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ك�شفت درا��س��ة طبية حديثة� ،أن �شركة "�أ�سرتازينيكا" متكنت من
تطوير حقنة ع�لاج فعالة ب�شكل كبري �ضد مر�ض "كوفيد ،"19
و�سط �آمال ب�أن حتد من الوفيات واحلاالت احلرجة التي تنجم عن
الوباء .وبح�سب �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية ،ف�إن هذه احلقنة
التي جرى تطويرها من قبل "�أ�سرتازينيكا" متت ت�سميتها علميا بـ"
 "AZD7442وهي ت�ضم مزيجا من الأج�سام امل�ضادة.
ويف وق��ت �سابق ،ج��رى تقدمي طلب يف ال��والي��ات املتحدة ل��دى هيئة
ال�غ��ذاء وال��دواء من �أج��ل ال�سماح باال�ستخدام ال�ط��ارئ لهذا العقار
مبثابة "عالج وقائي".
و�أظ�ه��رت نتائج التجارب ال�سريرية التي ج��رى الك�شف عنها ،يوم
االثنني� ،أن دواء احلقنة �أظهر جناعة كبرية يف الوقاية من تدهور
احلالة ل��دى الأ�شخا�ص الذين مر�ضوا بكورونا و�شعروا ب�أعرا�ض
متو�سطة .و�أبانت النتائج �أن من �أخذوا الدواء حت�سنوا ب�شكل �أف�ضل
مقارنة ب�أ�شخا�ص �شاركوا يف الدرا�سة و�أعطيت لهم جرعة وهمية ال
ت�ضم �أي دواء �أو ما يعرف يف الطب بـ"البال�سيبو" .و�أوردت الدرا�سة �أن
جرعة واحدة من الدواء عن طريق احلقن تخف�ض خطر امل�ضاعفات
ال�شديدة �أو امل��وت ب�سبب "كوفيد  "19بواقع  50يف املئة ،مقارنة
بالأ�شخا�ص الذين مل ي�أخذوا العقار.

ماذا تعرف عن دواء احلبة ال�سحرية �ضد كورونا؟
تقدّمت �شركة مريك للأدوية بطلبٍ لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية
للت�صريح ب��اال��س�ت�خ��دام ال �ط��ارئ ل�ع�ق��ار "مولنوبريافري" امل�ضاد
لفريو�س كورونا .وبح�سب رويرتز ف�إ َّن ت�صريح هيئة الدواء والغذاء
لال�ستخدام ال �ط��ارئ "رمبا" ي�ساعد يف تغيري الإدارة ال�سريرية
لفريو�س كورونا امل�ستجد؛ حيث �إ ّنه بالإمكان تناول العقار يف املنزل.
و�ساهم عقار مولنوبريافري يف ارتفاع معدالت ال�شفاء من فريو�س
كورونا بن�سبة  50باملئة للمر�ضى الذين تكون �إ�صابتهم متو�سطة
وخفيفة ،بح�سب بيان ل�شركة مريك �صادر ال�شهر املا�ضي.
وت�شري رويرتز �إىل �أ َّن فعالية العقار �أ ّثرت ب�شدة على ح�ص�ص �شركات
ت�صنيع لقاحات فريو�س كورونا ،و�أدت ل�صراعات بني الدول مبا فيها
ماليزيا وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة لتوقيع اتفاقيات مع "مريك"
املنتجة للعقار .ويف يونيو املا�ضي ،وافقت �إدارة الرئي�س الأمريكي
جو بايدن على �شراء مولنوبريافري بقيمة  1.2مليار دوالر ،وقالت
ال�شركة �إنها تتوقع �إن�ت��اج  10ماليني جرعة �إجمالية من العقار
بنهاية ع��ام  .2021ويعترب عقار مولنوبريافري واح� �دًا م��ن عدة
�أدوية م�ضادة للفريو�سات قيد التطوير �أو االختبار حال ًيا.

�شركة ت�صمم �أزياء �صديقة للبيئة للهالووين

�أطقت �شركة  Morrisonsالربيطانية جمموعة من املالب�س
ال���ص��دي�ق��ة للبيئة امل���ص�ن��وع��ة م��ن ال��زج��اج��ات البال�ستيكية املعاد
تدويرها.
وتقول موري�سونز �إنها �أول �شركة جتارية تقوم بذلك ،يف حماولة
جلعل �أك�ثر ليايل ال�ع��ام رع�ب�اً �أك�ثر ا�ستدامة قائلة "النفايات هي
ال�شيء الأكرث رعباً يف عيد الهالوين".
وت�شمل املجموعة ت�صاميم على �شكل ذئب ومومياء وهاري بوتر .وعلى
عك�س �سابقاتها ،ميكن غ�سل ه��ذه الأزي��اء يف الغ�سالة وا�ستخدامها
مرة �أخرى ،وحتى ال�شماعات م�صنوعة من الورق املقوى ،حيث يتم
التخل�ص من الإ�صدارات البال�ستيكية واملعدنية.
ووج��دت الأب �ح��اث �أن معظم مالب�س الهالوين يتم ارت��دا�ؤه��ا مرة
واح��دة فقط ،ولأنها م�صنوعة من البولي�سرت ،ينتهي بها الأم��ر يف
مكب النفايات بد ًال من م�صانع �إعادة التدوير .و�سيتم احل�صول على
الأقم�شة امل�ستخدمة يف الأزياء بن�سبة  100%من م�صادر طبيعية،
و�أي بولي�سرت �سيكون م�صنوعًا م��ن زج��اج��ات بال�ستيكية ،بح�سب
�صحيفة ذا �صن الربيطانية.

بلدة �أ�سرتالية متنح �أرا�ضي جمانية
ق��دم��ت ب �ل��دة �أ� �س�ترال �ي��ة ع��ر��ض�اً مغرياً
ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��رغ �ب��ون يف بناء
أرا�ض
منزل �أحالمهم يتمثل يف منحهم � ٍ
جمانية ،ب�شرط �أن يكونوا م�ستعدين
للعي�ش يف هذه البلدة ال�صغرية التي ال
يزيد عدد �سكانها عن � 800شخ�ص.
يقدم جمل�س بلدة كيلبي �شاير ،الذي
ي�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د  1000كيلومرت غرب
مدينة بري�سبان� ،أرا�� ٍ�ض تبلغ قيمة كل
منها  12500دوالر للأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف بناء منازل يف املنطقة.
تهدف هذه اخلطة لت�شجيع الراغبني يف
االنتقال �إىل البلدة لبناء منازل جديدة،
ب�ع��د �أن ع��ان��ت امل��دي �ن��ة م��ن ع ��دم توفر
م�ساكن كافية للإقامة ،وم��ن قلة عدد
�سكانها لعدة عقود.
وال ت�شمل هذه املنحة بلدة كيلبي فح�سب،
بل ت�شمل جميع البلدات التابعة ملجل�س
بلدة كيلبي ،مبا يف ذلك بلدة �إرومانغا،
و�أدافيل ،وتومباين ،وت�شيبي.
وكان جا�سنت هانكون ،الرئي�س التنفيذي
مل�ج�ل����س ب �ل��دة ك�ي�ل�ب��ي � �ش��اي��ر ،ق��د واجه
�صعوبة يف �إي�ج��اد منزل ل��ه ،عند توليه
املن�صب وا�ضطر للعي�ش يف قرية قريبة
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل.
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حقنة �أج�سام م�ضادة تظهر جناعة مذهلة يف العالج من كورونا

كيف حتدد الوقت
املنا�سب للنوم ؟

فيلم جيم�س بوند اجلديد
يت�صدر �شباك التذاكر

احلمى املالطية �أو الربو�سيال هي مر�ض
بكتريي ت�سببه �أنواع بكترييا الربو�سيال
املختلفة ،وينتقل عن طريق احليوانات
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وي�صيب
غ��ال� ًب��ا الأ���ش��خ��ا���ص العاملني يف قطاع
ال�ثروة احليوانية ،حيث �إن ا�ستهالك
احلليب واجل�ب�ن امل�صنوع م��ن احلليب
(اجل�بن ال��ط��ازج) ه��و امل�صدر الرئي�س
للعدوى لدى الإن�سان .وال تزال احلمى
املالطية م�شكلة على ال�صعيد العاملي؛
لأنها العدوى البكتريية الأكرث انت�شا ًرا
من احليوانات �إىل الب�شر يف جميع �أنحاء
العامل.
ت��ع� ّ�ريف �إىل �أع��را���ض احلمى املالطية
وط���رق ال��وق��اي��ة وال��ع�لاج يف ال�سطور
الآت��ي��ة بح�سب م��وق��ع وزارة ال�صحة
ال�سعودية:

�أعرا�ض احلمى املالطية وطرق الوقاية والعالج
وجود �شقوق يف اجللد.
�أعرا�ض احلمى املالطية
ميكن �أن ت�سبب احلمى املالطية جمموعة  -ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ال� � � �ه � � ��واء يف احل� �ظ ��ائ ��ر
من الأعرا�ض ،تظهر عادة يف غ�ضون � 5أيام والإ� �س �ط �ب�لات ،و�أح �ي��ا ًن��ا ب�ين ال�ع��ام�ل�ين يف
�إىل  60يومًا و�أحيا ًنا لعدة �أ�شهر .وت�شمل املختربات وامل�سالخ.
وميكن ر�صد و�سائل نادرة النتقال العدوى،
الأعرا�ض الأولية:
وهي:
 ارتفاع درجة حرارة اجل�سم. االن� �ت� �ق ��ال م ��ن الأم �إىل اجل �ن�ي�ن عرب التعرق.امل�شيمة.
 ال�شعور بق�شعريرة. االنتقال عن طريق العالقة الزوجية. فقدان ال�شهية. االن �ت �ق��ال ع��ن ط��ري��ق ن�ق��ل ال ��دم �أو عن ال�صداع.ط��ري��ق زراع ��ة ال�ن�خ��اع م��ن �شخ�ص م�صاب
 �أمل يف الع�ضالت ،املفا�صل والظهر.بالربو�سيال.
 �إعياء وخمول.طرق انتقال احلمى املالطية
هناك ع��دة ط��رق النتقال احلمى املالطية
من احليوانات �إىل الإن�سان ،وهي:
 �شرب حليب غري مب�سرت �أو منتجاته� ،أوت�ن��اول حل��وم غ�ير مطهوة ب�شكل جيد من
حيوانات م�صابة باملر�ض.
 االحتكاك املبا�شر مع احليوانات امل�صابة�أو �إف � ��رازات ه��ذه احل �ي��وان��ات "ن�سيج ،دم،
بول� ،إف��رازات من املنطقة احل�سا�سة� ،أج ّنة
جمه�ضة وبالأخ�ص امل�شيمات " من خالل

الوقاية من احلمى املالطية والعالج
يف ح�ين ال يوجد اي لقاح ب�شري للوقاية
م ��ن احل �م��ى امل��ال �ط �ي��ة ،ل��ذل��ك م ��ن املهم
اتخاذ االحتياطات ال�لازم��ة ملنع العدوى،
وتت�ضمن:
 احل��ر���ص على طهو ال�ل�ح��وم ج�ي�دًا حتىت�صل �إىل درج��ة احل��رارة من � 63إىل 74
درجة مئوية.
 االمتناع عن تناول منتجات الألبان غرياملب�سرتة ،مبا فيها احلليب ،والأجبان.

 ات �خ��اذ اح �ت �ي��اط��ات ال���س�لام��ة يف �أماكن �إىل امل��وت ،حتى يف غياب العالج بامل�ضاداتالعمل ،مثل التعامل مع جميع العينات يف احل �ي��وي��ة .وي �� �ص��اب ح ��وايل ن���ص��ف مليون
املختربات.
�شخ�ص باحل ّمى املالطية كل عام يف العامل،
 احل��ر���ص على غ�سل ال�ي��دي��ن قبل وبعد ولكنّ عددًا قليلاً جدًّا ي�صاب بها يف البلدانالتعامل مع احليوانات.
املتقدمة.
 ات� �خ ��اذ االح �ت �ي ��اط ��ات ع �ن��د ال �ع �م��ل معاحل� �ي ��وان ��ات وذل � ��ك ب��ا� �س �ت �خ��دام ق� �ف ��ازات الأعرا�ض
مطاطية ونظارات ومالب�س واقية.
ت �ت��راوح ف�ت�رة احل �� �ض��ان��ة ل�ل�ب�ك�ت�يري��ا من
 الت�أكد من تغطية اجلروح بال�ضمادات� .أ�سبوع �إىل �أ�شهر عدة .يتجلى املر�ض بداية�أم� ��ا ع�ل�اج احل �م��ى امل��ال�ط�ي��ة ف�ي�ه��دف �إىل مبرحلة من متالزمة الإنفلونزا العادية
ت�خ�ف�ي��ف الأع � ��را� � ��ض ،وم �ن��ع امل�ضاعفات ال �ت��ي تتميز ب��ال���ص��داع واحل � ّم��ى والتعب،
ويعتمد ع�ل��ى ت��وق�ي��ت و� �ش �دّة امل��ر���ض ،فقد وال�شعور بعدم االرتياح .ويف املرحلة الثانية
ي�ستغرق ال�شفاء منه ب�ضعة �أ�سابيع �إىل عدة تبد�أ �آالم املفا�صل العظمية واملفا�صل ب�شكل
�أ�شهر ،وذلك بتناول امل�ضادات احليوية ملدة ع��ام ،وق��د يعاين ال�شخ�ص امل�صاب فقدان
�ستة �أ�سابيع على الأقل.
ال�شهية الذي ي�ؤدي �إىل خ�سارة الوزن.
وقد يتطور املر�ض �إىل �شكل مزمن وي�صيب
الأعرا�ض والأ�سباب والعالج
جميع �أع�ضاء اجل�سم ،وي ��ؤدي �إىل عواقب
بكترييا
إىل
ي�ع��ود �سبب احل� ّم��ى املالطية �
ع�صبية وقلبية خطرية ويف حاالت نادرة �إىل
م��ن ن ��وع ال�برو� �س �ي�لا ،وق ��د ي �ك��ون حميدًا املوت .وجتدر املالحظة �إىل � ّأن الأعرا�ض قد
ويختفي تلقائ ًّيا� ،أو �شديدًا وم��زم� ًن��ا .ويف ال ت�صاحب فرتة املر�ض ب�شكل منتظم .وقد
�شكلها املزمن ،ف�إ َّن احل ّمى املالطية قد تدوم يلعب داء الربو�سيالت �أو احل ّمى املالطية
��س�ن��وات ع��دة ،وت� ��ؤدي �إىل ع��واق��ب خطرية دو ًرا يف ظ �ه��ور م �ت�لازم��ة ال�ت�ع��ب املزمن،
ع�صبية وقلبية .ويف �أحيان نادرة قد ت�ؤدي والتي ال ُتعرف �أ�سبابها بال�ضبط.

خطر كبري على �صحتك
�إذا حب�ست العطا�س
يف مو�سم ال�برد ال�شائع� ،أ�صدر الأطباء حتذي ًرا ب�ضرورة ال�سماح للعطا�س
باحلدوث ب�شكل طبيعي ،لأن حماولة حب�سه قد ت�ؤدي �إىل مزيد من امل�شاكل
ال�صحية.
ومن النادر حدوث �آثار جانبية من حب�س العطا�س ،لكن ذلك ميكن �أن ي�سبب
�إ�صابات خطرية ،حيث يحاول العطا�س مغادرة �أنفك ب�سرعة ت�صل �إىل 100
ميل يف ال�ساعة.
وح��ذر �أخ�صائيو الأذن والأن ��ف واحلنجرة يف م�ست�شفى جامعة لي�سرت يف
بريطانيا من "�أن وق��ف العطا�س عن طريق �سد الأن��ف والفم هو مناورة
خطرية ويجب جتنبها .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل م�ضاعفات عديدة ،مثل احتبا�س
الهواء يف ال�صدر بني كلتا الرئتني ،وثقب طبلة الأذن ،وحتى متزق الأوعية
الدموية الدماغية ،وهي عبارة عن �أوعية دموية مت�ضخمة يف الدماغ".
وحذر الأطباء من �أنه قد ينتهي بك الأمر مع متزق طبلة الأذن �إذا قمت ب�سد
�أنفك �أثناء العطا�س ،حيث يتم حتويل الهواء الذي يحاول اخلروج من �أنفك
�إىل الأنبوب الذي يربط �أذنك وطبلة �أذنك.
ويدفع العطا�س �أي �شيء يف �أنفك ال ينبغي �أن يكون موجودًا ،لذلك عن طريق
�سد �أنفك عند العط�س ،ميكن �أن ينتهي الأمر بهذه اجلراثيم يف �أذنيك مما
يت�سبب يف حدوث عدوى.

ت�صدر "نو ت��امي تو داي"� ،أحدث
�أفالم �سل�سلة جيم�س بوند� ،شباك
ال�ت��ذاك��ر يف ال���ص��االت الأمريكية
ال�شمالية ،حمققا ع��ائ��دات بلغت
 55,3مليون دوالر يف �أ�سبوعه
الأول ،على ما �أظهرت �أرقام �شركة
"�إكزبيرت ريلي�شنز" املتخ�ص�صة
ال�صادرة �أم�س الأول االثنني.
ويف ه��ذا ال�ف�ي�ل��م ،وه��و �آخ ��ر عمل
من هذه ال�سل�سلة يتوىل بطولته
املمثل ال�بري�ط��اين دان�ي�ي��ل كريغ،
ي�ضطر العميل ال�سري الذي ابتكر
�شخ�صيته الكاتب �إي��ان فليمينغ،
�إىل ق �ط��ع �إج ��ازت ��ه مل��واج �ه��ة �أل� � ّد
�أع ��دائ ��ه ،وه ��م ب�ل��وف�ل��د ومنظمة
"�سبيكرت" وخ �� �ص��و� �ص �اً �سافني
الذي ي�ؤدي دوره رامي مالك.
وح� � ّل فيلم "فينوم :ل��ت ذي��ر بي
كارجن" ال� � ��ذي �أن �ت �ج �ت��ه �شركة
"�سوين" يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة� ،إذ
ح �� �ص��د  31,8م �ل �ي��ون دوالر يف
الأ� �س �ب��وع ال �ث��اين م��ن ع��ر��ض��ه مما
رف��ع �إج�م��ايل �إي��رادات��ه �إىل 141
مليون دوالر يف �أ�سبوعني.
وي � � � ��ؤدي ب �ط��ول��ة ال �ف �ي �ل��م املمثل
ال�ب�ري �ط��اين ت ��وم ه � ��اردي يف دور
ال �� �ص �ح��ايف اال� �س �ت �ق �� �ص��ائ��ي �إي� ��دي
ب ��روك ال ��ذي متنحه ع�لاق�ت��ه مع
كائن غريب يدعى "فينوم" قوى
خ ��ارق ��ة .وع �ل��ى ب� ��روك �أن يوقف
ال���س�ف��اح كليتو�س ك��ا� �س��ادي الذي
ي�ؤدي دوره وودي هارل�سون الهارب
من ال�سجن بعد اندماجه مع كائن
غ��ري��ب �آخ� ��ر .و�أع �ق �ب��ه يف املرتبة
ال�ث��ال�ث��ة ف�ي�ل��م ال��ر� �س��وم املتحركة
"ذي �آدامز فاميلي  "2الذي حقق
�إي � � � ��رادات ب �ل �غ��ت  10,1ماليني
دوالر .وي �ع��ر���ض ه� ��ذا ال�شريط
م��ن �إن �ت��اج "يونايتد �أرتي�ست�س"
مغامرات العائلة الغام�ضة �أثناء
ذهاب �أفرادها يف �إجازة.

مقاتلة حربية �شاركت
يف احلرب العاملية للبيع

ت �ع��ر���ض ط ��ائ ��رة "�سبيت فاير"
وال�ت��ي �شاركت يف احل��رب العاملية
الثانية للبيع مقابل  4.5مليون
�إ�سرتليني.
وت� ��أل� �ق ��ت "�سبيت فاير" التي
�أ�سقطت ط��ائ��رة ن��ازي��ة يف احلرب
العاملية الثانية ،يف عامل ال�سينما،
حيث ظهرت يف �أفالم مثل "�أطول
يوم" The Longest Day
و"معركة بريطانيا" Battle Of
 .Britainوظ�ل��ت ال�ط��ائ��رة التي
تعر�ض للبيع على "كالود ناين"
يف حظرية بتك�سا�س لأربعني عاما،
و�شحنت الحقا �إىل �أ�سرتاليا ،قبل
�أن تعود م�ؤخرا �إىل بريطانيا.

�أر�ض الدينا�صورات يف يوتا الأمريكية عادت حممية

ع� ّم االرت�ي��اح �أو��س��اط علماء املتحجرات الأمريكيني لإبطال الرئي�س جو
بايدن قرار �سلفه دونالد ترامب تقلي�ص م�ساحة حممية غراند �ستريكاي�س
�إي�سكاالنته يف والية يوتا� ،إذ �أن اجلزء الذي برته الرئي�س ال�سابق من هذا
املوقع الغني مبتحجرات الدينا�صورات ع��اد يتمتع باحلماية ،يف انتظار
اكت�شاف الهياكل العظمية للحيوانات العمالقة الثالثية ال �ق��رون �أو
الرتاي�سرياتوب�س التي يحويها.
وتراجع بايدن اجلمعة عن قرار �سلفه الذي �أع��اد يف نهاية العام 2017
حتديد ث�لاث مناطق حممية ،بينها اثنتان يف والي��ة يوتا ،بهدف �إتاحة
بع�ض الأرا�ضي لال�ستخدامات التجارية كالتعدين  ،مما �أثار ا�ستياء دعاة
حماية البيئة وقبائل ال�سكان الأ�صليني وعدد من الباحثني.
املحمي
وبالغائه هذا الإج��راء� ،أت��اح ملوقع غراند �ستريكاي�س �إي�سكاالنته
ّ
ا�ستعادة م�ساحته الأ�صلية البالغة حوايل  7500كيلومرت مربع ،بعدما
كان ترامب ق ّل�صها �إىل �أربعة �آالف.
ً
وقال عامل احلفريات الذي ا�ستك�شف املنطقة قبل  50عاما تقريبا جيم
كريكالند لوكالة فران�س ب��ر���س �إن "موقع غ��ران��د �ستريكاي�س م�شهور
علي كنت اكت�شفتها .كنت
عامليا" .و�أ�ضاف "لقد ا�ستبعدوا مناطق عزيزة ّ
�أخ�شى �أن تت�ضرر".
و�أو�ضح كريكالند الذي اكت�شف خ�صو�صاً يوتارابتور يف ت�سعينيات القرن
الع�شرين �أن "نحو ع�شرة يف املئة من الدينا�صورات املعروفة يف العامل
ت ��أت��ي م��ن والي ��ة يوتا" .وي ��رى ع�ل�م��اء امل�ت�ح�ج��رات �أن امل�ن��اط��ق القليلة
امل�شابهة يف العامل ال ت�ضاهي جبال يوتا ال�صخرية يف هذا املجال .فخالل
الع�صر الطبا�شريي الأعلى العائد �إىل ما بني  100مليون �سنة �إىل 66
مليوناً ،مبا�شرة قبل انقرا�ض الدينا�صورات ،كانت كل �أنواع الدينا�صورات
والثدييات تعي�ش يف هذه املنطقة .وال يزال تنوع العظام املدفونة يف املنطقة
ووفرتها يده�شان الباحثني ،ف� ً
ضال عن جودة حفظها.
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جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي
ينظم ندوة باليوم العاملي للفتاة

•• دبي  -الفجر

نظم جناح املر�أة يف �إك�سبو  2020دبي ،ندوة مبنا�سبة اليوم العاملي للفتاة،
�ضمت نا�شطات �شابات من م�صر ولبنان و�إفريقيا� ،سلطن خاللها ال�ضوء
على ت�أثري العنف القائم على النوع االجتماعي مبا يف ذلك زواج القا�صرات،
وعدم ح�صول الفتيات على التعليم.
الق�صر كق�ضية حمورية يجب الق�ضاء عليها
تناولت الندوة ق�ضية زواج ّ
يف املجتمع ،عرب تثقيف الأ�سرة �أو ًال ،وو�ضع الأط��ر القانونية التي جترم
كل �أ�شكال الإ�ساءة والعنف ،وزواج الأطفال كونه يحرم الفتاة من �أب�سط
حقوقها
ا�ستهلت �سيدة �أرمينيا الأوىل ،نونة �سرك�سيان الندوة بالت�أكيد على �أهمية
تواجد املر�أة يف �أماكن ال�سلطة والربملانات �شريكاً �أ�سا�سياً يف بناء املجتمع.
و�أ� �ش��ارت �إىل ��ض��رورة االه�ت�م��ام بتن�شئة الأط �ف��ال و�إي �ج��اد البيئة املواتية
لتكوين �شخ�صيتهم من خ�لال منحهم الثقة و�إ�شراكهم يف �صنع القرار
كونهم �صناع امل�ستقبل.
و�أكدت الإعالمية منى ال�شاذيل� ،ضيفة الندوة ،على التعليم حقاً �أ�سا�سياً
للح�صول على بلدان �أف�ضل وكوكب �أف�ضل .و�شجعت على تو�سيع فكرة
الف�صول املجتمعية التي بد�أتها منظمة اليون�سيف يف املناطق النائية التي
ال يوجد فيها مدار�س ،وقد �أثبتت جناعتها عرب ت�صميم منهج لكل جمتمع
على حدة ،مبا يتنا�سب مع حياة الأهايل يف تلك القرى.
و��ش��ددت ال�شاذيل على ��ض��رورة وج��ود م�ؤ�س�سات جمتمع م��دين حتت�ضن
الأط �ف��ال و�أف �ك��ار الأه� ��ايل ،وت�صبح مبثابة امل�ل�ج��أ ل�ه��م .كما �أ� �ش��ارت �إىل
خطورة "الت�سرب �إىل التعليم"� ،أي حرمان الأه��ل الأطفال من التعليم،
ما ي�ضطرهم �إىل الذهاب للمدر�سة �أو ال�صفوف املجتمعية دون علم �أهلهم،
واعتربته جرمية ال بد من املحا�سبة عليها .وقال�" :إي�صال ال�صوت رمبا
يتطلب �شخ�صاً واحداً لكن التغيري احلقيقي يكون من خالل �إ�شراك كل
الأطراف مبا يف ذلك تغيري املناهج"
وح�سب رائدة الأعمال والنا�شطة االجتماعية� ،سارة املدين "ال حتتاج املر�أة
�إىل متكني ،فهي متتلك القوة الكافية .وعو�ضاً عن االجنراف خلف ثقافات
وع��ادات وتقاليد بالية ،يجب علينا البدء ب�شكل جدي بتغيريها ،ف�إر�ضاء
املجتمع لي�س مهمتنا ،بل تغيريه"
و�أ� �ض��اف��ت" :هنا تقع امل���س��ؤول�ي��ة علينا كلنا بن�شر التوعية ودح����ض �أية
ممار�سات ال �أخالقية عند م�شاهدتها ،وعدم الوقوف مكتويف الأيدي عند
م�شاهدة �أي من تلك الأف�ع��ال ،بالإ�ضافة �إىل تثقيف �أطفالنا وتوعيتهم
ح��ول اخلطوط احلمراء التي ال ميكن جت��اوزه��ا ،ف�إ�صالح املجتمع يبد�أ
من داخل الأ�سرة ،ويجب �أن نركز جهودنا على تثقيف اجليل اجلديد كونه
ير�سم مالمح امل�ستقبل"
و�أجمع امل�شاركون على �ضرورة امل�ساعدة يف تفادي الزواج املبكر ،ال �سيما يف
الدول التي تعاين اقت�صادياً ،والكفاح لت�سهيل و�صول الفتيات �إىل التعليم،
وتهيئة جمتمع �آمن لهن ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم والتوعية من خالل
ا�ستخدام املن�صات ال�شعبية ،مثل اجلوامع والكنائ�س واملدار�س.
و�شهدت الندوة عر�ضاً للدمى تناول ق�ضية زواج القا�صرات ،وما ي�شكله من
تهديد على �صحتها وم�ستقبلها ،بالإ�ضافة �إىل حالة عدم امل�ساواة ال�سائدة
بني اجلن�سني يف نظر املجتمع و�صناع القرار.
ويتناول جناح امل��ر�أة يف �إك�سبو  2020دب��ي ق�ضايا حم��وري��ة تهم املر�أة،
باعتبارها �شريكاً يف بناء م�ستقبل واعد ،كما ي�سلط ال�ضوء على امل�ساهمات
التي قدمتها الن�ساء للنهو�ض باملجتمعات .

