقمي  االقت�ساد 

وكانت اأمازون ويب �سريفي�سز قد اأعلنت موؤخرا عزمها 
اإطاق منطقة مراكز بيانات يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة خال الن�سف االأول من عام 2022، يف اإطار 
ال�ستقطاب  الرامية  لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  جهود 
اال�ستثمارات وال�سركات التي ت�ساهم يف تطوير القدرات 

التكنولوجية يف اإمارة اأبوظبي.
ويب  واأم�����ازون  لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  وي��ت��ع��اون 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  ع���دد  م��ع  �سريفي�سز 
مثل  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ق���درات  بتطوير 
خليفة  و�سندوق  اأبوظبي،  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
واالأعمال  ال�سركات  اإىل  للو�سول  امل�ساريع،  لتطوير 

الراغبة بامل�ساركة يف برنامج التدريب.
احلمادي  ال�����س��رف��اء  حممد  علي  حممد  م��ع��ايل  وق���ال 

رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي،  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����ض 
 - امل�����س��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر  خليفة  ���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����ض 
تعترب  ال�سحابية  التقنيات  “باتت   :  - املنا�سبة  بهذه 
تطمح  التي  ال�سركات  ملختلف  االأ�سا�سية  الركائز  من 
ي�سهدها  التي  النمو  اآف���اق  وم��واك��ب��ة  النجاح  لتحقيق 
االقت�ساد الرقمي، وتتطلع المتاك املزايا التناف�سية 
والتمتع بالكفاءة الازمة لتنمية وجناح االأعمال. لقد 
جنحت اإمارة اأبوظبي يف تر�سيخ مكانتها كمركز للبنى 
وباال�ستفادة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  الذكية  التحتية 
من برامج التدريب واالعتماد اخلا�سة ب�سركة اأمازون 
باأحدث  ال�سركات  ويب �سريفي�سز، �سنعمل على تزويد 
االإمكانيات  من  لا�ستفادة  واملعارف  واملهارات  االأدوات 
م�ستدام  حتول  وحتقيق  ال�سحابية  للتقنيات  الوا�سعة 

الأعمالها. ونتطلع اإىل العمل مع اأمازون ويب �سريفي�سز 
لتعزيز اأطر الدعم الرقمية املتاحة لل�سركات النا�سئة 
وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة«. ومت ت�سميم برنامج 
على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  مل�ساعدة  التدريب 
االقت�ساد  ي�سهدها  التي  التطورات  ���س��دارة  يف  البقاء 
من  املعتمدين  ال��ت��دري��ب  ���س��رك��اء  و�سيعمل  ال��رق��م��ي. 
قبل اأمازون ويب �سريفي�سز مع امل�ساركني يف الربنامج 
تعليمي  برنامج  وو�سع  املهارات،  الفجوات يف  لتحديد 
خا�ض، ف�سًا عن توفري ا�سرتاتيجية تدريب �سحابية 
اإىل  الو�سول  من  اأي�ساً  امل�ساركون  و�سيتمكن  �ساملة. 
حم��ت��وى ال��ت��دري��ب ال��رق��م��ي اخل���ا����ض ب����اأم����ازون ويب 
�سريفي�سز، وعمليات التقييم ملا قبل وما بعد الربنامج 

اإىل جانب التقارير ال�سهرية.

»اأبوظبي لال�ضتثمار« و»اأمازون ويب �ضريفي�ضز« يطلقان برنامج تدريب املهارات ال�ضحابية 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بالن�سر        

 70/2021/26 عقاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- تريدنت اإنرتنا�سيونال هولدجنز �ض.م.ح -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سونيل �ساهني 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطان اتفاقية البيع وال�سراء املربمة فيما بني طريف التداعي 
بتاريخ:2004/10/14 اأ�سرتى مبوجبها املدعيني االول والثانية من املدعي عليها الوحدات العقارية البيع 
و�سبعون  و�سبعمائة  الفا  )�سبعة وثاثون  درهم قدما مربعا   )37.770( بالتجزئة مب�ساحة �سافية حوايل 
م�سروع  يف  مربعا(  قدما  ع�سر  )اربعة  مربعا  قدما   )14.000( ح��وايل  املمرات  م�ساحة  وتبلغ  مربعا(  قدما 
)مارينا �سكيب يف مر�سى دبي - املنطقة رقم 2K/M/L وبالنتيجة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعني 
مبلغا وقدره )37.800.000( درهم �سبعة وثاثون مليون وثمامنائة الف درهم - مع الفائدة القانونية بواقع 
املادية  لاأ�سرار  اجلابر  التعوي�ض  مع  التام  ال�سداد  حتى   2006/12/15 يف  دفعة  اأخ��ر  �سداد  تاريخ  من   %9
مبلغ وقدره )2.000.000( درهم مليوين درهم - مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 

الق�سائية وحتى ال�سداد التام علما انه مت تعجيل الدعوى من االنقطاع.
  وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2021/10/19 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 264
باك�ستان  اجلن�سية   ، عبدالرا�سد  بن  �سبري  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ذلك  100% و  البالغة  ح�سته  كامل  50% من  ن�سبة  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الطيف  الرخ�سة �سالون  باك�ستان يف  . اجلن�سية  ار�ساد عبدال�ستار  ال�سيد : حممد  اىل 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )216637( ال�سادرة  باأمارة  تاأ�س�ست  للحاقة - والتي 

من دائرة التنمية االقت�سادية. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 263

االمارات   - اجلن�سية  هيكل،  ح�سن  دروي�ض  حمزه   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل 
ال�سيد : حممد نظام الدين عبد املالك ، اجلن�سية - بنغادي�ض يف الرخ�سة ) احلديدي 
لتجارة زينة ال�سيارات ( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم ) 783757( 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعان  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
اإنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني االأطراف  يرجى العلم 

املذكوره  من الطرف االأول : في�سل حممد عبداهلل قا�سم احلمادي ، اجلن�سية : االإمارات 
اإىل الطرف الثاين : عبداهلل خليفه حممد بن حا�سر املهريي ، اجلن�سية : االمارات

باال�سم التجاري )تال اخلليج لتجارة البرتوكيماويات( ن�ساط الرخ�سة )جتارة مواد اال�سعال  
باجلملة،   - النفط  تكرير  م�ستقات  ،جت��ارة  باجلملة   - البرتوكيماوية  امل��واد  باجلملة جت��ارة   -
جتارة الديزل ، جتارة كيماويات اآبار النفط باجلملة، جتارة ال�سحوم وزيوت التزليق باجلملة، 
جتارة النفط اخلام - باجلملة ، مكتب( واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان - 
ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم : 762413 ال�سادرة بتاريخ : 2018/05/24 يف دائرة التنمية 

االقت�سادية بخورفكان. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل 
بعد اإنق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعان،

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026371 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

ال�سجواين - اجلن�سية:  ال�سيد: عبداهلل رم�سان مو�سى عبدالعزيز  باأن  ليكن معلوما للجميع 
االإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: حممد 
را�سد على ال�سبعه الكتبي - اجلن�سية: االإمارت، يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا منتزة ال�سارقة 
الوطني( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )213235( ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية بال�سارقة،
تعديات اخرى: 

2013 يف  وعمابن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026300 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

االإمارت،  اجلن�سية:   - الظنحاين  العطر  �سيف  �سعيد  را�سد  ال�سيد:  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
اإىل ال�سيد  يرغب يف البيع والتنازل عن )80%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
: عبدول رازق مقبول خان حممد �سلطان مقبول خان - اجلن�سية: الهند، يف الرخ�سة امل�سماه 
من  ال�سادرة   )778361( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تل�ست  االأول(  الفايز  )ك��راج 
من  ال��ق��ان��وين  ال�سكل  تغيري   .1 اخ���رى:  ت��ع��دي��ات  ب��ال�����س��ارق��ة،   االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 

)موؤ�س�سة فردية( اإىل )�سركة اأعمال مهنية(،
2013 يف  وعمابن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026277 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 اإعان بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : حممد مريان احمد ح�سني - اجلن�سية: الهند، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: راز حممد �سيد 
حكيم - اجلن�سية: باك�ستان، يف امل�سماه )مطعم مدينة ا�سام اآباد( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )531385( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، 
تعديات اأخرى:

وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026109 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
– ا�سرتاليا اجلن�سية  �س�ابزوترى  احم�د  �سلطان   / ال�سيد  باأنني  للجميع  ليكن معلوم�ا 
 - �سبزوارى  ال�سيد/م�سعود  اإىل   )%50( البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب 
للتنظيف  باإ�سم ))ز�ست  الرخ�سة  ، يف  ن�سبتهه )%100(  افغان�ستان اجلن�سية لت�سبح 
على النا�سف وخدمات الغ�سيل(( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : 
)524117(، خروج �سريك / �سركاء، و دخول اآخر / اآخرين، تغيري ال�سكل القانوين من 

�سركة اعمال مهنية اإىل وكيل خدمات،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعان  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026247 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اماراتي  احلمادي  عبداجلليل  حممد  ح�سن  احمد   / ال�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
را�سد  ال�سيد/  اإىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  بيع  و  التنازل  يف  يرغب  اجلن�سية 
على ح�سن حممد احلمادي اماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة باإ�سم ))مطعم املطبخ امللكي(( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : )789861( �سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة ، وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان 
ا�سبوعني من تاريخ هذا  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االج��راء  للعلم وان��ه �سوف يتم 
االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026311 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

 - اجلن�سية  اماراتية   - البلو�سي  بردان  اأمنه خمي�ض حممد   : ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد : حممد �ساهم�ان 
ار�ساد اأحمد - هندي اجلن�سية ، وذلك يف املوؤ�س�سة الفردية امل�سماه )النخيات لكي املاب�ض( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )523808( ، تعديات اأخرى - مت تغيري 

ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية ( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم  2021/455 �سرعي 

بناء على طلب امل�ستانفة : مزون عبد اهلل خمي�ض عبد اهلل الري�سي.
اإىل امل�ستاأنف �سده: حممد علي ح�سن خمي�ض البلو�سي.

ال�سارقة  الدعوى مبحكمة  اإدارة  اأم��ام مكتب  باحل�سور  اأنت مكلف 
اال�ستئنافية - الدائرة ال�سرعية - �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 

وذلك يف يوم الثاثاء املوافق 2021/10/19
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سينتوين لاللكرتونيات )�ض ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم Mez1/36 - ملك مركز الروؤية لاعمال - ديرة - هور العنز 
- ال�سرق - ا�ستدامة B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 
243745 رقم القيد بال�سجل التجاري : 47749 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
2021/6/29 واملوثق  ب��ت��اري��خ  اأع���اه ، وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي  امل��ذك��ورة 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/29  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كيه ايه ام للتدقيق واملحا�سبة  العنوان : مكتب 
رقم 1001 ملك بهوترا ماجنو - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 5662285-

04  فاك�ض : 3972235-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 
خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  كيه ايه ام للتدقيق واملحا�سبة
- اخلليج  ب��ردب��ي   - م��اجن��و  ب��ه��وت��را  م��ل��ك   1001 رق���م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التجاري - هاتف : 5662285-04  فاك�ض : 3972235-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاه لت�سفية �سينتوين لاللكرتونيات )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2021/6/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة فلورال للتجارة - ذ م م   
)جزئي(    عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003244/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة فلورال للتجارة - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد جونيد مودين احمد - اجلن�سية : هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 72684  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8317(

املنذر / تريفتي لتاأجري ال�سيارات ذ م م
املنذر اليها /  1 - ريايبل ما�سيري لبيع معدات ومكائن امل�سانع وقطع غيارها

 2- علي احمد �سامل احمد
رقم املحرر/168490/1/2021

 فاننا ب�سفتنا املحامون امل�ست�سارون القانونيون لل�سركة )املنذره( نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�سرورة 
:  ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره )390.280درهم ( ثاثمائة وت�سعون الف ومائتني وثمانون درهم  االتي 
فقط قيمة املبالغ املرت�سدة يف ذمة املنذراليها مبوجب ال�سيكات البنكيه �سالفه البيان وذلك خال خم�سة 
ايام من تاريخ االعان بهذا االإنذار، واال �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الازمة 
ومنها ا�ست�سدارامراداء يف مواجهتكم  اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ 

كافة احلقوق القانونية االأخرى للمنذرة 
والأجل العلم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  130/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  اخلام�سة رقم 187  

التنفيذية   بال�سيغة   21/01/2015 بتاريخ  امل��ربم   AJBK/MTGA/2015/08 رق��م  مرجع  الرهن  عقد  تزييل   : الدعوى  مو�سوع 
وتوقيع احلجز على العقار املرهون الكائن باإمارة دبي - من نوع �سقة �سكنية - يف منطقة برج خليفة - رقم االأر�ض 190 - رقم البلدية 825 - 
املبنى 29 بوليفارد تي 1 - رقم العقار 3106 - رقم الطابق 31 - امل�ساحة الكلية باملرت املربع 138.12، ومن ثم بيع  ا�سم   - 1 املبنى  345 رقم 

هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً لاإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم.
طالب التنفيذ : م�سرف عجمان - �ض م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة عجمان - الب�ستان - عجمان - �سارع امليناء - مبنى امليناء   وميثله : حبيب 
حممد �سريف عبداهلل املا - املطلوب اإعانه : علي روؤف ع�سريان  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - 

n@e - 05674657969 - 35 مبنى منطقة ذا فيا - فيا رقم
اقت�سى احل��ال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  05:00:00م ويف االي��ام  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  اأن��ه يف يوم االربعاء    : االإع��ان  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض 190 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 29 

بوليفارد تي 1 - رقم العقار : 3106  - رقم الطابق 31  - امل�ساحة : 138،12 مرت مربع التقييم : 1767361.28 درهم  
ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007244 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه: حممد �سحادة ر�سيد ح�سني 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة املريجة �سارع امليناء بناية برج ال�سارقة ال�سقة رقم 1 مكتب اخلييلي للمحاماة 

و اال�ست�سارات القانونية هاتف 0506520067
املرفوعة من / املدعي )ة( : البرتاء ل�سناعة اال�سغال املعدنية ذ م م 

املدعي )ة( : حممود عبدهلل حممود حممد املرزوقي
 قد رفعت الدعوى املذكورة اعاه تطالبكم ب: - احلكم باإخراج املدعى عليه من رخ�سة / �سركة البرتاء ل�سناعة االعمال 
اإيلينا   / االوىل  املدعية  اإىل  ال�سركة  تاأ�سي�ض  بعقد  للثابت  طبقا   %25 قدرها  البالغ  ح�سته  وحتويل  للمباين  املعدنية 
اإيلينا  االوىل/  املدعية  وح�سة  املرزوقي51%  حممد  حممود  عبداهلل  حممود   / الثاين  املدعي  ح�سة  ليكون  ت�سرمنت 

ت�سرمنت %49 يف ال�سركة املذكورة . - احلكم باإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
املدنية -  االإبتدائية  ال�سارقة املحكمة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/10/19 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ال  وذلك خال مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة فلورال للتجارة ذ م م    
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002346/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سركة فلورال للتجارة - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عبدالروؤوف ناتار وباليل كونح�سن  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 69629 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
حمكمة ال�سارقة الحتادية

 اإعالن ح�سور اجتماع بالت�سال املرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/0006194 ( يف الق�سية رقم 

اعان بالن�سر يف جريدة وا�سعة االنت�سار باللغتني العربية واالجنليزية
 بناء على طلب املدعي )ة( حمدان حممد بطي العبدويل 

اىل املدعى عليه �سادجى هامو
415.000 درهم  اإلزامك مع مدعى عليه اآخر بالت�سامن و الت�سامم برد مبلغ وقدره  قد اقام الدعوى يطالب فيها : 
اأو   2019/11/29 يف  االإ�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  األ��ف  ع�سر  وخم�سة  )اأربعمائة 

اأتعاب املحاماة ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  اإلزامكما  و   2020/6/24
انت مكلف بح�سور االجتماع املرئي رقم EM00016942 واملقرر بتاريخ 2021/10/25 ال�ساعة 08:30 والذي 
بوا�سطة  بعد  عن  اخلام�سة  ال��دائ��رة  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائ��رة  دائ��رة  االإحت��ادي��ة  ال�سارقه  حمكمة  يف  �سيعقد 

االت�سال املرين عرب موقع وزارة العدل
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search /

بوابة اجلل�سات االإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد. 
اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف

 EM00016942 :رقم االإجتماع  بيانات االإجتماع :   
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني
�سمة احمد را�سد ال�سلمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء  اأمر   /  SHCFICICPL2021 /0006986 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:اأيوب عي�سى اإليا�ض يحيى االمارات العربية املتحدة/اجلن�سية  
نعلمكم باأن املدعي/ ح�سيب حممد كل خان باك�ستاين/اجلن�سية  

بتاريخ:2021/9/12  انه  احلكم  للمطالبة  اأعاه  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر  االوراق  على  االطاع  بعد 
)ثمامنائة �ستة وت�سعون الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا 

اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/10/7 م. 

املحكمة البتدائية املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )  2021/17562 (
املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 

املنذر اإليه  :  ارييل دي جوزمان اليجابو. 
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،123.00( درهم نتيجة 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 81287 / خ�سو�سي /17/ ابوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي ايه 
ا�ض اك�ض _ اأ�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون )ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
MOJAU_2021- 0026421 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

ليكن معلوما لدى اجلميع باأن ال�سيد : عبداهلل مري عبدالرحمن عبدالنور ال�سراح - اماراتي اجلن�سية 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد : عماد �سفيق الللي 
باإمارة  تاأ�س�ست  البناء ( والتي  امل�سماه )اجلواد ملقاوالت  الفردية  املوؤ�س�سة  ، وذلك يف  - �سوري اجلن�سية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم ) 756434 ( وذلك يف املن�ساأه املذكورة اأعاه بكافة مقاوماتها 
اال�سم  كذالك  املباعة  املن�ساأة  يف  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  هذا  �ساما  واال�سم  واملعنوية  املادية 
التجاري والرخ�سة املهنية وال�سهرة  واملوقع ، تعديات اأخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 
فردية اإىل )�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م – متلك اأجنبي( مت تغيري اال�سم التجاري من )اجلواد ملقاوالت 
البناء( اىل)يربود ملقاوالت البناء ذ م م( وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم  رقم )4( ل�سنة  
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل - ال�سارقة 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 اعالن بالن�سر      

اإعـالن �سحيفة الطعن رقم 867/2021 
بوكالة املحامي / موزة اخلظر

الكهروميكانيكية  الأعمال  تورك  �سركة   -2 )م.م.ح(.  �سي�ستمز  اأوتومي�سن  تورك   -1  / اإل�ى 
ذ.م.م 3- ن�سال نعيم عبدالهادي الديرية. 4- موؤ�س�سة جنيب عبدالرحمن الزامل 

بتاريخ  ال�سادر  جتاري   2021  /  757 رقم  اال�ستئناف  احلكم  باأن  لديكم  معلوما  ليكن 
 ، 12/07/2021 قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن / بنك اال�ستثمار �ض.م.ع 
يف الطعن امل�سار اليه اعاه وعليكم اإيداع مذكرة بدفاعكم م�سفوعة ب�سند توكيل املحامي 
اق�ساه  موعد  يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  لدى  تقدميها  يرى  التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل 

خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  121/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع الدعوى : طلب من قا�سي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي 955 و 1708 منطقة جبل علي - دبي �ساما كافة حقوق االمتياز 
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�سدة للطالب بذمة املطلوب �سده والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني - فرع دبي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - �ض ب 
 1366976169 مكاين  رقم   2979

املطلوب اإعانه : عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي  
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة راأ�ض اخلور ال�سناعية 3  - بجانب دوار تقاطع �سارع ندى احلمر مع �سارع املنامة D62 - بجانب فرع هيئة الطرق 
واملوا�سات - قطعة رقم 305 - 614 - هاتف رقم 043297777 - فاك�ض 043298989 �ض ب 7757 - دبي - 0504599990 - 

abdullah@mohsen.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��ان  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : )ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل - رقم االر�ض 4012 - امل�ساحة : 224 - 

مرت مربع - مببلغ وقدره )1،900،000.00 درهم( - ماحظات : 1- يدفع املبلغ فورا ، 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  121/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع الدعوى : طلب من قا�سي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي 955 و 1708 منطقة جبل علي - دبي �ساما كافة حقوق االمتياز 

التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�سدة للطالب بذمة املطلوب �سده والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني - فرع دبي   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - �ض ب 

    1366976169 مكاين  رقم   2979
املطلوب اإعانه : عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة راأ�ض اخلور ال�سناعية 3  - بجانب دوار تقاطع �سارع ندى احلمر مع �سارع املنامة D62 - بجانب فرع هيئة الطرق 
واملوا�سات - قطعة رقم 305 - 614 - هاتف رقم 043297777 - فاك�ض 043298989 �ض ب 7757 - دبي - 0504599990 - 

abdullah@mohsen.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/20 املوافق  االربعاء  يوم  اأن��ه يف   : االإع��ان  مو�سوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  )ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل - رقم االر�ض 4012- امل�ساحة : 224 - 

مرت مربع - مببلغ وقدره )1،900،000.00 درهم( - ماحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ، 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/31724
 اأمل ح�سن حممد حاجي كرم خمطر االإمارات اجلن�سية هوية اإماراتية 784198282416514 العنوان : املجاز 1-6 بيت 

الهال وكيلة عن نوره �سعد علي ال�سيعري مبوجب وكالة رقم 20390/2021
 A12587780 عبدالرحمن نا�سر حممد �سعيدالدين خمطر اليه م�سر اجلن�سية  ، جواز �سفر

 2 Maple  العنوان : اإمارة دبي
 045672030  -  0585887295 رقم  هاتف   -  7 رقم  فيا   -  Hills Estate

اخطار عديل للوفاء مببلغ 11،250 درهم
درهم   11250 بقيمة  اليه  املخطر  ال�سادر من  الوطني  دبي  االإمارات  بنك  امل�سحوب على  ال�سيك  – مبوجب  اأوال   - ال�سرح 

)اإحدي ع�سر الف و مائتان وخم�سون درهم( ل�سالح املخطرة واملرجتع من البنك لعدم كافية الر�سيد
ثانيا – وقد طالبت املنذرة املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سداد مبلغ املديونيه اال انه امتنع عن ال�سداد دون �سبب او مربر م�سروع.  

ثالثا- وملا كان الدين ثابتا بالكتابة وحال االأداء وهو عبارة عن مبلغ من النقود معني املقدار
بناء عليه،  فاإن املنذرة ينذر وينبه علي املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة 11250 )اإحدي ع�سر الف و مائتان وخم�سون درهم( يف 
موعد اأق�ساة خم�سة اأيام من تاريخ االخطار بالوفاء بالتكليف و اإال �سوف ت�سطر املنذرة التخاذ االإجراءات القانونية �سدكم 
- مع حتملكم امل�سوؤولية القانونية عن كافة االأ�سرار التي ترتتب على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخر.  لذلك ،  فاأننا 
نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خال خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية،  واطلب 

من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن حكم بالن�سر

237/2021/20 جتاري كلي  
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- فازليدين امونوف  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : عبداهلل را�سد عبيد خلفان املطرو�سي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/29 مبثابة ح�سوري للمدعي عليهما : بحل وت�سفية �سركة )ايه بي 
اي لل�سياحة �ض ذ م م( وامل�سجلة برخ�سة رقم 84430 وتعيني امل�سفي �ساحب الدور م�سفيا لها وذلك بجرد كافة اأ�سول ال�سركة 
واأم��وال ودفاتر  اإدارتها تقدمي كافة ح�سابات  ال�سركة والقائمني على  التزامات وعلى مدير  وما لها من حقوق وما عليها من 
مديرو  معه  ويوقعها  وميزانيتها  والتزاماتها  ال�سركة  باأموال  مف�سلة  قائمة  حترير  االخ��ري  وعلى  للم�سفي  ال�سركة  ووثائق 
ال�سركة وان مي�سك دفرتا لقيد اعمال الت�سفية وعى امل�سفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اموال ال�سركة وحقوقها وان 
ي�ستوفى مالها لدى الغري او يودع املبالغ التي يقب�سها يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة الت�سفية فور قب�سها وان يوفى ما على 
ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقوالت او عقار باملزاد  العلني على اال يبيع كل موجودات ال�سركة مرة واحدة اإال باإذن من 
ال�سركاء او اجلمعية العمومية لل�سركة وعليه اإخطار جمع دائني ال�سركة ان وجدوا بكتب م�سجلة بعلم الو�سول باإفتتاح الت�سفية 

مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خال خم�سة واربعون يوما من تاريخ االخطار وللم�سفي اإجراء االإخطار بالن�سر يف �سحيفة. 
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

انذار عديل بالن�سر
رقم املحرر )2021/8319(

املنذر : او�سينا اكواكزالم  او هاميج
املنذر اليه : جميد خان را�سد خان خليل

املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ 546،000 درهم 
يكلف املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة 546،000 الف درهم ) خم�سمائة 
5 ايام من تاريخ  و�ستة واربعون الف درهم( وذلك خال مدة اق�ساها 
اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  واال  قبلكم  وا�ستامه من  باالنذار  االع��ان 
املنذر  حتميل  م��ع   ، حقه  ل��ه  حتفظ  ال��ت��ي  القانونية  االج�����راءات  ك��اف��ة 
تاريخ  القانونية من  والفوائد  واالتعاب  امل�ساريف  و  الر�سوم  كافه  اليه 

