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�أعلنت الدكتورة �ألينا باريدو� ،أخ�صائية الغدد ال�صماء� ،أن التخلي
عن تناول اخلبز ي�ؤدي �إىل بطء منو البكترييا املر�ضية مقابل تكاثر
البكترييا املفيدة.
وت�شري الأخ�صائية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء� ،إىل
�أن االمتناع عن تناول اخلبز ي ��ؤدي �إىل ح��دوث تغريات خمتلفة يف
اجل�سم.
وت �ق��ول" :اخلبز ،ه��و ك��رب��وه�ي��درات ��س��ري�ع��ة ،ت ��ؤث��ر �سلبا يف عملية
ا�ستقالب الكربوهيدرات ،وي�سبب مقاومة الأن�سولني .وعند التخلي
عن تناول اخلبز ،ينخف�ض الأن�سولني والغلوكوز يف ج�سم الإن�سان،
وتتح�سن عملية ا�ستقالب الكربوهيدرات وال��ده��ون .كما ينخف�ض
م�ستوى الدهون الثالثية والكولي�سرتول ال�ضار .وكذلك يبط�أ منو
البكترييا والفطريات امل�سببة للأمرا�ض يف الأم�ع��اء ،مقابل تكاثر
البكترييا املفيدة".
وت�ضيف� ،أف�ضل �أن��واع اخلبز هو خبز احلبوب الكاملة مع النخالة
والألياف الغذائية .لأن��ه "�أكرث �أن��واع اخلبز حيادية من بني جميع
�أنواع اخلبز التي ترفع م�ستوى الأن�سولني والغلوكوز".

احذر من ال�شخري املتقطع ..عالمة على توقف التنف�س
ق��ال��ت ري�ب�ي�ك��ا روب �ي �ن��ز الأ� �س �ت��اذة بكلية ال �ط��ب يف ج��ام�ع��ة هارفارد
الأمريكية� ،إن "ال�شخري" �أم��ر طبيعي لكنه قد يكون عالمة على
م�شكلة �صحية خطرية.
و�أ�ضافت يف ت�صريحات ل�شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية� ،أن ال�شخري
يكون م�ؤ�شرا خطريا عندما يحدث نتيجة "انقطاع النف�س االن�سدادي
النومي" ،مو�ضحة �أن��ه عبارة ا�ضطراب خطري يحدث �أثناء النوم،
ويت�سبب يف توقف الأ�شخا�ص عن التنف�س لنحو ع�شر ثوان.
وذك��رت روبينز �أن ال�شعور بالقلق من ال�شخري يبد�أ عندما ي�صبح
�صوته �صاخبا �أو متقطعا.
يف ال�سياق ،قالت اجلمعية الأملانية لطب الباطنة �إن ال�شخري ال يعد
مزعجا فقط ،بل قد يكون خطريا �أي�ضا.
و�أو��ض�ح��ت اجلمعية �أن ال�شخري ل��ه �أ��س�ب��اب ع��دة تتمثل يف ال�سِ منة
والربو والإفراط يف �شرب الكحول و�ضيق امل�سالك التنف�سية ووجود
بوليبات يف الأنف واحللق.
و�أ��ض��اف��ت �أن ال�شخري ق��د يرجع �إىل �أ�سباب خِ لقية مثل ك�بر حجم
الل�سان و�صغر حجم الفك ال�سفلي وطول لهاة احللق.

نبات القيامة� ..سر جمال و�شباب الب�شرة

ق��ال��ت جم�ل��ة "� "Elleإن ال�ك��رمي��ات امل�ح�ت��وي��ة ع�ل��ى خ�لا��ص��ة نبات
القيامة ( )Selaginella lepidophyllaتعد مبثابة �سر
جمال و�شباب الب�شرة.
و�أ�شارت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال �إىل �أنها تعمل على ترطيب
الب�شرة من ناحية وحماربة ال�شيخوخة من ناحية �أخرى.
و�أكدت �أن نبات القيامة يحتوي على مادة "تريهالوز" ،التي ت�ساعد
الب�شرة على االحتفاظ بالرطوبة ،ومادة "ديهيدرينات" ،التي متنح
الب�شرة املرونة ،ومن ثم تتمتع الب�شرة بالن�ضارة والليونة.
كما يحتوي نبات القيامة على مادة "جليكو�سيد" ،التي ت�ساعد على
حماربة التجاعيد من خالل جتديد خاليا الب�شرة ،ومن ثم تتمتع
الب�شرة مبظهر م�شرق ي�شع �شبابا وحيوية.
ال �ن �ب �ت��ة ت �ن �ت �م��ي �إىل ع��ائ �ل��ة ن� �ب ��ات ال �ط �ح �ل��ب ،وا� �س �م �ه��ا العلمي
 ،Selaginella lepidophyllaمن �صحراء ت�شيهواهوان ،يف
الواليات املتحدة واملك�سيك.
ت�سمى النبتة اجل��اف��ة ب��ا��س��م "نبتة القيامة" ب�سبب ق��درت�ه��ا على
ا�ستخدام �آلية التجعيد واجلفاف كو�سيلة للبقاء على قيد احلياة يف
الظروف القاحلة.
النبتة املجففة يف حقيقة الأمر ال "تعود �إىل احلياة" ،و�إمنا تخرج من
احلالة اخلاملة الناجمة عن اجلفاف ال�شديد.

كو�سيبان يفوز بجائزة
مهرجان الفيلم ب�سال

فاز الفيلم الكندي "كو�سيبان" باجلائزة
الكربى للمهرجان الدويل لفيلم املر�أة
يف دورت ��ه ال��راب �ع��ة ع���ش��رة ال�ت��ي �أقيمت
مبدينة �سال املغربية ابتداء من الثامن
م��ن نوفمرب ت�شرين ال�ث��اين  .والفيلم
من �إنتاج "ماك�س فيلمز ميديا" و�إخراج
مرييام فرييولت.
وت�سلم اجل��ائ��زة رئي�س التعاون الثقايف
ب�سفارة كندا باملغرب جون كو�شيت.
وي �ت �ن��اول ال�ف�ي�ل��م ق�صة �صديقتني من
طائفة "�إينو" ،تعاهدتا على البقاء معا
مهما حدث وحتدتا �صعوبات جمتمعية.
ويف فئة الأف�لام الوثائقية ,ف��از الفيلم
"كما �أريد" للفل�سطينية �سماهر القا�ضي
باجلائزة ،وهو �إنتاج م�شرتك بني م�صر
والرنويج وفرن�سا وفل�سطني و�أملانيا.
وت�سلم اجلائزة نيابة عن �سماهر ،مدير
مهرجان �أ�سوان ل�سينما املر�أة ،ح�سن �أبو
ال �ع�لا .وي �ح��اول الفيلم �أن يظهر قوة
املر�أة "يف �صراع ثوري �ضد ال�صعاب".
كما فاز فيلم "املعلقات" للمغربية مرمي
ع ��دو ال� ��ذي ي �ع��ال��ج م���ش�ك�لات حقوقية
وجم �ت �م �ع �ي��ة وب�ي�روق ��راط� �ي ��ة معقدة
بجائزة تنويه خا�صة.
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ماذا يحدث عند التخلي متاما عن تناول اخلبز ؟

اجلوز يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ويخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول

العامل يدق ناقو�س خطر
مقاومة امل�ضادات احليوية

ً
خا�صة يف
ي�صاب عديدٌ من الأط��ف��ال بال�سعال "الكحة"،
�ساعات الليل وقبل النوم ،و ُتعد هذه امل�شكلة من �أكرث امل�شكالت
ال�صحية التي يتعر�ضون لها .وقد ُي�صدر الطفل عند �إ�صابته
بالكحة �صوت ًا عالي ًا ،ما يعني �أنه ي�شكو من مر�ض مزمن.
حول ذلك حتدثنا يف "�سيدتي" �إىل الدكتورة منى العبد
الهادي ،ا�ست�شارية الأمرا�ض الباطنية للأطفال ،فك�شفت
لنا �أن هناك عديد ًا من العالجات ال�صحية التي ت�ساعد
على التخل�ص من كحة الأطفال �أثناء النوم ،وميكن
للأمهات �إع��داده��ا لأطفالهن امل�صابني بال�سعال يف
املنزل ليتناولوه قبل نومهم.
وحدَّ دت العبد الهادي �ست طرق عالجية طبيعية
ت�ساعد على تخفيف �أعرا�ض الكحة املزعجة
والتخل�ص منها تدريجي ًا ،وهي:

 6طرق لعالج الكحة عند الأطفال وقت النوم
الليمون والع�سل
يتم خلط ع�صري ن�صف حبة ليمون وملعقة �صغرية من
الع�سل و�إعطاء املزيج للطفل ،فالليمون يعد من امل�صادر
الطبيعية الغنية بفيتامني " "Cالذي ي�ساعد على تقوية
اجلهاز املناعي للطفل ،وي�ح��ارب الفريو�سات� ،أم��ا الع�سل
فيزيد من ن�سبة مناعة اجل�سم الحتوائه على مواد م�ضادة
لاللتهابات.
اجلزر والربتقال
قومي ب�سلق اجلزر وبعد �أن ين�ضج اخلطيه مع كمية منا�سبة
من ع�صري الربتقال ،ثم قدميه �إىل طفلك امل�صاب بالكحة،
حيث يعد الربتقال واجل��زر من الأغ��ذي��ة الطبيعية التي
حتتوي على جمموعة من الفيتامينات املهمة ،ما يجعلهما
عالجاً فاع ً
ال للكحة وتخفيفها� ،إ�ضافة �إىل تقوية اجلهاز
املناعي ورفع كفاءة مقاومة خمتلف الأمرا�ض.
اليان�سون
عن طريق و�ضع كي�س من اليان�سون يف كمية منا�سبة من
املاء املغلي ،وبعد �أن يربد ،ت�ضاف �إليه ملعقة من الع�سل،
ثم تقدم �إىل الطفل امل�صاب ،و�شرب اليان�سون الدافئ يعمل
على تهدئة الكحة القوية.
احلبة ال�سوداء
وذل��ك بطحنها جيداً ،ثم �إ�ضافة ملعقة من الع�سل �إليها،
كما ميكن �أن يتم عمل خليط من حبة الربكة املطحونة
واحلليب الذي يتناوله الطفل.
النعناع
بغلي كمية منا�سبة من املاء ،ثم �إ�ضافة �أوراق النعناع الطازج
�إليه ،وبعد �أن يربد قلي ً
ال ،ت�ضاف �إليه �إ�ضافة ملعقة �صغرية
من الع�سل ،ويقدم �إىل الطفل.
زيت الزيتون
يتم خلط قليل من ال�سكر مع زيت الزيتون ،ويقدم املزيج

�إىل الطفل الذي يعاين من الكحة.
 ...وطرق ت�سكني "�أمل الأذن" عند الأطفال يف املنزل
لي�س م��ن ال�سهل اكت�شاف ع�لام��ات وج��ود التهاب بالأذن
لدى الأطفال خا�صة و�أن �أوجاع الأذن �شائعة لدى الر�ضع
والأطفال ال�صغار والتي ميكن �أن تكون جتربة م�ؤملة للأم
ومقلقة ج��داً خا�صة عندما ال ن�ستطيع معرفة �أ�سبابها.
ولكن مع قليل من املعرفة �سوف نفهم ملاذا قد يعاين طفلك
من �أوج��اع الأذن وما ميكنك القيام به مل�ساعدته وت�سكني
الأمل.
التقت "�سيدتي نت" باخت�صا�صية طب الأ��س��رة الدكتورة
"�آالء مطر" لتقدم لنا ن�صائحها لعالج مثل تلك احلاالت
ومتى يجب زيارة الطبيب.
• �أعرا�ض تالحظها الأم يف حال �إ�صابة طفلها ب�أمل يف
الأذن
 .1قد يعاين الطفل من فقدان ال�شهية.
� .2صعوبة يف النوم وخا�صة يف الليل.
 .3ارتفاع درجة احلرارة.
 .4خروج �إفرازات من الأذن ب�شكل ملحوظ.
� .5أي�ضا قد ي�شعر الطفل يف �صداع بالرا�س.
 .6الطفل قد ي�شد �أذنيه.
 .7م�شاكل يف ال�سمع.
• �أ�سباب �إ�صابة طفلك بالتهاب يف الأذن
 .1ال���س�ب��ب الأك�ث��ر ��ش�ي��وع�اً ل��وج��ع الأذن ه��و العدوى
البكتريية �أو الفريو�سية.
 .2دخول املاء داخل الأذن خا�صة وقت اال�ستحمام.
 .3ان�سداد الأذن بال�شمع �أو دخول �أي ج�سم غريب داخلها
وعدم املحافظة على نظافتها.
 .4ا�ستخدام الأع��واد القطنية قد ي�سبب خد�ش �أو جرح