من خالل جناح القطرة املميز يف �إك�سبو 2020
دبي بيب�سيكو توا�صل ن�شر ثقافة اال�ستدامة
•• دبي -الفجر

قدمت بيب�سيكو ملحة عن التجارب التفاعلية التي تقدمها يف �أجنحتها
ال�ث�لاث يف �إك�سبو  2020دب��ي ،وذل��ك يف �إط��ار جهودها لتعزيز مفهوم
اال�ستدامة ودفع التغيري الإيجابي نحو امل�ستقبل ،خالل �أول �إك�سبو دويل
يقام يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�أفريقيا وج�ن��وب �آ��س�ي��ا ،حيث عر�ضت
بيب�سيكو� ،شريك امل�شروبات والوجبات اخلفيفة يف �إك�سبو  ،2020حمتوى
جناح "القطرة" ال��ذي يقع يف منطقة اال�ستدامة ،وه��و اجلناح ال��ذي مت
ت�صميمه ليبدو كقطرة مياه عمالقة م�صنوعة من � 41ألف 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 �أهمية 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 ،و�إلهام
املزارعني للقيام بجهود �شخ�صية لرت�شيد ا�ستهالك املياه .
قالت منى ال�سقا ،مديرة �ش�ؤون ال�شركات يف بيب�سيكو " :ميثل ت�صميم
جناح القطرة يف حد ذاته ر�سالة حول �أهمية اال�ستدامة ،ون�سعى من خالله
لزيادة الوعي مبا ميكننا القيام به يف هذا املجال".
كما مينح جناح "القطرة" ل�ل��زوار ،فر�صة االنغما�س يف جتربة العالمة
التجارية "�أكوافينا" ،للتعرف عن قرب على اجلهود التي تبذلها بيب�سيكو
مل�ساعدة املزارعني يف جميع �أنحاء العامل ،من خالل تعريفهم باملمار�سات
امل�ستدامة للتعامل م��ع امل�ي��اه ،واال��س�ت�خ��دام ال��ذك��ي للمياه يف الت�صنيع،
واجل�ه��ود املبتكرة للعالمة التجارية لتقليل و�إع ��ادة تدوير �إع��ادة ابتكار
التعبئة والتغليف ،وذلك من خالل رحلة تثقيفية م�شوقة تعر�ض خاللها
معلومات و�إح�صاءات 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�صر وباك�ستان من خالل برامج ذكية و�ضعت
خ�صي�صا وفقا الحتياجات كل دولة
و�أ�ضافت ال�سقا�" :إن بيب�سيكو ملتزمة ب�ضمان و�صول  100مليون �شخ�ص
�إىل املياه بحلول  ،2030مع الرتكيز على ممار�سات ال�صرف ال�صحي
والنظافة".
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن بيب�سيكو ملتزمة بجمع و�إع ��ادة ت��دوي��ر خملفات
منتجاتها التي �سيم ا�ستهاللكها خالل �إك�سبو  2020دبي ،طوال فرتة
انعقاد احلدث الدويل املمتدة ل�ستة �أ�شهر ،بهدف ت�سريع اجلهود الرامية
لبناء نظام تعبئة وتغليف م�ستدام عرب تقليل النفايات و�إع��ادة التدوير
و�إعادة اال�ستخدام.
توفر �أكوافينا للزوار �أرب��ع حمطات مياه موزعة يف منطقة اال�ستدامة،
لتوفري مياه �شرب نظيفة و�إع��ادة تعبئة قوارير املياه� ،سواء التي حتمل
عالمات ال�شركة �أو �أي قارورة مياه يحملها الزائر.
و�ستعمل بيب�سيكو عن كثب مع دل�سكو� ،شريك �إك�سبو لإدارة النفايات،
�ضمن املوقع ل�ضمان جمع و�إع��ادة تدوير النفايات من منتجات بيب�سيكو،
مبا يدعم هدف �إك�سبو بتحويل  85%من النفايات بعيداً عن املكبات.

على مدى �ستة �أ�شهر  ..دولة البريو تعر�ض التن ّوع البيولوجي والثقايف ملناطقها
•• دبي �إك�سبو -الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني

�ستعر�ض دول��ة ال�ب�يرو على م��دى �ستة �أ�شهر التن ّوع
البيولوجي والثقايف ملناطقها الـ 25ابتدا ًء من جبال
الأنديز وم��روراً بال�سواحل والغابات وانتها ًء بالبحر.
و��س�ي�م�ن��ح ه ��ذا احل� ��دث ال � ��دويل ال� �ب ��ارز دف �ع � ًة قوي ًة
لأن�شطة ال�سياحة والت�صدير يف ال�ب�لاد التي ت�شهد
حالياً مرحل ًة م��ن االنتعا�ش االقت�صادي .و ُن�ق�دّر �أن
ت�صل م�شاركة البريو يف هذا احل��دث �إىل  70مليون
دوالر �أمريكي.
و�سيمت ّد جناح البريو على م�ساحة  2,500مرت مر ّبع
مو ّزعة على �أربعة طوابق ،و�سي�ض ّم �أق�ساماً للأعمال
وامل �ط��اع��م ل �ل�تروي��ج ل�ف��ن ال�ط�ه��و ال� �ب�ي�رويف .وت� �ولىّ
جمل�س بريو لل�صادرات وال�سياحة (برومبريو) تنظيم

هذا اجلناح.
ُ
�ضمن حفل �أقيم يف � 23أغ�سط�س يف العا�صمة ليما،
�أ�شار معايل روبرتو �سان�شيز ،وزير التجارة اخلارجية
وال �� �س �ي��اح��ة� ،إىل �أن امل �� �ش��ارك��ة يف "�إك�سبو 2020
دبي" تتما�شى مع االهتمامات احلكومية املتم ّثلة يف
حتقيق �سياحة وجتارة خارجية م�ستدامة والمركزية
تعود بالفائدة على جميع �سكان البريو وتخلق لهم
الفر�ص.
و�سيعقد "�إك�سبو  2020دبي" موائد �أعمال م�ستديرة
من�سقة و�أن�شطة ثقافية
واجتماعات �أعمال ولقاءات ّ
و�أخرى ذات �صلة بفن الطهو .ويف هذا ال�سياق� ،سينعقد
�أي�ضاً منتدى "البريو للمو�ضة والبريو للطبيعة –
دبي" ،ومعر�ض البريو للم�أكوالت وامل�شروبات ،ومائدة
الأعمال امل�ستديرة ملنتجات الديكور وامل��واد الفندقية
لقطاع "هوريكا" (ال�ف�ن��ادق وامل�ط��اع��م) ،وغ�يره��ا من
الأن�شطة.

ويعود الف�ضل يف متكني امل�شاركة بهذا احلدث الدويل
�إىل جلنة متعددة القطاعات �أُ ّ�س�ست خ�صي�صاً لهذا
الغر�ض ،والتزام املواهب البريوفية وال�شركات التي
ُتع ّول على هذا احلدث ال�ضخم ،من قبيل موانئ دبي
العاملية و"بي�سكو  "1615و"فلو تريدينج" ،والتي
غدت من �أوائل الرعاة جلناحنا.
خالل احلفل ،عُر�ضت ملحة خمت�صرة ملا �سيكون عليه
اجلناح البريويف وفق مفهوم البريو الأبدية "تاميلي�س
بريو" .و�سيقدم املعر�ض البريويف يف �إطار هذه الر�سالة
جتربة ح�سية من خالل �إرث البريو التاريخي و�إرثها
يف فنّ الطهو.
ويُعد اجلناح البريويف ثاين �أكرب �أجنحة دول �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة امل ُ�� �ش��ارك��ة يف احل� ��دث ،و��س�ي�ت�م� ّت��ع مبوقع
ا�سرتاتيجي يف منطقة "التنقل" يف املعر�ض �ضمن
م�ساحة ت�شهد حرك ًة كبري ًة للجمهور العا ّم ،ما ي�ضمن
عدداً كبرياً من الزوار جلناحنا.

خرباء رو�س ي�ؤكدون لإك�سبو  2020قدرة الفن على تقريب النا�س والثقافات
•• دبي – الفجر

�أك��د خ�براء يف الفن والثقافة م��ن رو�سيا �أن للأعمال
الفنية والثقافية ق��درة فريدة على اجلمع بني النا�س
يف ع��امل �أع�ي��د ت�شكيل م�لاحم��ه م��ؤخ��را ب�سبب جائحة
كوفيد .-19وجاء ذلك يف فعالية نظمتها رو�سيا حتت
عنوان "رو�سيا :الثقافة" ،وه��ي فعالية مميزة �سلطت
ال�ضوء على �أف�ضل ما لدى هذه الدولة من ثقافة وفن
و�إعالم وتقنيات وابتكارات ،يوم � 11أكتوبر يف مركز دبي
للمعار�ض� ،إك�سبو  2020دبي قالت فاطمة حممد جان،
نائب مدير امل�ؤ�س�سة اخلريية للفنون والعلوم والريا�ضة:
"لطاملا ا�ضطلعت الثقافة ب��دور مد اجل�سور وتعزيز
احلوار بني البلدان .وهي الآن جتعل حياتنا �أ�سهل و�أكرث
انفتاحا لأننا  -بامل�شروعات الثقافية  -ن�ستطيع االت�صال
ب ��أن��ا���س �آخ��ري��ن ودول �أخ ��رى  ...وال ��ش��ك �أن الثقافة
ت�ساعد النا�س على ال�شعور بحرية �أكرب ".وقالت كاترينا
نوفيكوفا ،امللحق ال�صحفي مل�سرح بول�شوي" :الثقافة

جت�م�ع�ن��ا .وت�ت�ي��ح ه��ذه الأح � ��داث ال��دول �ي��ة م�ث��ل �إك�سبو
 2020دبي �أن يتعرف بع�ضنا على ثقافة بع�ض ويلتقي
بع�ضنا ببع�ض �شخ�صيا" "�أنا �سعيدة جدا بوجود �أحداث
من هذا القبيل و�آمل �أنه يف ختام احلدث الدويل� ،ستكون
هناك �إح�صائيات رائعة ب�ش�أن �أع��داد الأ�شخا�ص الذين
زاروا �إك�سبو  2020م��ن خمتلف ال�ب�ل��دان� ،إىل جانب
الزوار املحليني ،وعا�شوا هذه التجربة اال�ستثنائية"
ا�ست�ضافت فعالية "رو�سيا :الثقافة" جمموعة متنوعة
من ممثلي الثقافة والفن والإع�لام والتقنية واالبتكار
يف رو�سيا ،مبن فيهم �أزاري بلي�ست�سكي ،راق�ص ،وم�صمم
عرو�ض راق�صة ،وم��د ّرب باليه� ،شقيق �أ�سطورة الباليه
الرو�سية مايا بلي�ست�سكايا؛ وديفيد مان�سفيلد ،مدير
�أوبرا دبي ،و�سريغي ت�شوبان ،املهند�س املعماري الرو�سي
الأملاين الذي �صمم جناح رو�سيا يف �إك�سبو  .2020وقال
�سريغي ت�شوبان�" :أعتقد �أن ه��ذا التبادل "للثقافات"
�سيزداد �أهمية الآن يف ظل جائحة كوفيد ،وكافة القيود
التي فر�ضتها"

ا�ست�ضافه مدرج تريا يف �إك�سبو  2020دبي

رئي�س تيمور ال�شرقية ال�سابق يحا�ضر حول �أهمية احلوار يف حل النزاعات

�أ�شاد بوثيقة الأخ ّوة الإن�سانية التي وقعها يف الإمارات الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر والبابا فرن�سي�س ر�أ�س الكني�سة الكاثوليكية
•• دبي – الفجر

�أكد خو�سيه رامو�س هورتا ،الرئي�س ال�سابق جلمهورية
تيمور ال�شرقية ،واحلائز على جائزة نوبل لل�سالم ،يف
حما�ضرة �ألقاها ، ،على مدرج تريا يف اك�سبو 2020
دب��ي� ،أهمية امل�صاحلة واحل��وار يف حل �أك�ثر النزاعات
ا�ستع�صا ًء يف العامل.
وتناول هورتا يف حما�ضرته عالقات تيمور ال�شرقية
و�إندوني�سيا مثا ًال لنجاح جهود القيادة يف امل�صاحلة

والأخوة بقارة �آ�سيا ،وكيف ا�ستطاع الطرفان املتنازعان
التو�صل �إىل حل ودي ح�صلت مبوجبه تيمور ال�شرقية
على ا�ستقاللها يف  ،2001لتتمتع الدولتان بعالقات
ودية بينهما منذ ذلك احلني.
وقال�" :إن حل النزاع بني تيمور ال�شرقية و�إندوني�سيا
مثال رائ��ع على كيفية �إي�ج��اد حلول �سلمية لأ�صعب
الق�ضايا يف عاملنا ،والتعاون حلل النزاعات".
و�أ�� �ض ��اف" :يف وق ��ت م��ن الأوق� � ��اتُ ،ط �ل��ب م�ن��ا �إحالة
اخلالف بني البلدين �إىل املحاكم الدولية لكننا رف�ضنا

االق�تراح ب�شكل قاطع ،واخرتنا طريق امل�صاحلة على
خطى نهج نيل�سون م��ان��دي�لا .وم��ع ال��وق��ت ثبت �أننا
اتخذنا القرار ال�صحيح" و�أكد خو�سيه رامو�س هورتا
على �أهمية اح�ت�رام �أرواح الأ�شخا�ص ال��ذي��ن �ضحوا
ب�ح�ي��ات�ه��م ،و� �ش ��دد" :لكن الأه� ��م م��ن ذل ��ك التفكري
مب���س�ت�ق�ب��ل الأح� �ي ��اء وجت �ن��ب امل ��زي ��د م ��ن اخل�سائر.
ي �ج��ب �أن ن�ت�ع�ل��م م ��ن ال �ف �ظ��ائ��ع ال �ت��ي ح��دث��ت حتى
نتمكن م��ن م�ن��ع ت �ك��راره��ا ،ف�ن�ج��اح ج �ه��ود امل�صاحلة
يعتمد على وج��ود ق�ي��ادة حكيمة وم�ستنرية .عندما

يكون لدينا ق��ادة لديهم �إجن��ازات�ه��م ي�صبح الطريق
معبداً �أم��ام التو�صل �إىل حلول �سلمية وه��و ما يعزز
م��ن ال�ث�ق��ة ب�ين اجلانبني" .و�أ� �ش��اد ال��رئ�ي����س ال�سابق
جلمهورية تيمور ال�شرقية بوثيقة الأخ� ّوة الإن�سانية
التي وقعها يف الإم��ارات الإم��ام الأك�بر الدكتور �أحمد
الطيب �شيخ الأزه��ر والبابا فرن�سي�س ر�أ���س الكني�سة
الكاثوليكية ،معترباً �إي��اه��ا دل�ي�ل ً
ا على االنفتاح بني
الطرفني وقدرتهما على جمع ماليني الأ�شخا�ص ما
بني م�سلمني وم�سيحيني ليعي�شوا ب�سالم.

االحتاد الإفريقي يحذر من خماطر التغري املناخي يف القارة ال�سمراء
•• دبي  -الفجر

يعقد االحت��اد الإف��ري�ق��ي بالتعاون م��ع فريق �إك�سبو
 2020دب��ي ً � ،أول ح��دث ل�لاحت��اد يف �إك�سبو حتت
� �ش �ع��ار "خماطر ال� �ك ��وارث واحل� ��د منها" ،ويتطلع
منظمي ه��ذا احل ��دث ال �ه��ام �إىل ال�ت�ع��ري��ف باملخاطر
التي تهدد القارة الإفريقية و�ضرورة ت�سخري وتوظيف
ع �ق��ول �أب �ن��ائ �ه��ا لإي �ج ��اد ح �ل��ول واق �ع �ي��ة ح ��ول كيفية
الت�صدي ملخاطر التغري املناخي ،وما يت�سبب فيه من
فيا�ضانات وحرائق وتدمري للغطاء النباتي يف القارة
ال�سمراء.
ي�شارك يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي ك��ل م��ن ،الدكتور ليفي

�أو�� �ش ��ي م ��ادوي� �ك ��ي امل �ف��و���ض ال� �ع ��ام مل �ع��ر���ض االحت� ��اد
الإفريقي يف �إك�سبو  ،2020ومامي ميزوتوري املمثل
اخلا�ص للأمني العام من خماطر ال�ك��وارث ،و�سعادة
جوزيفا ليونيل كوريا�ساكو مفو�ض التنمية الريفية
واالق�ت���ص��اد الأزرق وال�ب�ي�ئ��ة امل���س�ت��دام��ة يف مفو�ضية
االحتاد الإفريقي ،باال�ضافة �إىل �إبراهيما �شيخ ديونغ،
الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد لل��أمم امل�ت�ح��دة وامل��دي��ر العام
ملجموعة القدرات الإفريقية ملواجهة املخاطر ،بينما
�سيدير وين مو�سابايانا ،رئي�س ق�سم االت�صال و�إدارة
املعلومات واالت�صاالت ،اجلل�سة احلوارية التي �ستعقد
يف �إطار �أ�سبوع املناخ والتنوع احليوي يف �إك�سبو 2020
دبي .خالل اجلل�سة� ،سيتم ت�سليط ال�ضوء على خماطر

التغري املناخي ،وا�ستعرا�ض جهود القارة الأفريقية يف
احلد منها ،مع الرتكيز على �أهمية التمويل املبكر يف
احلد من خماطر الكوراث الطبيعية.
ويطمح االحتاد الإفريقي من خالل م�شاركته يف �إك�سبو
 2020دبي� ،إىل تعميق العالقات مع دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،وحتقيق اال��س�ت�ف��ادة الق�صوى من
ال�شراكات االقت�صادية الطويلة الأجل بني الطرفني،
مع �إب��راز ال�ت��زام دول ال�ق��ارة بالتنمية امل�ستدامة من
خالل الإطار اال�سرتاتيجي لأجندة االحتاد ،2063
وك��ذل��ك ال��س�ت�ك���ش��اف ال�ف��ر���ص امل�ح�ت�م�ل��ة لل�شراكات،
واملطلوبة لتحقيق التحول االجتماعي واالقت�صادي
املن�شود للقارة.

يوفر �إك�سبو  2020دبي ،فر�صاً هامة لإيجاد احللول
املبتكرة التي مت تناولها بني دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة و 55دول��ة ع�ضو يف االحت��اد الإفريقي ،حول
كيفية حت�سني جودة احلياة والرفاهية ملواطني القارة
الإف��ري�ق�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ط��رق ع��دي��دة ك��ال��و��ص��ول �إىل
�إن�شاء �سوق �إقليمي تكاملي ،وتطوير البنية التحتية
وفق امل�ستويات العاملية للربط بني دول القارة ،وتعزيز
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري وت�سهيل تنقل الأف� ��راد وال�سلع و
ت�سهيل احل��رك��ة التجارية ،مم��ا ينعك�س �إي�ج��اب�اً على
النمو االقت�صادي يف ظل انفتاح دول القارة ال�سمراء،
لتقدمي ع��دد ال يح�صى م��ن ال�ف��ر���ص لال�ستثمار يف
بنائها.
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النوم اجليد ليال مهم ،و�إذا كنت ترغب يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من
طقو�س وقت النوم ،فمن املهم �أن تذهب �إىل الفرا�ش وت�ستيقظ يف
الوقت املنا�سب.
وميكن لآلة حا�سبة للنوم عرب الإنرتنت �أن تخربك ب�أف�ضل وقت
للذهاب �إىل الفرا�ش .وتعمل هذه الآلة احلا�سبة الذكية على حتديد
الوقت الذي حتتاجه للذهاب �إىل الفرا�ش ،والوقت الذي حتتاجه
لال�ستيقاظ ،جنبا �إىل جنب مع معلومات عن منط النوم الطبيعي
للج�سم ،والتي تعمل يف دورات  90دقيقة.

Wednesday

23

�إذا كنت ترغب يف اال�ستيقاظ منتع�شا

كيف حتدد الوقت املنا�سب للنوم ؟
وغالبا ما يكون اال�ستيقاظ على املنبه خالل �إح��دى الدورات
ال�ت��ي تبلغ مدتها  90دقيقة ه��و م��ا يجعل ال�ن��ا���س ي�شعرون
ب��ال��دوار يف ال�صباح ،م��ا يجعل اال�ستيقاظ م��ن ال�سرير يبدو
�أ�صعب.
ومي �ك��ن لآل ��ة ح��ا��س�ب��ة ال �ن��وم ،ال �ت��ي �صممها ف��ري��ق هيالريز
( )hillarysاملتخ�ص�ص يف الت�صميم الداخلي باملنزل� ،أن
حت��دد الوقت ال��ذي حتتاجه للذهاب �إىل الفرا�ش للت�أكد من
�أنك ت�ستيقظ منتع�شا.
و�إذا �أردت اال�ستيقاظ و�أن ��ت ت�شعر باالنتعا�ش يف ال�ساعة 7
�صباحا ،على �سبيل املثال ،فتوجه �إىل الفرا�ش يف ال�ساعة 9:46
م�ساء �أو  11:16م�ساء �أو  12:46ليال ممن ي�صنفون على
�أنهم "بومة الليل" (من مييلون �إىل البقاء حتى وقت مت�أخر
من الليل).
ولكن �إذا كنت ترغب يف مزيد من النوم قليال وال ترغب يف
اال�ستيقاظ يف ال�ساعة � 7صباحا وتريد بدال من ذلك مواجهة
اليوم يف ال�ساعة � 8صباحً ا  ،فيمكنك الذهاب للنوم يف ال�ساعة
 10.46م�ساء �أو  12.16ليال �أو  1.46ليال �أو 3.16
فجرا.وقالت تارا هول ،املتحدثة با�سم �شركة " هيالريز"�" :إن
احل�صول على ليلة نوم جيدة هو �أكرث من جمرد الذهاب �إىل
الفرا�ش مبكرا� ،إنه يتعلق باال�ستيقاظ يف الوقت املنا�سب �أي�ضا.
وبا�ستخدام �صيغة تعتمد على �إي�ق��اع��ات اجل�سم الطبيعية،
�ستحدد حا�سبة النوم �أف�ضل وقت لك لال�ستيقاظ �أو النوم".
ويحتاج البالغون �إىل ت�سع �ساعات من النوم كل ليلة ،لكن كل هذا
يتوقف على الفرد.وميكن �أن جتعلنا قلة النوم ن�شعر بالدوار،
ولكن ميكن �أن يكون لها �أي�ضا ت�أثري على �صحتنا العامة.وقالت

تايلر وودوارد ،الرئي�سة التنفيذية ل�شركة :Eden’s Gate
"النوم اجليد ليال مهم لأ�سباب عديدة� .إنه ال يح�سن تركيزك
�أثناء النهار فح�سب ،بل �إنه مفيد �أي�ضا ل�صحتك العقلية وحتى
�صحتك اجل�سدية.
ومينح النوم جهاز املناعة لديك الراحة التي يحتاجها للحفاظ
على لياقة ج�سمك و�صحته ،وعلى ا�ستعداد ملحاربة الإنفلونزا
اجلديدة و�أي بكترييا �شتوية �سيئة.
�إن �ضمان ح�صولك على القدر املنا�سب من النوم �أم��ر مهم

ل�ل�غ��اي��ة ،ل��ذا �إذا ك�ن��ت ت �ع��اين ،ف�ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن العالجات
التي ميكنك دجمها للم�ساعدة يف الليايل التي ال تنام فيها".
و�أو�ضحت �أنه يجب علينا حماولة اال�سرتخاء قبل  30دقيقة
على الأق��ل م��ن ال�ن��وم ،و�أن��ه يجب جتنب الكافيني قبل ذلك
للت�أكد من احل�صول على نوم جيد.
و�إىل جانب ذلك ،قالت وودوارد �إنه يجب �أن نحاول �أال ن�أخذ
قيلولة طوال اليوم و�أن علينا ممار�سة الريا�ضة ملدة ع�شر دقائق
على الأقل كل يوم.
كم �أحتاج من النوم بالن�سبة لعمري؟
تو�صي م�ؤ�س�سة النوم الوطنية مبا يلي:
 حديثو ال��والدة (� 3-0أ�شهر) :نطاق النوم يرتاوح بني 14�إىل � 17ساعة
 الر�ضع (� 11-4شهرا) :نطاق النوم ي�تراوح بني � 12إىل� 15ساعة
 الأطفال ال�صغار (� 2-1سنة) :نطاق النوم بني � 11إىل 14�ساعة
 مرحلة ما قبل املدر�سة (� 5-3سنوات) :نطاق النوم يرتاوحمن � 10إىل � 13ساعة
 الأطفال يف �سن املدر�سة ( :)13-6نطاق النوم يقدر بـ� 9إىل� 11ساعة
 املراهقون ( :)17-14ي�تراوح نطاق النوم بني � 8إىل 10�ساعات
 البالغني الأ�صغر �سنا ( :)25-18نطاق النوم من � 7إىل� 9ساعات
 البالغني الأكرب �سنا ( :)64-26يرتاوح نطاق النوم بني 7و� 9ساعات
 -كبار ال�سن ( :)65+نطاق النوم بني � 8-7ساعات

قد ت�شري �إىل الإ�صابة باحلالة املميتة

الإنتان � ..أعرا�ض �شبيهة بالإنفلونزا يجب معرفتها

ُ�صنف الإنتان �أو تعفن الدم على �أنه �أكرث احلاالت فتكا يف العامل بعد ما تبني �أنه يقتل املر�ضى �أكرث من ال�سرطان العام املا�ضي.
وهذه احلالة هي ا�ستجابة ج�سدية �شديدة للعدوى .والتعرف على الأعرا�ض يف وقت مبكر �أمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد احلياة ،ولكن هذا ال يزال
ميثل حتديا.وميكن �أن ت�سبب العدوى القاتلة ان�سدادا داخل الأوعية الدموية ،ما ي�ؤدي �إىل تكوين الغرغرينا ،وهي حالة ت�ستدعي البرت ،كما ميكن لهذه
احلالة �أن تقتل املري�ض يف غ�ضون �ساعات.
وللإنتان ،املعروف �أي�ضا با�سم خمج الدم ،جمموعة وا�سعة
من الأعرا�ض التي غالبا ما حتاكي احلاالت الأخرى .ومع
ذلك ،ف�إن خم�س عالمات ترتبط ب�شدة باحلالة وال ينبغي
جتاهلها.
ووج��د العلماء ال�ع��ام املا�ضي �أن الإن �ت��ان ك��ان م���س��ؤوال عن
�ضعف عدد الوفيات مما كان يعتقد يف ال�سابق.
وتو�ضح كولني غ��راه��ام ،الرئي�سة التنفيذية للعمليات يف
م�ؤ�س�سة � ،Sepsis Researchأن ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل

مزيد من البحث لفهم احلالة ب�شكل �أف�ضل.
و�أ��ض��اف��ت" :ال ي��زال الكثري من النا�س غري مدركني ملدى
خطورة الإن�ت��ان .وه��ذا هو ال�سبب يف �أن زي��ادة الوعي بهذه
احلالة املميتة �أمر حيوي".
و�أ�� �ش ��ارت" :ميكن اخل �ل��ط ب�ي�ن الإن� �ت ��ان والإن �ف �ل��ون��زا لأن
الأع��را���ض مت�شابهة يف بع�ض الأح �ي��ان ،ول�ك��ن االختالف
هو �أن هذه الأعرا�ض تتفاقم ب�سرعة عندما يكون الإنتان
هو ال�سبب .وال�شيء الأك�ثر �أهمية هو اال�ستجابة ب�سرعة

وال�سعي للح�صول على رعاية طبية عاجلة لأن هذا ميكن
�أن يح�سن فر�ص البقاء على قيد احلياة".
الأعرا�ض:
حتتوي احلالة على جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض املرتبطة
بالعديد من الأمرا�ض الأخ��رى ،ما يجعل االكت�شاف املبكر
�أم� ��را ��ص�ع�ب��ا .وم ��ع ذل ��ك ،ه �ن��اك خم�سة �أع ��را� ��ض رئي�سية
مرتبطة باحلالة:

 -1ارتفاع  /انخفا�ض درجة احل��رارة :من �أوىل العالمات
التي تثري ال�شك حدوث انخفا�ض مفاجئ �أو ارتفاع يف درجة
حرارة اجل�سم.
 -2االرتباك :ميكن �أن ت�سبب ال�صدمة الإنتانية تغريات
مفاجئة يف احلالة العقلية للفرد ،مثل االرتباك.
 3خروج القليل من البول :ميكن �أن يت�سبب الإنتان يفف�شل العديد من الأع�ضاء ،مبا يف ذل��ك الكلى .وميكن �أن
ي�ؤدي الف�شل الكلوي �إىل انخفا�ض يف �إخراج البول.