االمتناع حتى متام ال�سداد والتنفيذ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0003327 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه 1/ ندمي ع�سام احلم�سي
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاه ل�سالح معاذ كردي كردي، بالتايل:
350.000 درهم )ثاثمائة  ب��اأداء مبلغ  االأول  املدعى عليه  باإلزام  املحكمة:  حكمت 
قيد  تاريخ  من  6% �سنويا  بواقع  عليه  الفائدة  مع  للمدعي  دره��م(  ال��ف  وخم�سني 
م�سروفات  و  بر�سوم  األ��زم��ت��ه  و  ال�����س��داد  مت��ام  وحتى   26/11/2020 يف  ال��دع��وى 
اأتعاب حماماة و رف�ض ما عدا ذل��ك.  حكما قابا لا�ستئناف  الدعوى و الفي درهم 

خال املدة القانونية 15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
يف  الدعوى 2021/469 جتاري م�سارف جزئي   

�سد / املدعي عليه : ب�سار �سبيب  
املقامة من / م�سرف االإمارات االإ�سامي   

الدعوى  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  م�سارف  جتاري   2021/469 رقم 
م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام قانون االثبات ل�سنة 
اجتماع  ندعوكم حل�سور  املحاكم،  امام  اعمال اخلربة  بخ�سو�ض  م   1992
املوافق  االإثنني  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  طريق  عن  بعد  عن  اخلربة 
2021/10/18 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لاجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 5061/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1643 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)147336.02 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : مطعم تاماريند بل�ض - �ض ذ م م  

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة اخلليج التجاري - باي �سكوير - مبنى رقم 6 -الطابق الثاين 
مكتب رقم 201 - مكاين 2667586607  

املطلوب اإعانه : 1- مايكرو ويل للخدمات الفنية - �ض ذ م م  - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 147336.02 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن بالن�سر        
عقاري جزئي 1221 / 2021 / 18

تفا�سيل االإعان بالن�سر
اإىل املدعى عليه 1- عاء حممد �سعيد اأيوب  - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى / �سكاي كورت�ض ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ض الواحد م�ساهمه خا�سة �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض 
.ذ.م.م  - و ميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اإتفاقية التاأجري االأجل 
املوقعة ما بني املدعية واملدعى عليه املوؤرخة يف 2016/05/31 لعدم التزام املدعى عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة باالإتفاقية 
املدعية.،احلكم  با�سم  كورت�ض  �سكاي  اأب��راج  مب�سروع  كمالك  عليه  املدعى  ا�سم  الإلغاء  واالأم��اك  االأرا�سي  دائ��رة  احلا�سرة.خماطبة 
بعدم A للوحدة مو�سوع الدعوى احلا�سرة، واإعادة ت�سجيل الوحدة رقم 402 بالبلوك اأحقية املدعى عليه يف اإ�سرتداد مبلغ وقدره 
منه طبقاً للمتفق عليه باالإتفاقية املربمة  املدفوع  درهماً  وت�سعون  وت�سعة  و�سبعمائة  درهماً  و�سبعون  واأربعة  �ستمائة   674.799
باأن يوؤدي  اإل��زام املدعى عليه   ،2020/10/05 اإنتفاعه بالوحدة مو�سوع الدعوى منذ  6.3 منها. وكجزء من مقابل  للبند  وفقاً 
اإىل املدعية مبلغ وقدره 150.000 درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة ما بني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على 
الإنخفا�ض  نظراً  ال�سابق  البيع  مبلغ  عن  كبري  مبلغ  �ستخ�سر  املدعية  الأن  نظراً  احلا�سرة  الفرتة  بني  وما  االأج��ل،  التاأجري  اإتفاقية 
املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  عليه  املدعى  اإل��زام  احلا�سرة.،  الدعوى  للعقار مو�سوع  احلالية  ال�سوقية  القيمة 
يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة  لذا فاأنت BUILDING_DESC& وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2021-11-08 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  التقا�سي عن بعد مكلف باحل�سور  قاعة 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - املنامة للمواد الغذائية - ذ م م 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000035/ 
اإىل املحكوم عليه : املنامة للمواد الغذائية - ذ م م   

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ال�سناعات الدولية للم�سروبات والتعبئة فرع التجارة ذ م م 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 69721.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بالن�سر        
 5512/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- جيه تريد اوتو �ض.م.ح 2- نيهال ويرا�سينغا  -  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :افكار حممد رزاق حممد مرزوق

وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/25   بالزام املدعي 
وقدره  مبلغ  درهم فقط  مبلغ )1500000(  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما 
مائة وخم�سني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق لكل �سيك وبح�سب 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامهما  ال�سداد  مت��ام  وحتى  قيمته 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�سر        
 6373/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جنوين تي ثو بهوجن  -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :فو فان توجن

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/10/5   بالزام 
مائة  وق���دره  مبلغ  فقط  دره��م   )190000( مبلغ  للطالبة  ت���وؤدي  ب��ان  �سدها  املطلوب 
ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى مت��ام  تاريخ  5% من  بواقع  وف��وائ��ده   ، دره��م  ال��ف  وت�سعون 
والزمتها الر�سوم وامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف 

ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1616/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم: 12945/2020 عمايل  .

طالب التنفيذ : ماتيو توما�ض بايانو فيايل
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - مويلح - ال�سارقة - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - مبنى 

مبنى 2993 - �سقة 503 - وميثله:عبدالعزيز حممد عبدالغني علي اخلمريي اآل علي. 
املطلوب اإعانه : 1- اللوؤلوؤ امللكي لا�ستثمار �ض.ذ.م.م - منطقة حرة - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  مو�سوع االإع��ان : قد 
املنفذ به وقدره )1029997( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:736/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23686.54( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 

املدعي:�سركة جمموعة االمارات لات�ساالت - جمموعة ات�ساالت �ض.م.ع
امل�سعود - �سقة مكتب  املكتوم - مبنى  ام��ارة دب��ي - رق��ة البطني - دي��ره - دب��ي - �سارع  عنوانه:االمارات - 

رقم 602
املطلوب اإعانه :  1- فايت اأ�سوي فرينانديز  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/4/28 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�سالح/ �سركة جمموعة االمارات لات�ساالت - جمموعة ات�ساالت �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )23.686.54( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1284/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

واملعدل  جزئي  م��دين   2020/1573 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
درهم   )85183( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف مدين  رق����م:2020/1295  باال�ستئناف 

�ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : حمدان ال�سام�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مرا�سي درايف - ميدان اخلليج - بناية 
7 - الطابق 1 - مكتب 107

املطلوب اإعانه : 1- جوزف جورج باخو�ض - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )85183( درهم اىل طالب  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ح�سن �سيد عبداللطيف
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004185/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد ح�سن �سيد عبداللطيف
 العنوان:عجمان الرا�سدية - ابراج الوؤلوؤة بلوك a1 �سقة رقم 708 - 0585651983

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:ح�سني حممد ح�سني حممد - اجلن�سية م�سري 

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 91354
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ 
اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003585/ 

اإىل املحكوم عليه :  �سركة عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:حممد تاج عدالت ح�سني 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 

املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 15916 درهم

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نيولين للخدمات البحرية ذ.م.م
اأداء اأمر   AJCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001808/ 

اإىل املحكوم عليه :  نيوالين لللخدمات البحرية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:امل�ساريع االأملانية اخلليجية املحدوده  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 

املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 18952.5

اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعانكم   / اإعانك  تاريخ  يوما من 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
يف الدعوى رقم:2021/3047 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه/اأمني علي الها�سمي - العنوان:جمهول حمل االقامة
نحطيكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى اعاه واملرفوعة �سدكم من 

املدعي/�سكيل تيم للتكنولوجيا - ومديرها كيور جاجد
وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم 

االثنني املوافق:2021/10/18 ال�ساعة:10:30 �سباحا.
كافة  واأر���س��ال  باخلبري  اخلا�ض  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�سل  يرجى 
امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االلكرتوين علما بانه يف حال 
لها  املخولة  لل�ساحيات  وفقا  اعمالها  �ستبا�سر  اخل��ربة  ف��اإن  احل�سور  تخلفكم عن 

missnahed@hotmail.com:قانونا ، لا�ستف�سار االت�سال ب���:0506317417 - االمييل
اخلبري احل�سابي /ناهد ر�ساد حممد 

اأعالن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اإعالن بالن�سر 
للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب ادارة الدعوى 

يف �سحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف ال�ستئناف رقم:2021/1584 مدين 

بناء على طلب امل�ستاأنف:حممد علي حممد بال
امل�ستاأنف �سده:الركن البحري للتجارة العامة

مبحكمة   )2( رق���م  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  اأم����ام  ب��احل�����س��ور  مكلف  اأن���ت 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
الثاثاء  يوم  وذلك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  جوابية 
امل���ذك���ور رق��ه��م��ا اع����اه - بو�سفك  امل������واف������ق:2021/10/19 يف ال���دع���وى 

م�ستاأنف �سده. 

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 اعالن بالن�سر

322/2021/1374 ا�ستئناف عقاري   
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
حمل  جمهول   - دزه��ان  فيكتوريا   -2 دزه��ان  اي��از   -1/ �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل   - عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة 
احمد بخيت املطرو�سي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1076/2021 
عقاري جزئي -   وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/10/18 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

 اعالن بالن�سر
322/2021/1373 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

حمل  جمهول   - حميد  حممد  ب��ن  �سعد  ب��ن  حممد   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل   - عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة 
احمد بخيت املطرو�سي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/1079 
عقاري جزئي -   وحددت لها جل�سه يوم الثاثاء املوافق 2021/10/26 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

 اعالن بالن�سر
322/2021/1366 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

ان  االقامة مبا  بافيف - جمهول حمل  اهلل  �سعد  امل�ستاأنف �سده /1-  اىل 
بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  وميثله:عبداهلل   - عقار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف 
املطرو�سي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/988 عقاري 
ال�ساعة   2021/10/26 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت     - جزئي 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6825/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4387/2021 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )202.323.5( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : ايبكو للزيوت )فرع( �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م

عنوانه:العنوان:دولة االمارات العربية املتحدة - امارة دبي بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى 
اينوك مكتب 3 ملك �سركة برتول االمارات - رقم مكاين:1482076985 - هاتف:0566749977

املطلوب اإعانه : 1- بال للنقل العام �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )202323.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر

حمكمة ال�سارقة الحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCICIVS2021/ 0004036 مدين

اإىل املحكوم عليه: �سيف اأزهر اإبراهيم الراوي - العنوان:ال�سارقة – املجاز 3 – �سارع كورني�ض 
البحرية – بناية الفردان- ق�سم املكاتب F5 مكتب 520 �سركة قلعة احل�سن ملقاوالت البناء - 

  qhbc@qhbconline.com هاتف رقم: 0561463314 امييل
حيث اإنه قد �سدر  احلكم املرفق �سورة منه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: حممود �ساكر حممود البياتي
يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاه

ومبا اأن املحكوم له قد تقدم لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، ومبا اأن احلكم 
املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف  187818 درهم

لذلك اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي  امل�سار اإليه اأعاه خال )15( يوما من 
اإجراءات  اإعانك بهذا االإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  تاريخ 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإخطار عديل بالوفاء و�سداد قيمة ال�سيكات

برقم املحرر:2021/06613 
اخطار عديل بالوفاء و�سداد قيمة ال�سيكات

املخط�را �سيدين لتجارة املعادن �ض ذ م م ، ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة رقم : 529502 .
 وميثلها ال�سيد كي�سان كومار ديارام خوخاين هندي اجلن�سية ب�سفته �سريك ومدير يف الرخ�سة املذكورة اعاه وميثله بالوكالة ال�سيد كانوبل 

�سهزاد منري ح�سني باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم :784197261695759 مبوجب وكالة رقم 2020/2955 يف تاريخ 2020/3/3
العن�وان / ال�سارقة – منطقة امل�سلى – دوار ال�ساعة- بناية دميا�ض- مكتب 804 – فاك�ض 065214576 رقم الهاتف: 0509172029

املخطر اإليه /1- ور�سة الق�سر للحداده واللحام ذ م م ،ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بدبي رخ�سة رقم :553109
2- ال�سيد / �سريوفاكات مورايل كري�سنان،هندي اجلن�سية ب�سفته مديرا خموال بالتوقيع يف الرخ�سة املذكورة اعاه

العن�وان/ دبي – م�ستودع رقم 1 ملك �سيف را�سد وغامن – بر دبي القوز ال�سناعية 3 تقاطع �ض )21B �ض ب 114362( 
هاتف رقم :043406220

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 56988.75 درهم اماراتي
املخطر اليهما حرر عدد 6 �سيكات للمخطر اجمايل قيمتها 56988.75 درهم اماراتي مقابل بع�ض االعمال التجارية التي متت بني املخطرة 
واملخطر اليه وعليه فان املخطرة مبوجب هذا االخطار تكلف املخطراليهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املرتتبة يف ذمتهما واال �سوف ت�سطر 
ا�سفة التخاذ كافة االجرائات القانونية بحقهما، وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجهت املخطرة ل�سرفها اإال اأنها ارتد دون �سرف لعدم 

وجود الر�سيد الكايف بيانات ال�سيكات كالتايل:
ال�سيك رقم 250089 مببلغ 9859.50درهم بتاريخ ا�ستحقاق2020/04/9 امل�سحوب على بنك ابوظبي االول

ال�سيك رقم 250087 مببلغ 8523.75 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/05/25 امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�سيك رقم 250088 مببلغ 8523.75درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/06/11 امل�سحوب على بنك ابوظبي االول

ال�سيك رقم 250085 مببلغ 11970درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/06/18 امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�سيك رقم 250086 مببلغ 11970درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/07/03 امل�سحوب على بنك ابوظبي االول

ال�سيك رقم 003963 مببلغ 6142.50درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/05/10 امل�سحوب على بنك را�ض اخليمة الوطني
وحيث اإن املخطر اليهما قد تعذرا بالوفاء مببلغ ال�سيكات رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقها واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.

لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املذكورة اعاه املرتتبة يف ذمتكم خال خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ 
االإجراءات القانونية. واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/29 املودعة بالرقم: 358367 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دول اآ�سيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
وعنوانه: 1 والي�ض �سرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �سنغافورة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31
فواكه طازجة حتديًدا املوز.

و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات BOBBY BANANA باللغة االإجنليزية. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

EAT 177240

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/29 املودعة بالرقم: 358315 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دان�وب ملواد البناء �ض.م.ح
وعنوانه: �ض.ب. 18022 ، جبل علي ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 21
اأدوات واأواين واأوعية لا�ستعمال املنزيل وللمطبخ )غري م�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها(، اأم�ساط 
واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري 
م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين 

خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
بخط  االإجنليزية  باللغة  كليهما   home كلمة  حتتها   value كلمة  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�سف 

عري�ض وطريقة مميزة داخل ر�سم لبطاقة �سعار. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

EAT 174198

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 335794 بتاريخ: 2020/09/17

امل�سجلة بالرقم: 335794 بتاريخ: 2020/12/13
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سنايت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سنايت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

EAT 174791

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 204378 بتاريخ: 2014/01/14

امل�سجلة بالرقم: 204378 بتاريخ: 2015/04/06
باإ�سم املالك: يونيليفر بي ال �سي 

وعنوانه: بورت �سنايت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر جلوبال اآي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت �سنايت، ويرال،  مري�سي�سايد، �سي اإت�ض 62 4 زد دي،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13 اأكتوبر 2021 العدد 13365

EAT 174791

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3514/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الرابعة رقم 14

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )171.586.81( 
درهم مائة وواحد و�سبعون الف وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهما وواحد وثمانون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ اال�ستحقاق يف:2018/3/24 وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�سركة اخلليج لل�سحب �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - م�سنع ملك خا�ض - طريق دبي اأبوظبي املنطقة احلرة جبل علي بالقرب من غاز االمارات 
- بوكالة املحامية/اإميان الرفاعي

البلوكي مبوجب  ملالكها/احمد حممد عبدالرحمن  للمقاوالت )موؤ�س�سة فردية(  البلوكي   - ايه   -1   : اإعانهما  املطلوب 
الرخ�سة رقم 538269 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 2- البلوكي لاأملنيوم والزجاج  -  �سفته : مدعي عليهما  
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان 
وثمانون  وواحد  درهما  وثمانون  و�ستة  الف وخم�سمائة  و�سبعون  وواحد  مائة  درهم  للمدعية مبلغ )171.586.81(  يوؤديا 
فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق يف:2018/3/24 وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بامل�سروفات 
التقا�سي عن  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة  املوافق  2021/10/17  اتعاب املحاماة - وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د   ومقابل 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/1256 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- يون�ض عبدالرحمن حممد الرتكيت  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار  
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )297.053(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2021/10/28 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
 اعالن بالن�سر

322/2021/1416 ا�ستئناف عقاري  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
امل�ستاأنف �سده /1- ع��ارف يو�سف ع��ارف ح�سان - جمهول حمل االقامة  اىل 
احمد  ع��ب��داهلل  م���روان  وميثله:عبداهلل   - ع��ق��ار  موؤ�س�سة   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
 2021/1101 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - املطرو�سي  بخيت 
عقاري جزئي -   وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2021/10/28 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بالن�سر

2504/2021/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
�ض.ذ.م.م  للمقاوالت  انرتنا�سيوال  كون�سوليدايتد   -1/ �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / ماأمون راتب  اآر عمرو - جمهويل حمل االقامة مبا ان  2- عمرو 
ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد  �سلطان.  عبداهلل  احمد  �سيخة   / وميثله  عمرو 
بالدعوى رقم 1296/2019 جتاري كلي - وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 
يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/12/1

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7094/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب االإعان : هويدا احمد الربيدي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : 1- االأر�ض الطيبة العمال النجارة وتركيب االر�سيات - �سركة 

ذات م�سوؤولية حمدودة - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإقامة 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )182458.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3029/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

درهم   )300.000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االم��ر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف. 

املدعي:الغرير لان�ساءات منتجات اأ�سمنتية �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - منطقة القوز ال�سناعية 1 - ور�سة ملك دائرة العقارات 

- مقابل حمطة القوز للبا�سات - رقم مكاين 2159082258 
املطلوب اإعانه :  1- تر�ست تامي للمقاوالت  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/5/3 
مببلغ  بالطلب  تفا�سيله  ال����واردة  ال�سيك  قيمة  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -
يف:2020/7/7  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )300.000(
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 

اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/0022719 
اخطار عديل للوفاء مببلغ 300.000 درهم

ال�سرح 
م�ق�دم م�ن املنذر : عثمان اهلل مري ديل خان ، )باك�ستاين اجلن�سية ( - عنوانه : امارة ال�سارقة مي�سلون - بلوك )B(مقابل حديقة مي�سلون 

-بناية جابر العنيزي – الطابق االأول – �سقة 106 ، هاتف 0586195550
املنذر اإليه : مانوج بريانكا راناتوجنا برييرا كالتوتا موداليحى )�سرالنكي اجلن�سية( 

عنوانها: امارة ال�سارقة مي�سلون - بلوك )B( مقابل حديقة مي�سلون بناية جابر العنيزي - الطابق االأول - �سقة 4. هاتف: 0528451841 
املو�س�وع: اإن�ذار ب�سداد مبلغ )300،000( درهم،

1. املنذر اإليه مدين للمنذر مببلغ وقدره )300،000( درهم، )ثاثمائة األف درهم ( ا�ستلمها على �سبيل االأمانة ،  2. طالب املنذر املندر اإليه 
مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزامه و�سداد مبلغ ال��� )300،000( درهم اال اأنه رف�ض الوفاء بالتزام و�سداد املبلع، مما احلق اأ�سرارا باملنذر وفوت 
عليه اأرباح نتيجة هذا االإخال.  3. ورغم مطالبات املنذر امل�ستمرة ورغم اإقرار املنذر اإليه بالدين ووعدها بت�سوية االأمر وديا يف كل مرة، 
اإال اأنه من الوا�سح اأنه ا�ستمرت املماطلة والت�سويف حيث عجز حتى تاريخ اليوم عن تنفيذ اي وعد من وعوده بالوفاء بالتزامه ب�سداد املبلغ 
امل�ستحق م�ستغل حر�ض املنذر على املحافظة على العاقة الودية التي تربطه به، وملا كان ذلك وبح�سب ن�سو�ض قانون املعامات املدنية 
بح�سب ن�ض املادة )318( التي جاء فيها: ال ي�سوغ الأحد ان ياخذ مال غريه با �سبب �سرعي فاإن اخذه فعليه رده"، وما جاء يف املادة )304/1( 
من نف�ض القانون له: "على اليد ما اخذت حتى توؤديه. لذلك ، فان املنذر ومبوجب هذا االإندار مينح املندر اليه الفر�سة االأخرية لاإ�سراع 
ب�سداد املبلغ امل�ستحق وقدره )300،000( درهم، )ثاثمائة األف درهم ( خال خم�سة اأيام من تاريخ هذا االإندار، فاإن مل ينفذ املنذر اليه 
التزامه بال�سداد، ف�سوف يلجاأ املنذر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�سة ال�ست�سدار حكم ق�سائي �سده ب�سداد املبلع والفائدة القانونية 
)12%( حتى تاريخ ال�سداد والر�سوم الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة، مع حفظ كافة حقوق املندر لدى املنظر اليه  - فاأننا 
نخطركم ب�سرورة �سداد مبلع املديوينة املذكور خال خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاد االإجراءات القانونية، واطلب 

من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،  وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/0022681 
املخط�ر: حممد ابراهيم ح�سن �سامل املرزوقي  - اإماراتي اجلن�سية

 العن�وان : ال�سارقة -  النخيات -  هاتف رقم : )0504996022(
املخطر اإليه : جميب باناكاد ابو بكر باناكاد  - هندي اجلن�سية هاتف رقم : )0506373181(

العن�وان: ال�سارقة - ام طرافة - خلف �سارع الربيد املركزي مكتب تك�سا�ض للطباعة
مو�سوع االإخطار : اخطار ح�سور امام كاتب العدل اللغاء الوكالة

الوق�ائ�ع :
عليه  وامل�سدق   2012/11/28 بتاريخ  لكم  املمنوحة  الوكالة  بالغاء  يرغب  املخطر  ان  • حيث 
يتطلب  وعليه  للعزل  قابلة  غري  وكالة  ب�سرط  وامل�سروطة   ،35049 برقم  العدل  كاتب  لدى 

ح�سوركم اللغاء الوكالة ،
اال  و   ، الدعوى  ايام مو�سوع  اربعة  اق�ساه  الوكالة خال مدة  •  اأرجو منكم احل�سور اللغاء 

�سيقوم املخطر باتخاذ االجراءات �سد  املخطر اليه
وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا

الكاتب العدل

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2021/0015440 
ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  امل�سلحة  النجارة  ملقاوالت  الكنز  ركن   / املخطر 
رقم  واحمل بطاقة هوية  باك�ستان  - اجلن�سية  اقبال  اقبال حممد  �سرياز  املالك  725079 وميثلها  بالرقم 

784198808365302  - العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0552868888
املخطر اإليه / تارجيت لاعمال الكهربائية وال�سحية �ض ذ م م

العن�وان/ دبي – �ض ، پ، 30909 - - هاتف رقم / 042238860 / 0506463462
املو�سوع / تكليف املخطر اليه ب�سداد مبلغ )52،638،20() اثنان وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية وثاثون 

درهم وع�سرون فل�سا (
 الوقائع : املخطر اليه تر�سدت يف ذمته مبلغ وقدره )52،638،20() اثنان وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية 

وثاثون درهم وع�سرون فل�سا (  جمموع فواتري من العقود املربمة بني الطرفني
اثنان  قدره)52،638،20()  والبالغ  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر  يخطر  لذلك: 
وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية وثاثون درهم وع�سرون فل�سا ( من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام 
مع الر�سوم وامل�ساريف  وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامكم لهذا االنذار واال �سوف يقوم املخطر 
بتحريك االجراءات القانونية يف مواجهتكم،  واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار 

للعلم مبا جاء به. وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13365 بتاريخ 2021/10/13 
اإخطار عديل باإلغاء الوكالة

 MOJAU-2021- 0022142:برقم املحرر
املخط�ر: حممد ابراهيم ح�سن �سامل املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية 

العنوان : ال�سارقة – النخيات -  هاتف رقم : )0504996022( 
املخطر اإليه : ابو بكر كونيا حممد كويا باناكات  - هندي اجلن�سية 

العنوان: ال�سارقة - ام طرافة  - خلف �سارع الربيد املركزي مكتب تك�سا�ض للطباعة 
هاتف رقم : )0507782862(

املو�سوع : عزل وكالة
اإ�س�ارة للوكال�ة املحررة ل�ساحل�ك بتاري�خ : 2015/05/28 وامل�س�دق عليه�ا م�ن ال�س�يد الك�اتب الع�دل 
بال�سارق�ة برقم )SH20150526A95411( ، وعما لن�ض املادة : )955( من قانون املعامات 

املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(
لذلك :

فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�سار اإليها اأعاه اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا االإعان 
فاإن كان لديك اأي اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القانوني�ة