يف الأذن احل�سا�سة.
• طرق "لت�سكني "وجع الأذن لطفلك يف املنزل
 .1كمادات املاء الدافئ :قومي بو�ضع كمادات ماء دافئ
على الأذن وما حولها من �أجل تخفيف الأمل.
 .2خل التفاح املخفف :اخلطي ملعقتني من اخلل مع
ملعقتني م��ن امل ��اء ،وي�ت��م و��ض��ع قطعة م��ن القطن داخل
الأذن بعد �أن تغم�س يف خليط خل التفاح وامل��اء واتركيها
لب�ضع دقائق.
 .3قطرات زيت الزيتون :قومي بو�ضع ب�ضع قطرات من
زيت الزيتون الدافئ �أو الفاتر يف �أذن الطفل امل�صابة.
 .4ال جتعلي طفلك م�ستلقياً على ظهره� :ضعي طفلك
لريتاح يف و�ضع م�ستقيم بد ًال من و�ضعية اال�ستلقاء حيث
�سيعمل ذل��ك على تخفيف ال�ضغط والأمل على الأذن� ،إذ
�أن نومه يف و�ضع اجللو�س ي�ساعد كثرياً على ت�صريف �أي
�سوائل داخل الأذن ويخفف �أي�ضا من وجعها.
• �إذا مل يتح�سن طفلك بعد � 48إىل � 72ساعة �أي
�إذا ك��ان ال ي ��زال يظهر �أع��را���ض �أو ح�م��ى �أو ي ��زداد �سوءً،
يف�ضل ا�ستخدام امل���ض��ادات احليوية للر�ضع � 6أ�شهر �أو
�أقل والأطفال الذين يعانون من �أعرا�ض حادة مثل ارتفاع
يف درجة احلرارة والتعرق وزيادة يف �ضربات القلب.
• حاالت ت�ستدعي عر�ض طفلك على الطبيب
� .1إن �شعر طفلك بدوخة.
� .2إن ال ح�ظ��تِ خ ��روج �إف � ��رازات زائ ��دة �أو ��ص��دي��د من
الأذن.
� .3إذا ما كان �سبب وجع الأذن هو وجود �شيء بداخلها
�أو ج�سم غريب.
 .4تورم واحمرار خلف الأذنني ب�شكل ملحوظ.
� .5إذا مل ت�ت�ح���س��ن الأع ��را� ��ض م��ع ا� �س �ت �خ��دام��ك تلك
الو�صفات ملدة � 48ساعة.

ت�ن��ذر م�ق��اوم��ة امل���ض��ادات احليوية،
وامل�ي�ك��روب�ي��ة ب���ص�ف��ة ع��ام��ة ،ب�أزمة
�صحية عاملية ال تقل فتكا وخطرا
ع��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د� ،إذ
م��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن جت �ع��ل م��ن �أب�سط
اال� �ص��اب��ات واجل � ��روح وااللتهابات
التي ي�سهل عالجها� ،أمرا�ضا فتاكة.
وت �ق��وم امل �ي �ك��روب��ات م��ن اجلراثيم
وال �ف�يرو� �س��ات وال�ط�ف�ي�ل�ي��ات عامة،
بالتغري وال�ت�ط��ور ب�شكل متوا�صل
ك��ي ت���ض�م��ن ب �ق��اءه��ا ،وت�ت�ك�ي��ف مع
العالجات واللقاحات امل�ضادة لها،
لدرجة متكنها من تطوير مقاومة
ل�ل�م���ض��ادات ،ال�ت��ي ت�غ��دو ب�لا ت�أثري
عالجي ،كما هو احلال مع امل�ضادات
احليوية �ضد البكترييا .ويجعل هذا
من ال�صعب معاجلة الأنواع ال�شائعة
م��ن ال �ع��دوى ،وي��زي��د م��ن خماطر
ان �ت �� �ش��ار الأم� ��را�� ��ض واالع� �ت�ل�االت
الوخيمة وال��وف��اة ،بح�سب منظمة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع ��امل �ي ��ة .وي �ط �ل��ق على
ق ��درة امل�ي�ك��روب��ات ع�ل��ى ال�ن�ج��اة من
الأدوي��ة امل�ستخدمة �ضدها ،ت�سمية
"مقاومة م���ض��ادات امليكروبات"،
ويف حال كان م�سبب املر�ض عدوى
ب �ك �ت�ي�ري��ة ،وال� �ت ��ي ت �ع��د امل�ضادات
احليوية الأدوي��ة الأه��م ا�ستخداما
ل�ع�لاج�ه��ا ،ع�ن��ده��ا ف�ن�ح��ن نتحدث
ع��ن م �ق��اوم��ة امل �� �ض��ادات احليوية.
وي�ستهدف الأ�سبوع العاملي للتوعية
ب�ش�أن امل�ضادات احليوية وم�ضادات
امليكروبات عامة ،االرت�ق��اء بالوعي
ح� ��ول ظ ��اه ��رة م �ق��اوم��ة م�ضادات
امل�ي�ك��روب��ات ع�ل��ى ال�صعيد العاملي،
وت�شجيع عامة اجلمهور والعاملني
ال�صحيني ورا�سمي ال�سيا�سات على
اع�ت�م��اد �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ،لتجنب
ا� �س �ت �م��رار ظ �ه��ور ح� ��االت العدوى
املقاومة ل�ل�أدوي��ة وانت�شارها ،وفق
منظمة ال�صحة العاملية.

هذا ما جتنيه دميي روز
من عر�ض الأزياء

خالل م�سريتها مع وكاالت الأزياء
وامل��و��ض��ة امل��رم��وق��ة متكنت عار�ضة
الأزياءدميي رو ز من حتقيق العديد
م��ن الأرب � ��اح ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د امل ��ادي
�إ�ضافة �إىل �إثبات نف�سها ووجودها
على ال�صعيد الفني ،و �صعدت �إىل
ال���ص��دارة بعد بلوغها �سن الن�ضج
يف � �س��ن  18ع ��ام� �اً  ،وق ��د جمعت
ر�صيداً م�صرفياً رائعاً اعتباراً من
ع��ام  .2019ويقدر �صايف ثروتها
الإج �م��ال �ي��ة ب �ـ  4م�ل�اي�ي�ن دوالر.
وت���س�ت�ع��د الآن روز ل��دخ��ول عامل
التمثيل م��ن �أو��س��ع �أب��واب��ه ،بعد ما
ك�شفت ب�ع����ض امل �� �ص��ادر ال�صحفية
ب �ت �ل �ق �ي �ه��ا ع � ��دد م� ��ن ال �ع ��رو� �ض ��ات
للم�شاركة يف �أفالم هوليوود ،وهذا
ما �أكد �أن ثروتها �ستت�ضاعف.

ملاذا ت�ستيقظ �صباح ًا و�أنت ت�شعر بال�صداع؟ دواء واحد يحدث ثورة..
وينهي مر�ضني يف ج�سم الإن�سان

ي�ستيقظ ال�ك�ث�يرون وه��م ي�شعرون بال�صداع
يف ال�صباح ،وه��و �أم��ر �شائع للغاية .ولكن ملاذا
ي�ح��دث ه��ذا وم��ا ال��ذي ي�سببه وه��ل ه�ن��اك ما
يدعو للقلق؟
ويف حديثه ل�صحيفة مريور الربيطانية ،قال
ال��دك�ت��ور �سكوت م��اك��دوغ��ال "اال�ستيقاظ من
ال �� �ص��داع مي�ك��ن �أن مي�ن��ح ي��وم��ك ب��داي��ة �سيئة
للغاية ،وميكن �أن يكون لذلك ت�أثري �سلبي على
بقية يومك".
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �أح ��د الأ� �س �ب��اب الأكرث
��ش�ي��و ًع��ا ل�ل���ص��داع ال���ص�ب��اح��ي ي��رج��ع �إىل
الإفراط يف تناول الكحول� ،إال �أن هناك
جم�م��وع��ة م��ن الأ� �س �ب��اب الأخ ��رى
ال�ت��ي جتعلك ت�ستيقظ و�أنت

ت�شعر ب ��أمل يف ال��ر�أ���س .وحل�سن احل��ظ ،هناك
� ً
أي�ضا جمموعة متنوعة من احللول لل�صداع
ال�صباحي.
وف� ًق��ا ل�سكوت م��اك��دوغ��ال ،ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
الأ�سباب التي جتعلك ت�ستيقظ م�صا ًبا بال�صداع
يف ال���ص�ب��اح ،مب��ا يف ذل��ك ال�ك�ح��ول وامل�شكالت
ال�صحية املتعلقة بالنوم والأدوية.
وي�شري �سكوت � ً
أي�ضا �إىل اال�ستيقاظ للذهاب �إىل
املرحا�ض يف الليل ك�سبب لال�ستيقاظ مع �شعور
بال�صداع ،وهذا ميكن �أن ي�سبب فقدان ال�سوائل
وبالتايل ي��ؤدي �إىل �شكل خفيف من اجلفاف.
وبالإ�ضافة �إىل الأ�شياء املرتبطة مبا�شرة بنمط
حياتك ،ميكن �أي��ً��ض��ا �أن تلعب ع��وام��ل �أخرى
مثل الظروف ال�صحية املرتبطة بالنوم.

من املتوقع �أن يحدث عالج خم�ص�ص ملر�ض ال�سكري ثورة يف عالج مر�ض
الكلى ،مما يعني جتنيب ع�شرات الآالف من جحيم عمليات غ�سيل الكلى
وزراعة الأع�ضاء ،و�إنقاذ املئات �سنويا.
وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية� ،أن امل��دراء يف هيئة اخلدمات
ال�صحية الوطنية يف بريطانيا "�أن �أت�ش �أ�س" منحوا حق تناول الدواء
لنحو � 91ألف مري�ض يف البالد.
وجاءت هذه املوافقة بعد درا�سة وجدت �أنها تناول جرعة يومية من دواء
"داباغليفلوزين" ،قللت من خطر احلاجة �إىل غ�سيل الكلى �أو زراعتها
وحتى املوت بن�سبة  39باملئة.
ويعد هذا الدواء �أول تطور كبري يف عالج مر�ض الكلى منذ نحو  20عاما.
وتقول "ديلي ميل" �إن � 30ألفا يف بريطانيا تتطلب حاالتهم عمليات غ�سل
كلى ،التي تعمل على ا�ستبعاد الف�ضالت وال�سوائل الزائدة يف اجل�سم،
ويلج�أ الأطباء لها عندما تعجز الكلى عن �أداء دورها يف تر�شيح الف�ضالت
ب�شكل جيد .ويككن الأمل ال�شديد ،الذي ت�سببه عمليات غ�سيل الكلى� ،أن
الذي يعاين من هذه امل�شكلة يخ�ضع لـ 3جل�سات غ�سيل �شاقة يف امل�ست�شفى
�أ�سبوعيا .ويقول الطبيب الربيطاين والأم�ين العام جلمعية متخ�ص�صة
يف رعاية مر�ضى الكلى يف بريطانيا ،غراهام ليبكني" :هذا ال��دواء ميثل
فر�صة جديدة ومثرية للمر�ضى" .ويككن الأمل ال�شديد ،ال��ذي ت�سببه
عمليات غ�سيل الكلى� ،أن الذي يعاين من هذه امل�شكلة يخ�ضع لـ 3جل�سات
غ�سيل �شاقة يف امل�ست�شفى �أ�سبوعيا.
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بح�ضور �شخ�صيات فكرية بارزة من الأمم املتحدة واملنظمات الدولية:

املهرجان الوطني للت�سامح يحتفي بال�شباب واملر�أة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

تنظم وزارة الت�سامح والتعاي�ش "منتدى ال�شباب العاملي
" حتت �شعار "من ال�شباب �إىل التفكري يف امل�ستقبل"
ليحمل ر�ؤية �شبابية للم�ستقبل ،يوم  16نوفمرب ،كما
تطلق م�ؤمتر "الت�سامح وال�شمولية من �أجل حقوق املر�أة
ومتكينها " يوم  17نوفمرب� ،ضمن فعاليات املهرجان

22

وح��ول منتدى ال�شباب العاملي "من ال�شباب اىل
التفكري يف امل�ستقبل" �أك��دت ال�صابري �أن وزارة
الت�سامح والتعاي�ش ت�شارك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب يف تنظيم املنتدى الذي ي�سلط
ال���ض��وء ع�ل��ى الأه�م�ي��ة �إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة لل�شباب
للم�شاركة من خالل من�صة دولية هي املنتدى،
كما ن�سعى �إىل اال�ستفادة من القدرات الإبداعية
واملرنة ل�شباب العامل ،من خالل ا�ستدعاء املواهب
يف هذا القطاع الأكرث حيوية ،حيث ميكن للعامل
ب �ن��اء ب��رام��ج م���س�ت��دام��ة يف ج�م�ي��ع امل �ج��االت من
خ�لال الإمكانات ال�شبابية ال�ق��ادرة على التكيف
مع التغريات ال�سريعة التي ال تنتهي واجتاهات
الن�شاط العاملي
وفيما يتعلق مب�ؤمتر "الت�سامح وال�شمولية من
�أجل حقوق امل��ر�أة ومتكينها "� ،أ�ضافت ال�صابري
�أن امل ��ؤمت��ر ي��رك��ز ع�ل��ى ق���ض��اي��ا امل � ��ر�أة يف جميع
�أنحاء العامل ،وال �سيما دعم ال�شمولية والتمكني
للمر�أة وم��ن خ�لال ه��ذه املن�صة ال��دول�ي��ة ،حيث
�ست�ستعر�ض امل�شاركات بامل�ؤمتر ،الأ�ساليب الأكرث
جناحا لتفعيل دور التعليم واملعرفة لكي ت�ساعد
على فهم �أف�ضل لأهمية القيم الإن�سانية ملواجهة
التحديات التي تواجهها املر�أة اليوم ،كما �سي�شدد
امل�ؤمتر على دور املر�أة الهام وامل�ؤثر خالل الأ�شهر
املا�ضية يف اال�ستجابة للوباء العاملي كوفيد ،-19
ويهدف امل��ؤمت��ر اىل ت�سليط ال�ضوء على الدور
الهام التي تقوم به الن�ساء يف خمتلف دول العامل،
و�أهمية دعمها ومتكينها يف خمتلف املجاالت.
متكني املر�أة  ..بني تعزيز قيم الت�سامح وال�شمولية
وحتديات الأعراف االجتماعية
وقالت �سعادة عفراء ال�صابري �إن اجلل�سة الأوىل
من امل��ؤمت��ر �ستتناول دور الأع��راف االجتماعية
يف ح��دوث الفجوة بني اجلن�سني ،وكيفية غر�س
قيم الت�سامح والتعاي�ش ،وتنطلق بكلمة معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش ،ث��م ت�ت�ح��دث ال �ب��ارون��ة الربيطانية
فلويال ك��اري��ن يوني�س بنيامني ،وب�ي�تر مورير
رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،سوي�سرا،
كما تلقي بينيتا ديوب م�ؤ�س�سة ورئي�سة م�ؤ�س�سة
الت�ضامن الن�سائي االفريقي بال�سنغال ،كلمة عن
جتربتها مع متكني املر�أة يف �إفريقيا� ،أما اجلل�سة
ال�ث��ان�ي��ة ف�ت�ت�ن��اول �أه �م �ي��ة ال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش

وال�شمولية يف ال�سياقات ال�ت��ي حتمل حتديات
حقيقية ،و�أهمية الت�سامح والتعاي�ش وامل�ساواة
يف دع��م الفئات الأويل بالرعاية ،وكيفية �إعادة
�إن�شاء جمتمع م�ستقر؟ وتتحدث يف هذه اجلل�سة
�آية بورويلة م�ؤ�س�سة (كود �أون ذا رود) ،اليونان،
وال�ف�ن��ان��ة رادا �أك�ب�ر وه��ي م���ص��ورة فوتوغرافية
م�ستقل� ،أفغان�ستان.
�أم��ا فيما يتعلق مببادرة منتدى ال�شباب العاملي
ف ��أك��دت ال���ص��اب��ري �أن �ه��ا �ستنطلق بكلمة ملعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان تتناول الإطار
ال �ع��ام ل�ل�م�ن�ت��دى وت �ط��رح ر�ؤي� ��ة الإم� � ��ارات حول
دول ال���ش�ب��اب و�أه�م�ي��ة ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��م بر�سالة
الت�سامح والتعاي�ش ثم تتحدث معايل �شما بنت
�سهيل امل��زروع��ي وزي ��رة دول��ة الإم� ��ارات ل�ش�ؤون جتارب �شبابية ملهمة على مائدة منتدى ال�شباب
ال�شباب ،عن كيفية اال�ستفادة من قيم التعاي�ش و�أ� �ض��اف��ت ال���ص��اب��ري �أن امل�ن�ت��دى م�ف�ت��وح لكافة
م��ن �أج��ل �أج�ي��ال �شبابية م��رن��ة وحم�ف��زة ،وذلك الأ� � �ص ��وات ال���ش�ب��اب�ي��ة � �س��واء ال��ذي��ن يح�ضرون
م��ن وح��ي جت��رب�ت�ه��ا يف ه��ذا امل �ج��ال ،وال �ت��ي تعد اجلل�سات يف �إك�سبو  2020دب��ي� ،أو م��ن خالل
جتربة �إماراتية متميزة للغاية ،كما تتحدث �إىل متابعتها ع�بر امل��وق��ع الر�سمي ل ��وزارة الت�سامح
املنتدى ال�سيدة جاياثما ويكراماناياكي مبعوثة وال�ت�ع��اي����ش ،ث��م ت�ت�ح��دث ال���س�ي��دة ن��ور حممودي
الأمني العام للأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�شباب عن ممثلة ال���ش�ب��اب يف امل�ك�ت��ب الك�شفي ال�ع��امل��ي عن
كيفية اال�ستفادة من ق��درات و�إب��داع��ات ال�شباب درب الت�سامح واالن�ضباط من خ�لال الك�شافة،
م�ؤكدة �أن �أجندة املنتدى تت�ضمن �أي�ضا العديد
من �أجل م�ستقبل �أكرث �إ�شرا ًقا ،ثم تطرح
من�سق الأمم املتحدة املقيم م��ن ق�ص�ص ال�ن�ج��اح ل�شباب الإم � ��ارات والعامل
الدكتورة دينا ع�ساف ّ
ل��دول��ة الإم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ،ن��ائ��ب امل�ف��و���ض العام يف خمتلف امل �ج��االت ،وجميعها جت ��ارب ملهمة
ل ل��أمم امل�ت�ح��دة يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي ر�ؤيتها ي�ست�ضيف املنتدى �أبطالها لتكون مبثابة النموذج
حول م�شاركة ال�شباب الفعالة من خالل الإبداع وامللهم للآخرين ،يف �إط��ار �سعي وزارة الت�سامح
والتعاي�ش لتفعيل القيم الإيجابية ل��دى �شباب
والفنون يف تعزيز القيم الإن�سانية.

الوطني للت�سامح والتعاي�ش التي تنطلق يف �إك�سبو
دب��ي  2020على م��دى �أ�سبوع بح�ضور ع��دد من �أبرز
ال�شخ�صيات العاملية م��ن الأمم املتحدة واملنظمات
الدولية وعدد من قادة الر�أي واملفكرين.
وقالت �سعادة عفراء ال�صابري املدير العامل بوزارة
الت�سامح والتعاي�ش �إن تركيز الوزارة على ملفي ال�شباب
واملر�أة ي�أتي بتوجيهات مبا�شرة من معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان ع�ضو جمل�س الوزراء وزير الت�سامح

امل�ستقبل ،وت �ب��د�أ ال�ت�ج��ارب بكلمة ال�سيد بارام
جاجي ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،ه��ات ����ش �آب�س
كلمة ل�ضيوف املنتدى تتناول ق�صته حتت عنوان
"امل�ستحيل ممكن  -كن من �صناع التغيري" ،ثم
تلقي ال�سيدة عمرية العلماء من م�ؤ�س�سة �شركة
�إي��ه �إل �إف للتنظيم الإداري ،عن جتربتها حتت
عنوان" يد مر�شدة لزمالئي الإماراتيني" ،ثم
ال�سيدة �أميليا برودكا الرئي�سة وامل�ؤ�س�سة امل�شاركة
لـ "اك�سبو�سر �سكات�س" عن جتربتها يف "برامج
متكني ال�شباب من خالل التزلج على اللوح".
�شعار "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" بر�ؤية
"فر�سان الت�سامح"
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص��اب��ري �أن ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال�شباب

والتعاي�ش باعتبارهما من �أه��م الفئات الفاعلية يف
املجتمع – لي�س على امل�ستوى املحلي فقط بل عامليا
�أي�ضا -وهو ما يجعلهما دائما يف ب�ؤرة اهتمام الوزارة،
م�ؤكدة �أن تنظيم م�ؤمترين عامليني لل�شباب واملر�أة� ،ضمن
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش يدل على اجلدية
الكاملة يف هذا التوجه ،و�سوف ي�شارك بامل�ؤمترين عدد
كبري من القيادات الدولية التي حققت �إ�سهامات كبرية
يف كال املجالني� ،إ�ضافة �إىل عدد من الوزراء واخلرباء.

خ�لال املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش ال
يتوقف على املنتدى العاملي للت�سامح و�إمنا تقدم
وزارة الت�سامح والتعاي�ش �أي�ضا ن�سخة ا�ستثنائية
من فر�سان الت�سامح حتت �شعار "توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل" ،وك��ذل��ك يوما كامال لطالب
�أندية الت�سامح باجلامعات وكلها تركز على فئة
ال���ش�ب��اب ،لي�س م��ن الإم � ��ارات ف�ق��ط و�إمن ��ا على
م�ستوى العامل وزارة الت�سامح والتعاي�ش ،م�ؤكدة
�أن برنامج فر�سان الت�سامح يهدف �إىل تعزيز
مفهوم الت�سامح والرتكيز على خطط العمل على
امل�ستويني الوطني وال�ع��امل��ي م��ع �إب ��راز الإم ��ارات
منوذجا عامليا كمجتمع مت�سامح ي�ضم
بو�صفها
ً
 200جن�سية ،ولذا ينظم الربنامج ور�ش عمل
متخ�ص�صة ت�صحب احل���ض��ور يف م�سار حتويل

يت�ضمن تعريفهم باملفاتيح ال�ستة التي ت�شكل قيم
الت�سامح يف الع�صر احلديث.
وثمنت ال�صابري جهود ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
ل��وزارة الت�سامح والتعاي�ش فيما يتعلق ب�أن�شطة
ال�شباب يف امل�ه��رج��ان الوطني للت�سامح ،ومنها
امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب ،ووزارة اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال��دويل ،واليون�سكو ،و�إك�سبو2020
دبي.
وي��زخ��ر ب��رن��ام��ج ف��ر��س��ان الت�سامح بالعديد من
التجارب الرائعة حيث يتحدث ال�سيد تيموثي
�سميث من كلية �شرطة �أبو ظبي عن جتربته مع
فر�سان الت�سامح و�أثرها عليه ،وكذا ال�سيدة دون
كيوزم�سكي م��ن م�ست�شفى كند ،وال�سيدة �سناء
حممد الداومي االحتاد للطريان.