 -4تغري لون اجللد �أو ب��رودة الذراعني وال�ساقني :ميكن
�أن تت�سبب ال�صدمة الإنتانية يف موت �أن�سجة اجل�سم ،حيث
ال ت�ستطيع املغذيات االنتقال �إىل �أن�سجة �أط��راف اجل�سم.
وقد يت�سبب هذا يف ظهور بقع على اجللد� ،أحيانا ما تكون
زرقاء.
 5االرجتاف غ�ير امل�ن���ض�ب��ط :ي� ��ؤدي ال�ت�ع��ر���ض املفاجئللإنتان �إىل ارتعا�ش �شديد ،ما ي�شري �إىل �أن اجل�سم يقاوم
العدوى.
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حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7504/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4499أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )223865درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مدر�سة االحتاد اخلا�صة  -فرع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز دبي املايل العاملي  -بوابة
رقم  - 3الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :امين حممد ف�ضه � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )223865درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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بتوجيهات املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون املالية واالقت�صادية

خالد بن حممد بن زايد يطلق �صندوق �أبوظبي لالكتتابات بقيمة  5مليارات درهم

ال�صندوق ي�سهم يف تعزيز املكانة الريادية ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية
 اال�ستثمار يف � 5إىل � 10شركات من القطاع اخلا�ص لإدراجها يف �سوق �أبوظبيللأوراق املالية �سنوي ًا
 يهدف �إىل ت�شجيع �شركات القطاع اخلا�ص مبا فيها ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطةعلى الإدراج يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ،يف �إطار جهود تعميق �أ�سواق املال
وتر�سيخ ثقافة اال�ستثمار يف االقت�صاد الوطني
 املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون املالية واالقت�صادية ي�شرف على ال�صندوق ،وتديره دائرةالتنمية االقت�صادية � -أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ب �ت��وج �ي �ه��ات امل �ج �ل ����س الأع � �ل ��ى ل �ل �� �ش ��ؤون املالية
واالقت�صادية� ..أطلق �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أب��وظ�ب��ي رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي ،ع�ضو
جم�ل����س �إدارة امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل �ل �� �ش ��ؤون املالية
واالقت�صادية� ،صندوق �أبوظبي لالكتتابات ،يف �إطار
جهود تعزيز املكانة الريادية ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية.
وتبلغ القيمة املبدئية ل�صندوق �أبوظبي لالكتتابات
 5م �ل �ي��ارات دره ��م ،وي�ع�م��ل حت��ت �إ� �ش��راف املجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون املالية واالقت�صادية ،وتديره دائرة

التنمية االقت�صادية � -أبوظبي .وي�سعى ال�صندوق
�إىل اال�ستثمار يف � 5إىل � 10شركات م��ن القطاع
اخلا�ص �سنوياً ،مع الرتكيز على ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،م��ن خ�لال ا�ستهداف م��ا ب�ين � 10إىل
 40%م��ن �إج �م��ايل الأ� �س �ه��م امل ُ�ت��اح��ة لالكتتاب،
وبالتايل م�ساعدتها على النمو عرب توفري ال�سيولة
الالزمة من خالل االكتتاب العام.
وبهذه املنا�سبة� ،أ ّك��د �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
بن زايد �آل نهيان على الأهمية التي �سي�ضطلع بها
ال�صندوق يف تعزيز مكانة �أبوظبي ب�صفتها وجهة
�شجع على اال�ستثمار .كما �أ�شاد
رائ��دة توفر بيئة ُت ّ
�سموه بت�ضافر اجلهود لدعم القطاع اخلا�ص على
امل���س��اه�م��ة ب�شكل �أك�ب�ر يف حت�ق�ي��ق من��و اقت�صادي

م�ستدام يف �أبوظبي.
و�سيعمل �صندوق �أبوظبي لالكتتابات ب�شكل وثيق
مع خمتلف البنوك املحلية لال�ستفادة من خرباتها
يف عملية �إدراج ال �� �ش��رك��ات ،وي���س�ع��ى �إىل ت�شجيع
امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ل�ت�ع��زي��ز عر�ض
ال���ش��رك��ات ل �ل ��إدراج ل��دى ��س��وق �أب��وظ �ب��ي ل�ل��أوراق
املالية .و�سيحتفظ ال�صندوق واجلهات امل�ستثمرة
من القطاع اخلا�ص بالأ�سهم بعد االكتتاب لفرتة
زمنية محُ ددة.
وقال معايل حممد علي ال�شرفاء احلمادي ،رئي�س
دائرة التنمية االقت�صادية ورئي�س جمل�س �إدارة �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية� “ ..سي�سهم �صندوق �أبوظبي
لالكتتابات يف تعزيز ج��اذب�ي��ة بيئة اال�ستثمار يف
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غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز التعاون
التجاري مع والية بارانا الربازيلية

•• �أبوظبي-وام

�أبوظبي وحتفيز املزيد من �شركات القطاع اخلا�ص
مبا فيها ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة على الإدراج
يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية ،من خالل توفري
ال�سيولة وتعزيز ثقة امل�ستثمرين يف نظام االكتتاب
العام الأويل ،وبالتايل ت�شجيع القطاع اخلا�ص على
اال�ستثمار».
و�أ�ضاف معاليه “ �سيعمل هذا ال�صندوق �أي�ضاً على
ت�شجيع االنتقال من االعتماد على متويل الديون
�إىل اال�ستخدام الأم�ث��ل لأدوات التمويل الأخرى
املتاحة .ويف �إطار جهود تعميق �أ�سواق املال وت�شجيع
ث�ق��اف��ة اال��س�ت�ث�م��ار يف االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي ،ي�سهم
ال�صندوق يف تعزيز املكانة الريادية ل�سوق �أبوظبي
للأوراق املالية يف املنطقة».

القمة العاملية للحكومات توقع اتفاقية �شراكة مع جمموعة «ايدج»
•• دبي-وام

وقعت م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات
م��ذك��رة تفاهم م��ع “ايدج” ،جمموعة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ال ��رائ ��دة على
م�ستوى املنطقة ،وذلك �ضمن جهودها
امل �ت��وا� �ص �ل��ة ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وتو�سيع
دائرة ال�شراكات الهادفة لتبادل املعرفة
والأف �ك��ار املبتكرة ،ال�ت��ي ت��دع��م اجلهود
احلكومية ال�ست�شراف امل�ستقبل.
وق ��ع امل��ذك��رة م �ع��ايل ع�م��ر ب��ن �سلطان
العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل
عن بعد  ،مدير م�ؤ�س�سة القمة العاملية
ل�ل�ح�ك��وم��ات ،و� �س �ع��ادة ف�ي���ص��ل البناي،
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب يف

جم�م��وع��ة “ايدج» .و�أك� ��د م �ع��ايل عمر
�سلطان ال�ع�ل�م��اء �أن ت�ع��زي��ز ال�شراكات
وت��و� �س �ي��ع �آف � ��اق ال �ت �ع��اون م ��ع خمتلف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات يف ال �ق �ط��اع�ي�ن احلكومي
واخلا�ص ،ميثل داعماً �أ�سا�سياً لرت�سيخ
موقع القمة العاملية للحكومات من�صة
دول �ي��ة ل�ت���ص�م�ي��م و� �ص �ن��اع��ة امل�ستقبل،
وم �� �ش��ارك��ة امل �ع ��رف ��ة وت � �ب� ��ادل الأف� �ك ��ار
واالبتكارات التي حتقق التنمية ال�شاملة
للمجتمعات.
وق��ال �إن اتفاقية الرعاية التي وقعتها
ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة للحكومات وجمموعة
“ايدج” �ست�سهم يف تعزيز اجلهود لبناء
م�ن�ظ��وم��ة ف��ر���ص ج��دي��دة يف املجاالت
احليوية ،مبا ي�ضمن االرتقاء مبنظومة
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف ال��دول��ة م��ن خالل

ابتكار حلول جديدة للتحديات بالتعاون
مع �شركات القطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات
البحثية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ��س�ع��ادة في�صل البناي
ي�أتي توقيع مذكرة التفاهم مع القمة
العاملية للحكومات يف �إط��ار التوجهات
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة مل �ج �م��وع��ة “ايدج”..
الف�ت��ا �إىل �أن ت�ع��اون العقول وم�شاركة
املعرفة وحتقيق فهم متوازن للتحديات
احلقيقية التي تواجهنا جميعا ك�أفراد
وجمتمعات� ،سبيلنا نحو �إح��داث تغيري
ملمو�س.
و�أ�ضاف �ست�سخّ ر “ايدج” هذه ال�شراكة
يف ا�ستك�شاف الفر�ص اجلديدة والق ّيمة
بهدف تعزيز مكانتنا الرائدة �إقليمياً يف
قطاع التكنولوجيا املتقدمة ،وتر�سيخ

التقدم ،والتفاعل مع اجلهات امل�ؤثرة.
ي�أتي ذلك يف �إط��ار �سعينا املتوا�صل �إىل
خلق حلول جديدة حتدث �أث��را �إيجابيا
وط ��وي ��ل الأم � ��د ع �ل��ى الأم � ��ن العاملي.
ومتا�شياً مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف
دول��ة الإم� ��ارات نحو تعزيز اال�ستثمار
يف تقنيات امل�ستقبل ،ن�سعى كذلك �إىل
توفري بيئة منا�سبة لالبتكار والأمان
والت�صنيع الفائق لتحقيق هذا الهدف
امل�ن���ش��ود .وت��رك��ز امل��ذك��رة م��ع جمموعة
التكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة “ايدج” ،على
م���ش��ارك��ة �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات والتعاون
العاملي يف �صناعة التكنولوجيا املتقدمة،
وع �ق��د احل� � � ��وارات و�إط� �ل ��اق امل� �ب ��ادرات
والفعاليات التي ت�ساهم يف تبادل املعرفة
وتوظيف فر�ص جديدة لر�سم م�ستقبل

�أف�ضل .اجلدير بالذكر� ،أن م�ؤ�س�سة القمة
ال�ع��امل�ي��ة للحكومات ال�ت��ي مت �إطالقها
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل”  ،ت���ش�ك��ل م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة رائ� ��دة
ل�ت�ب��ادل الأف �ك��ار ح��ول جم ��االت تطوير
ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي ،وت ��أث�ي�ر االبتكارات
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال بناء
�شبكة وا�سعة النطاق تربط بني القادة
وامل���س��ؤول�ين م��ن ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل ��ا� ��ص ،وت�ست�ضيف جم�م��وع��ة من
الور�ش واجلل�سات واملبادرات ال�ستعرا�ض
�أحدث االجتاهات و�أف�ضل املمار�سات يف
قيادة احلكومات ،وتقدمي حلول مبتكرة
ال�ستباق التحديات.

حمرية ال�شارقة ت�ستقطب واحدة من �أكرب �شركات ال�صلب والتعدين

•• ال�شارقة-وام

�أعلنت هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية يف ال�شارقة عن
ا�ستقطابها �شركة “ ار�سيلور ميتال بروجكت�س “ التابعة
لل�شركة العاملية ار�سيلور ميتال ج��روب واح��دة من �أكرب
ال�شركات الرائدة حول العامل يف جمال ال�صلب والتعدين
وذلك من خالل ا�ستحواذ ال�شركة على �أحد م�صانع �إنتاج
أرا�ض
الأنابيب والطالء يف املنطقة �إىل جانب �إ�ستئجارها ل ٍ
لي�صل �إجمايل م�ساحة �إ�ستثمارها �إىل  1,38مليون قدم
مربع وبقيمة تقدر بـ 60مليون درهم كمرحلة �أوىل و30
مليون درهم كمرحلة الحقة.
ج��اء �إع�ل�ان ال�شركة ع��ن ا�ستثماراتها يف املنطقة احلرة

باحلمرية من خالل توقيع مذكرة تفاهم وقعها �سعادة
�سعود �سامل املزروعي مدير هيئة املنطقة احلرة باحلمرية
ويوهان�س دي �شرايفر الرئي�س التنفيذي ملجموعة ار�سيلور
ميتال بح�ضور م�س�ؤولني ومديرين من اجلانبني.
ومبوجب مذكرة التفاهم �ستقدم ال�شركة حلو ًال مبتكرة
وخدمات كاملة وم�ستدامة يف جمال �صناعة ال�صلب عرب
ثالثة خطوط �أعمال تتعلق بحلول الأ�سا�سات وم�شاريع
الطاقة ال�شم�سية وم�شاريع الطاقة حلول الطالء املقاوم
ل�ل�ت��آك��ل �إ� �ض��اف��ة �إىل خ�ط��وط لإن �ت��اج �أن��اب �ي��ب ن�ق��ل املياه
والبنية التحتية الأكمام والإن�شاءات .و�أك��د �سعادة �سعود
�سامل امل��زروع��ي �أهمية ا�ستقطاب كيان عريق ومرموق
م�ث��ل جم�م��وع��ة ار��س�ي�ل��ور م�ي�ت��ال للإ�ستثمار يف املنطقة

وال��ذي �سي�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل القطاع ال�صناعي يف
�إم ��ارة ال�شارقة وم��ن �ش�أنه �أن يُ�شجع امل�ستثمرين على
�إط�لاق م�شاريع حيوية جديدة يف امل�ستقبل ال�سيما و�أن
دولة الإمارات العربية املتحدة و �إمارة ال�شارقة بالتحديد
تخطو م�سرعة يف التعايف االقت�صادي وتهيئة بيئة الأعمال
خا�ص ًة و�أن عدداً كبرياً من ال�شركات القائمة وامل�ستثمرين
اجلدد يتطلعون �إىل م�ستوى جديد من الدعم .
وا�شار �إىل ان ال�شارقة ر�سخت مكانتها و�أهميتها كوجهة
�إ�ستثمارية و�إقت�صادية �إقليمية مف�ضلة نظراً ملا تتمتع
به من �إمكانات تناف�سية عاملية يف ظل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة
والتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن حم �م��د ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى

حاكم ال�شارقة .و�أ�شار املزروعي �إىل �أن ا�ستقطاب �شركة
ار��س�ي�ل��ور م�ي�ت��ال ب��روج�ك�ت����س �سي�شكل ع�لام��ة ف��ارق��ة يف
توجهات املنطقة نحو حتقيق متطلبات اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و�إلتزاماتها
وجهودها يف امل�ساهمة بتحقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام
يف ال�شارقة كون ال�شركة تتبع لواحدة من �أك�بر �شركات
احلديد وال�صلب حول العامل كما يظهر هذا اال�ستثمار
بالوقت ذاته ثقة امل�ستثمرين يف املنطقة نظراً للم�ستوى
العايل من اخلدمات املقدمة و�إلتزامها مبعايري ال�سالمة
واجل��ودة ويعك�س املكانة املتميزة لها وال�ت��ي غ��دت اليوم
قاعدة رئي�سية لل�صناعات الثقيلة واملتو�سطة تق�صدها
ال�شركات العاملية املعروفة.

 8مبادرات جلمارك دبي يف جيتك�س لزيادة التجارة وحماية املجتمع

•• دبي-وام

تطلق جمارك دبي  8مبادرات ذكية حتت
��ش�ع��ار جت ��ارة رق�م�ي��ة �آم �ن��ة وم���س�ت��دام��ة يف
�أ��س�ب��وع جيتك�س للتقنية ال��ذي يعقد من
� 17إىل � 21أكتوبر اجلاري .
ت�سلط الدائرة ال�ضوء من خالل من�صتها
امل�شاركة يف املعر�ض رقم  S3-B1يف قاعة
ال���ش�ي��خ ��س�ع�ي��د  3ع�ل��ى �أح� ��دث خدماتها
وتقنياتها الرقمية لزيادة التجارة وحماية
امل�ج�ت�م��ع ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ع��زي��ز جتربة
امل�سافرين.
و�ستقدم ال��دائ��رة ل�ل��زوار جتربة االطالع
ع�ل��ى الآل� �ي ��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال��ذك �ي��ة وهي
� �س �ي��ارات ك �ه��رب��ائ �ي��ة م �ت �ط��ورة ت�ستخدم
ك��دوري��ات تفتي�ش على ط��ول جم��ري خور
دبي ومرف�أ ديرة وميناء احلمرية مب�سافة
ت �ق ��در ب� �ح ��وايل  14ك �ي �ل��و م�ت�ر وتعمل
ب��ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وك��ذل��ك الغوا�صة
اجلمركية االبتكار الفريد من نوعه الذي
ميكن املفت�شني م��ن احل�صول على �صور
وفيديوهات ثالثية الأبعاد عالية اجلودة

ل �ب��دن ال���س�ف�ي�ن��ة حت��ت امل� ��اء ح �ي��ث لديها
ال �ق��درة على ال�غ��و���ص مل�سافة  98قدماً.
و�ستطلق جمارك دب��ي مبادراتها املحدثة
ومنها غرفة املناولة الذاتية  I- boxالتي
تواكب التطور ال�سريع لإمارة دبي يف خدمة
امل�سافرين وت�سريع اخلدمات اللوج�ستية
وامل�ن��اول��ة للب�ضائع الثمينة وتتميز هذه
امل �ب ��ادرة بخ�صائ�ص ال��دف��ع الإلكرتوين
لر�سوم التخزين و نظام تتبع لل�صناديق
ع ��ن ط ��ري ��ق غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات و �سرعة
ت�سليم مقتنيات العمالء وع��دم ا�ستخدام
الأوراق .كما �سيتم عر�ض م�شاريع طاولة
التفتي�ش الذكية و الإف�صاح املبكر الذكي
 I-Declareو برنامج التفتي�ش الذكي
–  SIMAو املوقع االلكرتوين يف حلته
اجل��دي��دة و من�صة ال�ت�ج��ار االلكرتونيــة
.E-Commerce
وحول م�شاركة الدائرة يف �أ�سبوع جيتك�س
ل �ل �ت �ق �ن �ي��ة ق � ��ال �� �س� �ع ��ادة �أح � �م ��د حمبوب
م�صبح الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوانئ
واجل �م��ارك واملنطقة احل��رة امل��دي��ر العام
جلمارك دبي �إن جمارك دبي تقوم بتطوير

م���ش��اري�ع�ه��ا ال��رق�م�ي��ة وحت���س�ين براجمها
ل�ت��واك��ب م�ستهدفات م���ش��اري��ع اخلم�سني
بهدف زيادة العائدات التجارية وا�ستدامة
النمو يف االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي  ،م ��ؤك��داً �أن
ال �ن �� �س �خ��ة الـ 41م ��ن م �ع��ر���ض جيتك�س
للتقنية تكت�سب �أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة و متثل
ف��ر� �ص��ة م�ه�م��ة ل �ع��ر���ض جت� ��ارب و�أنظمة
ج� � �م � ��ارك دب� � ��ي ال � ��رائ � ��دة
ل �ت��زام �ن �ه��ا م ��ع معر�ض
�إك�سبو  2020دبي حيث
جت �م��ع ن �� �س �خ��ة املعر�ض
هذا العام نخبة من قادة
التكنولوجيا وال�شركات
النا�شئة وكبار الالعبني
يف القطاع و�سيتم الرتكيز
ع � �ل ��ى �أح � � � � ��دث تقنيات
ال � ��ذك � ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي
وات � � � �� � � � �ص� � � ��االت اجل � �ي� ��ل
اخل� ��ام � ��� ��س واحل ��و�� �س� �ب ��ة
ال �� �س �ح��اب �ي��ة والبيانات
ال�ضخمة والأمن الرقمي
وت�ق�ن�ي��ات ال �ب �ل��وك ت�شني

والتكنولوجيا املالية .و�أ�ضاف نتطلع للقاء
جمموعة كبرية من اخلرباء واملتخ�ص�صني
وم��زودي احللول وامل�ستثمرين وقطاعات
الأع� � �م � ��ال م ��ن خم �ت �ل��ف �أرج � � � ��اء ال �ع��امل
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال �ه �ي �ئ��ات الدبلوما�سية
الأج �ن �ب �ي��ة ح �ي��ث مي �ث��ل ج�ي�ت�ك����س من�صة
مثالية لتبادل الر�ؤى حول دور التحوالت
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة يف
ت�سهيل ممار�سة

الأع�م��ال كما ميثل املعر�ض فر�صة مهمة
ال� �س �ت �ع ��را� ��ض الإج � � � � � ��راءات واخل� ��دم� ��ات
اجلمركية الذكية التي تقدمها جمارك
دبي للزوار و�أ�صحاب ال�شركات وامل�شاريع
التجارية والقطاعات املرتبطة بها حملياً
وعامليا.

ا�ستعر�ض �سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئي�س
جمل�س �إدارة غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة �أب��وظ�ب��ي م��ع �سعادة ك��ارل��و���س ما�سا
جونيور  -حاكم والية بارانا الربازيلية والوفد املرافق له ،فر�ص وجماالت
التعاون التجاري واال�ستثماري بني قطاعات الأع�م��ال يف �إم��ارة �أبوظبي
ووالية بارانا الربازيلية.
و�أكد علي بن حرمل-خالل اللقاء الذي عقد مبقر جناح القيادة يف معر�ض
�إك�سبو دبي � - 2020أن الربازيل تعترب من ال�شركاء التجاريني املهمني
بالن�سبة لإم��ارة �أبوظبي ودول��ة الإم ��ارات ب�شكل ع��ام ،كما �أن الإمكانيات
االقت�صادية وال�ق��درات الطبيعية التي ميتلكها البلدان ال�صديقان تفتح
املجال وا�سعاً لزيادة امل�شاريع امل�شرتكة وتعزيز اال�ستثمارات الإماراتية
يف الأ��س��واق الربازيلية ،ال�سيما يف والي��ة بارانا التي تعد من �أغنى مدن
الربازيل و�أرقاها.
و�أكد الظاهري �أن غرفة �أبوظبي تعمل على ت�شجيع امل�ستثمرين وال�شركات
يف الإمارات على دخول �أ�سواق الربازيل واال�ستثمار فيها و�إقامة امل�شروعات
يف �إط��ار جهودها لتوفري فر�ص ا�ستثمارية جديدة لل�شركات الوطنية يف
الأ�سواق العاملية.
و�شدد على �أن الغرفة على �أمت اال�ستعداد للتعاون والتعريف مبناخ الأعمال
والفر�ص التجارية التي يوفرها اجلانبان ،وتن�سيق العمل لتبادل الوفود
التجارية وامل�ع�ل��وم��ات ،التي تفيد امل�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال يف �إمارة
�أبوظبي ووالي��ة بارانا الربازيلية ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه خدمة امل�صالح
امل�شرتكة.
كما قدم نبذة عن خمتلف اجلهود امل�ستمرة التي توفرها حكومة �أبوظبي
لت�سهيل ممار�سة الأعمال ومنوها ،بالإ�ضافة �إىل كم املحفزات االقت�صادية
التي طرحتها جلذب اال�ستثمارات الأجنبية والعقول والكفاءات يف الإمارة
لتزيد من تناف�سية �أبوظبي �إقليمياً ودولياً.
من جانبه �أ�شاد �سعادة كارلو�س ما�سا جونيور با�ستعداد الغرفة لتقدمي
كافة الإمكانيات املتاحة لدفع جماالت التعاون التجاري واالقت�صادي مع
والي��ة بارانا ..و قام بالتعريف ب�أهم القطاعات االقت�صادية التي حتظى
بها واليته من م�صانع ومناجم احلديد ،بالإ�ضافة �إىل �صناعة طائرات
الهليكوبرت ،وغريها من القطاعات احليوية.
و�أعرب حاكم بارانا الربازيلية عن �سعادته بتواجده يف �إك�سبو دبي ، 2020
مبدياً انبهاره ب�إجنازات دولة الإمارات ونظرتها امل�ستقبلية يف �شتى املجاالت
التنموية .و دعا غرفة �أبوظبي وامل�ستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيني
ل��زي��ارة بلده واالط�ل�اع ع��ن ق��رب على الفر�ص اال�ستثمارية ال�سانحة يف
العديد من القطاعات وخا�صة قطاع الطاقة الهيدرو�إلكرتونية ،وقطاع
الزراعة والأمن الغذائي.

تقرير لدبي للم�ستقبل :الهيدروجني
بديل منا�سب مل�صادر الطاقة التقليدية

•• دبي -وام

�أك��د تقرير �أ�صدرته م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل بالتعاون مع وزارة الطاقة
والبنية التحتية ووزارة التغري املناخي والبيئة وهيئة كهرباء ومياه دبي،
بعنوان “الهيدروجني من اخليال �إىل احلقيقة”� ،أهمية �إعداد ا�سرتاتيجيات
م�ستقبلية متكاملة يف دولة الإمارات لإنتاج طاقة الهيدروجني وتخزينها
وا�ستخدامها مبا يعود ب�أثر �إيجابي على زيادة ن�سبة �إنتاج الطاقة النظيفة
واملتجددة ،وتقليل انبعاثات الكربون يف ال�صناعات الثقيلة ،ودعم قطاعات
النقل والطريان وال�شحن البحري وغريها من القطاعات التي تتطلب
ا�ستهالك الكثري من الطاقة.
وا�ستعر�ض التقرير �أب��رز التوجهات املحلية والإقليمية والعاملية يف �إنتاج
وا�ستهالك الطاقة ،و�أهم التقنيات احلديثة التي يتم تطويرها وتوظيفها
يف جم��ال �إن �ت��اج ال�ه�ي��دروج�ين وت�ع��زي��ز ك�ف��اءت��ه وا��س�ت��دام��ة ا�ستخداماته
املتنوعة يف خمتلف املجاالت ،و�سبل ت�شجيع م�ستهلكي الطاقة على �إتباع
طرق جديدة تغري من نظرتهم التقليدية يف جمال الطاقة.
كما تطرق التقرير �إىل �أبرز الإمكانات الواعدة التي يوفرها غاز الهيدروجني
كونه م�صدراً م�ستداماً لإنتاج الطاقة ،و�أهم تطبيقاته احلالية وامل�ستقبلية،
وط��رق �إنتاجه وتخزينه وا�ستخدامه� ،إ�ضافة �إىل ت�أثرياته الإيجابية يف
احلفاظ على البيئة والتقليل من خماطر التغري املناخي يف ظل الزيادة
امللحوظة يف الطلب على الهيدروجني خالل ال�سنوات الأخرية.
ومت ا�ستعرا�ض خمرجات التقرير خالل جل�سة حوارية ا�ست�ضافتها م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل بح�ضور ممثلني عن وزارة الطاقة والبنية التحتية ،ووزارة
التغري املناخي ،والبيئة وهيئة كهرباء ومياه دبي ،وم�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
وجامعة خليفة و�شركة �سيمنز العاملية.

جمل�س �إدارة غرفة الفجرية يعتمد
م�شروع جائزة التميز االقت�صادي

•• الفجرية -وام

اعتمد جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرية م�شروع جائزة الفجرية
للتميز االق�ت���ص��ادي يف اط��ار م�ساعي الغرفة ال��رام�ي��ة �إىل تعزيز مكانة
�إم��ارة الفجرية اقت�صاديا من خالل خلق بيئة جاذبة لال�ستثمار وداعمة
للأن�شطة االنتاجية .
ج��اء ذل��ك خ�لال االجتماع ال��دوري احل��ادي ع�شر ملجل�س االدارة برئا�سة
ال�شيخ �سعيد بن �سرور ال�شرقي رئي�س املجل�س يف مقر الغرفة .
و�أك��د �سعادة �سلطان جميع الهندا�سي مدير ع��ام الغرفة �أهمية جوائز
التميز كمفتاح لنمو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية وال�صناعية واخلدمية
من خالل حتفيزها على الإبداع والأداء امل�ؤ�س�سي املتميز لرتجمة الر�ؤية
احلكيمة لـ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية ب�ش�أن م�سرية حتقيق التنمية امل�ستدامة بالإمارة.
و�أو�ضح �أن اطالق اجلائزة يهدف اىل تعزيز ثقافة اجل��ودة والتميز لدى
�شركات وم�ؤ�س�سات قطاع الأعمال ودع��م امل�ب��ادرات واملمار�سات التي تعزز
التميز امل�ؤ�س�سي وتعظيم دورها يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية اىل جانب
االرتقاء ب�أداء امل�شاريع واملن�ش�آت يف كل القطاعات االقت�صادية .
و�أ��ش��اد الهندا�سي بنجاح برنامج الدبلوم املهني للتجارة وري��ادة الأعمال
ال��ذي نظمته الغرفة م��ؤخ��راً للدفعة الأوىل من رواد ورائ ��دات الأعمال
وما حظي به من اهتمام كبري يف او�ساط ال�شباب م�شريا اىل �أن املجل�س
وجه با�ستمرار الربنامج لإكمال تدريب الدفعات الأخرى امل�ستهدفة من
اجمايل � 100شخ�ص من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .
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 1.928تريليون درهم حجم الودائع
امل�صرفية يف الإمارات بنهاية �أغ�سط�س

•• �أبوظبي-وام

�أعلن م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي عن ارت�ف��اع �إجمـــايل الودائع
امل�صرفية لدى البنوك العاملة يف الدولة بن�سبة  0.7%من تريليون و915.1
مليار درهم يف نهاية يوليو � 2021إىل تريليون و 928.7مليار درهم يف نهاية
�شهر �أغ�سط�س  2021وذل��ك نتيجة زي��ادة بن�سبة  0.6%يف ودائ��ع املقيمني
وزيادة بن�سبة  1.5%يف ودائع غري املقيمني.
وارت�ف�ع��ت ودائ��ع املقيمني ب�سبب زي��ادة بن�سبة  4.6%يف ودائ��ع القطاع العام
“اجلهات ذات ال�صلة باحلكومة” وزيادة بن�سبة  0.6%يف ودائع القطاع اخلا�ص
على الرغم من انخفا�ض ودائع القطاع احلكومي وودائ��ع امل�ؤ�س�سات املالية غري
امل�صرفية بن�سبة و 1.0%و12.1%على التوايل.
وارتفع عر�ض النقد “ن ”1بن�سبة  1.1%من  653.9مليــــار درهـــــم يف نهاية
�شهر يوليو � 2021إىل  661.1مليـــــار درهم يف نهايــة �شهر �أغ�سط�س 2021
يف حني ارتفع عر�ض النقـد “ن ”2بن�سبة  0.7%من تريليون و 477.9مليار
درهم  1477.9يف نهاية �شهر يوليو � 2021إىل تريليون و 487.8مليار درهم
يف نهايــة �شهر �أغ�سط�س .2021
كما ارتفع عر�ض النقـــد “ن ”3بن�سبة  0.3%من تريليون و 775.0مليار درهم
يف نهايـــــة �شهر يوليو � 2021إىل تريليون و 780.7مليار درهم فـــي نهايـة �شهر
�أغ�سط�س  .2021ويعزى االرتفاع يف عر�ض النقد “ن ”1لزيادة مبقدار 9.7
مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة على الرغم من انخفا�ض مبقدار  2.5مليار
درهم يف النقد املتداول خارج البنوك ،ويعود االرتفاع يف عر�ض النقد “ن� ”2إىل
زيادة “ن ”1وارتفاع مبقدار  2.7مليار درهــــم فـــي الودائــــع �شبة النقديــــــة ،فيما
يعزى االرتفاع يف عر�ض النقد “ن� ”3إىل ارتفاع عر�ض النقد “ن ”1و”ن”2
على الرغم من انخفا�ض يف الودائع احلكومة مبقدار  4.2مليار درهــــم.
وارتفعت القاعدة النقدية بن�سبة  1.8%وذل��ك من  436.9مليار دره��م يف
نهاية يوليو � 2021إىل  444.7مليار درهم يف نهاية �أغ�سط�س .2021
ج��اء ذل��ك نتيجة الرت�ف��اع بن�سبة  68.5%يف احل�سابات اجل��اري��ة وااليداعات
لليلة واحدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،على الرغم من انخفا�ض بن�سبة
 2.6%و 16.2%و 1.5%يف النقد امل�صدر وح�ساب االحتياطي و�شهادات
الإيداع واالذونات النقدية على التوايل.
وبلغ �إجمالــــي الأ�صـــــول امل�صرفية �شامال  3.228.5تريليون درهـــــم يف نهايــــــة
�شهر �أغ�سط�س  .2021وارتفع اجمايل االئتمان امل�صريف بن�سبة  0.2%تريليون
و 768.6مليار درهم يف نهاية �شهر يوليو � 2021إىل تريليون و 771.4مليار
دره��م يف نهاية �شهر �أغ�سط�س  2021وذل��ك نتيجة تزايد بن�سبة  0.3%يف
االئتمان املحلي على الرغم من انخفا�ض بن�سبة  0.8%يف االئتمان الأجنبي.
ويعزى االرتفاع يف االئتمان املحلي �إىل زيادة بن�سبة  0.6%و 0.3%و4.5%
يف االئتمان املمنوح للقطاع احلكومي واالئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص واالئتمان
املمنوح امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية على التوايل مقابل انخفا�ض االئتمان
املمنوح للقطاع العام “اجلهات ذات ال�صلة باحلكومة” بن�سبة .0.3%

وزارة املالية ت�شارك يف «جيتك�س » 2021

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة املالية �أم�س عن م�شاركتها �ضمن من�صة احلكومة االحتادية يف
الدورة الـ 41من �أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2021واملقرر عقدها يف الفرتة
م��ن � 17إىل � 21أك�ت��وب��ر اجل ��اري يف
مركز دبي التجاري العاملي .وتهدف
م�شاركة الوزارة �إىل تعريف اجلمهور
ب�أحدث احللول الإلكرتونية والذكية
و�أف�ضل املمار�سات التي تعتمدها يف
امل �ج��ال ال�ت�ق�ن��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بناء
��ش��راك��ات ج��دي��دة خ�صو�صاً يف قطاع
التكنولوجيا املالية ،واالط�ل�اع على
متطلبات املتعاملني ومالحظاتهم
ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر ل�لارت �ق��اء مب�ستوى
ك� �ف ��اءة وج� � ��ودة و� �س��رع��ة اخل ��دم ��ات
امل�ق��دم��ة .و�أ� �ش��ارت ال� ��وزارة �إىل �أنها
�ستطلق خالل �أ�سبوع جيتك�س للتقنية
م�شاريع ومبادرات ذكية و�إلكرتونية
مبتكرة تواكب �أحدث تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة والتقنيات الإحاللية مثل الذكاء اال�صطناعي ،والبلوك
ت�شني ،و�إنرتنت الأ�شياء وغريها ،وذلك ان�سجاماً مع جهودها لتعزيز �سعادة
املجتمع من الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية بخدمات �إلكرتونية
وذكية متوا�صلة ومت�صلة يف كل الأوق��ات و�أينما ك��ان��وا ،مبا يتما�شى مع
م�ستهدفات ا�سرتاتيجية الإم��ارات للذكاء اال�صطناعي  2031وحتقيقاً
لأه��داف مئوية الإم��ارات  .2071و�أك��دت �سعادة مرمي الأم�يري الوكيل
امل�ساعد لقطاع الإدارة املالية �أهمية امل�شاركة يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية
 ،2021ال��ذي يتزامن م��ع معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي احل��دث العاملي
الأول من نوعه بال�شرق الأو�سط ،واحتفاالت الدولة بالذكرى اخلم�سني
لت�أ�سي�سها ،حيث �سيوفر املعر�ض من�صة مثالية لتبادل �أف�ضل التجارب
وامل �م��ار� �س��ات يف جم��ال ال�ت�ح��ول ال��رق �م��ي ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن �أب ��رز احللول
والتقنيات احلديثة والذكية التي ت�ساعد يف التكيف ال�سريع مع املتغريات
العاملية املت�سارعة والتحديات امل�ستقبلية والإعداد للتحول الفاعل وامل�ستدام
للخم�سني عاماً املقبلة.