الكاتب العدل

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

فقد املدعو / �سوجيت كومار 
فينكياد �ساتوكوتى �ساتوت ، 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)R2344537(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0564991293

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د مفيد 
�سريالنكا      ، ر����س���ي���د  حم���م���د 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)5921360N(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0562983782

فقدان جواز �ضفر

بت  هوتيمه   / امل��دع��و  فقد 
اندوني�سيا     ، ايفان  ار�سانى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B2512929( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0508159293

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / �سومان �سودهورى 
بنغادي�ض   ، ع����ب����دال����غ����ف����ور 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى    )EG0077661(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�سفارة البنغادي�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

بريادار�سينى  امل��دع��و/  فقد 
ج��االك��ان��دان ج��االك��ان��دان ، 
الهند   اجلن�سية - جواز �سفره 
)L2281953(  رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

    0526343159

فقدان جواز �ضفر
امل��دع��و / ع��ري��ف ح�سني  فقد 
ب���اك�������س���ت���ان   ، خ��������ان  ج�����ام�����ل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )6894821YT(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365
Sharjah Federal Court 

Notification to attend a meeting via video call remotely 
In Case No. (SH CFI CIRE A2021 / 000 6194)

Notification by Publication in a wide circulation newspaper in both Arabic and English
At the request of the plaintiff: Hamdan Mohamed Butti AlAbdouli 
To: The Defendant: Sadji Hamou
Has filed a lawsuit claiming:
To oblige you with another defendant jointly and severally to refund an amount of 415,0000 
dirhams (four hundred and fifteen thousand dirhams only) with legal interest at the rate of 9% 
from the due date on 29-11 2019 or 246- 2020 and obligating you to pay fees expenses and 
attorney's fees.
You are assigned to attend the arranged meeting No. EM 0001 6942 scheduled for 25-10-2021. 
At 08:30, which will be held in the Federal Court of Sharjah, the Civil and Commercial One-
Day Circuit, the Fifth Circuit, remotely via video communication via the Ministry of Justice 
website  https://smartjustice.moj.gov.ac/chrysalis/f/eMeeting/searchy /
Meetings Portal Visible, in person or through an authorized agent, or upload the code shown 
below to the phone camera. 
Meeting data:  
Meeting number: EM00016942 
You can submit the response memorandum to the lawsuit and attach the documents through the 
electronic system after the court permits you to do so.
Customer Highness Center
Shamma Ahmed  Rashid Al Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365

Notification of Judgment by Publication
Issued by Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance

In respect of the Case No. SHCFICIREA2021/0003671
To: Judgment Debtor Anar Talibov Oglu
You are advised that this court has rendered on 28/06/2021 a judgment 
against you in respect of the Case with the number mentioned above in 
favor of AL MIHNAH USED CARS & SPARE PARTS TR LLC.
The court has therefore rendered the judgment as if in presence of the 
defendant as follows:
Obligating the defendant to pay an amount of USD 85550 Eighty Five 
Thousand and Five Hundred and Fifty US Dollars or equivalent on the 
due date together with payment of fees and expenses.
The judgment is appealable within the legal deadline.
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365
Notarial Notice for Payment 

Notarial Notice for Payment an amount of AED 300,000
Details : Submitted by the Notifier : Usman Ullah Mir Dil Khan - (Pakistani National)
Address: Emirate of Sharjah - Maisalon - Block B - Opp. Maisalon Park - Jaber Alanaizi Building 
- First Floor-Flat No. 106, Mob: 0586195550
Notifiee : Manoj Priyanka Ranathunga Perera Kalthota Mudalige (Sri Lankan National) 
Address : Emirate of Sharjah - Maisalon-Block B - Opp. Maisalon Park - Jaber Alanaizi Building 
- First Floor-Flat No. 4, Mob: 0528451841

Subject: Notice for Payment an amount of AED 300,000
1. The notifiee owes the notifier for an amount of AED 300,000 (Three Hundred Dirhams) 
received a trust. 2. The notifier demanded the notifiee repeatedly to fulfill of his obligation and 
pay AED 300,000, but he refused to the pay such amount, which is caused damaged to the notifier 
and losing profits due this default. 3. Despite Notifier continuously claims and despite Notifiee's 
acknowledgment of the debt and his promise to settle the matter amicably each time, it is clear 
that he continued to procrastinate and was unable up to date to implement any promise to fulfill 
the payment of the amount due, taking advantage of Notifier's keenness to maintain the friendly 
relationship that binds with him. Accordingly, and according to the text of Article No. 318 of the 
Civil Transactions Law, which states: «No one is justified to take the money of another without 
a legitimate reason, and if he takes it, he must return it.»
Also, the text of Article No. (1/304) of the same law: «Anyone who takes money must return it.»
Therefore: Under this notice, the Notifier gives the Notifiee a last chance to expedite the payment 
of the due amount AED 300,000 dirhams (Three Hundred Thousand Dirhams) within five days 
from the date of this notice. If the Notifiee does not fulfill his obligation to pay, the plaintiff will 
resort to the competent court to obtain a court ruling against him to pay the amount plus the 
legal interest (12%) until the date of payment, judicial fees, expenses and advocacy's fees, with 
preserving all the rights of the Notifier with the Notifiee. Therefore, we will notify you of the 
necessity of paying the amount of the mentioned debt within five days from the date of the notice, 
otherwise we will be enforced to take the legal actions, and we request the notary public to attest 
this notice in order to be aware of what it came with. This is a notice from us.
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment by Publication
2616/2021/209- labor execution

Seventh Implementation Department No 228
Case Subject:
Execution of the judgment issued in Case No12945/2020 labor
The Claimant: Mathew Thomas Payanuvilayli
Address : UAE - Sharjah Emirate - Muwailih Sharjah Sheikh Khalifa Bin Zayed St-
Bld 2993-flat503
Represented by : Abdul Aziz Muhammad Abdul Ghani Ali Al Khamiri Al Ali
The Respondent : 
ROYAL PEARLS INVESTMENT L.LC           Capacity as : the Respondent
Notification Subject :
Has filed the above-mentioned executive case against you to obligate you to pay the 
executed amount of (AED 102997) to the execution claimant or the court treasury.
Therefore, the court will initiate the executive procedures against you in the event of 
non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by      Huda Ali Al Zaraony

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365

Real Estate Appeal 1374/2021/322
Service by publication details
To the appellees 1-Viktoriia Dzhan 2- Aiaz Dzhan
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No.: 1076/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365
237/2021/20 commercial plenary

Details of Notification by Publication:
To the Convicted Party : Fazliddin Amonov  - (Residence is unknown)
Prevailing Party : Abdullah Rashed Obaid Khalfan Al Matrooshi
Kindly be informed that the Court, in the Hearing held on 29 September 2021, as if in presence 
of the Defendants, has ruled to dissolve and liquidate API Tourism LLC, registered under License 
No. 84430 and to appoint the relevant liquidator by making an inventory of all the Company's 
assets, rights and obligations. The Company Manager and directors shall submit all the Company 
accounts, funds, books and documents to the liquidator, and the latter shall make a detailed list of 
the Company's funds, liabilities and budget to be signed by the Company directors and shall keep a 
liquidation record book. The Liquidator shall take all necessary actions to preserve the Company's 
funds and rights, collect its dues with third parties, deposit the amounts he/she receives in a bank for 
the Company's account under liquidation as soon as they are received, settle the Company's debts 
and sell its movables and properties by public auction, provided that the Liquidator shall not sell 
all the Company assets at one time except under the permission of the partners or the Company 
General Assembly. Also, the Liquidator shall inform the Company's creditors, if any, by registered 
letter with the acknowledgement of receipt of the liquidation opening and invite them to submit their 
requests within forty five days from the date of such notice. The Liquidator may give notification by 
publication in the gazette. This is deemed a Judgment in presentia and is subject to appeal within 
thirty (30) days from the day following to the notification hereof. This Judgment has been passed in 
the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and publicly recited

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 13/ 10/ 2021  Issue No : 13365

Real Estate Appeal 1366/2021/322
Service by publication details
To the appellee 1- Sadullo Bafaev 
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 988/2021 Real Estate 
Summary. The hearing of Tuesday 26-10-2021 at 10:00 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and 
in case of your failure to do the same, you shall be trailed in 
absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• ال�سارقة –الفجر:

لاأطفال  ال����دويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  اأخ���ذ 
بتعزيز ودعم  املعنية  الذي تنظمه موؤ�س�سة فن  وال�سباب، 

الفن االإعامي لاأطفال والنا�سئة،
اإمارة  اإح���دى م��دار���ض  ، الطلبة يف  االأول االث��ن��ني  اأم�����ض   
ال�سارقة يف جولة على عوامل فنية غنية، نقلتهم فيها اإىل 
حكايات من خمتلف بلدان العامل، حيث عر�ض لاأطفال 

من عمر 4 �سنوات فما فوق ، 13 فيلماً منها 12 فيلماً 
ق�سرياً اأبرزها “روابط عائلية” و”املدر�سة قرب البحر” 

و”باركود” اإىل جانب فيلم روائي بعنوان “امليتم«.
ويفتح املهرجان،

اإبداعية  اأكتوبر اجلاري، نوافذ   15  الذي يتوا�سل حتى 
جمموعة  يعر�ض  حيث  متنوعة،  مبتكرة  وروؤى  جديدة 
املتحركة،  الر�سوم  خمتارة من االأفام الق�سرية، واأفام 
من  ال�سينما  ع�ساق  ويجمع  الطويلة،  الروائية  واالأف��ام 

فيلماً   80 اأكر من  ملتابعة عر�ض  العامل  بلدان  خمتلف 
https:// اخل��ا���س��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  من�سته  على  ع��امل��ي��اً 

 ./siff.ae

24 فيلمًا عن احلب واحلياة واحلنني اليوم الأربعاء 
13 اأكتوبر

اليوم  �ستعر�ض  التي  ال�سينمائية  االأعمال  قائمة  وت�سمل 
االأربعاء  فيلم “توليب” امل�ستوحى من ق�سة “ثامبلينا” 
للكاتب هانز كري�ستيان اأندر�سن، وفيلم الر�سوم املتحركة 
ثاث  رحلة  عن  يتحدث  ال��ذي  واملا�سبلز”  م�ض-م�ض   “
حبات من الفطر ال�ستك�ساف الذات، وفيلم “التريانو�سور 
موا�سلة  جانب  اإىل  امل�ستحيل”،  والعناق  ال�سغري  ريك�ض 

عر�ض فيلمي “�سوقان” و”الرجل ال�سغري الكبري«. 
ويخ�س�ض املهرجان لل�سباب جمموعة من االأفام القّيمة 
يروي  ال����ذي  تيمو”  “�ستاء  االإي���ط���ايل  ال��ف��ي��ل��م  اأب���رزه���ا 
الفرن�سي  والفيلم  والدته،  وفاة  بعد  تيمو احلزينة  ق�سة 
“دوبوت” وفيلم “ال�ست” من ال�سودان، اإىل جانب فيلم 
وهو  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  م��ن  االأ�سوياء”  ل��غ��ري  “ق�سيدة 
يعاين  ال��ذي  ن��ورو  الطفل  ق�سة  عن  مو�سيقية  م�سرحية 
“اأندير”  وفيلم  “كروم�ستيجا”،  يدعى  نادر  مر�ض  من 
الربو وح�سا�سية غري  الذي يروي ق�سة طفل يعاين من 

�سائعة جتاه منتجات االألبان.
عمر  حتى  ل��اأط��ف��ال  املخ�س�سة  االأف���ام  قائمة  وت�سمل 
10 �سنوات، الفيلم الرو�سي “ القارب ال�سغري الذي اأراد 
و”التنني زوغ والطبيب الطائر” من اململكة  الطريان”، 
املتحدة، وفيلم “اأخي لوكا” وهو فيلم ق�سري �ساحر من 
روابط  ويعزز  التوحد  مو�سوع  يتناول  املتحركة  الر�سوم 
اململوء  الفرن�سي  الفيلم  جانب  اإىل  االأ�سقاء،  بني  املحبة 

بامل�ساعر “ماما ُتهطل املطر«. 

وتت�سمن قائمة االأفام الق�سرية لاأطفال من عمر 10 
�سنوات فما فوق، فيلم “روبرتو” و”كاتا” و”�سعر اأمي” 
و”طعم  طفل”  و”جمّرد  �سديقي”  منزل  اإىل  و”رحلة 

حلو للظام” و”باخ-هونغ«. 
و�سمن ق�سم ال�سينما ال�سغرية، يعر�ض املهرجان فيلمني 
ي��روي ق�سة  ال��ذي  الرياح”  “اجلري عك�ض  طويلني هما 
اأحامهما،  لتحقيق  الزمن  ي�سابقان  اإثيوبيا  من  ولدين 

والفيلم الرتكي “يف حلمي” احلائز على عدة جوائز. 