�إقبال كبري للزوار على جناح جامعة الإمارات يف �إك�سبو 2020
•• دبي  -الفجر

� �ش �ه��د ج� �ن ��اح ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات
العربية املتحدة يف معر�ض �إك�سبو
 2020دب ��ي� ،إق �ب ��ا ًال ك �ب�يرا من
ال� � ��زوار م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات،
حيث ا�ستوقفت التطبيقات التقنية
التي يقدمها اجلناح اهتمام الزوار،
مما يعزز من مكانة ودور اجلامعة
يف ال � ��ري � ��ادة ال �ع �ل �م �ي��ة والبحث
الأكادميي كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة
�ساهمت يف رف��د ال��دول��ة واملجتمع
بالكفاءات واخل�ب�رات م��ن الكوادر
الوطنية التي تتبو�أ منا�صب القيادة
وال� ��ري� ��ادة يف خم �ت �ل��ف م�ؤ�س�سات
ال ��دول ��ة يف ال �ق �ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص  ،كما �ساهمت يف تطوير
وارت �ق��اء امل�ن�ظ��وم��ة التعليمية من
خ�لال مواكبتها �أح��دث خمرجات
التعليم املعا�صر.
و�أ�شار مبارك بن حمريم -موظف
ح �ك��وم��ي ،خ�ل�ال ج��ول�ت��ه يف جناح

حمدة جمدي

را�شد الهاجري

�سهيل العفاري

عبدالعزيز حممد

علي مبارك

مبارك بن حمريم

اجلامعة "لقد ده�شنا مبا �شهدناه
م ��ن ت �ط��ور ك �ب�ير يف التطبيقات
التقنية التي ت�ستخدمها اجلامعة
ل�لارت�ق��اء مبنظومتها التعليمية،
وه��ي اجل��ام�ع��ة الوطنية الرائدة،
وال � �ت� ��ي وق � ��ع ع �ل ��ى ع��ات �ق �ه��ا منذ
ت ��أ� �س �� �س �ي �ه��ا ال �ن �ه��و���ض بالتعليم
الأكادميي و�إعداد الكوادر الوطنية،
وب� ��ات� ��ت مت �ت �ل��ك ب �ن �ي��ة تعليمية

وخربات �أكادميية متطورة وعالية
اجل� ��ودة  ،ال��س�ي�م��ا ون �ح��ن يف دولة
الالم�ستحيل ،فقد �أثبتت اجلامعة
ق ��درت� �ه ��ا ع �ل��ى ت��رج �م��ة اخلطط
والربامج الوطنية اال�سرتاتيجية
،وب� ��ات� ��ت يف م �� �ص��اف امل�ؤ�س�سات
التعليمية العاملية الرائدة".
و�أ��ض��اف را��ش��د ال�ه��اج��ري -موظف
ح� �ك ��وم ��ي� ،أن م �� �ش ��ارك ��ة جامعة

الإم � � � � � ��ارات يف �إك� ��� �س� �ب ��و 2020
دب � ��ي ،ي �ج �� �س��د م �ك��ان �ت �ه��ا العلمية
والأكادميية بني خمتلف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الدولة واملنطقة،
وقد �أثبتت جدارتها على مواجهة
التحديات وارتياد عامل املعرفة ،من
خالل تطوير براجمها وم�ساقتها
الأكادميية التي تلبي حاجة �سوق
العمل من كافة التخ�ص�صات ،وهي

ما�ضية ق��دم�اً يف م��واك�ب��ة التطور
التكنولوجي املعا�صر ،الذي انعك�س
على براجمها وم�ستوى خريجيها.
كما �أك��د �سهيل ال�ع�ف��اري -موظف
ح �ك��وم��ي� ،أن م��ا � �ش��اه��ده يف جناح
اجل��ام �ع��ة ي ��ؤك��د ع�ل��ى �أن جامعة
الإم � ��ارات ت�ستحق ع��ن ج ��دارة �أن
تتوىل م�س�ؤولية الريادة الأكادميية
بني م�ؤ�س�سات التعليم يف الدولة ،ملا

متتلكه من خربات �أكادميية عالية
امل���س�ت��وى ،وم��ا ت�ق��دم��ه م��ن برامج
ومناهج ت�ضاهي �أح��دث خمرجات
التعليم املعا�صر.
و�أ� � �ض ��اف ع �ل��ي م �ب ��ارك ي ��ا ما�س-
موظف حكومي� ،أن اختيار جامعة
الإم� ��ارات لتكون ممثلة مل�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل يف ال ��دول ��ة ،جاء
ب �ن ��اء ع �ل��ى م� ��ؤ�� �ش ��رات ومعطيات

ومعايري دقيقة� ،أهلتها لتكون يف
موقع الثقة ل��دى احلكومة ،وهي
امل�ؤ�س�سة الوطنية الرائدة يف جمال
التعليم وال�ب�ح��ث العلمي ،قدمت
للوطن خالل �أربعة عقود �آالفاً من
اخلريجني واخلريجات ،الذين تقع
على عاتقهم امل�س�ؤولية الوطنية،
وه��ا ه��ي ال�ي��وم ت�صبح ن��اف��ذة تطل
ع�ل��ى ال �ع��امل ع�بر �إك���س�ب��و 2020

دب � ��ي ل �ن �ق��ل �� �ص ��ورة م �� �ش��رف��ة عن
التعليم يف الإمارات ولت�ؤكد املكانة
العلمية الرائدة التي ت�ضطلع بها.
ك �م��ا ق ��ال ع �ب��د ال �ع��زي��ز حم �م��د –
م��وظ��ف ح�ك��وم��ي� ،أن ��ه �سعيد جداً
مب � ��ا � � �ش ��اه ��دة يف ج � �ن� ��اح جامعة
الإم� ��ارات ومب��ا ق��دم��ه الطلبة من
واف للتقنيات والتطبيقات
��ش��رح ٍ
ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا اجل��ام�ع��ة كنموذج
للتطور الأكادميي يف الدولة ،وما
و��ص�ل��ت �إل �ي��ه اجل��ام�ع��ة م��ن مكانة
علمية ريادية .والعمل على �صقل
املهارات واخلربات االكادميية ،وفق
�أع�ل��ى املعايري الأك��ادمي�ي��ة العاملية
.و�أ��ش��ارت حمده جم��دي�" ،إن املرء
يقف عاجزاً عن التعبري ملا �شاهده
يف �إك�سبو  2020دب��ي وما قدمه
من �صورة م�شرفة لدولة الإمارات
ح�ضار ًة وثقافة ،كما عربت جامعة
الإم� � � � � ��ارات م� ��ن خ �ل��ال جناحها
يف �إك �� �س �ب��و �أن� �ه ��ا ج��ام �ع��ة ال � ��رواد
بجدارة".

حدائق احلكايات تبهر زوار جناح �أذربيجان يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يقع جناح �أذربيجان يف منطقة اال�ستدامة
يف �أك�سبو  2020دبي ،على م�ساحة ت�صل
�إىل نحو  1300مرت مربع من الب�ساتني
وم �� �س��ارات للم�شي وال �ت �ج��ول ،ج ��اء جناح
�أذربيجان مركزاً على الطبيعة وبا�سطاً يف
ت�صميمه اللون الأخ�ضر م�شجعاً الزوار على

اال�ستمتاع بالطبيعة واال�ستثمار وامل�شاركة
يف ا�ستعادة التوازن البيئي ل�سالمة الكون
م��ن ال�ت�ل��وث ،ك�م��ا ت�ق��ع دول ��ة �أذرب �ي �ج��ان يف
مفرتق الطرق بني �أوروب��ا ال�شرقية و�أ�سيا
الغربية ،فيحدها بحر قزوين من ال�شرق
ورو�سيا من ال�شمال وجورجيا من ال�شمال
ال�غ��رب��ي و�أرم �ي �ن �ي��ا �إىل ال �غ��رب و�إي � ��ران يف
اجل�ن��وب ،بينما تقع بالقرب م��ن �سوي�سرا

واملانيا واجلبل الأ�سود وهولندا وجورجيا
على خريطة منطقة اال�ستدامة يف �أك�سبو
. 2020
�أذرب �ي �ج ��ان م��ن �أوىل ال � ��دول الإ�سالمية
التى �سعت �أن تكون دميقراطية وعلمانية
م��وح��دة م��ع ت��راث ث�ق��ايف وت��اري�خ��ي قدمي،
ولديها ع��ادات وتقاليد تباهي بها معظم
دول املنطقة ،كما �أن�ضمنت ملنظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية وامل�شاركة يف برنامج
ال���ش��راك��ة م��ن �أج ��ل ال���س�لام ملنظمة حلف
�شمال الأطل�سي ،ورمبا هذا التوجه ما جعل
�أذربيجان ت�صمم جناحها يف �أك�سبو 2020
على من��ط ب��ذور امل�ستقبل وات �خ��اذه �شعاراً
ر�سميا لها يف �أك���س�ب��و ،وه��ى تعترب ر�سالة
ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف الإن �� �س��ان ��ص��ان��ع امل�ستقبل
وملهم الكون بتحقيق التنمية امل�ستدامة
وحت�سني البيئة واحلفاظ عليها.
يتمتع جناح �أذرب�ي�ج��ان بت�صميم معماري
م�ستوحى م��ن ال�شجرة وال��ورق��ة ،وي�شغل
م �� �س��اح��ة ق ��دره ��ا  2086م �ت��راً مربعاً
ب��الإ� �ض��اف��ة  1300م�ت�ر م��رب��ع حدائق

وم �� �س��ارات ي�خ��و��ض�ه��ا ال � ��زوار ،و�سيالحظ
ال��زوار �أن اجلناح يحتوي على عدة ر�سائل
�ضمنية منها �إعادة تدوير املواد امل�ستخدمة
بهدف تقلي�ص االعتماد على املواد والطاقة
وامل��اء ،وذل��ك من خالل ا�ستخدام الأ�ضاءة
والتهوية الطبيعية والتظليل اخلارجي،
وامل � �ح� ��ور ال� �ث ��اين ه ��و � �ض �م��ان ا�ستخدام
امل ��واد وال�ن�ظ��م م��ن خ�ل�ال تقليل الكميات
املهدورة من الطاقة واملاء وتوفري احلرارة
وال �ت�بري��د ،ام��ا امل �ح��ور ال�ث��ال��ث ه��و توريد
كافة املتطلبات من م�صادر م�ستدامة تقوم
بتقليل االنبعاثات الكربونية الناجتة عن
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ومياه الأمطار.
وذك ��رت نائبة مفو�ض ج�ن��اح �أذرب�ي�ج��ان يف
�أك�سبو  2020يف حديث �سابق مع و�سائل
�إعالم � ،أن م�شاركة �أذربيجان يف هذا احلدث
الكبري �سيتيح لدولتها التعريف بعاداتها
وتقاليدها من جانب وال�تروي��ج لل�سياحة
واال�ستثمار من جانب �أخر ،كما تدعو دول
العامل من خالل جناحهم يف �أك�سبو للتكاتف
والت�ضامن م��ن �أج��ل تقلي�ص الإنبعاثات

ال�ك��رب��ون�ي��ة وت �ل��وث ال �ك��ون واحل �ف��اظ على
البيئة بتحويلها ل�صديقة البيئة من خالل
الطاقة النظيفة والبيئة اخل�ضراء ،م�شرية
�إىل �أن �أذربيجان حتر�ص دائما على امل�شاركة
يف املعار�ض الدولية وكان �أخرها يف �أك�سبو
ميالنو  ،وامل�شاركة يف دبي يعد ا�ستثمار يف
امل�ستقبل وعنوان الرتباط توا�صل العقول
و�صنع م�ستقبل �أف�ضل.
و�أ� �ش��ارت جارت�شالوفا نائب املفو�ض جناح
�أذرب �ي �ج��ان يف �أك���س�ب��و  2020خ�ل�ال لقاء
�سابق �أن �أذربيجان تعر�ض يف هذا احلدث
العظيم �أهم معاملها ال�سياحية و�سبل الزيارة
ومرونة و�سهولة القوانني االعمة للزائرين،
و�أن اجلناح جاء يحاكي الطبيعة با�ستخدام
�أ� �ش �ه��ة ال���ش�م����س وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى ال�شجر
م���ص��در ال�ن�ق��اء وورق الأ� �ش �ج��ار ال�ت��ى حتد
من الإنبعاث الكربوين والتلوث اخلطري
واملهدد حلياة الإن�سان ،كما يعر�ض يف جناح
�أذربيجان املالب�س التقليدية التى تعرب عن
الهوية الوطنية مع عر�ض كامل حلديقة
احلكايات عرب �شا�شات عمالقة وجم�سمات