فينتك �أبوظبي ي�ست�ضيف نخبة
من املتحدثني يف دورته املقبلة

•• �أبوظبي-وام

�أعلن �سوق �أبوظبي العاملي ،املركز املايل الدويل يف �أبوظبي ،عن قائمة املتحدثني
يف ال� ��دورة اخل��ام���س��ة م��ن م�ه��رج��ان فينتك �أب��وظ �ب��ي،احل��دث الأب� ��رز يف جمال
التكنولوجيا املالية يف املنطقة ،الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،يف الفرتة من � 22إىل 24
نوفمرب املقبل .وي�شهد احلدث بن�سخته الهجينة هذا العام جدول فعاليات حافل
باجلل�سات احلوارية والنقا�شات والكلمات الرئي�سية مب�شاركة �أكرث من  120من
رواد القطاع ،لت�سليط ال�ضوء على موا�ضيع هامة كت�سارع التوجه نحو اخلدمات
املالية الرقمية واال�ستدامة خ�صو�صاً يف ظل اجلائحة العاملية .وت�شمل قائمة
امل�شاركني يف املهرجان لهذا العام نخبة من املتحدثني وتت�ضمن عناوين اجلل�سات
التي �سيقدمها املهرجان “ :املرونة يف مواجهة الأزمات” و “جتربة العمل الهجني
ال�شاملة” و “�أهمية رواي��ة الق�ص�ص يف االبتكار” و “ملاذا يعترب املهند�سون هم
امل�صرفيون اجلدد” و “كيفية بناء بنك” و”عمالت التوكن والعمالت اجلديدة”
و”�أ�سرار �إطالق م�شروع تكنولوجيا مالية” و”م�ستقبل امل�شهد الرقمي اجلديد».

انطلقت يف دبي �أم�س �أعمال الدورة الثامنة
م��ن “معر�ض وم ��ؤمت��ر ال���ش��رق الأو�سط
لل�سكك احل��دي��دي��ة  ”2021ال�ت��ي تقام
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة .افتتح املعر�ض وامل�ؤمتر
م �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل ب ��ن حم �م��د ف� ��رج فار�س
امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية
بح�ضور معايل املهند�س �صالح بن نا�صر
اجل��ا��س��ر وزي��ر النقل يف اململكة العربية
ال�سعودية ومعايل كري�س هيتون هاري�س
وزي ��ر ال�ن�ق��ل يف امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ومعايل
ك�م��ال ب��ن �أح�م��د حممد وزي��ر املوا�صالت
واالت���ص��االت يف مملكة البحرين و�سعادة
املهند�س ��ش��ادي ملك الرئي�س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة االحت � ��اد ل �ل �ق �ط��ارات وع� ��دد من
امل�س�ؤولني واملعنيني بقطاع النقل �إقليمياً
وعاملياً .وتربز الأهمية املتنامية للمعر�ض
وامل ��ؤمت��ر  -ال ��ذي تنظمه وزارة الطاقة
والبنية التحتية وي�ستمر يومني يف فندق
“انرتكونتتنتال في�ستيفال �سيتي دبي
“مب�شاركة وح���ض��ور �أك�ث�ر م��ن 4000
م�شارك و 300عار�ض و 200متحدث -
كونه يعد من�صة فريدة ل�صناعة ال�سكك
احلديدية الإقليمية وفر�صة ال�ستك�شاف
التقنيات اجلديدة ونقطة التقاء حمورية
للتخطيط مل�ستقبل هذه ال�صناعة.
وق ��ال م �ع��ايل �سهيل امل ��زروع ��ي يف كلمته
الإف �ت �ت��اح �ي��ة �إن ه ��ذا امل �ع��ر���ض وامل�ؤمتر
ي�شكل من�صة رائ��دة للتعاون لدعم قطاع
النقل وتعزيز اجلهود املبذولة للت�صدي
للتحديات املتعلقة به ب�إعتباره ذا �أهمية
حيوية للتنمية امل�ستدامة وتظاهرة دولية
مهمة يف جمال تكنولوجيا النقل وجتمعاً
عاملياً للمتخ�ص�صني يف جمال املوا�صالت
وح� ��رك� ��ة ال �ت �ن �ق��ل ح �ي ��ث � �س �ي �ت��م خالله
مناق�شة وعر�ض �أح��دث ما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا يف جم��االت البنية التحتية
لإن�شاء �شبكة ال�سكك احلديدية و�أنظمة
املوا�صالت املختلفة.
ورح� ��ب م�ع��ال�ي��ه ب��امل���ش��ارك�ين يف املعر�ض
وامل�ؤمتر متمنيا �أن يحقق �أف�ضل النتائج
وتبادل وجهات النظر وامل�ساهمة يف تعزيز
منظومة النقل  ،م�ؤكدا �أن م�ستقبل التنقل
على م�ستوى العامل يفر�ض علينا حتديات
كبرية تتمثل يف تطويع الأنظمة احلديثة
للظروف املحلية �شاملة البنية التحتية
القائمة و�إدراك ت�أثري الأنظمة احلديثة
على التخطيط والن�سيج احل�ضري للمدن
وت ��أم�ين الإن �ت �ق��ال ال�سل�س م��ن الأنظمة
التقليدية �إىل الأمناط احلديثة يف التنقل
 .و�أ�ضاف معايل �سهيل املزروعي ان دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع ��ززت قطاع
ال�سكك احلديدية ب�شكل كبري على كافة
امل�ستويات املحلية والإق�ل�ي�م�ي��ة والعاملية

اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لتحقيق احل �ي��اد املناخي
يف ع��ام ..2050و�سيوفر التنقل الذكي
متعدد ال��و��س��ائ��ط قيمة م�ضافة جديدة
للم�ستويات الإق�ت���ص��ادي��ة والإجتماعية
والبيئية �إ�ضافة �إىل ال�سالمة املرورية..
فيما �سي�ساهم تطبيقه يف الإم ��ارات �إىل
خف�ض التلوث وزيادة الإنتاجية وانخفا�ض
حوادث الطرق وزيادة ر�ضا ال�سكان.
وق � ��ام م �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل امل� ��زروع� ��ي بجولة
يف امل �ع��ر���ض امل���ص��اح��ب ل�ل�م��ؤمت��ر برفقه
امل�س�ؤولني وال�ضيوف اطلع خاللها على
�أب��رز الأجنحة امل�شاركة و�أه��م ما تطرحه
م��ن ح�ل��ول واب �ت �ك��ارات يف جم ��االت النقل
امل�ستدامة واملركبات ذ اتية القيادة والنقل
اجلماعي وال�سكك احل��دي��دي��ة وم��ا تقوم
بتنفيذه من م�شروعات يف هذا الإطار.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال �� �ش ��ادي م �ل��ك الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الإحتاد للقطارات :ت�أتي
م�شاركتنا يف “معر�ض وم ��ؤمت��ر ال�شرق
الأو� �س��ط لل�سكك احل��دي��دي��ة “ 2021
ب�إعتبارنا املطور وامل�شغل ل�شبكة ال�سكك
احلديدية الوطنية يف دولة الإمارات ومبا
ين�سجم مع م�ستهدفاتنا الرامية للتعريف
ب��ال�ف��وائ��د الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة والإقت�صادية
والإجتماعية التي يوفرها م�شروع “قطار
الإحتاد” �إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على
�آخ� ��ر م �� �س �ت �ج��دات امل �� �ش��روع وم ��ا حققته
ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية .
و�أ�ضاف �أن امل�شروع يوا�صل حتقيق املزيد
من التقدم على �صعيد الأعمال الإن�شائية
للمرحلة ال�ث��ان�ي��ة ك��ان �آخ��ره��ا ا�ستكمال
الأع�م��ال الإن�شائية للحزمة “�أ” وحجز
م��ن  40باملائة م��ن �سعة النقل ال�سنوية
ل�ل���ش�ب�ك��ة وال �ت��ي ��س�ت���ص��ل ع �ن��د ا�ستكمال
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن امل �� �ش��روع �إىل 60
م�ل�ي��ون ط��ن م��ن الب�ضائع ��س�ن��وي�اً وذلك
م��ن خ�ل�ال الإت �ف��اق �ي��ات ال �ت �ج��اري��ة التي
�أبرمتها ال�شركة مع نخبة من ال�شركات
امل���س�ت�ف�ي��دة م��ن خ��دم��ات ال�ن�ق��ل بال�سكك
احلديدية م��ؤك��دا �أن كل ه��ذه الإجنازات
ت�ضعنا خطوة �أقرب نحو حتقيق �أهدافنا
يف تطوير �شبكة �سكك ح��دي��دي��ة وطنية
مب�ع��اي�ير ع��امل�ي��ة �آم �ن��ة وف �ع��ال��ة ت �ع��زز من
منظومة النقل واخلدمات اللوج�ستية يف
الدولة واملنطقة .و�أ�شار �شادي ملك �إىل �أن
“معر�ض وم�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لل�سكك
احلديدية” يحظى ب�أهمية ا�سرتاتيجية
ل�شركة االحتاد للقطارات كونه يجمع �أهم
الأط� ��راف املعنية على امل�ستوى الوطني
و�أه��م ال�شركات العاملية لت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى ت��وج�ه��ات ق�ط��اع ال�سكك احلديدية
و�أح��دث التكنولوجيا املُبتكرة يف تطوير
وت�شغيل ال�سكك احلديدية ح��ول العامل
وه��و فر�صة لنا لت�شكيل ��ش��راك��ات هامة
ت�ع��زز م��ن م���س�يرة عملنا يف ت�ط��وي��ر �أحد
�أك�بر م�شاريع البنية التحتية يف الدولة
واملنطقة .

ومت �ث��ل ذل ��ك يف ت��أ��س�ي����س ��ش��رك��ة الإحت ��اد
للقطارات وتخ�صي�ص ميزانية لتطوير
�شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية والتي
�سرتبط بني الإم��ارات ال�سبع كما �ستمتد
لتت�صل م��ع �شبكة دول جمل�س التعاون
اخلليجي والربط بني دول املجل�س.
ولفت �إىل �أن طول �شبكة ال�سكك احلديدية
الوطنية �سي�صل �إىل  1200كيلومرتا
والتي �ست�ساهم يف خف�ض تكاليف ال�شحن
واخ �ت �� �ص��ار ال��وق��ت امل���س�ت�غ��رق يف ال�سفر
وت�ساعد يف ات�ساع التجمعات ال�صناعية
والعمرانية وت��دع��م التطور الإقت�صادي
والإجتماعي والثقايف وخف�ض االنبعاثات
الكربونية بن�سبة ت�تراوح مابني � 70إىل
 80باملائة مقارنة ب�إ�ستخدام ال�شاحنات يف
النقل مو�ضحا �أن دولة الإمارات ت�ستهدف
ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق ال �ت �ع��اون م��ع دول اجل ��وار
وتطوير م�شروعات للنقل تعزز التعاون
العابر للحدود فــي جمال النقل.
و�أكد معاليه �أن حكومة الإم��ارات ملتزمة
بتطوير بنية حتتية للنقل ذات م�ستوى

ع ��ال ب��الإع �ت �م��اد ع�ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية منوها ب��أن دول��ة الإم��ارات طورت
على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية عدداً
م�ت��زاي��داً م��ن امل���ش��اري��ع ال�ط�م��وح��ة للنقل
العام من �شبكات املرتو وال�سكك احلديدية
واحلافالت �إىل جانب �شبكات طرق والتي
ب ��دوره ��ا ت��دع��م ت��وج��ه ال ��دول ��ة ملواجهة
النمو ال�سكاين والعمراين والإقت�صادي
والتجاري وم�ستهدفاتها للخم�سني عاماً
املقبلة وريادتها العاملية .و�أو�ضح معاليه
�أن دول � ��ة الإم� � � ��ارات ت���س�ت�ه��دف مواكبة
امل�ت�غ�يرات امل�ت���س��ارع��ة يف تقنيات �صناعة
النقل امل�ستدام وال�سكك احلديدية وو�سائل
ال �ن �ق��ل اجل �م��اع��ي ح �ي��ث ت��وا� �ص��ل العمل
ال � ��د�ؤوب ل�ت�ح��وي��ل ال�ت�ن�ق��ل �إىل منظومة
من النقل الذكي املتعدد الو�سائط لت�صبح
رائ��دة باملجال وو��ض��ع م��رت�ك��زات �أ�سا�سية
م��ن ال�سيا�سات وال�ق��وان�ين امل��رن��ة املحفزة
ل�ل�ت�ح��ول ال�ت��دري�ج��ي وت���ش�ج�ي��ع قطاعات
الدولة والقطاع اخلا�ص على الإ�ستثمار
يف النقل ال��ذك��ي ع�بر خلق بيئة حا�ضنة

مب �ي��زات وح��واف��ز م �ت��وازن��ة الأم� ��ر الذي
ي��دع��م امل �ب ��ادرة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة لتحقيق
احل�ي��اد امل�ن��اخ��ي يف الإم� ��ارات بحلول عام
 .2050وذك ��ر �أن الإم � ��ارات ت�سعى من
خ�لال العمل امل�شرتك �إىل ت�أ�سي�س بنية
حتتية للمركبات ذاتية القيادة اجلديدة
وف��ق �أف���ض��ل امل�ع��اي�ير امل�ستقبلية وكذلك
و�ضع �إطار ت�شريعي ملنظومة التنقل ذاتي
ال�ق�ي��ادة وف��ق م �ب��ادرات ن��وع�ي��ة ا�ستباقية
تدعم االنتقال ب�سال�سة للخم�سني عاماً
املقبلة وت��ر��س��خ مكانة الإم� ��ارات كنموذج
عاملي رائد يف ذلك املجال.
وقال معايل وزير الطاقة والبنية التحتية
�إن الإ� �س �ت��دام��ة م�ف�ت��اح الإ� �س �ت �م��راري��ة يف
ق �ط��اع ال�ن�ق��ل والآن ح ��ان ال��وق��ت للعمل
امل�شرتك لت�صميم التنقل بال�شكل الذي
يدعم الإ�ستدامة البيئية و�أهداف التنمية
امل���س�ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال اع�ت�م��اد التقنيات
الكهربائية والهيدروجينية ..ون�ح��ن يف
دول ��ة الإم � ��ارات �أخ��ذن��ا يف احل���س�ب��ان هذا
امل� �ج ��ال احل� �ي ��وي ع �ن��د � �ص �ي��اغ��ة امل� �ب ��ادرة

القطاع منذ �سبعينيات القرن الع�شرين،
ومتثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح
نحو ثلثي هذا الن�سبة.
و ق��ال غ��ران��ت ت��وخ�تن ،مدير فعاليات
امل �ج �م��وع��ة ب��ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة لطاقة
امل���س�ت�ق�ب��ل �إن ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة لطاقة
امل���س�ت�ق�ب��ل حت�ت���ض��ن م �ع��ر���ض الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ��ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة متكاملة
للمناخ والبيئة والطاقة املتجددة ،ت�ضم
�إىل ج��ان��ب امل �ع��ر���ض جم�م��وع��ة �أخ ��رى
م��ن املنتديات وامل�ع��ار���ض ،وم��ن املتوقع
�أن ي�ستقطب معر�ض الطاقة ال�شم�سية
ريا من اخلرباء يف هذا القطاع،
عددًا كب ً
�إىل جانب امل�س�ؤولني وممثلي احلكومات
وامل���ش�تري��ن وامل�ط��وري��ن ورواد الأعمال
وامل���س�ت�ث�م��ري��ن ،م��ن الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي والهند
و�شمال �إفريقيا ،حيث �سيتمكنون من
ت �ب��ادل الأف� �ك ��ار وال �ت �ع��رف ع�ل��ى �أف�ضل
امل�م��ار��س��ات والتطبيقات العملية� ،إىل
ج��ان��ب ا� �س �ت �ط�لاع �أح � ��دث االبتكارات
والأنظمة يف جمال الطاقة النظيفة.
و�أق ّرت العديد من احلكومات يف الآونة

الأخ�يرة �أه��دا ًف��ا �صارمة لتبني تقنيات
الطاقة النظيفة ،كما و�ضعت على ر�أ�س
�أول��وي��ات �ه��ا خ�ف����ض ان�ب�ع��اث��ات الكربون
ب�صورة كبرية ،التزامًا مبا رفعته قمة
باري�س للمناخ من تو�صيات .وتت�صدر
الإم� ��ارات اجل�ه��ود الإقليمية والعاملية
ال �� �س��اع �ي��ة �إىل ت�ب�ن��ي ت�ق�ن�ي��ات الطاقة
النظيفة. ،و �أعلنت الإمارات عن �أهداف
طموحة يف ه��ذا اخل�صو�ص ،تتمثل يف
ت��ول�ي��د ن�ح��و ن�صف اح�ت�ي��اج��ات الدولة
ل�ل�ط��اق��ة م��ن م���ص��ادر م�ت�ج��ددة بحلول
ع��ام  ،2050وت��أت��ي الطاقة ال�شم�سية
يف � �ص��دارة ه��ذه امل���ص��ادر ،ويف الإم ��ارات
� ً
أي�ضا و�ضعت �إم��ارة دب��ي لنف�سها هد ًفا
طموحا بتغطية  75%من احتياجات
ً
الإم� ��ارة للطاقة م��ن م���ص��ادر متجددة
ب �ح �ل��ول ال �ع��ام ن �ف �� �س��ه .و�أ�� �ش ��ار تقرير
م ��ؤ� �س �� �س��ة “بلوبريغ” ح� ��ول متويل
�أنظمة الطاقة اجلديدة � BNEFإىل
�أن ت�سارع وترية تنفيذ م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية ��ض�م��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات دول
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا قد
ي�صل ب�إجمايل ما يتم �إنتاجه من طاقة
�شم�سية �إىل  8309ميغاواط بحلول

عام  ،2022كما تقدّر �شركة “فرو�ست
�آند �سوليفان” زيادة حجم اال�ستثمارات
الإ�ضافية يف الطاقة ال�شم�سية باملنطقة
لي�صل �إىل  182.3مليار دوالر �أمريكي
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  .2025وي�ست�ضيف
معر�ض الطاقة ال�شم�سية كبار ال�شركات
واخلرباء العاملني يف هذا القطاع ،بهدف
عر�ض االبتكارات والتقنيات احلديثة،
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي��رك��ز امل �ع��ر���ض على

حمطات الطاقة الكهرو�ضوئية و�أنظمة
ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة امل ��رك ��زة والأل � ��واح
ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة امل ��دجم ��ة وجتهيزات
�أخ ��رى ،مثل ال��وح��دات الكهرو�ضوئية
و�أجهزة التعقب ال�شم�سي وهياكل تثبيت
الأل ��واح والعاك�سات ال�ضوئية و�أنظمة
تخزين الطاقة الكهرو�ضوئية� ،إ�ضافة
�إىل التقنيات اخلا�صة بعمليات حمطات
الطاقة و�صيانتها.

و�سيعمل بنك �أبوظبي الأول يف �إط��ار هذا
االل�ت��زام على دع��م العمالء باال�ست�شارات
وال�ت�م��وي��ل امل�ب�ت�ك��ر ل�ت�ع��زي��ز م�شاركتهم يف
مل خ ��الٍ م��ن الكربون.
ال �ت �ح��ول ن�ح��و ع ��ا ٍ
وي �� �ض ��ع ب �ن ��ك �أب ��وظ � �ب ��ي الأول مفهوم
اال��س�ت��دام��ة يف �صميم �أع�م��ال��ه م��ن خالل
دمج مبادئ احلوكمة البيئية واالجتماعية
وح��وك�م��ة ال���ش��رك��ات يف ثقافته امل�ؤ�س�سية
و�أطر العمل اخلا�صة ب�إدارة املخاطر ،وعرب
دع��م امل�شاريع البيئية واالجتماعية التي

ت�ت��واف��ق م��ع ط�م��وح��ات و�أه � ��داف التنمية
االقت�صادية يف املنطقة .وقد حافظ بنك
�أب��وظ �ب��ي الأول ع�ل��ى م�ك��ان�ت��ه ال ��رائ ��دة يف
قطاع التمويل امل�ستدام ،وبات �أول م�ؤ�س�سة
م���ص��رف�ي��ة يف ال �� �ش��رق الأو� � �س ��ط و�شمال
�أفريقيا ت�صدر �سندات خ�ضراء ،وت�ساهم
يف متويل العديد من م�شاريع اال�ستدامة
بقيمة بلغت �أكرث من  10مليارات دوالر.
وك��ان البنك قد وق��ع على �إع�لان �أبوظبي
للتمويل امل�ستدام ال��ذي ج��اء مب�ب��ادرة من
�سوق �أبوظبي العاملي ،والذي يدعو لإر�ساء
�أ�س�س التمويل امل�ستدام لتحقيق �أهداف
التنمية االقت�صادية طويلة الأج��ل .وبنا ًء
ع�ل�ي��ه ،و� �ض��ع ال�ب�ن��ك �إط� ��ار ع�م��ل التمويل
امل �� �س �ت��دام ل�ت�م��وي��ل امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي حتقق
الفوائد ذات الأبعاد البيئية واالجتماعية.
وت �ق��دي��راً ل �ه��ذه امل �ك��ان��ة امل �م �ي��زة ،مت رفع
ت�صنيف البنك اخلا�ص باحلوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة ال�شركات على م�ؤ�شر
“مورجان �ستانلي كابيتال �إنرتنا�شيونال»
(� )MSCIإىل  ،AAليندرج بذلك �ضمن
ف�ئ��ة “الريادة» .وان �ط�لاق �اً م��ن مكانته
الرائدة على ال�صعيد الإقليمي؛ يقدم بنك
�أبوظبي الأول دعمه لر�ؤية دولة الإمارات
العربية املتحدة لتحقيق احل�ي��اد املناخي
ب�ح�ل��ول ع ��ام  2050ال �ه��ادف��ة �إىل جعل
التنمية امل�ستدامة مرتكزاً لتعزيز القيمة

االقت�صادية وزي��ادة التناف�سية ال�صناعية،
وت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة ال ��دول ��ة ك��وج�ه��ة جاذبة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ارات ،مب��ا ي�ن���س�ج��م م��ع املبادئ
الع�شرة ل��دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
ل�ل�خ�م���س�ين ع��ام �اً امل �ق �ب �ل��ة .وت�ع�ل�ي�ق�اً على
ذلك ،قال �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي
الأول“ :و�ضعت ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة يف ��ص�م�ي��م خططها
وا�سرتاتيجياتها ل�ضمان االزدهار والتطور
االقت�صادي واالجتماعي ،ون�ؤمن �أن جهود
ال �ت �ح �وّل ن �ح��و ع ��امل خ� ��الٍ م ��ن الكربون
�ستعزز من �آفاق حتقيق النمو واالزدهار يف
امل�ستقبل .ومن جانبه ،يقود بنك �أبوظبي
الأول قطاع التمويل امل�ستدام يف املنطقة،
وق ��د ت � �وّج ه ��ذه اجل �ه��ود ب��ان���ض�م��ام��ه �إىل
التحالف امل�صريف خلف�ض �صايف االنبعاثات
الكربونية للعمل مع نخبة من امل�ؤ�س�سات
املالية على م�ستوى العامل لإحداث التغري
الإيجابي وبناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
ال� �ق ��ادم ��ة» .ت ��أ� �س ����س ال �ت �ح��ال��ف امل�صريف
خل �ف ����ض � �ص��ايف ان �ب �ع��اث��ات ال �ك��رب��ون �إىل
ال�صفر من قبل مبادرة التمويل لربنامج
الأمم امل�ت�ح��دة للبيئة ( )UNEP FIيف
�شهر �أب��ري��ل املا�ضي ،وذل��ك بهدف توحيد
جهود امل�ؤ�س�سات امل�صرفية العاملية امللتزمة
مب��وائ�م��ة حم��اف��ظ الإق��را���ض واال�ستثمار

لديها مع جهود الو�صول �إىل معدل �صفر
من االنبعاثات بحلول عام .2050
وي ��ؤك��د ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول بان�ضمامه
لهذا التحالف ال��دور الهام ال��ذي يجب �أن
تلعبه امل�ؤ�س�سات امل�صرفية لدعم التحوّل
االق �ت �� �ص��ادي ل�ت�ح�ق�ي��ق احل� �ي ��اد املناخي،
ولتج�سيد الطموحات احلكومية ،وتقدمي
منوذج يحتذي به القطاع املايل وامل�صريف يف
الدولة� ،إذ ميكن من خالل اقرتان الأهداف
ق��ري�ب��ة امل ��دى ب��امل���س��ؤول�ي��ة وامل�ح��ا��س�ب��ة� ،أن
ي�سهم هذا االلتزام الطموح يف دعم جهود
القطاع امل�صريف لو�ضع �أهداف قريبة ميكن
حتقيقها بحلول عام � ،2030أو قبل ذلك،
من خالل اعتماد توجيهات �صائبة قائمة
على العلم واملعرفة .من جانبها ،قالت هناء
الر�ستماين ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
بنك �أبوظبي الأول“ :يعترب بنك �أبوظبي
الأول حم��رك �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً ل�ع�ج�ل��ة التنمية
امل�ستدامة يف املنطقة؛ حيث ك ّنا �أول من
ق��ام ب��إ��ص��دار �صكوكاً خ���ض��راء يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .و�سيقوم
ال�ب�ن��ك الآن ب�ق�ي��ادة اجل�ه��ود م��ع ال�شركاء
املحليني وال�ع��امل�ي�ين للو�صول �إىل �أف�ضل
ال�سبل واحللول يف توفري الطاقة النظيفة
وال �ت �خ �ل ����ص م ��ن االن �ب �ع��اث��ات الكربونية
بحلول عام  2050لتحقيق م�ستقبل �أكرث
ا�ستدامة وازدهاراً للجميع.