تعر�ض 24 فيلمًا عن احلب واحلنني اليوم الأربعاء

13 فيلمًا عن احلياة والفن تلهم خيال ال�ضغار يف ثاين »اأيام ال�ضارقة ال�ضينمائي الدويل لالأطفال وال�ضباب«

•• ال�سارقة-الفجر:

كولومبيا  يف  العاملية”  ال�����س��ع��ر  “حركة  اأع��ل��ن��ت 
يف  لها  من�سقاً  ال��ع��ام��ري  علي  ال�ساعر  اختيار  ع��ن 
احلركة  متثيل  بهدف  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 
واجلمعيات  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��ع��راء  م��ع  والتن�سيق 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وت��ن��ظ��ي��م ���س��راك��ة ���س��ع��ري��ة، ف�����س��ًا عن 
الف�ساء  �سمن  ال�سعراء  ح�سور  تعزيز  يف  االإ�سهام 
الدويل، وتعزيز تبادل اخلربات واالأفكار والعمل يف 

م�سروعات م�سرتكة.
اليوم يف  العامل  “اإن  العامري:  علي  ال�ساعر  وق��ال 
اإعاء  يف  ت�سهم  �سعرية،  ت��واأم��ة  اإىل  احلاجة  اأم�����ّض 
يزداد  م�سطرب  ع��امل  م��واج��ه��ة  يف  ال�سعر،  ���س��وت 
تغّوله على قيم احلرية والعدالة واجلمال االإن�ساين 

والتعددية الثقافية«. 
ملجلة  يعمل مدير حترير  ال��ذي  العامري  واأ���س��اف 
اختيار  “اإن  ال�����س��ارق��ة:  يف  االأ�سبوعي”  “النا�سر 
يف  لها  املن�سقني  م��ن  ع���دداً  العاملية  ال�سعر  ح��رك��ة 

التواأمة  مفهوم  تعزيز  �ساأنه  م��ن  ال���دول،  خمتلف 
ال�سعرية بني املوؤ�س�سات الثقافية، واالإ�سهام يف فتح 
البلدان، ف�سًا  اآف��اق دولية جديدة لل�سعر يف تلك 

عن تن�سيط الرتجمة املتبادلة بني اللغات«.
ومن جانبه، قال ع�سو اللجنة التن�سيقية، موؤ�س�ض 
ال�ساعر  لل�سعر،  الدويل  ميديلني  مهرجان  ومدير 
“اإن اللجنة �سادقت  الكولومبي فرناندو ريندون: 
 ،2021 اأي���ل���ول  ���س��ب��ت��م��رب-   21 ق���راره���ا يف  ع��ل��ى 
االأردن  يف  من�سقاً  ال��ع��ام��ري  علي  ال�ساعر  باعتماد 
م�سوؤوليات  اأن  ��ح��اً  م��و���سّ ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سعر  حل��رك��ة 
وتعزيز  االأردن  يف  احلركة  متثيل  يف  تتمّثل  املن�سق 
ال�سعراء  ودع���وة  الثقافية،  املوؤ�س�سات  م��ع  التعاون 
من  العاملية  ال�سعرية  االأع��م��ال  يف  معهم  وال��ع��م��ل 
تزويد  عن  ف�سًا  ومهرجانات،  وملتقيات  ق��راءات 
واأخبار حول  ومقاالت  ومقابات  بق�سائد  احلركة 
االأن�سطة واملن�سورات واالأحداث ال�سعرية يف االأردن«.

تاأ�س�ست  ال��ت��ي  العاملية”،  ال�سعر  “حركة  وت�سّكل 
من  وا�سعة  �سبكة  كولومبيا،  يف  �سنوات  ع�سر  قبل 

مهرجانات ال�سعر، وهي موؤ�س�سة اأهلية غري ربحية، 
تهتم بربامج دورات وور�ض ومطبوعات وم�سروعات 
مهرجاناً   125 ح��ال��ي��اً  ت�سم  وث��ق��اف��ي��ة،  تعليمية 
2000 �ساعر من  �سعرياً حول العامل، واأك��ر من 
150 دولة من جميع القارات. تاأ�س�ست حركة ال�سعر 
العاملية يف ميديلني؛ ثاين اأكرب مدن كولومبيا، يف 
اجتماع  خ��ال   ،2011 مت��وز  يوليو-  من  الثامن 
اإعاء  بهدف  دول��ي��اً،  �سعرياً  مهرجاناً   37 ملمثلي 
ال���ع���امل، وت��ع��زي��ز ح��ري��ة الكلمة  ال�����س��ع��ر يف  ���س��وت 
والتعددية  وال�سراكة  والتعاون  االإن�سانية  والعدالة 
املهرجانات  بني  التن�سيق  على  تعمل  كما  الثقافية، 
ال�سعرية وال�سعراء واملوؤ�س�سات واجلمعيات ال�سعرية 
ودور  والثقافية  التعليمية  وامل�����س��روع��ات  ال��دول��ي��ة 

الن�سر ال�سعرية يف جميع اأنحاء العامل. 
وك�����ان م���دي���ر م���ه���رج���ان اأف���ري���ق���ي���ا ل��ل�����س��ع��ر، بيرت 
رورفيك، اأول من�سق عام حلركة ال�سعر العاملية، جاء 
جاك  ال�ساعر  خلفه  ال��ذي  ري��ن��دون  فرناندو  بعده 
بداية  للحركة منذ  الثالث  العام  املن�سق  هري�سمان 

اآب  اأغ�سط�ض-   22 يف  ت��ويف  اأن  اإىل   ،2021 العام 
املا�سي.

من  ت�سكيلي  وفنان  �ساعر  العامري  علي  اأن  يذكر 
بي�سان  من  ُمهّجرة  فل�سطينّية  عائلة  من  االأردن، 
قرية  يف  طفولته  ع��ا���ض   .1948 ع��ام  النكبة  اإث���ر 
فل�سطني. ع�سو  احل��دودي��ة مع  االأردن��ي��ة  القليعات 
يف رابطة الُكّتاب االأردنيني، واالحتاد العام لاأدباء 
والكّتاب العرب، واحتاد كّتاب اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا 
ع�سو  االأردن��ي��ني.  ال�سحافيني  ونقابة  الاتينية، 
موؤ�س�ض  وع�سو  ال�سعرية،  اأجرا�ض  جماعة  موؤ�س�ض 
يف  والفنون  للثقافة  ع���رزال  جمعية  رئي�ض  ون��ائ��ب 

االأردن.
���س��درت ل��ه ال��ك��ت��ب: “هذي ح��دو���س��ي.. ه��ذي يدي 
املبهمة” )�سعر(، “ك�سوف اأبي�ض” )�سعر(، “خيط 
م�سحور” )�سعر( �سدر بطبعتني عربيتني، وطبعة 
العا�سمة  ال�����س��ع��ر يف  ب��ي��ت  االإ���س��ب��ان��ي��ة ع��ن  ب��ال��ل��غ��ة 
احلرب”  “رقيم  خ��و���س��ي��ه،  ���س��ان  ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي��ة، 
احلدو�ض”  و”كتاب  ���س��ع��راء(،  �سبعة  م��ع  )ح���وارات 

)خم���ت���ارات ���س��ع��ري��ة(. وت��رج��م��ت ل���ه ق�����س��ائ��د اإىل 
واالإيطالية  واالإ�سبانية  الفرن�سية  هي:  لغات  ت�سع 
واالألبانية  وامل��ق��دون��ي��ة  واالإجن��ل��ي��زي��ة  واالأمل���ان���ي���ة 
واالأذرب��ي��ج��ان��ي��ة وال�����س��ي��ن��ي��ة. ون�����س��رت ل��ه ق�سائد 

مرتجمة يف عدد من املختارات ال�سعرية.
�سارك يف مهرجانات وقراءات �سعرية عربية ودولية، 
والعراق  واليمن  واالإم����ارات  واالأردن  فل�سطني  يف 
وكو�ستاريكا  واإ���س��ب��ان��ي��ا  وف��رن�����س��ا  و���س��وري��ا  وت��ون�����ض 
“عن  �سارك يف ملتقيات  كما  وكو�سوفو.  ومقدونيا 
واأذربيجان  ومقدونيا  اإيطاليا  م��ن  اأقيمت  ُبعد” 

وبوليفيا. 
اجلوائز  من  لعدد  حتكيم  جلان  ع�سوية  يف  �سارك 
االأدبية والت�سكيلية يف االإمارات وُعمان. وكان ع�سواً 
موؤ�س�ساً ومديراً فنياً مللتقى دبي الت�سكيلي الدويل، 
دولية،  ت�سكيلية  ملتقيات  يف  و�سارك   .2013 عام 
ورومانيا  ومقدونيا  واليونان  واالإم��ارات  االأردن  يف 
يف  جماعية  معار�ض  يف  و�سارك  وم�سر.  وجورجيا 
والواليات  والكويت  وفل�سطني  واالإم����ارات  االأردن 

املتحدة ورومانيا واليونان وجورجيا وم�سر. واأقام 
العام  ع��ّم��ان،  يف  عميقة”  “مرايا  االأول  معر�سه 

.2015
در�ض ال�سحافة يف جامعة االإمارات يف مدينة العني. 
عمل رئي�ساً للق�سم الثقايف يف جريدة “العرب اليوم” 
االأردنية، وحمرراً مركزياً يف جريدة “اخلليج” يف 
ال�سارقة، ورئي�ساً لق�سم الثقافة والفنون يف جريدة 
مديراً  حالياً  ويعمل  دب���ي.  يف  اليوم”  “االإمارات 
ت�سدر  التي  االأ�سبوعي”  “النا�سر  جملة  لتحرير 
ع��ن هيئة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب، ب��ال��ت��ع��اون م��ع جملة 

منذ العام 2018. “ببلي�سرز ويكلي”، 

•• ال�سارقة-الفجر: 

الدويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ح��م��ل 
اأيامه التي  لاأطفال وال�سباب، يف ثاين و ثالث 
الر�سوم  ع��امل  اإىل  ال�سغار  ُبعد”،  “عن  تعقد 
الفوتوغرايف  ال��ت�����س��وي��ر  وم����ب����ادئ  امل��ت��ح��رك��ة 
ور�ض عمل  قدم ثاث  الر�سم، حيث  واأ�سا�سيات 
اإب��داع��ي��ة ج��م��ع��ت امل�����س��ارك��ني م��ع امل����درب فادي 
يف  ك�سواين،  وعلى  الكمايل،  وحممد  �سرياين، 
“ا�ستوديو االأطفال” الذي ي�سهد �سل�سلة ور�ض 
�سعار  حتت  اجل��اري  اأكتوبر   15 حتى  تتوا�سل 

“فكر �سينما«.

هكذا ُت�سنع الر�سوم املتحركة 
وتعلم االأطفال  خال الور�سة االأوىل التي حملت 
اأهم املراحل  عنوان “اأ�سرار الر�سوم املتحركة”، 

التي متكنهم من معرفة اأ�سا�سيات ر�سم وجتميع 
اإذ  املتحركة،  ال�سور  منها  تتكون  التي  امل�ساهد 
“من�سة  ك�سف فنان الر�سوم املتحركة وموؤ�س�ض 
االأنيمي�سن للمخرجني ال�سباب الفنان اللبناين 
فادي �سرياين اأ�سرار هذا الفن من خال تنفيذ 
بع�ض الر�سوم، وعر�ض مناذج من اأفام الر�سوم 
اأهم  ت�سرح  فيديو  الق�سرية، ومقاطع  املتحركة 
خ��ط��وات حتريك ال��ر���س��وم، وب��نّي امل���درب اأهمية 
الر�سم،  ال�����س��روع يف  ق��ب��ل  ع��ل��ى ق�سة  االع��ت��م��اد 
وعر�ض جمموعة من التمارين با�ستخدام كتاب 

الر�سومات حظيت بتفاعل ال�سغار.