تنم عن الأل��وان واال��ض��اءة املبهرة وامللفتة
لنظر ،م��ع ع��ر���ض ب�صري و�سمعي يو�ضح
تنوع املناظر اخلالبة ب�أذربيجان ،و�سوف
يطلع ال ��زوار على الأح �ج��ار ال�ت��ى ت�ضرب
يف ع�م��ق ال �ت��اري��خ ول�ل�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي �أي�ضا
واملو�سيقى يف عر�ض للآالت امل�ستخدمة يف
الفن والغناء املرتبط بالفنون والثقافة يف
�أذربيجان.
وع��ن �أك���س�ب��و � 2020أ� �ش��ارت �إىل �أن هذا
احل � ��دث ال � ��دويل ��س�ي�ت�ي��ح ال �ف��ر� �ص��ة �أم ��ام
اجلميع لعقد اتفاقيات دول�ي��ة م��ن �ش�أنها
ال�تروي��ج ال�ت��ام جلميع مناحي احل�ي��اة من

ق �ط��اع��ات م�ه�م��ة ك��ال���ص�ن��اع��ة وال�سياحة
واال�ستثمار وجذب ر�ؤو���س الأم��وال ل�ضغها
يف التجارة والتعليم وغريها من اجلوانب
احل �ي��ات �ي��ة ،ف���ض�لا ع��ن امل �ه��رج��ان��ات التى
تنظمها �أذرب�ي�ج��ان ك��ل ع��ام ومنها الثقايف
الذي يعرف ب�أ�سم مهرجان الرومان الذي
يتميز ب��أط�ب��اق املطبخ وي�ع��د م��ن الفاكهة
الأ�سا�سية وي�ضم ه��ذا املهرجان الرق�صات
واملو�سيقى الأذربيجية التقليدية  ،و�أكدت
ان �أك���س�ب��و � 2020أت ��اح ل��دول�ت�ه��ا فر�صة
عظيمة للتعريف بها ومبا ت�صنعه من �أجل
الإن�سانية
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لزوار �إك�سبو  2020دبي

فريق الأداء الوطني الدمناركي يقدم عر�ضا مبهرا للجمباز الإيقاعي
•• دبي  -الفجر

بح�ضور �سعادة فرانز مايكل �سكولدملني،
��س�ف�ير مم�ل�ك��ة ال ��دمن ��ارك ل ��دى الدولة،
وامل� �ف ��و� ��ض ال� �ع ��ام مل �م �ل �ك��ة ال� ��دمن� ��ارك يف
�إك�سبو  2020دبي ،قدم الفريق الوطني
الدمناركي للجمباز الإيقاعي احلديث �أداء
مبهرا ،متيز بحرفيته العالية والتناغم
ب�ين �أع �� �ض��اء ال �ف��ري��ق ،ال ��ذي ا�ست�ضافته
�أو�� �س ��ي ب� ��ارك ال��واق �ع��ة يف م��رك��ز �إك�سبو
 2020للريا�ضة واللياقة والرفاهية.
قدمت املجموعة املكونة م��ن  28ع�ضواً
مق�سمة بالت�ساوي بني ال�شباب وال�شابات،
عر�ضاً يجمع بني الرق�ص والقفز الفني
واجل� �م� �ب ��از ل �ت �ك��وي��ن ت �� �ش �ك �ي�لات معقدة
تتطلب م�ه��ارة عالية يف الأداء ،ه��ي نتاج
للتدريب املكثف وامل�ستمر ال��ذي يخ�ضع

له �أع�ضاء الفريق مل��دة � 9ساعات يومية،
يف م �ع �� �س �ك��رات ت ��دري ��ب م �غ �ل �ق��ة ت�ستمر
مل ��دة ��ش�ه��ري��ن م�ت�ت��ال�ي�ين ،وه ��و م��ا ارتقى
مبهاراتهم �إىل م�ستويات عالية احلرفية،
مكنتهم م��ن تقدمي عرو�ضهم املميزة يف
خمتلف �أرج ��اء ال �ع��امل ،كما مكنتهم من
ع�ق��د جم�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن ور� ��ش العمل
التدريبية التي تهدف لتحفيز النا�س على
ممار�سة اجلمباز واالرتباط بالريا�ضة.
قالت دي��ن فريد�سلوند �أن��در��س��ن ،مدربة
الفريق وم�صممة الرق�صات" :يريد فريق
الأداء الوطني الدمناركي جت�سيد فكرة �أن
اجلمباز وممار�سة الريا�ضة ،ب�شكل عام،
يجب �أن تكون ممتعة ومتاحة للجميع،
و�أن ال��ري��ا��ض��ة ه��ي �أم ��ر مي�ك��ن ممار�سته
مدى احلياة ،كما ت�ساهم الريا�ضة يف ربط
النا�س من كافة �أنحاء العامل مع بع�ضهم

البع�ض ،وهي الفكرة التي جتعلنا نتجول
ح ��ول ال �ع��امل ل�ت�ق��دمي ع��رو� �ض �ن��ا ،ومنها
عر�ضنا هذا يف �إك�سبو  2020دبي ،الذي
جعلنا ن�شعر وك�أننا طفنا العامل ب�أكمله".
ق��ال��ت ج� ��ويل� ،إح � ��دى الع� �ب ��ات الفريق،
خل ��دم ��ات �إك �� �س �ب��و الإخ� �ب ��اري ��ة" :جتربة
مده�شة �أن �أك��ون يف �إك�سبو  2020دبي،
والأم��ر الذي �سوف �أتذكره �إىل الأب��د ،هو
ر�ؤي��ة ه��ذا الكم م��ن الإب ��داع يف ك��ل مكان،
واالح�ت�ك��اك بالنا�س م��ن جميع الثقافات
واجلن�سيات ".
كما قال �أنتوين� ،أحد �أع�ضاء الفريق�":إن
اجلمباز وتدريباته القوية مينحان القوة
والبهجة معا ،ويجعل احلياة �أكرث �سعادة
و�إي�ج��اب�ي��ة ،وال �ي��وم نحن يف دب��ي لإي�صال
ه��ذه ال��ر��س��ال��ة �إىل زوار وج�م�ه��ور �إك�سبو مركز اللياقة والريا�ضة والرفاهية يقدم ويفتح �أب��واب��ه ل��زوار �إك�سبو  2020دبي
فعاليات و�أن�شطة ريا�ضية ب�شكل يومي ،ب�شكل جماين ،ويقع يف منطقة التنقل.
 2020دبي".
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�أورك�سرتا ال �سونورا �سانتانريا املك�سيكية ال�شهرية مُتتع زوار �إك�سبو  2020دبي على م�سرح دبي ميلينيوم
•• دبي– الفجر

�أق �ي��م ح�ف��ل م��و��س�ي�ق��ي لأورك �� �س�ت�را "ال
�سونورا �سانتانريا" املك�سيكية ال�شهرية
ع�ل��ى م���س��رح دب ��ي م�ي�ل�ي�ن�ي��وم يف �إك�سبو
 2020دب ��ي ،ق��دم��ت خ�لال��ه الفرقة
العاملية جمموعة من املعزوفات املو�سيقية
ذات الإيقاعات الراق�صة ،والتي اجتذبت
ح�شدا كبريا من زوار احلدث الدويل.
ب� ��د�أت ال �ف��رق��ة امل��و��س�ي�ق�ي��ة ال���ش�ه�يرة يف
والي��ة تابا�سكو املك�سيكية م��ع م�ؤ�س�سها
الراحل كارلو�س كولورادو قبل �أكرث من
 60عاما ،وقدمت العديد من احلفالت
الكربى يف �أكرب م�سارح العامل.
وت �ع��زف ال�ف��رق��ة املو�سيقى اال�ستوائية

ب�أ�سلوبها اخلا�ص ،الذي تعتمد فيه على
م��زي��ج م��ن �إي�ق��اع��ات امل��ام�ب��و و"ت�شا ت�شا
ت�شا".
و� �ش �ه��د ح �ف��ل الأورك � �� � �س �ت�را يف �إك�سبو
 2020دب��ي ح�ضورا جماهرييا رائعا
من زوار احل��دث ال��دويل ،حيث حتولت
املدرجات بهذا احل�ضور الكبري �إىل لوحة
فنية راق�صة حتمل �أعالم املك�سيك ودول
�أخرى.
وع ��ن ت ��واج ��د �أورك� ��� �س�ت�را "ال �سونورا
�سانتانريا" يف �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
ق��ال قائد الفرقة �أرت ��ورو �أورت�ي��ز الأب:
"�سعداء بوجودنا يف �إك�سبو  2020دبي،
حيث وجدنا جماهري جاءت من كل مكان
ولي�س من املك�سيك فقط.

فخورون بالعر�ض الذي قدمناه والبهجة
التي عمت �أرجاء امل�سرح� .سعادة اجلمهور
منحنتا � �س �ع��ادة �أك �ب�ر� ،سنحملها معنا
لفرتات طويلة بعد �أن نغادر دب��ي .لذا،
نتوجه بال�شكر �إىل كل من قدم الدعوة
لنا ولكل من قدم لنا الدعم حتى ظهر
العر�ض بهذا التنظيم الرائع".
وق ��ال �أرت � ��ورو �أورت� �ي ��ز االب� ��ن ،وه ��و من
�أع���ض��اء الفريق امل�ك��ون م��ن  12عازفا:
"املو�سيقى �أداة ت��وا� �ص��ل لل�شعوب...
ف��امل��و��س�ي�ق��ى ف��ن ي��وح��د ال �� �ش �ع��وب ولغة
عاملية يفهمها اجلميع؛ والإي�ق��اع الذي
مييز املو�سيقى ال�شعبية املك�سيكية �أو�ضح
دل �ي��ل ،ح�ي��ث ان�ت�ق�ل��ت ال�ب�ه�ج��ة م��ن �آالت
املو�سيقى �إىل جميع احلا�ضرين".