الطاقة ال�شم�سية على ر�أ�س �أجندة القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2022

•• �أبوظبي-وام

ت�ست�ضيف دورة عام  2022من القمة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ط��اق��ة امل�ستقبل يف �أبوظبي
م�ع��ر���ض وم �ن �ت��دى ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
ك�أحد الفعاليات الرئي�سية املتكاملة مع
الإط ��ار ال�ع��ام للقمة و�أه��داف�ه��ا البيئية
وامل �ن ��اخ �ي ��ة .وت �ن �ع �ق��د ال �ق �م��ة يف �إط� ��ار
ف�ع��ال�ي��ات �أ��س�ب��وع �أب��وظ�ب��ي لال�ستدامة
 2022ال � � ��ذي ت �� �س �ت �� �ض �ي �ف��ه �شركة
�أب��وظ�ب��ي لطاقة امل�ستقبل “م�صدر”.
ويعد املعر�ض احل��دث الأه��م من نوعه
يف املنطقة امل�ك� ّر���س بالكامل للتقنيات
والأنظمة والبنية التحتية واال�ستثمار
يف جم��ال ال�ط��اق��ة ال�شم�سية ،ب�صفتها
�أك�ث�ر م���ص��ادر ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وفرة
وا�ستدامة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أقلها كلفة ،و�أكرثها قدرة على �إحداث
تغيري �إيجابي يف اقت�صادات ومقدرات
دول املنطقة .ويتوقع اخل�ب�راء زيادة
ن �� �س �ب��ة ال �ط��اق��ة امل� ��و ّل� ��دة م ��ن م�صادر
متجددة يف  2021بنحو  8%لت�صل
�إىل  8300ت�يراواط يف ال�ساعة ،فيما
ي �ع � ّد �أ�� �س ��رع م �ع �دّل � �س �ن��وي ل�ن�م��و هذا

بنك �أبوظبي الأول ين�ضم �إىل م�ساعي دولة الإمارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول 2050

•• �أبوظبي-الفجر:

متا�شياً مع توجهات دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ل �ت �ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
امل���س�ت��دام��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة� ،أعلن
بنك �أبوظبي الأول �أم�س عن ان�ضمامه �إىل
التحالف امل�صريف خلف�ض �صايف االنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة ،لي�صبح ب��ذل��ك �أول م�ؤ�س�سة
م�صرفية من الدولة ودول جمل�س التعاون
اخلليجي التي تن�ضم �إىل التحالف.
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انطالق املنتدى العاملي الأفريقي للأعمال ينطلق اليوم يف «�إك�سبو »2020
•• دبي-وام

تنطلق اليوم الأرب�ع��اء ال��دورة ال�ساد�سة
للمنتدى ال�ع��امل��ي الأف��ري �ق��ي للأعمال
التي تنظمها غرفة دبي و�إك�سبو 2020
دبي برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل” حت ��ت �شعار
“التجارة ت �ق��ود م���س�ت�ق�ب��ل التحوالت
االقت�صادية” و� �س��ط م���ش��ارك��ة رفيعة
امل�ستوى تتمثل يف عدد من ر�ؤ�ساء الدول
وجمموعة كبرية م��ن ال ��وزراء والقادة
وكبار امل�س�ؤولني من خمتلف دول القارة
ال�سمراء.
وي �� �ش��ارك يف ه��ذه ال� ��دورة م��ن املنتدى
التي تقام يف مركز دبي للمعار�ض �ضمن
فعاليات �إك�سبو  2020دبي يومي 13
و� 14أك�ت��وب��ر اجل ��اري ك��ل م��ن فخامة
فيليك�س ت�شي�سيكيدي رئي�س جمهورية
ال�ك��ون�غ��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة وف�خ��ام��ة بول
كاغامي رئي�س جمهورية روان��دا بكلمة
م�سجلة ومعايل كون�ستانتينو ت�شيوجنا
نائب رئي�س زميبابوي ومعايل الدكتور
روهاكانا روغوندا رئي�س الوزراء ال�سابق
لأوغ � �ن ��دا وامل �ب �ع��وث اخل ��ا� ��ص لرئي�س
�أوغ� �ن ��دا ،وم �ع��ايل ��ش�ي��خ م��ودي �ب��و دي ��ارا

رئي�س وزراء م��ايل ال�سابق وفي�ستو�س
م��وج��اي رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة بوت�سوانا
ال�سابق.
وت�شهد ه��ذه ال��دورة من املنتدى �أي�ضا
م�شاركة رئي�س وزراء حكومة جري�سي
و�أك �ث��ر م ��ن  45وزي � ��را �أف��ري �ق �ي��ا من
ان �غ��وال و��س��اح��ل ال �ع��اج و�إث�ي��وب�ي��ا وغانا
وكينيا ولي�سوثو وليبرييا وموري�شيو�س
وموزمبيق وناميبيا والنيجر وال�سنغال
و�سي�شال و�أوغندا وزميبابوي والكونغو
وموريتانيا وبوت�سوانا وال�سودان.
وت�شمل قائمة املتحدثني معايل ال�شيخ
�شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير دولة الذي �سيلقي كلمة خا�صة يف
اليوم الأول للمنتدى ،يف حني �سيلقي
�سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام
غرفة دبي كلمة افتتاحية لتنطلق بعدها
جل�سات على مدى يومني من النقا�شات
البناءة واالجتماعات الثنائية.
وي�شهد املنتدى يف ي��وم��ه الأول جل�سة
جت�م��ع ف�خ��ام��ة فيليك�س ت�شي�سيكيدي
رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية و
معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل املدير
ال�ع��ام لإك�سبو  2020دب��ي بالإ�ضافة
�إىل جل�سة �أخ��رى يتحدث فيها �سعادة
�سلطان بن �سليم رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي ملجموعة “دي بي
ورلد” رئي�س م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك
واملنطقة احلرة.
و�ست�شهد �أوىل جل�سات املنتدى نقا�شات
ت��رك��ز على م�ستقبل االق�ت���ص��اد العاملي
و�سبل �إي�ج��اد �آل�ي��ات ج��دي��دة تعمل على
ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة اق�ت���ص��ادي��ة م��رن��ة يف ظل
املتغريات املت�سارعة التي ي�شهدها العامل
بجانب بحث �آفاق النهو�ض باقت�صاديات
دول �أفريقيا عن طريق ت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى ال �ف ��ر� ��ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة وتبني
�سيا�سات جديدة تعمل على حتفيز ريادة
الأعمال يف القارة ال�سمراء.
و�سي�ضم املنتدى جل�سات حوارية تركز
على �إي �ج��اد ح�ل��ول عملية ل��دف��ع عجلة
االق �ت �� �ص��اد واال� �س �ت �ف��ادة م��ن التجارب
الناجحة التي حققتها �شركات وهيئات
�أف��ري�ق�ي��ة �أث�ب�ت��ت ق��درت�ه��ا ع�ل��ى تطوير
هيكلية �أع�م��ال�ه��ا بال�شكل الأم �ث��ل ،كما
�سيتم �إث��راء احل��وار عن طريق الت�أكيد
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة رب� ��ط الأ� � �س� ��واق العاملية
ب��الأ��س��واق الأفريقية وذل��ك ع�بر و�ضع
خطط عملية لبناء بنية حتتية متكاملة
ت �خ��دم الأه � � ��داف االق �ت �� �ص��ادي��ة ل ��دول
ال �ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة م��ن خ�ل�ال الرتكيز
على دور املوانئ و�شبكة الطرق احلديثة
وامل � �ط� ��ارات ك��رك��ائ��ز رئ�ي���س�ي��ة لعملية

برعاية من�صور بن زايد

التطوير االقت�صادي.
كما �ستتم مناق�شة دور القوى العاملة
ودم � ��ج ال �� �ش �ب��اب يف ع �م �ل �ي��ة التطوير
االقت�صادي ع��ن طريق �إت��اح��ة الفر�ص
و��ص�ي��اغ��ة ��س�ي��ا��س��ات تعليمية ع�صرية
ت �ط��ور م��ن �إم �ك��ان �ي��ات اجل �ي��ل اجلديد
وتنمي من مهاراتهم ملواكبة الأهداف
االقت�صادية املرجوة.
ويناق�ش املنتدى م�سائل تبني االبتكارات
واحل�ل��ول الرقمية بهدف بناء اقت�صاد
رق �م��ي م�ت�ك��ام��ل ع��ن ط��ري��ق ا�ستقطاب
�أف���ض��ل اخل�ب�رات وامل��واه��ب والكفاءات
حيث �سيتم ا�ستعرا�ض امل��واه��ب املميزة
التي لعبت دورا مهما يف بيئة الأعمال
الأف��ري �ق �ي��ة وب �ح��ث ��س�ب��ل تنميتها مبا
ي �� �س��اه��م يف رف� ��ع ال � �ق ��درة التناف�سية
لل�شركات الأفريقية.
و�سي�سلط املنتدى ال�ضوء على ا�ستخدام
ح �ل��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة بهدف
تعزيز الأمن الغذائي عن طريق خف�ض
االعتماد على اال�سترياد وتطبيق �آليات
التكنولوجيا الزراعية واال�ستفادة من
التجارب الناجحة لل�شركات الإماراتية
التي حققت نتائج باهرة على م�ستوى
املنطقة يف اعتمادها على التكنولوجية
الزراعية املائية لإن�ت��اج املحا�صيل على
مدار العام.

ك �م��ا � �س�ت�رك��ز امل �ن��اق �� �ش��ات ع �ل��ى �آل �ي ��ات
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ت �ج��رب��ة الإماراتية
ال �ن��اج �ح��ة ال� �ت ��ي �أث �ب �ت ��ت �أن� �ه ��ا من ��وذج
اق �ت �� �ص ��ادي ي �ح �ت��ذى ب � ��ه ،ح �ي��ث حقق
االقت�صاد الإم��ارات��ي نتائج �إيجابية يف
معظم امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية وجن��ح يف
حتقيق �أ�سرع تعاف اقت�صادي وت�سجيل
�أعلى معدالت النمو .
و� � �س � �ي � �ت� ��م ب � �ح � ��ث ف � ��ر� � ��ص ال � �ت � �ع � ��اون
اال�سرتاتيجي ب�ين اجل�ه��ات الأفريقية
والإماراتية مبا ي�سهم يف حتقيق النفع
امل�شرتك و�صياغة ر�ؤى اقت�صادية تعمل
ع �ل��ى ت���س�ه�ي��ل مم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال على
ال�شركات الأفريقية يف منطقة اخلليج
ع��ن ط��ري��ق اال� �س �ت �ف��ادة م��ن الإمكانات
الهائلة التي تقدمها دبي كمركز جتاري
عاملي.
و�سيتم خالل املنتدى �إبراز الدور الكبري
العتماد احللول الرقمية لبناء اقت�صاد
ذك ��ي م��ن خ�ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م��ن موقع
دب��ي ب��اع�ت�ب��اره��ا م��دي�ن��ة تتمتع مبكانة
رائ��دة عامليا يف جم��ال التحول الرقمي
ح�ي��ث ��س�ي�ت��م م�ن��اق���ش��ة ��س�ب��ل ب �ن��اء بنية
حتتية تكنولوجية متطورة عن طريق
ا��س�ت�ع��را���ض احل �ل��ول ال��رق�م�ي��ة املتميزة
واالب� �ت� �ك ��ارات امل� ��ؤث ��رة يف دورة احلياة
االقت�صادية.

م�ؤمتر م�ستقبل النظام املايل ينطلق اليوم يف �إك�سبو
•• �أبوظبي-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة
رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف الإمارات املركزي تنطلق
اليوم فعاليات م�ؤمتر “م�ستقبل النظام املايل” يف
مقر �إك�سبو  2020دبي.
ويهدف امل�ؤمتر  -الذي ينظمه امل�صرف املركزي على
م��دى ي��وم�ين � -إىل ر��س��م م�لام��ح م�ستقبل القطاع
املايل مب�شاركة نخبة من حمافظي البنوك املركزية
وممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل جانب �شخ�صيات
�أخ ��رى رائ ��دة يف ال�ق�ط��اع ور�ؤ� �س��اء امل�ؤ�س�سات املالية
والتكنولوجية من خمتلف �أنحاء العامل.
وي��رك��ز امل� ��ؤمت ��ر ال� ��ذي ي�ن�ظ��م ك �ج��زء م��ن فعاليات
موا�ضيع
معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي على خم�سة
ٍ
رئي�سية هي ”:ت�أثري التحول الرقمي والتعاون بني

البنوك املركزية وخ�صو�صا فيما يتعلق يف العمالت
ال��رق �م �ي��ة وامل ��دف ��وع ��ات وال �ن �ظ ��ام امل � ��ايل الأخ�ضر
والتمويل الإ�سالمي وا�سرتاتيجية �أنظمة املدفوعات
الوطنية».
وي �ع��زز م ��ؤمت��ر “م�ستقبل ال�ن�ظ��ام املايل” مفهوم
�شعار �إك�سبو  2020دب��ي “توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل” من خالل تبادل املعرفة حول املو�ضوعات
التي ت�شكل م�ستقبل النظام املايل العاملي.
وجت�سيدا ل�شعار �أهم حدث ح�ضاري وثقايف ي�شهده
ال �ع��امل وت�ن�ظ�م��ه الإم � ��ارات ح�ي��ث ق��ال م�ع��ايل خالد
حممد بالعمى حمافظ م�صرف الإم��ارات املركزي :
“ �إن ما ي�شهده العامل اليوم يتطلب جهداً متكامال
عرب خمتلف القطاعات وال ميكننا �أن نحقق هدفنا
امل�شرتك بتعزيز القطاع املايل العاملي �إال من خالل
دمج وتوحيد معارفنا وخرباتنا ،فعرب توا�صل العقول
ميكننا �صنع م�ستقبل �أف�ضل «.

وي�شهد اليوم الأول من امل�ؤمتر انعقاد اجلل�سة الأوىل
حتت عنوان “ت�أثري التحول الرقمي” حيث ت�سلط
ال�ضوء على جميع جوانب رقمنة اخل��دم��ات املالية
بهدف ر�سم �صورة عن النظام املايل خالل ال�سنوات
� 5إىل  10ال�ق��ادم��ة �إ��ض��اف��ة �إىل ت�ق��دمي ر�ؤى حول
اال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها ال�شركات للتعامل
مع ه��ذه التحديات واخل�ط��وات الأ�سا�سية للهند�سة
الرقابية التي ميكن �أن حتمي امل�ستهلكني وت�ضمن
اال�ستقرار املايل يف الع�صر الرقمي.
وت��أت��ي اجلل�سة الثانية بعنوان “ �سبل التعاون بني
البنوك املركزية – العمالت واملدفوعات الرقمية”
ح�ي��ث تناق�ش �إم�ك��ان�ي��ة ت �ع��اون امل���ص��رف امل��رك��زي يف
ت�ط��وي��ر ال�ع�م�لات ال��رق�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة حلل
بع�ض الق�ضايا ونقاط ال�ضعف يف املدفوعات ال �سيما
فيما يتعلق باملدفوعات عرب احلدود.
وتهدف اجلل�سة الثالثة التي تعقد بعنوان “النظام

امل � ��ايل الأخ�ضر” �إىل ت �ق��دمي ن �ه� ٍ�ج م� �ت ��وازن مع
ا�سرتاتيجيات ت�سمح للواليات الق�ضائية بدور ن�شط
يف دعم التمويل امل�ستدام وامل�س�ؤول مع احلفاظ على
�أجنداتها الوطنية واحتياجات �أ�سواقها.
وتطلق اجلل�سة الرابعة التي تعقد بعنوان “التمويل
الإ�سالمي” ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن امل�ؤمتر
وتتطرق �إىل اخلطوات الكبرية التي حققها التمويل
الإ� �س�لام��ي خ�ل�ال ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة يف ظ��ل انت�شاره
اجلغرايف ومنوه ال�سريع خارج الأ�سواق والقطاعات
التقليدية ،حيث �سيتم خالل هذه اجلل�سة مناق�شة
االجت��اه��ات امل�ستقبلية والقيمة املقرتحة للتمويل
الإ�سالمي يف عامل التمويل املتغري.
كما تتطرق اجلل�سة احل��واري��ة اخلام�سة والأخرية
التي تعقد بعنوان “ا�سرتاتيجية �أنظمة املدفوعات
الوطنية” �إىل داعمي ا�سرتاتيجية �أنظمة املدفوعات
الوطنية ومبادئها التوجيهية من الناحية العملية.

وكانت �أمازون ويب �سريفي�سز قد �أعلنت م�ؤخرا عزمها
�إطالق منطقة مراكز بيانات يف دولة الإمارات العربية
املتحدة خالل الن�صف الأول من عام  ،2022يف �إطار
جهود مكتب �أبوظبي لال�ستثمار الرامية ال�ستقطاب
اال�ستثمارات وال�شركات التي ت�ساهم يف تطوير القدرات
التكنولوجية يف �إمارة �أبوظبي.
وي�ت�ع��اون مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار و�أم � ��ازون ويب
�سريفي�سز م��ع ع��دد م��ن ال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة املعنية
بتطوير ق��درات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة مثل
دائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي ،و�صندوق خليفة
لتطوير امل�شاريع ،للو�صول �إىل ال�شركات والأعمال
الراغبة بامل�شاركة يف برنامج التدريب.
وق��ال م�ع��ايل حممد علي حممد ال���ش��رف��اء احلمادي

رئ�ي����س دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة �أب��وظ �ب��ي ،رئي�س
جم�ل����س �إدارة � �ص �ن��دوق خليفة ل�ت�ط��وي��ر امل���ش��اري��ع -
بهذه املنا�سبة “ : -باتت التقنيات ال�سحابية تعترب
من الركائز الأ�سا�سية ملختلف ال�شركات التي تطمح
لتحقيق النجاح وم��واك�ب��ة �آف��اق النمو التي ي�شهدها
االقت�صاد الرقمي ،وتتطلع المتالك املزايا التناف�سية
والتمتع بالكفاءة الالزمة لتنمية وجناح الأعمال .لقد
جنحت �إمارة �أبوظبي يف تر�سيخ مكانتها كمركز للبنى
التحتية الذكية والتكنولوجيا املتقدمة ،وباال�ستفادة
من برامج التدريب واالعتماد اخلا�صة ب�شركة �أمازون
ويب �سريفي�سز� ،سنعمل على تزويد ال�شركات ب�أحدث
الأدوات واملهارات واملعارف لال�ستفادة من الإمكانيات
الوا�سعة للتقنيات ال�سحابية وحتقيق حتول م�ستدام

لأعمالها .ونتطلع �إىل العمل مع �أمازون ويب �سريفي�سز
لتعزيز �أطر الدعم الرقمية املتاحة لل�شركات النا�شئة
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة» .ومت ت�صميم برنامج
التدريب مل�ساعدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة على
البقاء يف ��ص��دارة التطورات التي ي�شهدها االقت�صاد
ال��رق�م��ي .و�سيعمل ��ش��رك��اء ال�ت��دري��ب املعتمدين من
قبل �أمازون ويب �سريفي�سز مع امل�شاركني يف الربنامج
لتحديد الفجوات يف املهارات ،وو�ضع برنامج تعليمي
خا�ص ،ف� ً
ضال عن توفري ا�سرتاتيجية تدريب �سحابية
�شاملة .و�سيتمكن امل�شاركون �أي�ضاً من الو�صول �إىل
حم �ت��وى ال �ت��دري��ب ال��رق �م��ي اخل��ا���ص ب� ��أم ��ازون ويب
�سريفي�سز ،وعمليات التقييم ملا قبل وما بعد الربنامج
�إىل جانب التقارير ال�شهرية.
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«كهرباء دبي» ت�شجع متعامليها على اال�ستفادة من
خدماتها وحلولها الرقمية خالل �أ�سبوع جيتك�س للتقنية

•• دبي-وام

ت�شارك هيئة كهرباء ومياه دبي يف الدورة الـ  41لأ�سبوع جيتك�س للتقنية
الذي يعقد يف دبي خالل الفرتة من  17حتى � 21أكتوبر احلايل .
وخالل م�شاركتها تتيح الهيئة فر�صة الفوز بجوائز قيمة ملتعامليها ممن
قاموا يف الفرتة من الأول من �سبتمرب وحتى � 20أكتوبر بتحديث بياناتهم
�أو تفعيل خا�صية الدفع التلقائي �أو �إج��راء �أي معاملة ذكية عرب موقع
الهيئة الإلكرتوين � /www.dewa.gov.ae/أو تطبيقها الذكي �أو
�شحن مركباتهم الكهربائية يف حمطات ال�شاحن الأخ�ضر التابعة للهيئة
والتي يزيد عددها عن  300حمطة يف خمتلف �أرجاء دبي.
و�ستجري الهيئة �سحوبات يومية خالل �أيام معر�ض جيتك�س يف من�صتها
رق��م  S2-J1قاعة ال�شيخ �سعيد مبركز دب��ي التجاري العاملي الختيار
 50ف��ائ��زا .و�أك��د معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حر�ص الهيئة على ت�شجيع املتعاملني
على اال�ستفادة من خدماتها الذكية وحلولها الرقمية املبتكرة التي تواكب
�أحدث تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة والتقنيات الإحاللية مثل الذكاء
اال�صطناعي والطائرات بدون طيار وتقنية البلوك ت�شني و�إنرتنت الأ�شياء
وغريها مما ير�سخ متيزها يف تعزيز م�سرية التبني الذكي وجعل دبي املكان
املف�ضل للعي�ش والعمل واملق�صد املف�ضل للزائرين.
و�أ��ض��اف ي�شكل �أ�سبوع جيتك�س للتقنية من�صة مثالية لت�سليط ال�ضوء
على جهود الهيئة احلثيثة ال�ه��ادف��ة �إىل حتقيق �سعادة ال�ف��رد واملجتمع
وفق منظومة متكاملة و�أ�س�س را�سخة ت�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة مبا ين�سجم مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه
اهلل” لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما �ستطبقه مدن العامل
الأخرى بعد � 10سنوات وحتقيقا لأهداف مئوية الإمارات  2071جلعل
دولة الإمارات �أف�ضل دولة يف العامل.
و�أو�ضح �أن الهيئة توفر جميع خدماتها عرب العديد من القنوات الذكية
والرقمية التي ت�ساعد املتعاملني على �إمتام معامالتهم يف �أي وقت ومن
�أي مكان مبا يوفر وقتهم وجهدهم �إ�ضافة �إىل حماية البيئة واحلفاظ
على املوارد الطبيعية وجنحت الهيئة يف التحول الرقمي جلميع عملياتها
وخدماتها بن�سبة  100%وت�سلمت ختم  100%/الورقية /من م�ؤ�س�سة
دب��ي الذكية كما انتهت م��ن ال��رب��ط الإل �ك�تروين م��ع �أك�ثر م��ن  30جهة
وو�صل عدد املعامالت الذكية التي مت �إجنازها منذ  2017حتى نهاية
�أغ�سط�س  2021قرابة  41مليون معاملة وبلغت ن�سبة التبني الذكي
خلدمات الهيئة  98.92%يف الربع الثاين من عام .2021

«�أبوظبي لال�ستثمار» و«�أمازون ويب �سريفي�سز» يطلقان برنامج تدريب املهارات ال�سحابية

•• �أبوظبي-وام

�أطلق مكتب �أبوظبي لال�ستثمار بالتعاون مع �أمازون
وي��ب �سريفي�سز برنامج ت��دري��ب التقنيات ال�سحابية
بهدف تدريب وتطوير املهارات التقنية لدى ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة واع�ت�م��اده��ا يف �إم ��ارة �أبوظبي.
و�سيعمل ال�برن��ام��ج على ت��زوي��د ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة ب��امل�ه��ارات ال�سحابية ال�ضرورية لت�سريع
عمليات التحول الرقمي لديها.
وي�ستفيد ب��رن��ام��ج ال �ت��دري��ب اجل��دي��د م��ن العالقة
احلالية ال�ت��ي جتمع ب�ين مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار
و�أم� � � ��ازون وي ��ب ��س�يرف�ي���س��ز وال �ت ��ي ت��رك��ز ع �ل��ى دعم
االقت�صاد الرقمي يف �إم��ارة �أبوظبي وتعزيز قدراته.

غرفة الفجرية تناق�ش �سبل التعاون االقت�صادي مع �سفراء كو�ستاريكا وغواتيماال وبنما والدومنيكان

•• الفجرية-وام

�أك��د ال�شيخ �سعيد ب��ن ��س��رور ال�شرقي،
رئ �ي ����س جم �ل ����س ادارة غ ��رف ��ة جت� ��ارة
و�صناعة الفجرية حر�ص الغرفة على
ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال ��دول ال�شقيقة
وال�صديقة والإط�ل�اع على جت��ارب دول
ال�ع��امل يف جم��ال التنمية االقت�صادية
وب �ن ��اء ج �� �س��ور ت��وا� �ص��ل وت� �ع ��اون بناءة
تن�سجم مع توجهات �إمارة الفجرية .
جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف مقر الغرفة
�،سعادة كل من فران�سي�سكو �شاكون �سفري
جمهورية كو�ستاريكا وجوليو �سيمون
كا�ستانو�س �سفري جمهورية الدومنيكان
والر� ��س ه�نري��ك ب�يرا �سفري جمهورية
غ��وات�ي�م��اال وري� �ك ��اردو الف �ي�يري �سفري
ج�م�ه��وري��ة ب�ن�م��ا  ،ب�ح���ض��ور � �س �ع��ادة كل
من �سرور حمد الزوهري النائب الأول
لرئي�س جمل�س االدارة و�سيف علي �سيف
العطر و�سلطان حممد مليح وم�صبح
حممد املزروعي وطارق حممد الهنائي
ويا�سر علي �سيف العطر �أع�ضاء جمل�س
االدارة و�سلطان جميع الهندا�سي مدير
عام الغرفة.
وث ّمن ال�شيخ �سعيد بن �سرور ال�شرقي
ال�سفراء الأربعة
يف بداية اللقاء زي��ارة ّ
ل�غ��رف��ة ال �ف �ج�يرة ،و�أع � ��رب ع��ن تطلعه

يف �أن ت�سهم ال��زي��ارة يف ال��و� �ص��ول �إىل
�آف� � ��اق �أرح� � ��ب م ��ن ال �ت �ع ��اون التجاري
واال�ستثماري وال�سياحي بني جمتمعي
الأعمال يف �إمارة الفجرية ودول �أمريكا
الو�سطى ،ومبا يحقق دعم العالقات يف
خمتلف املجاالت.
و�أ��ش��ار �إىل �أن غرفة الفجرية انطالقاً
م� ��ن دوره � � ��ا ال ��وط� �ن ��ي يف دع � ��م قطاع
الأع � �م� ��ال يف �إم � � ��ارة ال �ف �ج�ي�رة ودول� ��ة
الإم � � ��ارات ب���ش�ك��ل ع ��ام ف ��إن �ه��ا ع �ل��ى �أمت

اال�ستعداد لتقدمي الت�سهيالت للراغبني
يف جمال اال�ستثمار بالفجرية بالتن�سيق
م��ع ال��دوائ��ر املعنية م��ا يعزز العالقات
ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة وي �خ��دم بيئة
الأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني.
وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء ��س�ب��ل ت�ن�م�ي��ة التعاون
امل���ش�ترك ب�ين �إم ��ارة ال�ف�ج�يرة وال ��دول
االرب�ع��ة والتن�سيق ب�ين اجلانبني حول
�إمكانية �إبرام مذكرة تفاهم بني الغرفة
والدول االربع خالل فعاليات اك�سبو دبى

 . 2020واطلع �سعادة �سلطان جميع
ال�ه�ن��دا��س��ي م��دي��ر ع ��ام ال �غ��رف��ة الوفد
على الفر�ص اال�ستثمارية والتجارية
املتنوعة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا �إم ��ارة الفجرية
لرجال الأعمال وامل�ستثمرين يف جماالت
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة واخلدمات
اللوج�ستية واملزايا التي تتميز بها �إمارة
الفجرية من موقع ا�سرتاتيجي خارج
م�ضيق هرمزما جعلها حمطة جتارية
مهمة ما بني ال�شرق والغرب.

وحت � ��دث � �س �ف��راء ال� � ��دول االرب� �ع ��ة عن
ال �� �س �م��ات اال� �س �ت �ث �م��اري��ة وال�سياحية
وال�ت�ن�م��وي��ة يف ب�ل�اده��م وق��دم��وا دعوة
لغرفة الفجرية لزيارة دولهم ما يتيح
ف��ر���ص ت� �ب ��ادل الأف � �ك� ��ار ب�ي�ن �أ�صحاب
الأع � �م� ��ال و�إم �ك��ان �ي��ة �إق ��ام ��ة �شراكات
ا�ستثمارية تعزز العالقات بينهم  .وعرب
ال�سفراء عن عزمهم توجيه جمتمعات
الأعمال يف بالدهم ال�ستك�شاف الفر�ص
اال�ستثمارية يف �إمارة الفجرية.