كيف تلتقطون �سورًا احرتافّية
ت��ن�����س��ى يف ور�سة  االأط����ف����ال حل��ظ��ات ال  وع���ا����ض 
الفوتوغرايف”،  الت�سوير  “اأ�سا�سيات  بعنوان 
الكامريات  اأن����واع  على  ق��رب  ع��ن  اط��ل��ع��وا  حيث 

تبعاً  بينها  مت��ي��ز  ال��ت��ي  التقنية  واالخ��ت��اف��ات 
وفتحات  ال�سور  م�ست�سعرات  اأحجام  الختاف 
الت�سوير  وف���ن���ان  امل�����درب  و���س��ج��ع  ال���ع���د����س���ات، 
كابجر،  دب��ي  من  الكمايل  حممد  الفوتوغرايف 
والتدرج  الت�سوير  جتربة  خو�ض  على  ال�سغار 
يف اق��ت��ن��اء ال��ك��ام��ريات اأث��ن��اء ال��ت��م��ري��ن، والبدء 
فر�ساً  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��ه��ات��ف  ك��ام��ريا  با�ستخدام 
الدائمة  باملمار�سة  امل��ه��ارات  واكت�ساب  للتعلم، 

و�سواًل اإىل اإتقان مبادئ الت�سوير االحرتايف.
اأ�سا�سية يف  واأ�ساءت الور�سة على جوانب تقنية 
فن الت�سوير الفوتوغرايف، ومنها بع�ض القواعد 
واالإع������دادات امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ك��ام��ريات ق��ب��ل التقاط 
وحتديد  ال�����س��ورة  �سبط  يف  والتحكم  امل�ساهد 
خ��ي��ار االأل�����وان، وان��ت��ه��اًء ب��ع��ر���ض اأن����واع ال�سور 
وبرامج تعديلها واأبرز املواقع االلكرتونية التي 
ت�سم حمتوى يهم هواة الت�سوير الفوتوغرايف، 

من  الغر�ض  ح�سب  الكامريات  اختيار  ومعايري 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وم����دى وج�����ودة خ���دم���ات م���ا بعد 

ال�سراء وتوفر معداتها.

ار�سم وجوه من حتب بخطوات ب�سيطة 
وببع�ض خطوات ب�سيطة تعلم االأطفال مهارات 
االإماراتي  الفنان  املدرب  اإذ عّرف  الوجوه،  ر�سم 
الر�سم”  “اأ�سا�سيات  ور���ض  خال  ك�سواين  علي 
امل�ساركني على مبادئ الر�سم من ال�سفر والتي 
متّكن املهتمني بهذا الفن من ر�سم اأي �سخ�ض، 
منطلقاً  ت�سكل  اأ�سا�سية  خطوات  ث��اث  �سارحاً 

الأي لوحة فنية.
االأوىل  اخل���ط���وة  اأن  ك�������س���واين  ال���ف���ن���ان  وب����ني 
دائرة  �سكل  على  �سريعة  خطوط  بر�سم  تتمثل 
اخلطوط  تكون  بحيث  ر�سا�ض  قلم  با�ستخدام 
ت�سكل  بحيث  ب�سهولة  م�سحها  وميكن  خفيفة 
هذه الدائرة الهيكل اخلارجي لوجه ال�سخ�ض، 
ل��ت��اأت��ي ب��ع��ده��ا اخل��ط��وة ال��ث��اين وال��ت��ي تتجلى 
لت�سّهل  الدائرة  حول  م�ستقيمة  خطوط  بر�سم 
و�سع  وهي  الثالثة  تنفيذ اخلطوة  الر�سام  على 

التفا�سيل يف ال�سورة بقلم حرب. 
مثال  خ��ال  ه��ذه اخلطوات من  ك�سواين  ونفذ 
داعياً  جانبية،  ب��زاوي��ة  ب��روف��اي��ل  لر�سم  عملي 
اإىل  ال��ر���س��م  عملية  خ��ال  لانتباه  امل�����س��ارك��ني 
باملقايي�ض  تتعلق  ال��ت��ي  التفا�سيل  م��ن  الكثري 
االألوان  م��زج  وكيفية  وال�����س��وء  الظل  وبعاملي 

ب�سكل �سحيح.  

ليتوىل مهام التن�سيق مع ال�سعراء واملوؤ�س�سات الثقافية وتنظيم �سراكة �سعرية

»حركة ال�ضعر العاملية« تختار ال�ضاعر علي العامري من�ضقًا لها يف الأردن
التجارب خمتلف  مع  �سعرية«  »تواأمة  اإىل  نحتاج  العامري:  • علي 

خالل ثالث ور�ض ا�ست�سافها »ا�ستوديو الأطفال« »عن ُبعد«

�ضغار »ال�ضارقة ال�ضينمائي« يدخلون كوالي�ض �ضناعة الر�ضوم املتحركة ويختربون الر�ضم والت�ضوير بخطوات ب�ضيطة
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"يف  فيلم  اأ�سرة  اإىل  اأحمد  ي��ارا  الفنانة   ان�سمت 
�سهر  خ��ال  ت�سويره  ي��ب��داأ  البنات" ال��ذي  ع�سق 

اأكتوبر القادم بعد تاأجيله ب�سبب اأزمة كورونا.
جامعية  فتاة  دور  االأح���داث  �سمن  ي��ارا  وجت�سد 

تدعى "ب�سمة" من اأ�سرة مي�سورة احلال وتقع يف 
حب �سخ�ض ي�ستغلها ويورطها  يف م�ساكل كثرية 
االأح��داث ويحدث لها خافات كثرية مع  �سمن 
م�ساكل  يف  االأخ��رى  هي  تورطها  التي  �سديقتها 

اأهلها من  بينهما عرفها  اأ�سرار  ب�سبب  اأهلها  مع 
�سديقاتها.

حكاية فيلم يف ع�سق البنات
ب�سكل  تقدم  اجتماعية  ق�سة  ح��ول  ي��دور  الفيلم 
ع�����س��ري وخم��ت��ل��ف ح���ول ح��ك��اي��ات ت��غ��ازل اأربعة 
فتيات يف الفيلم كل فتاة لها ق�سة ومو�سوع داخل 

الفيلم  مت�ض الفتيات يف املجتمع امل�سري.

اأبطال فيلم يف ع�سق البنات 
الفيلم من بطولة اأحمد عبداهلل حممود وميدو 
اأب��وزي��د وطاهر  ع��ادل وم��روة عبد املنعم وك��رمي 
واأن  �سبق  وال��ذي  فهمي  اأ�سامة  وتاأليف  اأبوليلة، 
لي�سرا    " ن��رق�����ض  "ماتيجي  فيلم  ب��ت��األ��ي��ف  ق���ام 
واملنتج حممد االأبا�سريي ومن املقرر عر�سه يف 

مو�سم راأ�ض ال�سنة.
اح��م��د م�ساركتها يف  ي���ارا  اأع��م��ال  اآخ���ر  اأن  ي��ذك��ر 
وبا�سم  روج��ي��ن��ا  م��ع  ال�سلطان"  "بنت  م�سل�سل 
وم�سل�سل  املا�سي  رم�سان  الذي عر�ض يف  �سمرة 

زكي. ماجدة  القلوب" بطولة  "قوت 
بطولته  فى  ي�سارك  ال�سلطان"  "بنت  وم�سل�سل 
ن��خ��ب��ة م��ن ال��ن��ج��وم م��ن��ه��م ب��ا���س��م ���س��م��رة، اأحمد 
ن��دا مو�سى،  ف���وؤاد،  ب��در، بيومى  �سو�سن  جم��دى، 
حم��م��د م��ه��ران، حم��م��ود ح��ج��ازى، ن��ه��ى �سالح، 
تاأليف اأمين �سامة واإخراج  اأبو الروو�ض،  ح�سن 
االأح���داث  خ��ال  روجينا  �سفيق.وظهرت  اأح��م��د 
بدور جديد وخمتلف عما قدمته من قبل حيث 
�سخ�سيتني  دور  ال��ع��م��ل  اأح����داث  خ���ال  ج�����س��دت 
متناق�ستني واحدة من منطقة �سعبية واالأخرى 
من طبقة غنية، وامل�سل�سل تدور اأحداثه يف اإطار 
العام  تاألقت  روجينا  وكانت  والت�سويق،  االإث���ارة 
م�سل�سل  يف  مب�ساركتها  "فدوى"  ب���دور  امل��ا���س��ي 

رم�سان. حممد  الفنان  "الربن�ض" مع 

"ما  االأوىل  اأغنيتها  التون�سية عائ�سة عثمان  الفنانة واالإعامية  طرحت 
تيجي بقى نفرح" بتوزيع مو�سيقى جديد، وذلك عرب قناتها الر�سمية 
مبوقع الفيديوهات ال�سهري يوتيوب، بعد اأن حققت االأغنية ما يقرب 
منذ  طرحته  ال��ذي  كليب  الفيديو  على  م�ساهدة  مايني   5 م��ن 
لفكرة  حتم�ست  اأن��ه��ا  عثمان  عائ�سة  ���س��ه��ر.واأك��دت  م��ن  اأق���ل 
اإعادة توزيع االأغنية بعد جناحها، م�سيفة اأن اأحد اأ�سهر 
هو    "dj danger" وه��و  العامليني  الديجيهات 
الذي اقرتح عليها حتويل االأغنية اإىل رمييك�ض 
باإعادة توزيعها من جديد، واأبدت �سعادتها 
االإذاعات  باإذاعة االأغنية عرب عدد من 
اأن  مو�سحه  وال��ع��رب��ي��ة،  امل�����س��ري��ة 
يف  �سي�سهم  االأغ���ن���ي���ة   حت��وي��ل 
خا�سة  اأك��رب،  ب�سكل  انت�سارها 
لهما  واالأحل����ان  املو�سيقى  اأن 
���س��ري��ع يجذب  ري���ت���م واإي����ق����اع 
اجل���م���ه���ور وخ���ا����س���ة م���ن جيل 
اأن  ع��ائ�����س��ة  ال�������س���ب���اب.وك�������س���ف���ت 
االأغ���ن���ي���ة ت�����س��م اأك������ر م����ن حلن 
"املزيكا"  يتواكب مع تطور  خمتلف 
م����ع كافة  وي���ت���م���ا����س���ى  ال����ع����امل  ح������ول 
تيجي  "ما  اأغنية  اأن  املو�سيقية.يذكر  االأذواق 
اأحمد  واأحل����ان  ت��ام��ر ح�سني  نفرح" ك��ل��م��ات  ب��ق��ى 
عبدالعزيز وتوزيع مدين، وميك�سر ومك�ساج مهند�ض 

ال�سوت يا�سر اأنور، وقام باإخراج الكليب اإبرام ن�ساأت.

حتدثت عن تر�سيحها جلائزة "اإميي" 

منة �ضلبي : مل اأدخل التمثيل لأقدم 
نف�ضي كـ"بنت لطيفة"

يف اأول تعليق لها على تر�سيحها جلائزة "اإميي الدولية" عن فئة اأف�سل ممثلة اأطلت الفنانة منة �سلبي يف مداخلة هاتفية عرب برنامج 
"العربية" قناة  �سا�سة  على  "تفاعلكم" املذاع 

حتدثت منة �سلبي لأول مرة يف و�سائل الإعالم عن امل�ساعر التي انتابتها حلظة علمها بالرت�سيح واأين كانت خالل هذه اللحظة ، حيث 
قالت : "اتخ�سيت" لأن دي كانت اأمنية ب�ض كنت حا�سة اإنها بعيدة عني، بالإ�سافة اإن امل�سل�سل ات�سور واتعر�ض من فرتة طويلة، وفوق 

ده كله امل�سل�سل كان متعب لأع�سابي �سخ�سيا.

)يف ع�ضق البنات( .. يارا 
اأحمد فتاة جامعية �ضحية احلب 

عائ�ضة عثمان تعيد 
التوزيع املو�ضيقي 
لأغنية "ما تيجي 

بقى نفرح"

وتابعت : ب�سراحة وقت ما عرفت خرب الرت�سيح كنت يف دبي، وهي و�سها حلو عليا ، دي م�ض اأول مرة اآخد 
جائزة اأو ا�سمع خرب فوزي بجائزة واأنا يف دبي ، ول جائزة خدتها من �سمن 8 جوائز يف م�سواري كانت 

عن فيلم "نوارة" يف مهرجان دبي .
وردا على �سوؤال حول مدى قدرتها على اخلروج من تاأثري ال�سخ�سية يف حياتها العامة قالت: 

هناك اأدوار �سعبة ،
 بعيدة عني �سخ�سيا اأو عمن اأعرفهم يف احلياة ، يف تلك احلالة يجب على املمثل اأن يفكر 

بطريقة هذه ال�سخ�سية ودوافعها ،
 الزم حتبي ال�سخ�سية حتى لو �سريرة ، وال اأحكم عليها مثل امل�ساهد ، بل اتعاطف معها 

واأ�سدقها ، واأرى ت�سرفاتها من منظورها هي ولي�ض من منظوري كاإن�سانة .
وتابعت :" داميا بفكر هي بتفكر ازاي وبتعمل ده ليه ، الفكرة م�ض اإين اإزاي اأخرج من 
الطبيعية  طريقتي  م�ض  بطريقة  التح�سري  وقت  طول  بفكر  اإين  الفكرة  ال�سخ�سية؟ 

كمنة ، وبالتايل ال�سعوبة اإين اأرجع اأفكر تاين ب�سخ�سيتي بعد ما اأخل�ض ت�سوير" .
وردا على �سوؤال حول فل�سفتها يف اختيار اأدوارها قالت : 

حلوة  عنا�سر  فيه  جمعة" كان  يوم  ا�سبوع  "كل  يف  يعني   ، املخاطرة  بحب  �سخ�ض  "اأنا 
زي املخرج حممد �ساكر خ�سري،

 واآ�سر يا�سني، و�سو�سن بدر ، واالأهم اإن كل النا�ض اللي وقفت ورا الكامريا كانوا جنوم وعندهم 
وعي كبري بالعمل اللي بنقدمه .