�إك�سبو  2020ي�ست�ضيف امل�سابقات الفردية لبطولة العامل للبولينغ

وال�سويد و�سنغافورة ُتتوجان بالذهب بعد مناف�سات �شر�سة
•• دبي  -الفجر

و� �س��ط ح �� �ض��ور ج �م��اه�يري ك �ب�ير� ،أ�سدل
ال�ستار على �أر� ��ض امل�لاع��ب الريا�ضية يف
�إك�سبو  2020دبي ،خالل �ساعة مت�أخرة
من م�ساء يوم �أول �أول �أم�س ،على بطولة
امل�سابقات الفردية ،املقامة �ضمن بطولة
العامل للبولينغ ،التي انطلقت يف ال�ساد�س
م��ن ن��وف�م�بر اجل ��اري وت�ستمر ح�ت��ى يوم
 26من ال�شهر نف�سه ،وينظمها جمل�س
دبي الريا�ضي بالتعاون مع احتاد الإمارات
للبولينغ واالحتاد الدويل للبولينغ.
حيث جنحت �سنغافورة يف ح�صد امليداليتني
الذهبية والف�ضية ،يف نهائي البطوالت
ال �ف��ردي��ة ل �ل �� �س �ي��دات ،ف�ي�م��ا ُت ��وج ��ت كندا
بامليدالية الربونزية عن الفئة نف�سها� .أما
يف نهائي الرجال فحققت ال�سويد امليدالية
الذهبية ،فيما متكنت فنلندا م��ن انتزاع
امليدالية الف�ضية ،يف حني تقا�سمت كوريا
اجلنوبية و �إيطاليا امليدالية الربونزية.
و�شهدت بطولة امل�سابقات الفردية مناف�سة
ق ��وي ��ة ب �ي�ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ،و�� �س ��ط هتافات

وت�شجيع اجلماهري التي م�ل�أت مدرجات
مالعب �إك�سبو  2020الريا�ضية.
وت �ع��د ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة الأك �ب��ر والأح � ��دث
ع �ل ��ى الإط � �ل� ��اق ب �ي�ن ب � �ط� ��والت اللعبة،
حيث متثل ر�ؤي��ة ج��دي��دة ،ويتناف�س فيها
كوكبة من �أبطال العامل يف البولينغ� ،إىل
جانب م�شاركة �أ�صحاب الهمم ،يف فئة مت
تخ�صي�صها لهم لأول مرة يف هذه البطولة
منذ انطالقها .وق��ال �سعادة جمال قا�سم
�سلطان ،ن��ائ��ب رئي�س االحت ��اد الإماراتي
للبولينغ�" :إن ا�ست�ضافة دول��ة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ل�ه��ذه البطولة العاملية
الكبرية ،ي�ؤكد الثقل الريا�ضي الذي باتت
تتمتع به على خريطة الريا�ضة العاملية،
ب�ف���ض��ل االه �ت �م ��ام ال �ك �ب�ير ال � ��ذي توليه
حكومة الإم� ��ارات ب�ق�ي��ادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،و �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو
حكام الإمارات .و�أ�ضاف" :تت�ضمن بطولة

ال�ع��امل ث�لاث ف�ئ��ات ه��ي :ال�سوبر العاملية
للبولينغ ل �ل��رج��ال وال �� �س �ي��دات ،وبطولة
ال �ع��امل للبولينغ لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ،فئة
الكرا�سي املتحركة ،والتي تنطلق لأول مرة
يف تاريخ بطوالت اللعبة ،وبطولة العامل
لكبار العبي البولينغ للفئات العمرية من

� 55إىل  65عاماً .م�شرياً �إىل �أن �إجمايل
ع ��دد ال�لاع �ب�ين امل���ش��ارك�ين يف البطوالت
الثالث و�صل �إىل  512العب من خمتلف
اجل�ن���س�ي��ات والأع� �م ��ار ،م��ن بينهم 247
الع �ب �اً والع �ب��ة يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل للرجال
وال�سيدات ،ي��أت��ون من  46دول��ة من دول

العامل ،و 48العبا من �أ�صحاب الهمم يف
بطولة البارا بولينج.
و�أكد يف ت�صريحات خا�صة لفريق خدمات
�إك �� �س �ب��و الإخ� �ب ��اري ��ة�" :أن م�ن�ت�خ��ب دولة
الإمارات العربية املتحدة قد خ�ضع لعملية
جتديد و�إحالل خالل الفرتة املا�ضية ،ومت
بناء فريق من العنا�صر ال�شابة املواطنة،
ونتمنى حتقيق بطوالت ت�ضاف �إىل ر�صيد
دولة الإمارات يف هذا ال�سياق" .
مع ت�أكيده على �أن هذه البطولة �ست�سهم
�إىل حد كبري يف رفد العبي املنتخب مبزيد
من اخلربات الفنية يف هذه اللعبة.
كما �أ� �ش��اد ب��االه�ت�م��ام الكبري ال��ذي يوليه
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا��ض��ي وال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�ل��ري��ا��ض��ة ،ب �ه��دف �إخ� ��راج ه ��ذه البطولة
ب �� �ص��ورة ت�ل�ي��ق ب��دول��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة ،مثمناُ �أي�ضاً الدعم الكبري الذي
وفرته �إدارة �إك�سبو  ،20ِ 20عرب تخ�صي�ص
م��وق��ع م�ت�م�ي��ز لإق ��ام ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ات عليه،
م��ا ي�سهم يف التعريف باللعبة والرتويج
ل�ه��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات امل�ح�ل�ي��ة والإقليمية
والدولية".

�أ�سبوع مقاطعة �شان�شي

�إك�سبو دبي  2020يفتح نوافذ �أمام خمتلف املقاطعات ال�صينية
•• دبي -الفجر

احت�ضن جناح ال�صني يف معر�ض �إك�سبو
دب��ي  2020يف ال�ف�ترة م��ا ب�ين  8و10
ن��وف�م�بر �أ� �س �ب��وع �شان�شي ع�بر فعاليات
م �ي��دان �ي��ة واف�ترا� �ض �ي��ة م��ع ب��ث مبا�شر
عرب الإنرتنت ،وت�ضمن احلدث �أن�شطة
�شملت حفل افتتاح الأ��س�ب��وع ون��دوة عن
�إم�ك��ان�ي��ات ال �ت �ع��اون الإب ��داع ��ي يف جمال
ث � ��ورة ال �ط��اق��ة ب�ي�ن م �ق��اط �ع��ة �شان�شي
ال�صينية ودبي ومعر�ضا افرتا�ضيا يروج
مل�ن�ت�ج��ات م�ق��اط�ع��ة ��ش��ان���ش��ي .وق��د �أطلق
�أ��س�ب��وع �شان�شي ال��ذي عقد حت��ت عنوان
"الفر�ص ،الإب� � ��داع ،التعاون" وال ��ذي
ا�ستمر ث�لاث��ة �أي ��ام �سل�سلة م��ن التبادل
وع��رو���ض ت��روي�ج�ي��ة ون ��دوات ون�شاطات وخ�ل�ال ح�ف��ل االف �ت �ت��اح �أل �ق��ى خ��ه تيان �إك�سبو دبي العاملي جنيب العلي ،وع�ضو
جلذب اال�ستثمار ،ومن خالل �إك�سبو دبي ت�ساي نائب حاكم مقاطعة �شان�شي ،نيابة اللجنة التنفيذية ملبادرة "هال بال�صني"
 2020الذي ميثل اجتماعا �ضخما مت ع��ن اللجنة احلزبية مبقاطعة �شان�شي ح �م��د ال �ع �ل��ي ،ون ��ائ ��ب رئ �ي ����س املجل�س
�سرد ق�صة مقاطعة �شان�شي التي جتمع وحكومة املقاطعة كلمة �أمام من ح�ضروا ال�صيني لتعزيز التجارة الدولية ت�شني
التحول ال�شامل ال�صديق للبيئة للتنمية عرب الإنرتنت ومن ح�ضروا ميدانيا .كما ج�ي��ان �آن ع�بر ط��ري�ق��ة ال�ف�ي��دي��و كلمات
االق �ت �� �ص��ادي��ة ،و"بناء جم�ت�م��ع م�صري �ألقى كل من �سفري الإمارات لدى ال�صني يف ح�ف��ل االف �ت �ت��اح .ح�ي��ث ق ��ال خ��ه تيان
علي الظاهري وامل��دي��ر التنفيذي ملكتب ت�ساي ن��ائ��ب ح��اك��م مقاطعة �شان�شي �إن
م�شرتك للب�شرية".

�إك�سبو دبي هو حدث كبري يربز �إجنازات
احل���ض��ارة الإن���س��ان�ي��ة ول��ه �أه�م�ي��ة كبرية
يف تعزيز التبادالت والتعلم املتبادل بني
احل� ��� �ض ��ارات .م���ض�ي�ف��ا �أن ��ش��ان���ش��ي هي
املقاطعة التجريبية الأوىل يف ال�صني
للإ�صالح ال�شامل ل�ث��ورة الطاقة ،و�أنه
من ال�ضروري العمل من خالل م�شاركة
عالية اجل��ودة يف �إك�سبو دبي على تنفيذ
التوافق املهم الذي تو�صلت �إليه قيادتي
ال �ب �ل��دي��ن ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ب��ادالت ال�شاملة
واملعمقة والتبادالت يف جمال الطاقة بني
�شان�شي ودول ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك
الإمارات .كما �شهد حفل االفتتاح كذلك
ع��ر���ض ف �ي��دي��و ت��روي �ج��ي ي �ح �ك��ي ق�صة
�شان�شي و�أخذ احل�ضور يف رحلة للتعرف
ع�ل��ى ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة ال�صينية انطالقا
من �إك�سبو دب��ي  ،2020بالإ�ضافة �إىل
ج��ول��ة يف ج �ن��اح ال���ص�ين يف �إك���س�ب��و دبي
م��ع ع��ر���ض ��س�ح��اب��ي اط �ل��ع ع�ل�ي��ه م��ن مل
يح�ضروا ميدانيا .وبعد حفل االفتتاح
ع �ق��دت ن � ��دوة ع ��ن �إم �ك��ان �ي��ات التعاون
الإب ��داع ��ي يف جم ��ال ث ��روة ال �ط��اق��ة بني

مقاطعة �شان�شي ال�صينية ودب��ي قدمت
فيها �أرب ��ع ��ش��رك��ات ك�ب�رى م��ن مقاطعة
�شان�شي عرو�ضا �شارحة تناولت موا�ضيع
ت�ط�ب�ي��ق ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا غ�ي�ر املتجان�سة
و�صناعة منتجات الطاقة الكهرو�ضوئية
عالية ال�ك�ف��اءة وامل ��واد اجل��دي��دة وطاقة
الرياح والبيانات ال�ضخمة ،و�شملت هذه
ال �� �ش��رك��ات جم�م��وع��ة ب��ون�ي�ن��غ القاب�ضة
للطاقة الكهربائية ،وجمموعة هوايانغ
لتكنولوجيا امل��واد اجل��دي��دة ،وجمموعة
تايوان للميكانيكا الثقيلة املحدودة وفرع
�شبكة الكهرباء الوطنية ب�شان�شي.
ي��ذك��ر �أن م�ن���ص��ة "املعر�ض ال�سحابي
ملجل�س تعزيز التجارة ال�صيني" �ستعر�ض
على م��دى �شهر منتجات لعالمات من
مقاطعة �شان�شي ،وه��ذا املعر�ض موجه
ب��الأ� �س��ا���س ل�ل ��إم� ��ارات ودول املنطقة،
وت�شارك فيه � 117شركة من مقاطعة
� �ش��ان �� �ش��ي وي �غ �ط��ي ع� ��دة جم � ��االت منها
الإب� � � ��داع ال �ث �ق��ايف غ�ي�ر امل� � ��ادي والطب
احل �ي��وي وال �ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة و�صناعة
املعدات وغريها من املجالت.

حفل ملو�سيقى اجلاز احتفاال باليوم
العاملي ملوناكو يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي – الفجر

�شهد م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دب��ي حفال مو�سيقيا لأورك�سرتا
"حر�س الق�صر" بح�ضور ح�شد كبري ،وذل��ك �ضمن �سل�سلة فاعليات
لالحتفال باليوم الوطني ملوناكو يف �إك�سبو  2020دبي
وقدمت �أورك���س�ترا حر�س الق�صر العر�ض احل��ي الأول لن�شيد وطني يف
�إك�سبو  2020دب��ي؛ وع��زف��ت الأورك �� �س�ترا �أي���ض��ا ع��ددا م��ن املقطوعات
ال�شهرية مثل �أغنية "حلمت حلما" ومقطوعة "فيفا ال فيدا".
تتكون الفرقة من  26ع�ضوا وتطورت �آلتها عرب الع�صور.