 1.7مليون رقم هاتف متحرك
مت نقلها بني مزودي اخلدمة

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية عن و�صول ع��دد الأرقام
املنتقلة بني املرخ�ص لهم �إىل �أكرث من  1.7مليون رقم هاتف متحرك ،وذلك
منذ �إطالق اخلدمة يف عام  ،2013فيما و�صل عدد طلبات نقل الأرق��ام منذ
بداية هذا العام �إىل نهاية �شهر �أغ�سط�س املا�ضي �إىل ما يقارب � 200ألف طلب.
ويعك�س ه��ذا الإق�ب��ال م��دى جن��اح الهيئة يف تقدمي اخل��دم��ات وامل �ب��ادرات التي
ت�سهم يف رفع ر�ضا و�سعادة املتعاملني.
و�أ�شارت الهيئة �إفلى �أنها قامت خالل �أغ�سط�س املا�ضي ،وبالتعاون مع املرخ�ص
لهم بتطوير الأنظمة و�أمتتة الإج ��راءات ،الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل حت�سني زمن
املوافقة على طلبات نقل الأرق��ام ل�ل�أف��راد لي�صبح �أق��ل من �ساعة ملعظم هذه
الطلبات ،بعد �أن كانت املوافقة �سابقاً تتم خالل � 7ساعات عمل .واكد املهند�س
�سيف بن غليطة املدير التنفيذي لإدارة �ش�ؤون تطوير التكنولوجيا حر�ص الهيئة
على تطوير خدماتها وحت�سني الأداء بال�شكل ال��ذي يحقق �سعادة املتعاملني،
وهو الهدف الأ�سمى الذي ت�سعى �إىل حتقيقه ،منوها انه من من خالل هذه
اخلدمة �أتاحت الهيئة للمتعاملني فر�صة التنقل بني مزودي اخلدمة وجتربة
العرو�ض التي يقدمونها مع احلفاظ على �أرق��ام هواتفهم ،التي باتت متثل
اليوم جزءاً مهماً من هوية كل منا .و�أو�ضح املهند�س بن غليطة �أن هيئة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية م�ستمرة يف ط��رح امل�ب��ادرات اجلديدة وتطوير
خدماتها با�ستمرار ،م�ؤكدا التزام هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية
بتوجيهات القيادة الر�شيدة الرامية �إىل حتقيق �سعادة املجتمع الإماراتي بكل
�شرائحه وفئاته ، ،ول��ذا ت�سعى الهيئة ب�شكل دائ��م �إىل �إع��ادة درا�سة اخلدمات
وطرق تقدميها بهدف تب�سيط الإج��راءات وا�ستخدام التقنيات واملوارد املتاحة
ل��ذل��ك ،و كذلك اال�ستفادة م��ن جت��ارب دول ال�ع��امل يف تطوير اخل��دم��ات ،وما
حققته الدولة يف جمال اخلدمات الذكية والتحول الرقمي وفق �أهم امل�ؤ�شرات
العاملية دليل وا�ضح بال�سريعلى الطريق ال�صحيح .
و�أكدت الهيئة على �أنها تبذل جهوداً م�ستمرة يف متابعة التزام مزودي اخلدمة
بتوفري هذه اخلدمة للمتعاملني بجودة وكفاءة عالية ،كما �أنها تعمل ب�شكل
دوري على �إجراء تدقيق مكثف على الطلبات ،وت�سعى ملعاجلة �أي حتديات قد
تظهر ،وذلك بهدف تقدمي اخلدمة ب�أف�ضل جودة ،وحتقيق �سعادة املتعاملني.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن خدمة نقل �أرقام الهاتف املتحرك بني مزودي اخلدمات،
وهما م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت “ات�صاالت” و�شركة الإمارات لالت�صاالت
املتكاملة “دو” ،تطبق على جميع �أرقام الهواتف املتحركة التي تبد�أ بالأرقام
 ،050/و ،055و ،052و ،054و ،058و ،/056حيث ميكن نقلها من
م�شغل لآخ��ر ،م�شرية �إىل �أن اخل��دم��ة تتيح للمتعاملني االن�ت�ق��ال �إىل مزود
اخلدمة املف�ضل بالن�سبة لهم ،مع �إمكانية العودة �إىل م��زود اخلدمة ال�سابق
خالل ثالثة �أيام عمل ،يف حال مل تلبِّ خدمات مزود اخلدمة اجلديد احتياجات
امل�شرتك �أو بعد �شهر من نقل الرقم ملزود اخلدمة الآخر.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
 70/2021/26عقاري كلي
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :تريدنت �إنرتنا�شيونال هولدجنز �ش.م.ح  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سونيل �ساهني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ببطالن اتفاقية البيع وال�شراء املربمة فيما بني طريف التداعي
بتاريخ� 2004/10/14:أ�شرتى مبوجبها املدعيني االول والثانية من املدعي عليها الوحدات العقارية البيع
بالتجزئة مب�ساحة �صافية حوايل ( )37.770درهم قدما مربعا (�سبعة وثالثون الفا و�سبعمائة و�سبعون
قدما مربعا) وتبلغ م�ساحة املمرات ح��وايل ( )14.000قدما مربعا (اربعة ع�شر قدما مربعا) يف م�شروع
(مارينا �سكيب يف مر�سى دبي  -املنطقة رقم  2K/M/Lوبالنتيجة الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعني
مبلغا وقدره ( )37.800.000درهم �سبعة وثالثون مليون وثمامنائة الف درهم  -مع الفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ �سداد �أخ��ر دفعة يف  2006/12/15حتى ال�سداد التام مع التعوي�ض اجلابر للأ�ضرار املادية
مبلغ وقدره ( )2.000.000درهم مليوين درهم  -مع الفائدة القانونية بن�سبة � %9سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام علما انه مت تعجيل الدعوى من االنقطاع.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/19ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم
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وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الدعوى رقم � 2021/455شرعي

بناء على طلب امل�ستانفة  :مزون عبد اهلل خمي�س عبد اهلل الري�سي.
�إىل امل�ست�أنف �ضده :حممد علي ح�سن خمي�س البلو�شي.
�أنت مكلف باحل�ضور �أم��ام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة
اال�ستئنافية  -الدائرة ال�شرعية � -شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2021/10/19
مكتب ادارة الدعوى

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 263 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حمزه دروي�ش ح�سن هيكل ,اجلن�سية  -االمارات
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل
ال�سيد  :حممد نظام الدين عبد املالك  ،اجلن�سية  -بنغالدي�ش يف الرخ�صة ( احلديدي
لتجارة زينة ال�سيارات ) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )783757
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007244جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة فلورال للتجارة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003244عمايل (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026300
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :را�شد �سعيد �سيف العطر الظنحاين  -اجلن�سية :الإمارت،
يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%80من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد
 :عبدول رازق مقبول خان حممد �سلطان مقبول خان  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ك��راج الفايز الأول) تل�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )778361ال�صادرة من
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال���ش��ارق��ة ،ت�ع��دي�لات اخ ��رى .1 :تغيري ال�شكل ال�ق��ان��وين من
(م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة �أعمال مهنية)،
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026311
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة � :أمنه خمي�س حممد بردان البلو�شي  -اماراتية اجلن�سية -
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد �ساهمـان
ار�شاد �أحمد  -هندي اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (النخيالت لكي املالب�س) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( ، )523808تعديالت �أخرى  -مت تغيري
ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026421
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع ب�أن ال�سيد  :عبداهلل مری عبدالرحمن عبدالنور ال�سراح  -اماراتي اجلن�سية
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد  :عماد �شفيق الللي �سوري اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (اجلواد ملقاوالت البناء ) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارةال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم (  ) 756434وذلك يف املن�ش�أه املذكورة �أعاله بكافة مقاوماتها
املادية واملعنوية واال�سم �شامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ش�أة املباعة كذالك اال�سم
التجاري والرخ�صة املهنية وال�شهرة واملوقع  ،تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة
فردية �إىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م – متلك �أجنبي) مت تغيري اال�سم التجاري من (اجلواد ملقاوالت
البناء) اىل(يربود ملقاوالت البناء ذ م م) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل  -ال�شارقة

حماكم دبي

�إىل املحكوم عليه � :شركة فلورال للتجارة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد جونيد مودين احمد  -اجلن�سية  :هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 72684
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026371
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :عبداهلل رم�ضان مو�سى عبدالعزيز ال�سجواين  -اجلن�سية:
الإمارات ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد
را�شد على ال�ضبعه الكتبي  -اجلن�سية :الإمارت ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا منتزة ال�شارقة
الوطني) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )213235ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026247
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب��أن ال�سيد  /احمد ح�سن حممد عبداجلليل احلمادي اماراتي
اجلن�سية يرغب يف التنازل و بيع كامل ح�صته البالغة (� )%100إىل ال�سيد /را�شد
على ح�سن حممد احلمادي اماراتي اجلن�سية يف الرخ�صة ب�إ�سم ((مطعم املطبخ امللكي))
والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم � )789861( :صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كيه ايه ام للتدقيق واملحا�سبة
ال �ع �ن��وان  :مكتب رق��م  1001م�ل��ك ب�ه��وت��را م��اجن��و  -ب��ردب��ي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-5662285 :فاك�س  04-3972235 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية �سينتوين لاللكرتونيات (�ش ذ م م) وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/6/29واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2021/6/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

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

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  121/2019/250بيع عقار مرهون

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  121/2019/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب من قا�ضي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي  955و  1708منطقة جبل علي  -دبي �شامال كافة حقوق االمتياز
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�صدة للطالب بذمة املطلوب �ضده والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب التنفيذ :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بنك الفجرية الوطني � -ص ب
 2979رقم مكاين 1366976169
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ر�أ�س اخلور ال�صناعية  - 3بجانب دوار تقاطع �شارع ندى احلمر مع �شارع املنامة  - D62بجانب فرع هيئة الطرق
واملوا�صالت  -قطعة رقم  - 614 - 305هاتف رقم  - 043297777فاك�س � 043298989ص ب  - 7757دبي - 0504599990 -
abdullah@mohsen.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات ( :ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  - 4012امل�ساحة - 224 :
مرت مربع  -مببلغ وقدره ( 1,900,000.00درهم)  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  130/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :تزییل عقد الرهن مرجع رق��م  AJBK/MTGA/2015/08امل�برم بتاريخ  21/01/2015بال�صيغة التنفيذية
وتوقيع احلجز على العقار املرهون الكائن ب�إمارة دبي  -من نوع �شقة �سكنية  -يف منطقة برج خليفة  -رقم الأر�ض  - 190رقم البلدية - 825
 345رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى  29بوليفارد تي  - 1رقم العقار  - 3106رقم الطابق  - 31امل�ساحة الكلية باملرت املربع  ،138.12ومن ثم بيع
هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العلني وفقاً للإجراءات املعمول بها لدى دائرتكم.
طالب التنفيذ  :م�صرف عجمان � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة عجمان  -الب�ستان  -عجمان � -شارع امليناء  -مبنى امليناء وميثله  :حبيب
حممد �شريف عبداهلل املال  -املطلوب �إعالنه  :علي ر�ؤف ع�سريان  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ حممد بن زايد -
مبنى منطقة ذا فيال  -فيال رقم n@e - 05674657969 - 35
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 190رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى 29 :
بوليفارد تي  - 1رقم العقار  - 3106 :رقم الطابق  - 31امل�ساحة  138,12 :مرت مربع التقييم  1767361.28 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

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

ا�سم ال�شركة � :سينتوين لاللكرتونيات (�ش ذ م م)
العنوان  :مكتب رقم  - Mez1/36ملك مركز الر�ؤية لالعمال  -ديرة  -هور العنز
 ال�شرق  -ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة : 243745رقم القيد بال�سجل التجاري  47749 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ  2021/6/29واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/6/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كيه ايه ام للتدقيق واملحا�سبة العنوان  :مكتب
رقم  1001ملك بهوترا ماجنو  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف -5662285 :
 04فاك�س  04-3972235 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكوره من الطرف الأول  :في�صل حممد عبداهلل قا�سم احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :عبداهلل خليفه حممد بن حا�ضر املهريي  ،اجلن�سية  :االمارات
باال�سم التجاري (تالل اخلليج لتجارة البرتوكيماويات) ن�شاط الرخ�صة (جتارة مواد اال�شعال
 باجلملة جت��ارة امل��واد البرتوكيماوية  -باجلملة ،جت��ارة م�شتقات تكرير النفط  -باجلملة،جتارة الديزل  ،جتارة كيماويات �آبار النفط باجلملة ،جتارة ال�شحوم وزيوت التزليق باجلملة،
جتارة النفط اخلام  -باجلملة  ،مكتب) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان -
ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  762413 :ال�صادرة بتاريخ  2018/05/24 :يف دائرة التنمية
االقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد �إنق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن،

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

الكاتب العدل

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

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026109
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أنني ال�سيد � /سلطان احمـد �سـابزوتری – ا�سرتاليا اجلن�سية
�أرغب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%50إىل ال�سيد/م�سعود �سبزواری -
افغان�ستان اجلن�سية لت�صبح ن�سبتهه ( ، )%100يف الرخ�صة ب�إ�سم ((ز�ست للتنظيف
على النا�شف وخدمات الغ�سيل)) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم :
( ،)524117خروج �شريك � /شركاء ،و دخول �آخر � /آخرين ,تغيري ال�شكل القانوين من
�شركة اعمال مهنية �إىل وكيل خدمات،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0026277
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد مريان احمد ح�سني  -اجلن�سية :الهند ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :راز حممد �سيد
حكيم  -اجلن�سية :باك�ستان ،يف امل�سماه (مطعم مدينة ا�سالم �آباد) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )531385ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت �أخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

�إنذار عديل بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

املنذر  /تريفتي لت�أجري ال�سيارات ذ م م
املنذر اليها  - 1 /رياليبل ما�شيرني لبيع معدات ومكائن امل�صانع وقطع غيارها
 -2علي احمد �سامل احمد
رقم املحرر168490/1/2021/
فاننا ب�صفتنا املحامون امل�ست�شارون القانونيون لل�شركة (املنذره) نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة
االتي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره (390.280درهم ) ثالثمائة وت�سعون الف ومائتني وثمانون درهم
فقط قيمة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذراليها مبوجب ال�شيكات البنكيه �سالفه البيان وذلك خالل خم�سة
ايام من تاريخ االعالن بهذا الإنذار ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة
ومنها ا�ست�صدارامراداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف مع حفظ
كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة
ولأجل العلم

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � / SHCFICICPL2021 /0006986أمر �أداء

رقم ( ) 2021/17562
املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :ارييل دي جوزمان اليجابو.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )29,123.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 81287خ�صو�صي  /17/ابوظبي) من نوع (ميت�سوبي�شي ايه
ا�س اك�س _ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2017لون (ابي�ض) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8317

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب من قا�ضي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي  955و  1708منطقة جبل علي  -دبي �شامال كافة حقوق االمتياز
التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�صدة للطالب بذمة املطلوب �ضده والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب التنفيذ :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بنك الفجرية الوطني � -ص ب
 2979رقم مكاين 1366976169
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ر�أ�س اخلور ال�صناعية  - 3بجانب دوار تقاطع �شارع ندى احلمر مع �شارع املنامة  - D62بجانب فرع هيئة الطرق
واملوا�صالت  -قطعة رقم  - 614 - 305هاتف رقم  - 043297777فاك�س � 043298989ص ب  - 7757دبي - 0504599990 -
abdullah@mohsen.com
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/20ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات ( :ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  -4012امل�ساحة - 224 :
مرت مربع  -مببلغ وقدره ( 1,900,000.00درهم)  -مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املرجع 264 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد �شبری بن عبدالرا�شد  ,اجلن�سية باك�ستان
يرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك
اىل ال�سيد  :حممد ار�شاد عبدال�ستار  .اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة �صالون الطيف
للحالقة  -والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )216637ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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املدعي عليه :حممد �شحادة ر�شید ح�سنی
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة املريجة �شارع امليناء بناية برج ال�شارقة ال�شقة رقم  1مكتب اخلييلي للمحاماة
و اال�ست�شارات القانونية هاتف 0506520067
املرفوعة من  /املدعي (ة)  :البرتاء ل�صناعة اال�شغال املعدنية ذ م م
املدعي (ة)  :حممود عبدهلل حممود حممد املرزوقي
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب - :احلكم ب�إخراج املدعى عليه من رخ�صة � /شركة البرتاء ل�صناعة االعمال
املعدنية للمباين وحتويل ح�صته البالغ قدرها  %25طبقا للثابت بعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �إىل املدعية االوىل � /إيلينا
ت�شرمنت ليكون ح�صة املدعي الثاين  /حممود عبداهلل حممود حممد املرزوقي 51%وح�صة املدعية االوىل� /إيلينا
ت�شرمنت  49%يف ال�شركة املذكورة  - .احلكم ب�إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/10/19أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اىل املدعي عليه�:أيوب عي�سى �إليا�س يحيى االمارات العربية املتحدة/اجلن�سية
نعلمكم ب�أن املدعي /ح�سيب حممد كل خان باك�ستاين/اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ2021/9/12:
بعد االطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
(ثمامنائة �ستة وت�سعون الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  2021/10/7م.
املحكمة االبتدائية املدنية
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حمكمة ال�شارقة االحتادية
�إعالن ح�ضور اجتماع باالت�صال املرئي عن بعد
يف الق�ضية رقم ( )SHCFICIREA2021/0006194

اعالن بالن�شر يف جريدة وا�سعة االنت�شار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب املدعي (ة) حمدان حممد بطي العبدويل
اىل املدعى عليه �سادجی هامو
قد اقام الدعوى يطالب فيها � :إلزامك مع مدعى عليه �آخر بالت�ضامن و الت�ضامم برد مبلغ وقدره  415.000درهم
(�أربعمائة وخم�سة ع�شر �أل��ف دره��م) مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ الإ�ستحقاق يف � 2019/11/29أو
 2020/6/24و �إلزامكما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
انت مكلف بح�ضور االجتماع املرئي رقم  EM00016942واملقرر بتاريخ  2021/10/25ال�ساعة  08:30والذي
�سيعقد يف حمكمة ال�شارقه الإحت��ادي��ة دائ��رة دائ��رة اليوم الواحد املدنية والتجارية ال��دائ��رة اخلام�سة عن بعد بوا�سطة
االت�صال املرين عرب موقع وزارة العدل
https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search /
بوابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية� .شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد.
�أو قم مب�سح الرمز املبني �أدناه بكامريا الهاتف
رقم الإجتماعEM00016942 :
		
بيانات الإجتماع :
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�صريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة املتعاملني
�شمة احمد را�شد ال�سلمان

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة فلورال للتجارة ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002346عمايل (جزئي)

اعالن بالن�شر
�إعـالن �صحيفة الطعن رقم 867/2021

وزارة العدل

�إىل املحكوم عليه � :شركة فلورال للتجارة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبدالر�ؤوف ناتار وباليل كونح�سن
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  69629درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

بوكالة املحامي  /موزة اخلظر
�إلـى  -1 /تورك �أوتومي�شن �سي�ستمز (م.م.ح)� -2 .شركة تورك لأعمال الكهروميكانيكية
ذ.م.م  -3ن�ضال نعيم عبدالهادي الديرية -4 .م�ؤ�س�سة جنيب عبدالرحمن الزامل
ليكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2021 / 757جتاري ال�صادر بتاريخ
 12/07/2021قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن  /بنك اال�ستثمار �ش.م.ع ،
يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم �إيداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي
املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوى يف موعد اق�صاه
خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى
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اعالن بالن�شر
 6373/2021/60امر �أداء
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اعالن بالن�شر
 5512/2021/60امر �أداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1284/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/1573م��دين جزئي واملعدل
باال�ستئناف رق ��م 2020/1295:ا�ستئناف مدين  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )85183درهم
�شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حمدان ال�شام�سي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مرا�سي درايف  -ميدان اخلليج  -بناية
 - 7الطابق  - 1مكتب 107
املطلوب �إعالنه  -1 :جوزف جورج باخو�س � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )85183درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1616/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 12945/2020 :عمايل .
طالب التنفيذ  :ماتيو توما�س بايانو فياليل
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -مويلح  -ال�شارقة � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -مبنى
مبنى � - 2993شقة  - 503وميثله:عبدالعزيز حممد عبدالغني علي اخلمريي �آل علي.
املطلوب �إعالنه  -1 :الل�ؤل�ؤ امللكي لال�ستثمار �ش.ذ.م.م  -منطقة حرة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1029997درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

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

�إىل املدعي عليه  -1 :جنوين تي ثو بهوجن  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :فو فان توجن
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/5:بالزام
املطلوب �ضدها ب��ان ت ��ؤدي للطالبة مبلغ ( )190000دره��م فقط مبلغ وق��دره مائة
وت�سعون ال��ف دره��م  ,وف��وائ��ده بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد
والزمتها الر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إخطار عديل بالوفاء و�سداد قيمة ال�شيكات
برقم املحرر2021/06613:

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003585عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ح�سن �سيد عبداللطيف
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004185مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :شركة عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حممد تاج عدالت ح�سني
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  15916درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :حممد ح�سن �سيد عبداللطيف
العنوان:عجمان الرا�شدية  -ابراج ال�ؤل�ؤة بلوك � a1شقة رقم 0585651983 - 708
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ح�سني حممد ح�سني حممد  -اجلن�سية م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع
الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 91354
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

اخطار عديل بالوفاء و�سداد قيمة ال�شيكات
املخطـرا �سيدين لتجارة املعادن �ش ذ م م  ,ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة رخ�صة رقم . 529502 :
وميثلها ال�سيد كی�شان كومار دیارام خوخاين هندي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير يف الرخ�صة املذكورة اعاله وميثله بالوكالة ال�سيد كانوبل
�شهزاد منری ح�سنی باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784197261695759:مبوجب وكالة رقم  2020/2955يف تاريخ 2020/3/3
العنـوان  /ال�شارقة – منطقة امل�صلى – دوار ال�ساعة -بناية دميا�س -مكتب  – 804فاك�س  065214576رقم الهاتف0509172029 :
املخطر �إليه  -1/ور�شة الق�صر للحداده واللحام ذ م م ,ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي رخ�صة رقم 553109:
 -2ال�سيد � /شريوفاكات مورايل كري�شنان,هندي اجلن�سية ب�صفته مديرا خموال بالتوقيع يف الرخ�صة املذكورة اعاله
العنـوان /دبي – م�ستودع رقم  1ملك �سيف را�شد وغامن – بر دبي القوز ال�صناعية  3تقاطع �ش (� 21Bص ب )114362
هاتف رقم 043406220:
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  56988.75درهم اماراتي
املخطر اليهما حرر عدد � 6شيكات للمخطر اجمايل قيمتها  56988.75درهم اماراتي مقابل بع�ض االعمال التجارية التي متت بني املخطرة
واملخطر اليه وعليه فان املخطرة مبوجب هذا االخطار تكلف املخطراليهما ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املرتتبة يف ذمتهما واال �سوف ت�ضطر
ا�سفة التخاذ كافة االجرائات القانونية بحقهما ,وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجهت املخطرة ل�صرفها �إال �أنها ارتد دون �صرف لعدم
وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�شيكات كالتايل:
ال�شيك رقم  250089مببلغ 9859.50درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/04/9امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  250087مببلغ  8523.75درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/05/25امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  250088مببلغ 8523.75درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/06/11امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  250085مببلغ 11970درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/06/18امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  250086مببلغ 11970درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/07/03امل�سحوب على بنك ابوظبي االول
ال�شيك رقم  003963مببلغ 6142.50درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/05/10امل�سحوب على بنك را�س اخليمة الوطني
وحيث �إن املخطر اليهما قد تعذرا بالوفاء مببلغ ال�شيكات رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقها واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله املرتتبة يف ذمتكم خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به .وهذا �إخطار منا بذلك

حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8319

املنذر  :او�شینا اكواكزالم او هامیج
املنذر اليه  :جمید خان را�شد خان خلیل
املو�ضوع  /انذار ب�سداد مبلغ  546،000درهم
يكلف املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة  546،000الف درهم ( خم�سمائة
و�ستة واربعون الف درهم) وذلك خالل مدة اق�صاها  5ايام من تاريخ
االع�لان باالنذار وا�ستالمه من قبلكم واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ
ك��اف��ة االج� ��راءات القانونية ال�ت��ي حتفظ ل��ه حقه  ،م��ع حتميل املنذر
اليه كافه الر�سوم و امل�صاريف واالتعاب والفوائد القانونية من تاريخ
االمتناع حتى متام ال�سداد والتنفيذ.
الكاتب العدل

حماكم دبي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2020 /0003327مدين (جزئي)

�إىل :املحكوم عليه  /1ندمی ع�صام احلم�صي
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/17قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح معاذ كردي كردي ,بالتايل:
حكمت املحكمة :ب�إلزام املدعى عليه الأول ب��أداء مبلغ  350.000درهم (ثالثمائة
وخم�سني ال��ف دره��م) للمدعي مع الفائدة عليه بواقع � %6سنويا من تاريخ قيد
ال��دع��وى يف  26/11/2020وحتى مت��ام ال���س��داد و �أل��زم�ت��ه بر�سوم و م�صروفات
الدعوى و الفي درهم �أتعاب حماماة و رف�ض ما عدا ذل��ك .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية 15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

وزارة العدل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه  -1عالء حممد �سعيد �أيوب  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى � /سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمه خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش
.ذ.م.م  -و ميثله � /أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ �إتفاقية الت�أجري الأجل
املوقعة ما بني املدعية واملدعى عليه امل�ؤرخة يف  2016/05/31لعدم التزام املدعى عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة بالإتفاقية
احلا�ضرة.خماطبة دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك لإلغاء ا�سم املدعى عليه كمالك مب�شروع �أب��راج �سكاي كورت�س با�سم املدعية،.احلكم
بعدم  Aللوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة ،و�إعادة ت�سجيل الوحدة رقم  402بالبلوك �أحقية املدعى عليه يف �إ�سرتداد مبلغ وقدره
� 674.799ستمائة و�أربعة و�سبعون درهماً و�سبعمائة وت�سعة وت�سعون درهماً املدفوع منه طبقاً للمتفق عليه بالإتفاقية املربمة
وفقاً للبند  6.3منها .وكجزء من مقابل �إنتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ � ،2020/10/05إل��زام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي
�إىل املدعية مبلغ وقدره  150.000درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة ما بني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على
�إتفاقية الت�أجري الأج��ل ،وما بني الفرتة احلا�ضرة نظراً لأن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظراً لإنخفا�ض
القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة� ،.إل��زام املدعى عليه بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا ف�أنت  &BUILDING_DESCوحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021-11-08ال�ساعة � 10:00صباحا يف
قاعة التقا�ضي عن بعد مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على االقل

رئي�س الق�سم

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
�إعالن بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب ادارة الدعوى
يف �صحيفتني �إحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية
يف اال�ستئناف رقم 2021/1584:مدين

بناء على طلب امل�ست�أنف:حممد علي حممد بال
امل�ست�أنف �ضده:الركن البحري للتجارة العامة
�أن ��ت مكلف ب��احل���ض��ور �أم ��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى رق��م ( )2مبحكمة
ا�ستئناف ال�شارقة � -شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثالثاء
امل � ��واف � ��ق 2021/10/19:يف ال��دع��وى امل��ذك��ور رق�ه�م��ا اع�ل�اه  -بو�صفك
م�ست�أنف �ضده.