مليئة  احلياة  اأن  �سلبي  منة  اأو�سحت  باجلريء  امل�سل�سل  و�سف  على  وتعليقا 
اأ�سبح لديه قدرا  اأن اجلمهور  اإىل  باالأنواع املختلفة من الفن ، م�سرية 
يقدم  ب��ل  �سخ�سيته احلقيقية  الي��ق��دم  الفنان ال  ب��اأن  ال��وع��ي  م��ن 

�سخ�سيات مكتوبة .
واأ�سافت قائلة : 

م�ض مبثل ع�سان اأقدم نف�سي للجمهور كبنت جميلة 
واإن احرتمت  ال��ط��رح  ه��ذا  اأح���ب  اأن���ا ال   ، ولطيفة 
من يفعله ، لكن ربنا اداين موهبة اإين اأقدم وجوه 

اأقدم من خالهم  و�سخ�سيات ن�ساء خمتلفة ممكن 
ر�سالة .

ه���ل ت��ت��ع��م��د م��ن��ة ���س��ل��ب��ي ع����دم و����س���ع م��اك��ي��اج خال 
مقدمة  دندراوي"  "�سارة  طرحته  �سوؤال  ؟  التمثيل 

الربنامج على منة، ولكن االأخرية مل توؤكد ذلك اأو 
تنفيه ب�سورة كاملة حيث قالت : الدور هو اللي 

بيحكمني ويفر�ض �سروطه عليا م�ض اأنا اللي 
بفر�ض �سروطي عليه ، 

ندى  �سخ�سية  الأ"  "ليه  م�سل�سل  يف  مثا 
ال���ل���ي ق��دم��ت��ه��ا ف��ي��ه م��ك��ان��ت�����ض حمتاجة 

مكياج النها دكتورة وعندها حياة عملية 
، كمان  مزدحمة فم�ض حمتاجة ماكياج 

�سخ�سية "نوارة" كانت �ست ب�سيطة وبتخدم 
يف البيوت بالتايل م�ساألة املكياج بتحكمها 

االأدوار.
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  �ستح�سر  �سلبي  منة 
لها  اإجناز  تراه  ذاته  حد  يف  "اإميي" وهذا 

اإين  ليا  وفخر  اجن��از كبري  ده   : قالت  حيث 
او�سل للمرحلة دي واأح�سر احلفل �سمن اأربع 

، حاجة  ل��ل��ج��ائ��زة دي  مم��ث��ات م��ر���س��ح��ات 
جميلة و�سعيدة بيها جدا "

اأ�سبوع  ك���ل  "يف  م�����س��ل�����س��ل  اأن  ي��ذك��ر 
ع��ل��ى من�سة  ي���وم جمعة" ي��ع��ر���ض 

رواي������ة  ع�����ن  وه������و  "�ساهد" 
املجيد  عبد  ابراهيم  الكاتب 

حممد  وح���وار  و�سيناريو 
ه���������س����ام ع���ب���ي���ة واإي��������اد 

اإب���راه���ي���م واإخ������راج 
�ساكر  حم��م��د 

خ�سري.
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كب�ضولة لعالج اأمرا�ض الأمعاء املزمنة
اإىل  ال��دواء امل�ستخدم  اأن ي�سل  اأي مر�ض بفعالية يجب  من اأجل مكافحة 
مكان اخللل. ويف حالة اأمرا�ض االأمعاء املزمنة ت�سبح هذه امل�ساألة حيوية 
اأكر. وقد متكن علماء جامعة مندلييف للتكنولوجيا الكيميائية بالتعاون 
احليوية  املخاطر  واإدارة  اال�سرتاتيجي  للتخطيط  ال��ف��درايل  امل��رك��ز  م��ع 
الطبية، من ابتكار كب�سولة تذوب ببطء يف اجلهاز اله�سمي وتطلق الدواء 
الذي يثبط التهاب القولون التقرحي واأمرا�ض االأمعاء املزمنة االأخرى. 
واملهم يف اأن هذه الكب�سولة ال تذوب يف املعدة. وقد اختار الباحثون مكونات 
ثابتة  تبقى  بحيث  وجم���ازة(،  معتمدة  �سيدالنية  )م��واد  الكب�سولة،  ه��ذه 
باإطاق  تدريجيا  تبداأ  االأمعاء  دخولها  وعند  احلام�سي،  املعدة  و�سط  يف 
ال�سريرية  اإىل االختبارات ما قبل  الكب�سولة حاليا  ال��دواء. وتخ�سع هذه 
لاختبارات  �ستخ�سع  وفعالة،  اآمنة  اأنها  ات�سح  ما  ف��اإذا  احليوانات،  على 
ال�سريرية، ويف حال كانت النتائج جيدة، �سوف يطرح هذا الدواء �سريعا يف 

ال�سيدليات، لعاج اأمرا�ض االأمعاء املزمنة.
وي�����س��ري اأن���دري���ه ك��و���س��ك��وف، رئ��ي�����ض ق�����س��م يف ج��ام��ع��ة م��ن��دل��ي��ي��ف، اإىل اأن 
امل�سببة  املعوية  البكترييا  يف  االأم���د  طويل  ت��اأث��ري  ل��ه  �سيكون  ال���دواء  ه��ذا 
، �سيكبح االلتهابات يف اخلايا الظهارية  اإىل هذا  لاأمرا�ض. وباالإ�سافة 
املبطنة لاأمعاء. وجتدر االإ�سارة، اإىل اأن عددا من اأمرا�ض االأمعاء املزمنة 
تقريًبا.  للعاج  قابلة  التقرحي غري  القولون  والتهاب  كرون  مثل مر�ض 
لذلك ي�سف االأطباء للمري�ض كيفية التعامل مع اأعرا�ض هذه االأمرا�ض 
فقط. ومع ذلك يجب على املري�ض تناول االأدوية التي تعمل على حتييد 

االلتهاب وا�ستعادة الغ�ساء املخاطي املعوي با�ستمرار.

تقرير يك�ضف الأعرا�ض الأكرث 
انت�ضارا لـ  كوفيد طويل الأمد

تدل نتائج تقرير بريطاين جديد على اأن نحو 970 األف بريطاين كانوا 
ي�سعرون يف يوليو املا�سي باأعرا�ض فريو�ض كورونا على مدى 4 اأ�سابيع على 
اأعده مكتب  الذي  التقرير  اإ�سابتهم بالفريو�ض. وجاء يف  االأقل من حلظة 
االإح�ساء الوطني للمملكة املتحدة اأن %58 من املر�سى امل�سابني بكورونا 
كانوا ي�سكون من التعب املطول. وبني االأعرا�ض االأخرى ملا ي�سمى ب� "كوفيد 
طويل االأمد" ك�سف اخلرباء �سعوبة يف التنف�ض )%42( واآالم الع�سات 

)%32( و�سعف الرتكيز )31%(.  
اأن  م��ن  ي�سكون  ك��ان��وا  �سخ�ض  األ��ف   650 نحو  اأن  اأي�سا  التقرير  واأ���س��اف 

اليومية. حياتهم  على  ملحوظ  ب�سكل  االأمد" يوؤثر  طويل  "كوفيد 
 35 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأ�سخا�ض  ف��اإن  املكتب،  ملعلومات  ووفقا 
و69 عاما، واالأ�سخا�ض الذين يعانون من �سوء احلالة ال�سحية، واالأطباء 
العاملني مع املر�سى امل�سابني، وكذلك �سكان املناطق االأكر اكتئابا يف الباد 
طويلة  عواقب  يواجهون  ما  غالبا  واالقت�سادية،  االجتماعية  الناحية  من 
مورا�سكو،  ميخائيل  الرو�سي،  ال�سحة  وزير  وقال  "كوفيد19-".  ل�  االأجل 

�سابقا اإن "كوفيد طويل االأمد" قد ت�ستغرق مدة اآثاره ما بني 6 و9 اأ�سهر.

؟ الفر�ض  عند  الآلهة  كبري  ا�سم  • ما 
- اآهورا مزدا

؟ ال�سم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�سف  • من 
-فا�سكودي غاما

؟ الأ�سود  باملوت  يلقب  الذي  املر�ض  هو  • ما 
 -الطاعون 

؟  العربية  بالت�سمية  بواتيه  معركة  ا�سم  • ما 
باط ال�سهداء

؟  الرتكية  اجلمهورية  موؤ�س�ض  • من 
- م�سطفى كمال

. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 
قطر  نف�ض  يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 

�سعره.
يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  االحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اك��رب   •

امريكا . 
. االأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 
اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�ض  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

الرج �سوف  اأن من خال  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح واالآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 
ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 

مل�سافة ال تزيد عن 300 مرت فقط.

جحا والأ�صدقاء 
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اجلبنة 

 ك�سف درا�سة علمية عن اأن تناول اجلبنة يقوى اجلهاز املناعى لكبار ال�سن 
وذلك الأنها حاملة للبكترييا احلميدة بروبيوتيك. 

 70 بني  ما  ت��رتاوح  اأعمار  على  اأجريت  التى  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما 
اأن تناول هذا ال�سنف من اجلبنة احلامل لتلك البكترييا  و103 �سنوات 
ي�ساعد ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ت��غ��ريات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ق��دم ف��ى ال��ع��م��ر ف��ى نظام 

املناعة. 
تناول  اأن  وفريقه  الدرا�سة  ق��اد  ال��ذى  اإبراهيم  فندى  الدكتور  ف�سر  كما 
امل�ساكل  معاجلة  ف��ى  ي�ساهم  يومياً  البكترييا  على  اح��ت��وت  التى  اجلبنة 
املتعلقة بتدهور نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى 
يعجز فيها اجل�سم عن مقاومة اخلايا ال�سرطانية وال ي�ستجيب للقاحات 
وااللتهابات والتى تظهر على �سكل ا�سطرابات واأمرا�ض والتهابات مزمنة 

واأمرا�ض �سرطانية.

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ض، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف االوالد 

واال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكام.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع االأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
 وملا تقابا حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى االأيام اأحب جحا ان يخترب اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افا�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ال  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  االأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ساحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار الأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ال مال وال �سديق ،ال بيت وال �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  ماال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ال ي�سيع لكن املال ي�سيع.

رجل ي�سري بدراجته النارية حامال مظلة يف طريق غمرته املياه حتت املطر يف كولكاتا ،بالهند. ا ف ب

اأعلنت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، ع�سو جمعية خرباء التغذية 
الكندية، اأن على االأ�سخا�ض الذين يعانون من متازمة القولون 

الع�سبي والتهاب املعدة جتنب تناول الب�سل.
وت�سري اخلبرية، يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، اإىل اأن الب�سل 

مفيد لل�سحة، ولكن هناك اأ�سخا�سا عليهم جتنب تناوله.
واالألياف  واملعادن  الفيتامينات  على  الب�سل  يحتوي  وت�سيف، 
تركيبه  وبف�سل  النباتية.  املغذية  امل��واد  من  والعديد  الغذائية 
املناعة.  منظومة  ويعزز  اجل�سم  يف  االلتهابات  يكبح  الكيميائي 
باأمرا�ض  االإ���س��اب��ة  عند  مفيد  الب�سل  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 

معينة.
С وجمموعة  "باالإ�سافة اإىل احتوائه على فيتامينات  وتقول، 
B، واملعادن، يحتوي على االألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية 
مثل الفافونويد امل�سادة لاأك�سدة التي تقلل وتكبح االلتهابات 

يف اجل�سم، واأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ومر�ض ال�سكري 
وال�سرطان، وله اأي�سا تاأثري اإيجابي يف منظومة املناعة".

تقليل  على  ت�ساعد  اخل��ا���ض  وم��ذاق��ه  الب�سل  نكهة  وت�سيف، 
ا�ستهاك امللح. ولكن ال تن�سح با�ستخدام الب�سل كدواء، يجب 
اجلميع  على  يجب  بل  "تناوله"،  فقط  باملر�ض  امل�سابني  على 

تناوله ب�سورة منتظمة للوقاية.
وتقول، "ال�سيء الوحيد املزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم 

واجللد اأي�سا عرب امل�سامات اجللدية".
وت�سيف هناك بع�ض االأ�سخا�ض ال ميكنهم حتمل الب�سل. لذلك 
القولون  متازمة  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ض  على  "يجب 
الع�سبي والتهاب املعدة واحلرقة عدم االإفراط بتناوله. ولكن 
حتى يف هذه احل��االت يجب عدم اال�ستغناء عن الب�سل نهائيا، 

بل ميكن تناوله ولكن بحذر وبكميات �سغرية".

املمنوعون من اأكل الب�ضل