اجلناح الأ�سرتايل يعر�ض العمل
الفني  NFTيف �إك�سبو دبي 2020
•• دبي  -الفجر

ت�شمل الفعاليات واملبادرات املبتكرة التي يقدمها اجلناح الأ�سرتايل يف �إك�سبو
 2021دبي ح�صول كل زائر على عمل فني من �إنتاج MORROW
 Collectiveبالتعاون مع  .Terra Virtuaوتربز هذه املبادرة
متيز �أ�سرتاليا يف ا�ستخدام االبتكار على ال�صعيدين الثقايف والتجاري عرب
توفري حمرك جتاري جديد يتمثل يف العمل الفني .NFT
وقد متت جتربة هذا النظام خالل �شهر �أكتوبر ،حيث قام الزوار بتحميل
عمل  NFTالفني اخلا�ص بهم "�شعار �أزه��ار �أ�سرتاليا" ،ال��ذي �صممته
جا�سينتا واير .والذي يتم عر�ضه يف النفق الرتحيبي للجناح الأ�سرتايل.
يجمع العمل الفني الواليات ال�ست يف �أ�سرتاليا واملنطقتني وميثلها عرب
� 6أزهار.
�ستتوفر الأعمال الفنية بنظام  NFTاحلديثة لزوار اجلناح �شهرياً ،ما
�سي�سمح لهم بتحميل عمل فني رقمي ح�صري من خ�لال �إج��راء عملية
م�سح �ضوئي با�ستخدام رمز � .QRسوف تتغري الأعمال الفنية املتوفرة
بنظام � NFTشهرياً يف �إك�سبو دب��ي  2020خ�لال ال�ف�ترة املمتدة من
�أكتوبر  2021وحتى مار�س  ،2022حيث �ست�ضم جمموعة متنوعة من
الأعمال الفنية الأ�سرتالية الأ�صيلة مبا فيها �أعمال فنانني �أ�سرتاليني من
ال�سكان الأ�صليني وعدد من الفنانني ال�صاعدين ال�شباب.
يتميز �شهر نوفمرب بعر�ض ن�سخة رقمية بنظام  NFTيف �شرفة كبار
ال�شخ�صيات  Majlisب�ط��ول  22م�ت�راً وال�ت��ي مت ت�صميمها م��ن قبل
الفنان الأ�سرتايل تايرون وايغانا والفنان الإماراتي خالد مزينه .ويقدم
اجل�ن��اح م�ف��اج��أة خ�لال �شهر نوفمرب تتمثل يف �إم�ك��ان�ي��ة احل���ص��ول على
ن�سخة جمانية ح�صرية من العمل الفني بنظام  NFTلكافة ال�ضيوف
الذين زاروا اجلناح ثالث مرات خالل ال�شهر وقاموا بتحميل �أعما ًال فنية
خمتلفة ،حيث �سيكون ب�إمكان ال��زوار االط�لاع على العديد من الأعمال
الفنية واالختيار من بني هذه املجموعة املتنوعة.
مت ت�صميم ن�سخ  NFTبا�ستخدام الأعمال الفنية والوجوه املوجودة يف
اجلناح والتي مت ر�سمها بنظام الر�سوم املتحركة لإ�ضفاء بُعد �أكرث حيوية
عليها .ويعد هذا متهيداً �سل�ساً للدخول �إىل �سوق الأعمال الفنية بنظام
 NFTخا�صة لأولئك الذين يتعرفون عليه للمرة الأوىل ،بينما يقدم
لكل من امل�ستخدمني اجل��دد واملحرتفني فر�صة رائعة جلمع التذكارات
الأ�سرتالية التي ميكن االحتفاظ بها �أو تداولها جتارياً فيما بعد.
وي�ق��ول جو�ستني م��اك�غ��وان ،املفو�ض ال�ع��ام لأ�سرتاليا يف �إك�سبو 2020
دبي" :نحن ندعم االبتكار والتكنولوجيا ونفخر بكوننا املن�صة املتخ�ص�صة
يف مثل ه��ذا امل���س��ار املبتكر وذل��ك مل��ا ميكن �أن يحققه يف اجل�م��ع م��ا بني
التكنولوجيا والفن".
وي�ضيف�" :إنه ال يقت�صر على تقدمي املتعة والتثقيف الفني فقطـ ،بل
ميتد لي�صبح قيمة فنية على امل��دى الطويل ،فنحن �سعداء مبا تقدمه
 MORROW Collectiveمن �إبداع �أعمال فنية بنظام NFT
حيث تت�ضامن مع فنون ال�سرد يف اجلناح الأ�سرتايل لتقدمي �صورة حية
لواقع �أ�سرتاليا املتنوع ،ونحن نقدم لهما كل دعمنا كونهم ي�أخذون زمام
امل�ب��ادرة يف ع��امل نظام  NFTامل�شوق ،كما �أننا نفتح بذلك الباب لزوار
اجل �ن��اح ك��ي ي���ش��ارك��وا يف جت��رب��ة ال�ت��وا��ص��ل م��ع �أ��س�ترال�ي��ا واالط �ل�اع على
�إمكانياتها الهائلة ب�شكل مبا�شر".

يو�سني بولت يقود ال�سباق العائلي يف �إك�سبو  2020دبي

�أ�سطورة �سباقات اجلري و�سفري جاتوريد يلتقي املعجبني خالل زيارته للحدث الأكرب يف العامل
ال�سباق العائلي من تنظيم عالمة جاتوريد ومركز الريا�ضة واللياقة البدنية يف �إك�سبو  2020دبي ويهدف لدعم مركز النور لت�أهيل �أ�صحاب الهمم ودعم الربامج التي يقدمها لطالبه
•• دبي– الفجر

�أث�ن��اء زي��ارت��ه لإك�سبو  2020دب��ي ق��اد يو�سني ب��ول��ت �سفري
عالمة جاتوريد ،و�أحد �أعظم الريا�ضيني يف التاريخ ،احلا�صل
على  11بطولة عاملية و 8ميداليات ذهبية �أوملبية ،املعجبني
من دبي والعامل يف ال�سباق العائلي ،الذي نظمه مركز الريا�ضة
واللياقة البدنية يف �إك�سبو  2020دبي بال�شراكة مع عالمة
جاتوريد .وبدعوة النجم العاملي �إىل دبي� ،أكدت العالمة على
التزامها امل�ستمر ب�إلهام الأجيال املقبلة من الريا�ضيني ودعم
م�شوارهم نحو حتقيق �إجنازات عظيمة .وعززت هذه اخلطوة

ر�ؤي ��ة بيب�سيكو ببناء ع��امل �أك�ث�ر �صحة ،يتمتع فيه اجلميع
مبمار�سة الريا�ضة واتباع �أمناط �صحية.
وقاد يو�سني بولت ال�سباق العائلي ،الذي كان متاحً ا للجمهور
جما ًنا ،م�شجعًا اجلميع على اجلري خلدمة ق�ضية نبيلة ،حيث
��ش��ارك امل�ئ��ات يف جمع ال�ت�برع��ات ل�صالح مركز ال�ن��ور لت�أهيل
�أ�صحاب الهمم من �أج��ل دعم برامج الت�أهيل والتدريب التي
يقدمها املركز وتعزيز جهوده يف بناء م�ستقبل �أكرث �إ�شرا ًقا.
و� �ش��ارك ع��دد م��ن ط�ل�اب م��رك��ز ال �ن��ور م��ن ه ��واة ال��ري��ا��ض��ة يف
ال�سباق العائلي �إىل جانب �أ�سرهم ،حيث رك�ضوا مل�سافة 1.45
اً
واحتفال بالو�صول
كيلومرت جنبًا �إىل جنب مع يو�سني بولت.

�إىل خط النهاية ،التقط بولت �صورة تذكارية مع الطالب،
ل�ي��زي��د حما�ستهم ويلهمهم ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة اخ�ت�ب��ار قدراتهم
وال�سعي نحو بلوغ �أهدافهم.
وان�ضمت �إىل ال�سباق العائلي البطلة املحلية حمدة احلو�سني،
احلا�صلة على  17ميدالية يف الأوملبياد اخلا�ص ،حمققة بذلك
حلمها باجلري �إىل جانب الأ�سطورة يو�سني بولت .وقد ت�ألقت
ح�م��دة يف ال�سباقات املحلية منذ ف�ترة طويلة ،و�سعت دائ ًما
لت�شجيع الأطفال على الإمي��ان بقدراتهم ومما�سة الريا�ضة.
ومب���ش��ارك��ة ح�م��دة و�أ��ص�ح��اب الهمم م��ن ط�لاب م��رك��ز النور،
حتدى ال�سباق العائلي املفاهيم ال�شائعة حول قدرات �أ�صحاب

الهمم .وتعلي ًقا على م�شاركته ،ق��ال يو�سني ب��ول��ت�" :سررت
بزيادة �إك�سبو  2020دبي والتعرف عن كثب على �أ�سلوب دبي
يف �إع ��ادة ت�صور م�ستقبل التنقل ليكون متاحً ا �أم��ام اجلميع
ب�سهولة �أكرب .قدم هذا ال�سباق العائلي اليوم اً
مثال ح ًيا عن دور
الريا�ضة يف توحيد املجتمعات من �أجل اخلري .طوال حياتي،
كنت �أ�ؤكد للريا�ضيني ال�شباب ب�أن ال حدود لقدراتهم ،و�سباق
اليوم الذي �شاركت فيه حمدة احلو�سني مع �أ�صحاب الهمم من
طالب مركز النور� ،أثبت ذلك بال �شك� .أتوجه بجزيل ال�شكر
لكل �شخ�ص ان�ضم �إلينا يف ال�سباق العائلي يف دب��ي .و�أتطلع
لزيادة هذه املدينة الرائعة مرة �أخرى يف امل�ستقبل القريب".

من جانبه ،قال عامر ال�شيخ ،رئي�س ومدير عام بيب�سيكو ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وباك�ستان" :نحن فخورون ب�أن
ّ
نوظف املكانة العاملية ل�شركة بيب�سيكو والعالمات التابعة لها
مثل ج��ات��وري��د لدعم املجتمعات التي نعمل �ضمنها .وطوال
ف�ت�رة ان�ع�ق��اد �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،وع��دن��ا بتحفيز التغيري
الإيجابي ون�شر البهجة ،وهما غايتان حتققتا يف هذا ال�سباق
ال�ع��ائ�ل��ي .و�أم ��ا ه��ذه ال���ش��راك��ة م��ع م��رك��ز ال��ري��ا��ض��ة واللياقة
البدنية ويو�سني بولت و�سكان دبي الن�شيطني ،فقد �أتاحت لنا
جمع الأم��وال ل�صالح مركز النور ،ليوا�صل عمله الرائع مع
الطالب من �أ�صحاب الهمم عرب خمتلف �أرجاء الإمارة".
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حماكم دبي

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي االبتدائية

اعـالن تغيري ا�سـم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :عمران اوجلو ر�شاد �ساديخوف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :متويل  -م�ساهمة خا�صة
وميثله  :بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�ؤرخ 2012/2/28
ومالحقه والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة
التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من �آث��ار و�شطب ا�شارة االج��ارة ال��واردة يف
�شهادة امللكية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )52.334.00درهم اثنان وخم�سون الف
وثالثمائة واربعة وثالثون درهما  ,قيمة االجرة املت�أخرة غري املدفوعة وما ي�ستجد من �أجرة
حتى تاريخ االخالء التام.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/21ال�ساعة � 10:00صباحا 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

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003233جتاري (جزئي)

�إخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2019/1933التنفيذ املدين

وزارة العدل

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن بالن�شر
 1399/2021/18عقاري جزئي

االمارات العربية املتحدة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

تقدمت املواطنة (زمله �صالح حمد حممد املن�صوري)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم التوثيقات
بتغيري ا�سمها من (زمله) اىل(جود)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر االعالن
كاتب عدل
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

حماكم دبي

�إىل املدعي عليه � :شركة تكنيكال لرقائق الألومنيوم �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة  :امارة عجمان  -عجمان ال�صناعية � -1شربة رقم
 -1ملك �سعادة ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي  -هاتف- 067485100:
فاك�س - 067485101:مكاين رقم4732108952:
اعالن باللغتني العربية واالجنليزية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/23امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
 - 2دائرة اليوم الواحد ) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ 2021/11/13م

بناء على طلب املحكوم له/حممد حكمت ح�سون  ,اجلن�سية�/سوريا
اىل املحكوم عليه/خالد ح�سن علي ابراهيم البلو�شي  -اجلن�سية/االمارات العربية
املتحدة
ل�ي�ك��ن م �ع �ل��وم��ا ل��دي��ك ب � ��أن حم�ك�م��ة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ق ��د ا�� �ص ��درت ب�ح�ق��ك حكما
بتاريخ 2019/1/14:يف الق�ضية رقم  283/2018مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ
وقدره ( )33325.00درهما �شامال الر�سوم وامل�صاريف ومبا ان املحكوم له اعاله قد
تقدم لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار اع�لاه فانت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله
خالل  15يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك
االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم والر�سوم املرتبة عليك.
ق�سم التنفيذ