حماكم دبي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املنامة للمواد الغذائية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0000035جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :املنامة للمواد الغذائية  -ذ م م
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة فرع التجارة ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 69721.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن حكم بالن�شر
 237/2021/20جتاري كلي

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

املدعي عليه�/أمني علي الها�شمي  -العنوان:جمهول حمل االقامة
نحطيكم علما انه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى اعاله واملرفوعة �ضدكم من
املدعي�/سكيل تيم للتكنولوجيا  -ومديرها كيور جاجد
وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم
االثنني املوافق 2021/10/18:ال�ساعة� 10:30:صباحا.
يرجى التوا�صل معنا عن طريق الهاتف املحمول اخلا�ص باخلبري و�أر��س��ال كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االلكرتوين علما بانه يف حال
تخلفكم عن احل�ضور ف��إن اخل�برة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها
قانونا  ,لال�ستف�سار االت�صال بـــ - 0506317417:االمييلmissnahed@hotmail.com:
اخلبري احل�سابي /ناهد ر�شاد حممد

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/31724

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1فازليدين امونوف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :عبداهلل را�شد عبيد خلفان املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/29مبثابة ح�ضوري للمدعي عليهما  :بحل وت�صفية �شركة (ايه بي
اي لل�سياحة �ش ذ م م) وامل�سجلة برخ�صة رقم  84430وتعيني امل�صفي �صاحب الدور م�صفيا لها وذلك بجرد كافة �أ�صول ال�شركة
وما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني على �إدارتها تقدمي كافة ح�سابات و�أم��وال ودفاتر
ووثائق ال�شركة للم�صفي وعلى االخ�ير حترير قائمة مف�صلة ب�أموال ال�شركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مديرو
ال�شركة وان مي�سك دفرتا لقيد اعمال الت�صفية وعى امل�صفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اموال ال�شركة وحقوقها وان
ي�ستوفى مالها لدى الغري او يودع املبالغ التي يقب�ضها يف احد امل�صارف حل�ساب ال�شركة الت�صفية فور قب�ضها وان يوفى ما على
ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من منقوالت او عقار باملزاد العلني على اال يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة �إال ب�إذن من
ال�شركاء او اجلمعية العمومية لل�شركة وعليه �إخطار جمع دائني ال�شركة ان وجدوا بكتب م�سجلة بعلم الو�صول ب�إفتتاح الت�صفية
مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خالل خم�سة واربعون يوما من تاريخ االخطار وللم�صفي �إجراء الإخطار بالن�شر يف �صحيفة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�أمل ح�سن حممد حاجي كرم خمطر الإمارات اجلن�سية هوية �إماراتية  784198282416514العنوان  :املجاز  6-1بيت
الهالل وكيلة عن نوره �سعد علي ال�صيعري مبوجب وكالة رقم 20390/2021
عبدالرحمن نا�صر حممد �سعيدالدين خمطر اليه م�صر اجلن�سية  ،جواز �سفر A12587780
العنوان � :إمارة دبي 2 Maple
 - Hills Estateفيال رقم  - 7هاتف رقم 045672030 - 0585887295
اخطار عديل للوفاء مببلغ  11,250درهم
ال�شرح � -أوال – مبوجب ال�شيك امل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني ال�صادر من املخطر اليه بقيمة  11250درهم
(�إحدي ع�شر الف و مائتان وخم�سون درهم) ل�صالح املخطرة واملرجتع من البنك لعدم كافية الر�صيد
ثانيا – وقد طالبت املنذرة املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سداد مبلغ املديونيه اال انه امتنع عن ال�سداد دون �سبب او مربر م�شروع.
ثالثا -وملا كان الدين ثابتا بالكتابة وحال الأداء وهو عبارة عن مبلغ من النقود معني املقدار
بناء عليه ،ف�إن املنذرة ينذر وينبه علي املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة �( 11250إحدي ع�شر الف و مائتان وخم�سون درهم) يف
موعد �أق�صاة خم�سة �أيام من تاريخ االخطار بالوفاء بالتكليف و �إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم
 مع حتملكم امل�س�ؤولية القانونية عن كافة الأ�ضرار التي ترتتب على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخر .لذلك  ،ف�أننانخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب
من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

اعــــالن بالن�شـــر

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

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

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1643جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 147336.02درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مطعم تاماريند بل�س � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -باي �سكوير  -مبنى رقم - 6الطابق الثاين
مكتب رقم  - 201مكاين 2667586607
املطلوب �إعالنه  -1 :مايكرو ويل للخدمات الفنية � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 147336.02
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

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

�ضد  /املدعي عليه  :ب�شار �شبيب
املقامة من  /م�صرف الإمارات الإ�سالمي
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت الدعوى
رقم  2021/469جتاري م�صارف جزئي  ،وحيث انه مت ندبنا خبريا
م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون االثبات ل�سنة
 1992م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ،ندعوكم حل�ضور اجتماع
اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق  ZOOMوذلك يوم الإثنني املوافق
 2021/10/18يف متام ال�ساعة  1.00ظهرا  ،ويرجى منكم اح�ضار كافة
امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع.
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف

رئي�س ال�شعبة

حمكمة التنفيذ املدنية

�أعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )23686.54درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -رق��ة البطني  -دي��ره  -دب��ي � -شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة مكتب
رقم 602
املطلوب �إعالنه  -1 :فايت �أ�سوي فرينانديز � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/4/28:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23.686.54درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

حمكمة التنفيذ

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
عقاري جزئي 18 / 2021 / 1221

حماكم دبي

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 736/2021/11:مدين جزئي

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

املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما  -1 :جيه تريد اوتو �ش.م.ح  -2نيهال ويرا�سينغا  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :افكار حممد رزاق حممد مرزوق
وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/8/25:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )1500000درهم فقط مبلغ وقدره
مائة وخم�سني الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك وبح�سب
قيمته وحتى مت��ام ال�سداد والزامهما الر�سوم وامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نيوالين للخدمات البحرية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2020 /0001808أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021/ 0004036مدين

�إىل املحكوم عليه  :نيوالين لللخدمات البحرية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:امل�شاريع الأملانية اخلليجية املحدوده
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 18952.5
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

�إىل املحكوم عليه� :سيف �أزهر �إبراهيم الراوي  -العنوان:ال�شارقة – املجاز � – 3شارع كورني�ش
البحرية – بناية الفردان -ق�سم املكاتب  F5مكتب � 520شركة قلعة احل�صن ملقاوالت البناء -
هاتف رقم 0561463314 :امييل qhbc@qhbconline.com
حيث �إنه قد �صدر احلكم املرفق �صورة منه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ :حممود �شاكر حممود البياتي
يف الق�ضية امل�شار �إليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له قد تقدم لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،ومبا �أن احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  187818درهم
لذلك �أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار �إليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك بهذا الإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات
التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
 322/2021/1373ا�ستئناف عقاري

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
 322/2021/1366ا�ستئناف عقاري

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
 322/2021/1374ا�ستئناف عقاري

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/حممد ب��ن �سعد ب��ن حممد حميد  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار  -وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1079
عقاري جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سعد اهلل بافيف  -جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار  -وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل احمد بخيت
املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/988عقاري
جزئي  -وح��ددت لها جل�سه ي��وم الثالثاء املوافق  2021/10/26ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/اي��از دزه��ان  -2فيكتوريا دزه��ان  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار  -وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1076/2021
عقاري جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/10/18ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4387/2021أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )202.323.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو للم�شاريع ذ.م.م
عنوانه:العنوان:دولة االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى
اينوك مكتب  3ملك �شركة برتول االمارات  -رقم مكاين - 1482076985:هاتف0566749977:
املطلوب �إعالنه  -1 :بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )202323.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

33
حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن بالن�شر
 2504/2021/305ا�ستئناف جتاري

الأربعاء � 13أكتوبر  2021العدد 13365
EAT 174198

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/كون�سوليدايتد انرتنا�شيوال للمقاوالت �ش.ذ.م.م
 -2عمرو �آر عمرو  -جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�أمون راتب
عمرو وميثله � /شيخة احمد عبداهلل �سلطان .قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  1296/2019جتاري كلي  -وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق
 2021/12/1ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
�إخطار عديل ب�إلغاء الوكالة
برقم املحررMOJAU-2021- 0022142:

املخطـر :حممد ابراهيم ح�سن �سامل املرزوقي � -إماراتي اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة – النخيالت  -هاتف رقم )0504996022( :
املخطر �إليه  :ابو بكر كونيا حممد كويا باناكات  -هندي اجلن�سية
العنوان :ال�شارقة  -ام طرافة  -خلف �شارع الربيد املركزي مكتب تك�سا�س للطباعة
هاتف رقم )0507782862( :
املو�ضوع  :عزل وكالة
�إ�شـارة للوكالـة املحررة ل�صاحلـك بتاريـخ  2015/05/28 :وامل�صـدق عليهـا مـن ال�سـيد الكـاتب العـدل
بال�شارقـة برقم ( ، )SH20150526A95411وعمال لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت
املدنية رقم  )5( :ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة )1987( :
لذلك :
ف�إنني �أعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار �إليها �أعاله اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا الإعالن
ف�إن كان لديك �أي اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القانونيـة
الكاتب العدل

حماكم دبي

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/29 :
املودعة بالرقم358315 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دانـوب ملواد البناء �ش.م.ح
وعنوانه� :ص.ب ، 18022 .جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ (غري م�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها)� ،أم�شاط
و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري
م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين
خزفية غري واردة يف فئات �أخرى.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  valueحتتها كلمة  homeكليهما باللغة الإجنليزية بخط
عري�ض وطريقة مميزة داخل ر�سم لبطاقة �شعار.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 13أكتوبر  2021العدد 13365
EAT 174791
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 204378 :بتاريخ2014/01/14 :
امل�سجلة بالرقم 204378 :بتاريخ2015/04/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االم��ر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )300.000درهم
والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:الغرير لالن�شاءات منتجات �أ�سمنتية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -منطقة القوز ال�صناعية  - 1ور�شة ملك دائرة العقارات
 مقابل حمطة القوز للبا�صات  -رقم مكاين 2159082258املطلوب �إعالنه  -1 :تر�ست تامي للمقاوالت � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/5/3:
 ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت� ��ؤدي للمدعية قيمة ال�شيك ال ��واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ( )300.000دره��م والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف2020/7/7:
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/12 :

الأربعاء � 13أكتوبر  2021العدد 13365
منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 335794 :بتاريخ2020/09/17 :
امل�سجلة بالرقم 335794 :بتاريخ2020/12/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د مفيد
حم �م��د ر� �ش �ي��د � ،سريالنكا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � ��م ()5921360N
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0562983782

فقد املدعو � /سوجيت كومار
فينكيالد �شاتوكوتى �شاتوت ،
الهند اجلن�سية  -جواز �سفره
رق � � ��م ()R2344537
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0564991293

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /بريادار�شينى
ج��االك��ان��دان ج��االك��ان��دان ،
الهند اجلن�سية  -جواز �سفره
رق� � ��م ()L2281953
م� � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت � �� � �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0526343159

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /سومان �شودهورى
ع� �ب ��دال� �غ� �ف ��ور  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )EG0077661يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقد امل��دع��و  /ع��ري��ف ح�سني
ج� ��ام� ��ل خ � � ��ان  ،ب��اك �� �س �ت��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )6894821YTيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /هوتيمه بت
ار�سانى ايفان  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()B2512929
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508159293
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اعالن بالن�شر
 18/2021/1256عقاري جزئي

�إىل املدعي عليه  -1 :يون�س عبدالرحمن حممد الرتكيت  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )297.053دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/28ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الرابعة رقم 14
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ()171.586.81
درهم مائة وواحد و�سبعون الف وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهما وواحد وثمانون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ اال�ستحقاق يف 2018/3/24:وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة اخلليج لل�سحب �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -م�صنع ملك خا�ص  -طريق دبي �أبوظبي املنطقة احلرة جبل علي بالقرب من غاز االمارات
 بوكالة املحامية�/إميان الرفاعياملطلوب �إعالنهما  -1 :ايه  -البلوكي للمقاوالت (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/احمد حممد عبدالرحمن البلوكي مبوجب
الرخ�صة رقم  538269ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي  -2البلوكي للأملنيوم والزجاج � -صفته  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )171.586.81درهم مائة وواحد و�سبعون الف وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهما وواحد وثمانون
فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق يف 2018/3/24:وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2021/10/17ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف
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اعالن بالن�شر
 322/2021/1416ا�ستئناف عقاري

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7094/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ :
طالب الإعالن  :هويدا احمد الربيدي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :الأر�ض الطيبة العمال النجارة وتركيب االر�ضيات � -شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )182458.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ع��ارف يو�سف ع��ارف ح�سان  -جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة ع�ق��ار  -وميثله:عبداهلل م��روان ع�ب��داهلل احمد
بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2021/1101
عقاري جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/10/28ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء  -برقم املحرر 2021/0022719

املخطـر :حممد ابراهيم ح�سن �سامل املرزوقي � -إماراتي اجلن�سية
العنـوان  :ال�شارقة  -النخيالت  -هاتف رقم )0504996022( :
املخطر �إليه  :جمیب باناكاد ابو بكر باناكاد  -هندي اجلن�سية هاتف رقم )0506373181( :
العنـوان :ال�شارقة  -ام طرافة  -خلف �شارع الربيد املركزي مكتب تك�سا�س للطباعة
مو�ضوع الإخطار  :اخطار ح�ضور امام كاتب العدل اللغاء الوكالة
الوقـائـع :
• حيث ان املخطر يرغب بالغاء الوكالة املمنوحة لكم بتاريخ  2012/11/28وامل�صدق عليه
لدى كاتب العدل برقم  ،35049وامل�شروطة ب�شرط وكالة غري قابلة للعزل وعليه يتطلب
ح�ضوركم اللغاء الوكالة ،
• �أرجو منكم احل�ضور اللغاء الوكالة خالل مدة اق�صاه اربعة ايام مو�ضوع الدعوى  ،و اال
�سيقوم املخطر باتخاذ االجراءات �ضد املخطر اليه
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا

United Arab Emirates
Ministry of Justice

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/12 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 13أكتوبر  2021العدد 13365
EAT 177240

الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3514/2021/16:جتاري جزئي

اخطار عديل للوفاء مببلغ  300.000درهم
ال�شرح
مـقـدم مـن املنذر  :عثمان اهلل مري ديل خان ( ،باك�ستاين اجلن�سية )  -عنوانه  :امارة ال�شارقة مي�سلون  -بلوك ()Bمقابل حديقة مي�سلون
بناية جابر العنيزي – الطابق الأول – �شقة  ، 106هاتف 0586195550املنذر �إليه  :مانوج بريانكا راناتوجنا برييرا كالتوتا موداليحى (�سرالنكي اجلن�سية)
عنوانها :امارة ال�شارقة مي�سلون  -بلوك ( )Bمقابل حديقة مي�سلون بناية جابر العنيزي  -الطابق الأول � -شقة  .4هاتف0528451841 :
املو�ضـوع� :إنـذار ب�سداد مبلغ ( )300,000درهم،
 .1املنذر �إليه مدين للمنذر مببلغ وقدره ( )300,000درهم( ،ثالثمائة �ألف درهم ) ا�ستلمها على �سبيل الأمانة  .2 ،طالب املنذر املندر �إليه
مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزامه و�سداد مبلغ الـــ ( )300,000درهم اال �أنه رف�ض الوفاء بالتزام و�سداد املبلع ،مما احلق �أ�ضرارا باملنذر وفوت
عليه �أرباح نتيجة هذا الإخالل .3 .ورغم مطالبات املنذر امل�ستمرة ورغم �إقرار املنذر �إليه بالدين ووعدها بت�سوية الأمر وديا يف كل مرة،
�إال �أنه من الوا�ضح �أنه 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�ص املنذر على املحافظة على العالقة الودية التي تربطه به ،وملا كان ذلك وبح�سب ن�صو�ص قانون املعامالت املدنية
بح�سب ن�ص املادة ( )318التي جاء فيها :ال ي�سوغ لأحد ان ياخذ مال غريه بال �سبب �شرعي ف�إن اخذه فعليه رده" ،وما جاء يف املادة ()304/1
من نف�س القانون له" :على اليد ما اخذت حتى ت�ؤديه .لذلك  ،فان املنذر ومبوجب هذا الإندار مينح املندر اليه الفر�صة الأخرية للإ�سراع
ب�سداد املبلغ امل�ستحق وقدره ( )300,000درهم( ،ثالثمائة �ألف درهم ) خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإندار ،ف�إن مل ينفذ املنذر اليه
التزامه بال�سداد ،ف�سوف يلج�أ املنذر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�صة ال�ست�صدار حكم ق�ضائي �ضده ب�سداد املبلع والفائدة القانونية
( )%12حتى تاريخ ال�سداد والر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة ،مع حفظ كافة حقوق املندر لدى املنظر اليه  -ف�أننا
نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلع املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاد الإجراءات القانونية ،واطلب
من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر2021/0015440:
املخطر  /ركن الكنز ملقاوالت النجارة امل�سلحة واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
بالرقم  725079وميثلها املالك �شرياز اقبال حممد اقبال  -اجلن�سية باك�ستان واحمل بطاقة هوية رقم
 - 784198808365302العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0552868888 /
املخطر �إليه  /تارجيت لالعمال الكهربائية وال�صحية �ش ذ م م
العنـوان /دبي – �ص  ،پ - - 30909 ،هاتف رقم 0506463462 / 042238860 /
املو�ضوع  /تكليف املخطر اليه ب�سداد مبلغ ( ()52,638،20اثنان وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية وثالثون
درهم وع�شرون فل�سا )
الوقائع  :املخطر اليه تر�صدت يف ذمته مبلغ وقدره ( ()52,638،20اثنان وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية
وثالثون درهم وع�شرون فل�سا ) جمموع فواتري من العقود املربمة بني الطرفني
لذلك :يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ قدره( ()52,638،20اثنان
وخم�سون الف و�ستمائة وثمانية وثالثون درهم وع�شرون فل�سا ) من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام
مع الر�سوم وامل�صاريف وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار واال �سوف يقوم املخطر
بتحريك االجراءات القانونية يف مواجهتكم ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار
للعلم مبا جاء به .وهذا اخطار منا بذلك

حماكم دبي االبتدائية

برقم املحرر2021/0022681:

EAT 174791
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حمكمة دبي االبتدائية

�إخطار عديل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

Wednesday

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13365بتاريخ 2021/10/13
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 3029/2021/60:امر اداء

حماكم دبي
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/08/29 :
املودعة بالرقم358367 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دول �آ�سيا هولدجنز بي تي ئي .ليمتد
وعنوانه 1 :والي�ش �سرتيت  ، 01-32#غوكو تاور � 078881 ،سنغافورة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة31 :
فواكه طازجة حتديدًا املوز.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  BOBBY BANANAباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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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

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 StBld 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
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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

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 OneDay 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

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
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DUBAI COURTS
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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.

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.
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ثقافة وفنون

Wednesday

34

تعر�ض  24فيلم ًا عن احلب واحلنني اليوم الأربعاء

ً 13
فيلما عن احلياة والفن تلهم خيال ال�صغار يف ثاين «�أيام ال�شارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�شباب»
•• ال�شارقة –الفجر:

�أخ ��ذ م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال�سينمائي ال ��دويل للأطفال
وال�شباب ،الذي تنظمه م�ؤ�س�سة فن املعنية بتعزيز ودعم
الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة،
�أم����س الأول االث�ن�ين  ،الطلبة يف �إح��دى م��دار���س �إمارة
ال�شارقة يف جولة على عوامل فنية غنية ،نقلتهم فيها �إىل
حكايات من خمتلف بلدان العامل ،حيث عر�ض للأطفال

من عمر � 4سنوات فما فوق  13 ،فيلماً منها  12فيلماً خمتلف بلدان العامل ملتابعة عر�ض �أكرث من  80فيلماً
ق�صرياً �أبرزها “روابط عائلية” و”املدر�سة قرب البحر” ع��امل�ي�اً على من�صته الإل�ك�ترون�ي��ة اخل��ا��ص��ة https://
و”باركود” �إىل جانب فيلم روائي بعنوان “امليتم».
./siff.ae
ويفتح املهرجان،
الذي يتوا�صل حتى � 15أكتوبر اجلاري ،نوافذ �إبداعية  24فيلم ًا عن احلب واحلياة واحلنني اليوم الأربعاء
جديدة ور�ؤى مبتكرة متنوعة ،حيث يعر�ض جمموعة � 13أكتوبر
خمتارة من الأفالم الق�صرية ،و�أفالم الر�سوم املتحركة ،وت�شمل قائمة الأعمال ال�سينمائية التي �ستعر�ض اليوم
والأف�لام الروائية الطويلة ،ويجمع ع�شاق ال�سينما من الأربعاء فيلم “توليب” امل�ستوحى من ق�صة “ثامبلينا”
للكاتب هانز كري�ستيان �أندر�سن ،وفيلم الر�سوم املتحركة
“ م�ش-م�ش واملا�شبلز” ال��ذي يتحدث عن رحلة ثالث
حبات من الفطر ال�ستك�شاف الذات ،وفيلم “التريانو�صور
ريك�س ال�صغري والعناق امل�ستحيل”� ،إىل جانب موا�صلة
عر�ض فيلمي “�شوقان” و”الرجل ال�صغري الكبري».
ويخ�ص�ص املهرجان لل�شباب جمموعة من الأفالم الق ّيمة
�أب��رزه ��ا ال�ف�ي�ل��م الإي �ط��ايل “�شتاء تيمو” ال ��ذي يروي
ق�صة تيمو احلزينة بعد وفاة والدته ،والفيلم الفرن�سي
“دوبوت” وفيلم “ال�ست” من ال�سودان� ،إىل جانب فيلم
“ق�صيدة ل�غ�ير الأ�سوياء” م��ن ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة وهو
م�سرحية مو�سيقية عن ق�صة الطفل ن��ورو ال��ذي يعاين
من مر�ض نادر يدعى “كروم�ستيجا” ،وفيلم “�أندير”
الذي يروي ق�صة طفل يعاين من الربو وح�سا�سية غري

�شائعة جتاه منتجات الألبان.
وت�شمل قائمة الأف�ل�ام املخ�ص�صة ل�ل�أط�ف��ال حتى عمر
� 10سنوات ،الفيلم الرو�سي “ القارب ال�صغري الذي �أراد
الطريان” ،و”التنني زوغ والطبيب الطائر” من اململكة
املتحدة ،وفيلم “�أخي لوكا” وهو فيلم ق�صري �ساحر من
الر�سوم املتحركة يتناول مو�ضوع التوحد ويعزز روابط
املحبة بني الأ�شقاء� ،إىل جانب الفيلم الفرن�سي اململوء
بامل�شاعر “ماما ُتهطل املطر».

وتت�ضمن قائمة الأفالم الق�صرية للأطفال من عمر 10
�سنوات فما فوق ،فيلم “روبرتو” و”كاتا” و”�شعر �أمي”
و”رحلة �إىل منزل �صديقي” و”جم ّرد طفل” و”طعم
حلو للظالم” و”باخ-هونغ».
و�ضمن ق�سم ال�سينما ال�صغرية ،يعر�ض املهرجان فيلمني
طويلني هما “اجلري عك�س الرياح” ال��ذي ي��روي ق�صة
ولدين من �إثيوبيا ي�سابقان الزمن لتحقيق �أحالمهما،
والفيلم الرتكي “يف حلمي” احلائز على عدة جوائز.

ليتوىل مهام التن�سيق مع ال�شعراء وامل�ؤ�س�سات الثقافية وتنظيم �شراكة �شعرية

«حركة ال�شعر العاملية» تختار ال�شاعر علي العامري من�سق ًا لها يف الأردن
• علي العامري :نحتاج �إىل «تو�أمة �شعرية» مع خمتلف التجارب

•• ال�شارقة-الفجر:

�أع �ل �ن��ت “حركة ال���ش�ع��ر العاملية” يف كولومبيا
ع��ن اختيار ال�شاعر علي ال�ع��ام��ري من�سقاً لها يف
اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية ،بهدف متثيل احلركة
والتن�سيق م��ع ال���ش�ع��راء وامل��ؤ��س���س��ات واجلمعيات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وت�ن�ظ�ي��م � �ش��راك��ة ��ش�ع��ري��ة ،ف���ض�ل ً
ا عن
الإ�سهام يف تعزيز ح�ضور ال�شعراء �ضمن الف�ضاء
الدويل ،وتعزيز تبادل اخلربات والأفكار والعمل يف
م�شروعات م�شرتكة.
وق��ال ال�شاعر علي العامري�“ :إن العامل اليوم يف
�أم��� ّ�س احلاجة �إىل ت��و�أم��ة �شعرية ،ت�سهم يف �إعالء
��ص��وت ال�شعر ،يف م��واج�ه��ة ع��امل م�ضطرب يزداد
تغوّله على قيم احلرية والعدالة واجلمال الإن�ساين
والتعددية الثقافية».
و�أ��ض��اف العامري ال��ذي يعمل مدير حترير ملجلة
“النا�شر الأ�سبوعي” يف ال���ش��ارق��ة�“ :إن اختيار
ح��رك��ة ال�شعر العاملية ع ��دداً م��ن املن�سقني لها يف

خمتلف ال ��دول ،م��ن �ش�أنه تعزيز مفهوم التو�أمة
ال�شعرية بني امل�ؤ�س�سات الثقافية ،والإ�سهام يف فتح
�آف��اق دولية جديدة لل�شعر يف تلك البلدان ،ف� ً
ضال
عن تن�شيط الرتجمة املتبادلة بني اللغات».
ومن جانبه ،قال ع�ضو اللجنة التن�سيقية ،م�ؤ�س�س
ومدير مهرجان ميديلني الدويل لل�شعر ،ال�شاعر
الكولومبي فرناندو ريندون�“ :إن اللجنة �صادقت
ع�ل��ى ق ��راره ��ا يف �� 21س�ب�ت�م�بر� -أي �ل ��ول ،2021
باعتماد ال�شاعر علي ال�ع��ام��ري من�سقاً يف الأردن
حل��رك��ة ال�شعر ال�ع��امل�ي��ة ،م��و�ّ��ض�ح�اً �أن م�س�ؤوليات
املن�سق تتم ّثل يف متثيل احلركة يف الأردن وتعزيز
التعاون م��ع امل�ؤ�س�سات الثقافية ،ودع��وة ال�شعراء
وال�ع�م��ل معهم يف الأع �م��ال ال�شعرية العاملية من
ق��راءات وملتقيات ومهرجانات ،ف� ً
ضال عن تزويد
احلركة بق�صائد ومقابالت ومقاالت و�أخبار حول
الأن�شطة واملن�شورات والأحداث ال�شعرية يف الأردن».
وت�ش ّكل “حركة ال�شعر العاملية” ،ال�ت��ي ت�أ�س�ست
قبل ع�شر �سنوات يف كولومبيا� ،شبكة وا�سعة من

مهرجانات ال�شعر ،وهي م�ؤ�س�سة �أهلية غري ربحية،
تهتم بربامج دورات وور�ش ومطبوعات وم�شروعات
تعليمية وث�ق��اف�ي��ة ،ت�ضم ح��ال�ي�اً  125مهرجاناً
�شعرياً حول العامل ،و�أك�ثر من � 2000شاعر من
 150دولة من جميع القارات .ت�أ�س�ست حركة ال�شعر
العاملية يف ميديلني؛ ثاين �أكرب مدن كولومبيا ،يف
الثامن من يوليو -مت��وز  ،2011خ�لال اجتماع
ملمثلي  37مهرجاناً �شعرياً دول�ي�اً ،بهدف �إعالء
� �ص��وت ال���ش�ع��ر يف ال �ع��امل ،وت �ع��زي��ز ح��ري��ة الكلمة
والعدالة الإن�سانية والتعاون وال�شراكة والتعددية
الثقافية ،كما تعمل على التن�سيق بني املهرجانات
ال�شعرية وال�شعراء وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات ال�شعرية
ال��دول�ي��ة وامل���ش��روع��ات التعليمية والثقافية ودور
الن�شر ال�شعرية يف جميع �أنحاء العامل.
وك � ��ان م��دي��ر م �ه��رج��ان �أف��ري �ق �ي��ا ل �ل �� �ش �ع��ر ،بيرت
رورفيك� ،أول من�سق عام حلركة ال�شعر العاملية ،جاء
بعده فرناندو ري�ن��دون ال��ذي خلفه ال�شاعر جاك
هري�شمان املن�سق العام الثالث للحركة منذ بداية

العام � ،2021إىل �أن ت��ويف يف � 22أغ�سط�س� -آب
املا�ضي.
يذكر �أن علي العامري �شاعر وفنان ت�شكيلي من
ُهجرة من بي�سان
الأردن ،من عائلة فل�سطين ّية م ّ
�إث��ر النكبة ع��ام  .1948ع��ا���ش طفولته يف قرية
القليعات الأردن�ي��ة احل��دودي��ة مع فل�سطني .ع�ضو
يف رابطة ال ُك ّتاب الأردنيني ،واالحتاد العام للأدباء
والك ّتاب العرب ،واحتاد ك ّتاب �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا
الالتينية ،ونقابة ال�صحافيني الأردن �ي�ين .ع�ضو
م�ؤ�س�س جماعة �أجرا�س ال�شعرية ،وع�ضو م�ؤ�س�س
ون��ائ��ب رئي�س جمعية ع��رزال للثقافة والفنون يف
الأردن.
��ص��درت ل��ه ال�ك�ت��ب“ :هذي ح��دو��س��ي ..ه��ذي يدي
املبهمة” (�شعر)“ ،ك�سوف �أبي�ض” (�شعر)“ ،خيط
م�سحور” (�شعر) �صدر بطبعتني عربيتني ،وطبعة
ب��ال�ل�غ��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة ع��ن ب�ي��ت ال���ش�ع��ر يف العا�صمة
ال�ك��و��س�ت��اري�ك�ي��ة� � ،س��ان خ��و� �س �ي��ه“ ،رقيم احلرب”
(ح ��وارات م��ع �سبعة ��ش�ع��راء) ،و”كتاب احلدو�س”

(خم� �ت ��ارات � �ش �ع��ري��ة) .وت��رج �م��ت ل��ه ق���ص��ائ��د �إىل
ت�سع لغات هي :الفرن�سية والإ�سبانية والإيطالية
والأمل��ان �ي��ة والإجن �ل �ي��زي��ة وامل �ق��دون �ي��ة والألبانية
والأذرب �ي �ج��ان �ي��ة وال���ص�ي�ن�ي��ة .ون���ش��رت ل��ه ق�صائد
مرتجمة يف عدد من املختارات ال�شعرية.
�شارك يف مهرجانات وقراءات �شعرية عربية ودولية،
يف فل�سطني والأردن والإم� ��ارات واليمن والعراق
وت��ون����س و��س��وري��ا وف��رن���س��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا وكو�ستاريكا
ومقدونيا وكو�سوفو .كما �شارك يف ملتقيات “عن
بُعد” �أقيمت م��ن �إيطاليا ومقدونيا و�أذربيجان
وبوليفيا.
�شارك يف ع�ضوية جلان حتكيم لعدد من اجلوائز
الأدبية والت�شكيلية يف الإمارات وعُمان .وكان ع�ضواً
م�ؤ�س�ساً ومديراً فنياً مللتقى دبي الت�شكيلي الدويل،
عام  .2013و�شارك يف ملتقيات ت�شكيلية دولية،
يف الأردن والإم��ارات واليونان ومقدونيا ورومانيا
وجورجيا وم�صر .و�شارك يف معار�ض جماعية يف
الأردن والإم ��ارات وفل�سطني والكويت والواليات

خالل ثالث ور�ش ا�ست�ضافها «ا�ستوديو الأطفال» «عن ُبعد»

املتحدة ورومانيا واليونان وجورجيا وم�صر .و�أقام
معر�ضه الأول “مرايا عميقة” يف ع � ّم��ان ،العام
.2015
در�س ال�صحافة يف جامعة الإمارات يف مدينة العني.
عمل رئي�ساً للق�سم الثقايف يف جريدة “العرب اليوم”
الأردنية ،وحمرراً مركزياً يف جريدة “اخلليج” يف
ال�شارقة ،ورئي�ساً لق�سم الثقافة والفنون يف جريدة
“الإمارات اليوم” يف دب��ي .ويعمل حالياً مديراً
لتحرير جملة “النا�شر الأ�سبوعي” التي ت�صدر
ع��ن هيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جملة
“ببلي�شرز ويكلي” ،منذ العام .2018

�صغار «ال�شارقة ال�سينمائي» يدخلون كوالي�س �صناعة الر�سوم املتحركة ويختربون الر�سم والت�صوير بخطوات ب�سيطة
•• ال�شارقة-الفجر:

ح�م��ل م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال�سينمائي الدويل
للأطفال وال�شباب ،يف ثاين و ثالث �أيامه التي
تعقد “عن ُبعد” ،ال�صغار �إىل ع��امل الر�سوم
امل �ت �ح��رك��ة وم� �ب ��ادئ ال �ت �� �ص��وي��ر الفوتوغرايف
و�أ�سا�سيات الر�سم ،حيث قدم ثالث ور�ش عمل
�إب��داع �ي��ة ج�م�ع��ت امل �� �ش��ارك�ين م��ع امل� ��درب فادي
�سرياين ،وحممد الكمايل ،وعلى ك�شواين ،يف
“ا�ستوديو الأطفال” الذي ي�شهد �سل�سلة ور�ش
تتوا�صل حتى � 15أكتوبر اجل��اري حتت �شعار
“فكر �سينما».
هكذا تُ�صنع الر�سوم املتحركة
وتعلم الأطفال خالل الور�شة الأوىل التي حملت
عنوان “�أ�سرار الر�سوم املتحركة”� ،أهم املراحل

التي متكنهم من معرفة �أ�سا�سيات ر�سم وجتميع
امل�شاهد التي تتكون منها ال�صور املتحركة� ،إذ
ك�شف فنان الر�سوم املتحركة وم�ؤ�س�س “من�صة
الأنيمي�شن للمخرجني ال�شباب الفنان اللبناين
فادي �سرياين �أ�سرار هذا الفن من خالل تنفيذ
بع�ض الر�سوم ،وعر�ض مناذج من �أفالم الر�سوم
املتحركة الق�صرية ،ومقاطع فيديو ت�شرح �أهم
خ�ط��وات حتريك ال��ر��س��وم ،وب�ّيننّ امل��درب �أهمية
االع�ت�م��اد ع�ل��ى ق�صة ق�ب��ل ال���ش��روع يف الر�سم،
وعر�ض جمموعة من التمارين با�ستخدام كتاب
الر�سومات حظيت بتفاعل ال�صغار.
كيف تلتقطون �صور ًا احرتاف ّية
وع��ا���ش الأط� �ف ��ال حل �ظ��ات ال ت�ن���س��ى يف ور�شة
بعنوان “�أ�سا�سيات الت�صوير الفوتوغرايف”،
حيث اط�ل�ع��وا ع��ن ق��رب على �أن ��واع الكامريات

واالخ �ت�لاف��ات التقنية ال�ت��ي مت�ي��ز بينها تبعاً ومعايري اختيار الكامريات ح�سب الغر�ض من
الختالف �أحجام م�ست�شعرات ال�صور وفتحات ا��س�ت�خ��دام�ه��ا وم ��دى وج� ��ودة خ��دم��ات م��ا بعد
ال �ع��د� �س��ات ،و� �ش �ج��ع امل � ��درب وف �ن��ان الت�صوير ال�شراء وتوفر معداتها.
الفوتوغرايف حممد الكمايل من دب��ي كابجر،
ال�صغار على خو�ض جتربة الت�صوير والتدرج ار�سم وجوه من حتب بخطوات ب�سيطة
يف اق�ت�ن��اء ال �ك��ام�يرات �أث �ن��اء ال�ت�م��ري��ن ،والبدء وببع�ض خطوات ب�سيطة تعلم الأطفال مهارات
با�ستخدام ك��ام�يرا ال�ه��ات��ف ال�ت��ي ت��وف��ر فر�صاً ر�سم الوجوه� ،إذ ع ّرف املدرب الفنان الإماراتي
للتعلم ،واكت�ساب امل �ه��ارات باملمار�سة الدائمة علي ك�شواين خالل ور���ش “�أ�سا�سيات الر�سم”
و�صو ًال �إىل �إتقان مبادئ الت�صوير االحرتايف.
امل�شاركني على مبادئ الر�سم من ال�صفر والتي
و�أ�ضاءت الور�شة على جوانب تقنية �أ�سا�سية يف مت ّكن املهتمني بهذا الفن من ر�سم �أي �شخ�ص،
فن الت�صوير الفوتوغرايف ،ومنها بع�ض القواعد �شارحاً ث�لاث خطوات �أ�سا�سية ت�شكل منطلقاً
والإع� � ��دادات امل�ث��ال�ي��ة ل�ل�ك��ام�يرات ق�ب��ل التقاط لأي لوحة فنية.
امل�شاهد والتحكم يف �ضبط ال���ص��ورة وحتديد
خ�ي��ار الأل � ��وان ،وان �ت �ه��اء ب�ع��ر���ض �أن� ��واع ال�صور وب �ي�ن ال �ف �ن��ان ك �� �ش��واين �أن اخل� �ط ��وة الأوىل
ً
وبرامج تعديلها و�أبرز املواقع االلكرتونية التي تتمثل بر�سم خطوط �سريعة على �شكل دائرة
ت�ضم حمتوى يهم هواة الت�صوير الفوتوغرايف ،با�ستخدام قلم ر�صا�ص بحيث تكون اخلطوط
خفيفة وميكن م�سحها ب�سهولة بحيث ت�شكل
هذه الدائرة الهيكل اخلارجي لوجه ال�شخ�ص،
ل �ت ��أت��ي ب�ع��ده��ا اخل �ط��وة ال �ث��اين وال �ت��ي تتجلى
بر�سم خطوط م�ستقيمة حول الدائرة لت�سهّل
على الر�سام تنفيذ اخلطوة الثالثة وهي و�ضع
التفا�صيل يف ال�صورة بقلم حرب.
ونفذ ك�شواين ه��ذه اخلطوات من خ�لال مثال
عملي لر�سم ب��روف��اي��ل ب��زاوي��ة جانبية ،داعياً
امل���ش��ارك�ين لالنتباه خ�لال عملية ال��ر��س��م �إىل
الكثري م��ن التفا�صيل ال�ت��ي تتعلق باملقايي�س
وبعاملي الظل وال���ض��وء وكيفية م��زج الألوان
ب�شكل �صحيح.
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حتدثت عن تر�شيحها جلائزة "�إميي"

منة �شلبي  :مل �أدخل التمثيل لأقدم
نف�سي كـ"بنت لطيفة"
يف �أول تعليق لها على تر�شيحها جلائزة "�إميي الدولية" عن فئة �أف�ضل ممثلة �أطلت الفنانة منة �شلبي يف مداخلة هاتفية عرب برنامج
"تفاعلكم" املذاع على �شا�شة قناة "العربية"
حتدثت منة �شلبي لأول مرة يف و�سائل الإعالم عن امل�شاعر التي انتابتها حلظة علمها بالرت�شيح و�أين كانت خالل هذه اللحظة  ،حيث
قالت " :اتخ�ضيت" لأن دي كانت �أمنية ب�س كنت حا�سة �إنها بعيدة عني ،بالإ�ضافة �إن امل�سل�سل ات�صور واتعر�ض من فرتة طويلة ،وفوق
ده كله امل�سل�سل كان متعب لأع�صابي �شخ�صيا.
وتابعت  :ب�صراحة وقت ما عرفت خرب الرت�شيح كنت يف دبي ،وهي و�شها حلو عليا  ،دي م�ش �أول مرة �آخد
جائزة �أو ا�سمع خرب فوزي بجائزة و�أنا يف دبي  ،ول جائزة خدتها من �ضمن  8جوائز يف م�شواري كانت
عن فيلم "نوارة" يف مهرجان دبي .
وردا على �س�ؤال حول مدى قدرتها على اخلروج من ت�أثري ال�شخ�صية يف حياتها العامة قالت:
هناك �أدوار �صعبة ،
بعيدة عني �شخ�صيا �أو عمن �أعرفهم يف احلياة  ،يف تلك احلالة يجب على املمثل �أن يفكر
بطريقة هذه ال�شخ�صية ودوافعها ،
الزم حتبي ال�شخ�صية حتى لو �شريرة  ،وال �أحكم عليها مثل امل�شاهد  ،بل اتعاطف معها
و�أ�صدقها  ،و�أرى ت�صرفاتها من منظورها هي ولي�س من منظوري ك�إن�سانة .
وتابعت  ":داميا بفكر هي بتفكر ازاي وبتعمل ده ليه  ،الفكرة م�ش �إين �إزاي �أخرج من
ال�شخ�صية؟ الفكرة �إين بفكر طول وقت التح�ضري بطريقة م�ش طريقتي الطبيعية
كمنة  ،وبالتايل ال�صعوبة �إين �أرجع �أفكر تاين ب�شخ�صيتي بعد ما �أخل�ص ت�صوير" .
وردا على �س�ؤال حول فل�سفتها يف اختيار �أدوارها قالت :
"�أنا �شخ�ص بحب املخاطرة  ،يعني يف "كل ا�سبوع يوم جمعة" كان فيه عنا�صر حلوة
زي املخرج حممد �شاكر خ�ضري،
و�آ�سر يا�سني ،و�سو�سن بدر  ،والأهم �إن كل النا�س اللي وقفت ورا الكامريا كانوا جنوم وعندهم
وعي كبري بالعمل اللي بنقدمه .
وتعليقا على و�صف امل�سل�سل باجلريء �أو�ضحت منة �شلبي �أن احلياة مليئة
بالأنواع املختلفة من الفن  ،م�شرية �إىل �أن اجلمهور �أ�صبح لديه قدرا
م��ن ال��وع��ي ب ��أن الفنان ال الي�ق��دم �شخ�صيته احلقيقية ب��ل يقدم
�شخ�صيات مكتوبة .
و�أ�ضافت قائلة :
م�ش مبثل ع�شان �أقدم نف�سي للجمهور كبنت جميلة
ولطيفة � ،أن��ا ال �أح��ب ه��ذا ال�ط��رح و�إن احرتمت
من يفعله  ،لكن ربنا اداين موهبة �إين �أقدم وجوه
و�شخ�صيات ن�ساء خمتلفة ممكن �أقدم من خاللهم
ر�سالة .
ه��ل ت�ت�ع�م��د م �ن��ة ��ش�ل�ب��ي ع ��دم و� �ض��ع م��اك �ي��اج خالل
التمثيل ؟ �س�ؤال طرحته "�سارة دندراوي" مقدمة
الربنامج على منة ،ولكن الأخرية مل ت�ؤكد ذلك �أو
تنفيه ب�صورة كاملة حيث قالت  :الدور هو اللي
بيحكمني ويفر�ض �شروطه عليا م�ش �أنا اللي
بفر�ض �شروطي عليه ،
مثال يف م�سل�سل "ليه لأ" �شخ�صية ندى
ال �ل��ي ق��دم�ت�ه��ا ف �ي��ه م�ك��ان�ت����ش حمتاجة
مكياج النها دكتورة وعندها حياة عملية
مزدحمة فم�ش حمتاجة ماكياج  ،كمان

(يف ع�شق البنات)  ..يارا
�أحمد فتاة جامعية �ضحية احلب
ان�ضمت الفنانة ي��ارا �أحمد �إىل �أ�سرة فيلم "يف تدعى "ب�سمة" من �أ�سرة مي�سورة احلال وتقع يف
ع�شق البنات" ال��ذي ي�ب��د�أ ت�صويره خ�لال �شهر حب �شخ�ص ي�ستغلها ويورطها يف م�شاكل كثرية
�أكتوبر القادم بعد ت�أجيله ب�سبب �أزمة كورونا.
�ضمن الأح��داث ويحدث لها خالفات كثرية مع
وجت�سد ي��ارا �ضمن الأح ��داث دور فتاة جامعية �صديقتها التي تورطها هي الأخ��رى يف م�شاكل حكاية فيلم يف ع�شق البنات
الفيلم ي��دور ح��ول ق�صة اجتماعية تقدم ب�شكل
ع���ص��ري وخم�ت�ل��ف ح ��ول ح�ك��اي��ات ت �غ��ازل �أربعة
فتيات يف الفيلم كل فتاة لها ق�صة ومو�ضوع داخل
الفيلم مت�س الفتيات يف املجتمع امل�صري.
مع �أهلها ب�سبب �أ�سرار بينهما عرفها �أهلها من
�صديقاتها.

�أبطال فيلم يف ع�شق البنات
الفيلم من بطولة �أحمد عبداهلل حممود وميدو
ع��ادل وم��روة عبد املنعم وك��رمي �أب��وزي��د وطاهر
�أبوليلة ،وت�أليف �أ�سامة فهمي وال��ذي �سبق و�أن
ق��ام ب�ت��أل�ي��ف فيلم "ماتيجي ن��رق����ص " لي�سرا
واملنتج حممد الأبا�صريي ومن املقرر عر�ضه يف
مو�سم ر�أ�س ال�سنة.
ي��ذك��ر �أن �آخ ��ر �أع �م��ال ي ��ارا اح�م��د م�شاركتها يف
م�سل�سل "بنت ال�سلطان" م��ع روج�ي�ن��ا وبا�سم
�سمرة الذي عر�ض يف رم�ضان املا�ضي وم�سل�سل
"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي.
وم�سل�سل "بنت ال�سلطان" ي�شارك فى بطولته
ن�خ�ب��ة م��ن ال �ن �ج��وم م�ن�ه��م ب��ا��س��م � �س �م��رة� ،أحمد
جم��دى� ،سو�سن ب��در ،بيومى ف ��ؤاد ،ن��دا مو�سى،
حم�م��د م �ه��ران ،حم�م��ود ح �ج��ازى ،ن�ه��ى �صالح،
ح�سن �أبو الروو�س ،ت�أليف �أمين �سالمة و�إخراج
�أح�م��د �شفيق.وظهرت روجينا خ�لال الأح ��داث
بدور جديد وخمتلف عما قدمته من قبل حيث
ج���س��دت خ�ل�ال �أح� ��داث ال�ع�م��ل دور �شخ�صيتني
متناق�ضتني واحدة من منطقة �شعبية والأخرى
من طبقة غنية ،وامل�سل�سل تدور �أحداثه يف �إطار
الإث ��ارة والت�شويق ،وكانت روجينا ت�ألقت العام
امل��ا��ض��ي ب��دور "فدوى" مب�شاركتها يف م�سل�سل
"الربن�س" مع الفنان حممد رم�ضان.
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�شخ�صية "نوارة" كانت �ست ب�سيطة وبتخدم
يف البيوت بالتايل م�س�ألة املكياج بتحكمها
الأدوار.
منة �شلبي �ستح�ضر حفل ت��وزي��ع جوائز
"�إميي" وهذا يف حد ذاته تراه �إجناز لها
حيث قالت  :ده اجن��از كبري وفخر ليا �إين
او�صل للمرحلة دي و�أح�ضر احلفل �ضمن �أربع
مم�ث�لات م��ر��ش�ح��ات ل�ل�ج��ائ��زة دي  ،حاجة
جميلة و�سعيدة بيها جدا "
ي��ذك��ر �أن م���س�ل���س��ل "يف ك��ل �أ�سبوع
ي��وم جمعة" ي�ع��ر���ض ع�ل��ى من�صة
"�شاهد" وه� � ��و ع� ��ن رواي� � ��ة
الكاتب ابراهيم عبد املجيد
و�سيناريو وح ��وار حممد
ه� ��� �ش ��ام ع �ب �ي ��ة و�إي � � ��اد
�إب ��راه� �ي ��م و�إخ� � ��راج
حم �م��د �شاكر
خ�ضري.

عائ�شة عثمان تعيد
التوزيع املو�سيقي
لأغنية "ما تيجي
بقى نفرح"
طرحت الفنانة والإعالمية التون�سية عائ�شة عثمان �أغنيتها الأوىل "ما
تيجي بقى نفرح" بتوزيع مو�سيقى جديد ،وذلك عرب قناتها الر�سمية
مبوقع الفيديوهات ال�شهري يوتيوب ،بعد �أن حققت الأغنية ما يقرب
م��ن  ٥ماليني م�شاهدة على الفيديو كليب ال��ذي طرحته منذ
�أق��ل م��ن ��ش�ه��ر.و�أك��دت عائ�شة عثمان �أن�ه��ا حتم�ست لفكرة
�إعادة توزيع الأغنية بعد جناحها ،م�ضيفة �أن �أحد �أ�شهر
الديجيهات العامليني وه��و " "dj dangerهو
الذي اقرتح عليها حتويل الأغنية �إىل رمييك�س
ب�إعادة توزيعها من جديد ،و�أبدت �سعادتها
ب�إذاعة الأغنية عرب عدد من الإذاعات
امل���ص��ري��ة وال�ع��رب�ي��ة ،مو�ضحه �أن
حت��وي��ل الأغ �ن �ي��ة �سي�سهم يف
انت�شارها ب�شكل �أك�بر ،خا�صة
�أن املو�سيقى والأحل ��ان لهما
ري �ت��م و�إي� �ق ��اع � �س��ري��ع يجذب
اجل �م �ه��ور وخ��ا� �ص��ة م ��ن جيل
ال �� �ش �ب��اب.وك �� �ش �ف��ت ع��ائ �� �ش��ة �أن
الأغ� �ن� �ي ��ة ت �� �ض��م �أك �ث��ر م ��ن حلن
خمتلف يتواكب مع تطور "املزيكا"
ح � ��ول ال � �ع� ��امل وي �ت �م��ا� �ش��ى م� ��ع كافة
الأذواق املو�سيقية.يذكر �أن �أغنية "ما تيجي
ب�ق��ى نفرح" ك�ل�م��ات ت��ام��ر ح�سني و�أحل� ��ان �أحمد
عبدالعزيز وتوزيع مدين ،وميك�سر ومك�ساج مهند�س
ال�صوت يا�سر �أنور ،وقام ب�إخراج الكليب �إبرام ن�ش�أت.
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املمنوعون من �أكل الب�صل
�أعلنت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا ،ع�ضو جمعية خرباء التغذية
الكندية� ،أن على الأ�شخا�ص الذين يعانون من متالزمة القولون
الع�صبي والتهاب املعدة جتنب تناول الب�صل.
وت�شري اخلبرية ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل �أن الب�صل
مفيد لل�صحة ،ولكن هناك �أ�شخا�صا عليهم جتنب تناوله.
وت�ضيف ،يحتوي الب�صل على الفيتامينات واملعادن والألياف
الغذائية والعديد من امل��واد املغذية النباتية .وبف�ضل تركيبه
الكيميائي يكبح االلتهابات يف اجل�سم ويعزز منظومة املناعة.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،الب�صل مفيد عند الإ��ص��اب��ة ب�أمرا�ض
معينة.
وتقول" ،بالإ�ضافة �إىل احتوائه على فيتامينات  Сوجمموعة
 ،Bواملعادن ،يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية
مثل الفالفونويد امل�ضادة للأك�سدة التي تقلل وتكبح االلتهابات

يف اجل�سم ،و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ومر�ض ال�سكري
وال�سرطان ،وله �أي�ضا ت�أثري �إيجابي يف منظومة املناعة".
وت�ضيف ،نكهة الب�صل وم��ذاق��ه اخل��ا���ص ت�ساعد على تقليل
ا�ستهالك امللح .ولكن ال تن�صح با�ستخدام الب�صل كدواء ،يجب
على امل�صابني باملر�ض فقط "تناوله" ،بل يجب على اجلميع
تناوله ب�صورة منتظمة للوقاية.
وتقول" ،ال�شيء الوحيد املزعج هو رائحته ،التي تنبعث من الفم
واجللد �أي�ضا عرب امل�سامات اجللدية".
وت�ضيف هناك بع�ض الأ�شخا�ص ال ميكنهم حتمل الب�صل .لذلك
"يجب على الأ�شخا�ص الذين يعانون من متالزمة القولون
الع�صبي والتهاب املعدة واحلرقة عدم الإفراط بتناوله .ولكن
حتى يف هذه احل��االت يجب عدم اال�ستغناء عن الب�صل نهائيا،
بل ميكن تناوله ولكن بحذر وبكميات �صغرية".

كب�سولة لعالج �أمرا�ض الأمعاء املزمنة

من �أجل مكافحة �أي مر�ض بفعالية يجب �أن ي�صل ال��دواء امل�ستخدم �إىل
مكان اخللل .ويف حالة �أمرا�ض الأمعاء املزمنة ت�صبح هذه امل�س�ألة حيوية
�أكرث .وقد متكن علماء جامعة مندلييف للتكنولوجيا الكيميائية بالتعاون
م��ع امل��رك��ز ال�ف��درايل للتخطيط اال�سرتاتيجي و�إدارة املخاطر احليوية
الطبية ،من ابتكار كب�سولة تذوب ببطء يف اجلهاز اله�ضمي وتطلق الدواء
الذي يثبط التهاب القولون التقرحي و�أمرا�ض الأمعاء املزمنة الأخرى.
واملهم يف �أن هذه الكب�سولة ال تذوب يف املعدة .وقد اختار الباحثون مكونات
ه��ذه الكب�سولة( ،م��واد �صيدالنية معتمدة وجم��ازة) ،بحيث تبقى ثابتة
يف و�سط املعدة احلام�ضي ،وعند دخولها الأمعاء تبد�أ تدريجيا ب�إطالق
ال��دواء .وتخ�ضع هذه الكب�سولة حاليا �إىل االختبارات ما قبل ال�سريرية
على احليوانات ،ف ��إذا ما ات�ضح �أنها �آمنة وفعالة� ،ستخ�ضع لالختبارات
ال�سريرية ،ويف حال كانت النتائج جيدة� ،سوف يطرح هذا الدواء �سريعا يف
ال�صيدليات ،لعالج �أمرا�ض الأمعاء املزمنة.
وي���ش�ير �أن ��دري ��ه ك��و��س�ك��وف ،رئ�ي����س ق���س��م يف ج��ام�ع��ة م�ن��دل�ي�ي��ف� ،إىل �أن
ه��ذا ال ��دواء �سيكون ل��ه ت��أث�ير طويل الأم��د يف البكترييا املعوية امل�سببة
للأمرا�ض .وبالإ�ضافة �إىل هذا � ،سيكبح االلتهابات يف اخلاليا الظهارية
املبطنة للأمعاء .وجتدر الإ�شارة� ،إىل �أن عددا من �أمرا�ض الأمعاء املزمنة
مثل مر�ض كرون والتهاب القولون التقرحي غري قابلة للعالج تقري ًبا.
لذلك ي�صف الأطباء للمري�ض كيفية التعامل مع �أعرا�ض هذه الأمرا�ض
فقط .ومع ذلك يجب على املري�ض تناول الأدوية التي تعمل على حتييد
االلتهاب وا�ستعادة الغ�شاء املخاطي املعوي با�ستمرار.

اجلبنة

ك�شف درا�سة علمية عن �أن تناول اجلبنة يقوى اجلهاز املناعى لكبار ال�سن
وذلك لأنها حاملة للبكترييا احلميدة بروبيوتيك.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة التى �أجريت على �أعمار ت�تراوح ما بني 70
و� 103سنوات �أن تناول هذا ال�صنف من اجلبنة احلامل لتلك البكترييا
ي�ساعد ع�ل��ى م�ع��اجل��ة ال�ت�غ�يرات امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ت�ق��دم ف��ى ال�ع�م��ر ف��ى نظام
املناعة.
كما ف�سر الدكتور فندى �إبراهيم ال��ذى ق��اد الدرا�سة وفريقه �أن تناول
اجلبنة التى اح�ت��وت على البكترييا يومياً ي�ساهم ف��ى معاجلة امل�شاكل
املتعلقة بتدهور نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى
يعجز فيها اجل�سم عن مقاومة اخلاليا ال�سرطانية وال ي�ستجيب للقاحات
وااللتهابات والتى تظهر على �شكل ا�ضطرابات و�أمرا�ض والتهابات مزمنة
و�أمرا�ض �سرطانية.

تقرير يك�شف الأعرا�ض الأكرث
انت�شارا لـ كوفيد طويل الأمد

• ما ا�سم كبري الآلهة عند الفر�س ؟
� -آهورا مزدا

• من �أطلق على �أمريكا هذا اال�سم ؟
� -أمريكو فو�سبوت�شي

• من اكت�شف الهند ؟
-فا�سكودي غاما

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

• ما ا�سم معركة بواتيه بالت�سمية العربية ؟
بالط ال�شهداء

• من م�ؤ�س�س اجلمهورية الرتكية ؟
 -م�صطفى كمال

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

تدل نتائج تقرير بريطاين جديد على �أن نحو � 970ألف بريطاين كانوا
ي�شعرون يف يوليو املا�ضي ب�أعرا�ض فريو�س كورونا على مدى � 4أ�سابيع على
الأقل من حلظة �إ�صابتهم بالفريو�س .وجاء يف التقرير الذي �أعده مكتب
الإح�صاء الوطني للمملكة املتحدة �أن  58%من املر�ضى امل�صابني بكورونا
كانوا ي�شكون من التعب املطول .وبني الأعرا�ض الأخرى ملا ي�سمى بـ "كوفيد
طويل الأمد" ك�شف اخلرباء �صعوبة يف التنف�س ( )42%و�آالم الع�ضالت
( )32%و�ضعف الرتكيز (.)31%
و�أ� �ض��اف التقرير �أي�ضا �أن نحو � 650أل��ف �شخ�ص ك��ان��وا ي�شكون م��ن �أن
"كوفيد طويل الأمد" ي�ؤثر ب�شكل ملحوظ على حياتهم اليومية.
ووفقا ملعلومات املكتب ،ف ��إن الأ�شخا�ص الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 35
و 69عاما ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من �سوء احلالة ال�صحية ،والأطباء
العاملني مع املر�ضى امل�صابني ،وكذلك �سكان املناطق الأكرث اكتئابا يف البالد
من الناحية االجتماعية واالقت�صادية ،غالبا ما يواجهون عواقب طويلة
الأجل لـ "كوفيد ."-19وقال وزير ال�صحة الرو�سي ،ميخائيل مورا�شكو،
�سابقا �إن "كوفيد طويل الأمد" قد ت�ستغرق مدة �آثاره ما بني  6و� 9أ�شهر.

• العن�صر الوحيد املكون للما�س هو الكربون ال�صاخي .
• �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�س يف نف�س قطر
�شعره.
• اك�بر �شجرة هي �شجرة اخل�شب االحمر ارتفاعها  83م وحميطها عند القاعدة  30م وتوجد يف
امريكا .
• منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ .
• احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
• ا�صغر نبات زهري قطره  5,7 – 1,5مم وا�سمه وليفا ويعي�ش على امل�ستنقعات .
• �إذا قمت برج بي�ضة ب�شكل جيد ف�إن با�ستطاعتك �أن توقفها على قاعدتها � .إذ �أن من خالل الرج �سوف
ينثقب الغ�شاء الفا�صل بني املح والآح  ،و�سوف يهبط املح �إىل قاع البي�ضة.
• يعود الف�ضل لل�ساعاتي الفرن�س انطوان روديية يف �إبتكار �أول منبه �صباحي وذلك يف عام 1847
• �أ�سرع حيوان يف العامل هو الفهد ال�صياد فهو ي�ستطيع �أن يجري ب�سرعة 112كم يف ال�ساعة ولكن
مل�سافة ال تزيد عن  300مرت فقط.

جحا والأ�صدقاء
جل�س جحا و�صديقه يتحدثان عن �أمنيتهما فقال جحا� :أمتنى �أن يكون يل � 100صديق يحبونني و�أحبهم،
ومت�ن��ى ج��اره ان ي�ك��ون ل��دي��ه �أم ��وال ك�ث�يرة وم ��زارع وخ�ي��ول وم��وا���ش ،ف�ق��ال جحا م�ي�راث ال��دن�ي��ا يف االوالد
واال�صدقاء.
فقال الرجل بل فيما لديك من مال .
وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�صاحبه �صدق الكالم.
خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد �أ�صبح لديه مائة �صديق� ..أما �صاحبه فذهب يجمع الأموال
بكافة الطرق حتى ا�صبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
وملا تقابال حكى كل منهما ل�صاحبه ماذا فعل ،فكان جحا �سعيدا ب�أ�صدقائه.
يف �إحدى الأيام �أحب جحا ان يخترب �أ�صدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته
ف�أ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه و�أموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى ،واغدقوا عليه
العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال :بحق ال�صديق وقت ال�ضيق .
ام��ا �صاحبه فقد ات��ت الأم�ط��ار على مزروعاته فخربتها وهربت خيوله وتفرقت موا�شيه التي ال ي�ستطيع
رعايتها وحده  ،كما خ�سر �أمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء ،وهنا تقابل مع جحا فقال له
جحا :عرفت ما حدث لك ،فبكى الرجل وقال :عدت كما كنت ال مال وال �صديق ،ال بيت وال �شئ .
فقال جحا :ولكن لديك �صديق �..أن��ا وت�ستطيع �أن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين �أن تعمل وتكد
وتتعب ليكون عندك ماال تعبت فيه وعندها �ست�ستطيع �أن حتافظ عليه ،فقال الرجل :حقا ال�صديق وقت
ال�ضيق وهو ال ي�ضيع لكن املال ي�ضيع.