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن بالن�شر
 6702/2021/60امر �أداء

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/588عقاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5033/2020/207تنفيذ جتاري

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

�إىل املدعي عليه  -1 :ح�سن �أحمد ح�سن ح�سني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ليلى �سلطان ح�سن خمي�س احلو�سني
وميثله:فاطمة عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/10/19:بالزام
املطلوب �ضده بان ي�ؤدي للطالبة مبلغ ( )300000درهم فقط مبلغ وقدره ثالثمائة الف
دره��م  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامه
الر�سوم وامل�صاريف 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

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2518/2019جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  151.061.5درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :ساجترو لل�سياحة وال�سفر �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�س كيه جي لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )151.061.51دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 207/2021/6893تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ويل جي اند بي الوطنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة جيو للتجارة واملقاوالت الكهربائية ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )57174درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /حممد ال�سيد  -2هاله اجلبايل  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل �أحمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/6يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ()505.744
درهم خم�سمائة وخم�سة االف �سبعمائة اربعة واربعون درهم والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة
احلا�صل يف  2020/7/22وحتى ال�سداد التام والزمتهما الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن حكم بالن�شر
 983/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /حممد �سجاول حميد عبداحلميد جلباين  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له � :شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/11يف الدعوى املذكورة
اع�لاه ل�صالح� /شركة الت�أمني العربية ���ش.م.ل بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية
مبلغ (خم�سة وخم�سني الف واربعمائة واربعني درهم) والفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2020/12/6وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3439/2020/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4801/2018جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )603.952درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :طبا�سكو للمقاوالت الفنية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره � -شارع بور�سعيد  -مقابل �سيتي �سنرت ديرة -
بناية افنيو �سيتي  -مكتب 206
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية ذ.م.م  -فرع ال�شارقة
 �صفته  :حاجز �سابقمو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت جرد ما�سبق حجزه ل�صاحلكم يف امللف رق��م 2019/6398:نوعه
تنفيذ جتاري وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك
للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/10/26:
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 665/2016/211تنفيذ عقاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رويف توين تاورز ليمتد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماجد �أحمد عبداهلل امل�صلي العو�ضي
نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عنS5+S4+S3+S2+S1+ 1708 -1:
مببنى  Rufi Twin Tower Bمبنطقة احلبية الرابعة رقم االر�ض 10
 S1+S3+S4+ 1804+1108 -2مببنى  Rufi Twin Tower Aمبنطقة احلبية
الرابعة رقم االر�ض 10
كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله
واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية
مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2645/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره ( )140.000درهم مع الفائدة القانونيه بواقع
 %9من تاريخ املطالبة وحتى متام الزام املدعي ال�سداد �ضم ملف نزاع مدين رقم.2021/3164:
املدعي:امين عمر حممد العواملة  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -مبنى �سلطان لالعمال  -الم�س بالز  -مكاين2966091928:
املطلوب �إعالنه  -1 :املنفذون للتجارة العامة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ال��زام امل��دع��ي عليهم ب��ان ي ��ؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره
( )140.000درهم مع الفائدة القانونيه بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام الزام املدعي ال�سداد �ضم ملف نزاع
مدين رقم - 2021/3164:نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم
بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر على
هاتف رقم - 00971502350991:املوافق 2021/11/16:يوم الثالثاء وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية  12:30ظ او
احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة
الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية  ,الئحة الدعوى  +حافظة م�ستندات ميكنكم االطالع عليها من خالل
النظام االلكرتوين ملحاكم دبي لال�شرتاك يرجى التوا�صل على مركز االت�صال 043347777
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1341/2021/320:ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث
املنظورة يف:دائرة االحوال ال�شخ�صية االوىل  -ا�ستئناف رقم 88
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 1070/2021:اح��وال نف�س
م�سلمني والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ندى �سميح اال�سدي
عنوانه:امارة دبي  -منطقة الرب�شاء � -شارع  - 9Aفيال رقم 15
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدال�صمد راجا حممد خان � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1070/2021:احوال نف�س م�سلمني .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/22ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد يف
مبنى االحوال ال�شخ�صية مبنطقة القرهود  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1809/2021/100:احوال نف�س م�سلمني
املنظورة يف:دائرة اال�سرة �أحوال نف�س االوىل رقم 71
مو�ضوع الدعوى  :دعوى طالق لل�ضرر املتمثل يف عدم االنفاق ول�سوء الع�شرة املتمثل يف الهجر و�سوء التعامل من جانب والدى
املدعي عليه مع طلبات اثبات ح�ضانة الولد تيم للمدعية مع طلب جميع النفقات ال�شرعية املرتتبه على اثر الطالق للمدعية من
نفقة عدة ونفقة متعه وم�ؤخر ال�صداق وزيادة النفقة املحكوم بها لالبن تيم ملرور �أكرث من ثالث �أعوام على احلكم ال�سابق.
املدعي:رجاء لغليمي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص االوىل  -دبي � -شارع الدوحة  -مبنى حي�سكوم تاور � -شقة 1207
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد غازي ال�شيخ خ�ضور � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/8:حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري للمدعية/
رجاء لغليمي  -على املدعي عليه /حممد غازي ال�شيخ خ�ضور باالتي -1:تطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة لل�ضرر وعليها
اح�صاء عدتها على الوجه ال�شرعي اعتبارا من �صريورة هذا احلكم باتا  -2الزام املدعي بان ي�ؤدي للمدعية م�ؤخر �صداقها وقدره
خم�سون الف لرية �سورية او ما يعادلها بالدرهم االماراتي  -3الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية نفقة �سكنى عدة قدرها الفف
درهم لكامل مدة العدة  -4اثبات ح�ضانة املدعية البنها تيم  -5الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية اجرة ح�ضانة قدرها ثالثمائة
درهم �شهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من عدتها على الوجه ال�شرعي بعد �صريورة هذا احلكم باتا  -6الزام املدعي عليه بت�سليم
للمدعية جواز �سفر ابنه تيم والقيام بتجديده يف مواعيده الر�سمية  -7الزام املدعي عليه باملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات ورف�ض
مازاد على ذلك من طلبات ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1824/2021/300:ا�ستئناف مدين
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  159/2020مدين كلي والقا�ضي يف منطوقه
بحكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليه االول ومبثابة احل�ضوري للثاين بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ ( )25.335.769.8درهم ومبلغ ( )947.852يورو او مايعادله بالدرهم
االماراتي ( )868.48اون�صة ذهب او مايعادله بالدرهم االماراتي والفائدة القانونية بواقع  %9والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب والق�ضاء جمددا برف�ض الدعوى والزام امل�ستانف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
امل�ست�أنف:احمد بن �سعيدي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -اخلليج التجاري  -بناية اكزكتيف باي  -الطابق  12اي  -مكتب رقم  12اي
 - 06وميثله�:سليمان �سامل حممد زيد الكربي
املطلوب �إعالنه  -1 :ر�ضوان ا�سماعيل عبدالرحمن � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م .159/2020:وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س
املوافق  2021/11/18ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1045/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/419عقاري جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )45820درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة خا�صة
عنوانه:امارة دبي  -دي��رة � -شارع عمر بن اخلطاب خلف الغرير �سنرت  -بناية بنك
امل�شرق  -ت - 042223333:ف - 042226061:رقم مكاين2861595758:
املطلوب �إعالنه  -1 :عبداجلبار حممد رفيق � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )45820درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007722مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان  -خاف �شارع اخلان -مكتب رقم  m1طابق رقم  - mملك
خليفة عبيد علي القطي
تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة -1:احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم 1066
ل�سنة  2016بيوع عقارية  -2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية  -3ا�ستحقاق
املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1602الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل
هذه االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جيمعا
بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -انت مكلف باحل�ضور بجل�سة
 2021/11/21امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � ) 9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/10م

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007722مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0006129مدين (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املدعي عليه  :خليفة عبيد علي القطي النعيمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان برج هند طابق 1701-1702
تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة -1:احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم
 1066ل�سنة  2016بيوع عقارية  -2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية -3
ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1602الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�شارقة
املحجوز عليها حمل هذه االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع
الزام املدعي عليهم جيمعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
 انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/21امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتاديةاملحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

املخطـر� /شركة جلف ليمنار للتجارة (�ش ذ م م ) املرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي بالرقم (  )603430وميثلها املالك /
حممد تراب علی غالم ح�سني  ،اجلن�سية  -الهند  -وميثله مبوجب وكاله رقم  2019/1/239191ال�سيد  /نو�شاد كوناتودی حمزه
كوناتودي يحمل بطاقة هوية رقم ( - )784198109497697العنـوان  /دبي  -هاتف رقم 00971558405245 /
املخطر �إليه � /شركة االندل�س للتجارة واملقاوالت الكهربائية ذ م م
املرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم ( )1831وميثلها  /ابراهيم حممود ابراهیم بدران
العنـوان /ال�شارقة  -النباعه -خلف �شارع العروبة مركز املبارك مكتب  - 407-406هاتف رقم 0529868656 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )124,606،44درهم
املخطر �إليه حرر �شيكات للمخطر مببلغ ( )124,606،44درهم (مائة و�أربعة وع�شرون �ألف�أ و�ستمائة و�ستة درهم و اربع واربعني فل�سا)
مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث �أنه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه
ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
وبيانه كالتايل  :ال�شيك االول  002848مببلغ  62,303درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/11/25وامل�سحوب على البنك العربي
ال�شيك الثاين  002849مببلغ  62,303،44درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/12/25وامل�سحوب على البنك العربي
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

الكاتب العدل

�إىل املدعي عليه  :ريا�ض احمد احمد ح�سن ار�شد
باك�ستاين /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي/قي�صر حممود رحمت علي/باك�ستاين اجلن�سية
 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة حكمت املحكمة مبثابةاحل�ضوري بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ()15500
درهم خم�سة ع�شر الفا وخم�سمئة درهم واعادة بقية ال�شيكات
ال�ستة مع �شيك ال�ضمان والزمته بالر�سوم وامل�صاريف  -حرر
بتاريخ2021/11/14:
املحكمة االبتدائية املدنية

�إجتماع خربة

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0029967

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد عدنان جافيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش.ذ.م.م
وميثله  :احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الت�أجري االجل املوقعة مابني املدعية واملدعي عليه امل�ؤرخة
يف 2018/1/4:لعدم االل�ت��زام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية ال��واردة باالتفاقية احلا�ضرة خماطبة دائ��رة االرا�ضي
واالمالك اللغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  1301بالبلوك
 Cمب�شروع ابراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية  -احلكم بعدم احقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وقدره ( )185.000مائة
وخم�سة وثمانون الف دره��م املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها وك��دزء من مقابل
انتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ  2016/8/23الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ( )150.000درهم
كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية الت�أجري االجل ومابني
الفرتة احلا�ضرة نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية
للعقار مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/15ال�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.

حماكم دبياالبتدائية

االمارات العربية املتحدة

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن بالن�شر
 2021/1359عقاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

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

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 7841/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خلدون حممد وليد طبو�ش  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )916647.67درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ () ر�سوم خلزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7445/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4953أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1063048درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :تول�سى دا�س بهاجوان دا�س فا�شانى فت�شهاىل
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى بريزم � -شقة
 - 2906مقابل فندق  JWماريوت ماركي
املطلوب �إعالنه  -1 :م��وراىل كري�شنان �شريوفاكات  -املعروف با�سم�/شريوفاكات م��وراىل كري�شنان -
�صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1063048.00دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
املدعي  :الندمي لتجارة الديزل  /و ميثلها  :حممد ا�سماعیل الل زار خان 0507869338
املدعى عليه االول  :حممد عدیل ب�شری احمد 0566596013 -
املدعى عليها الثانية � :شركة البحرية الوطنية للت�أمني
بوكالة  :ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
تليفون  042950010 & 065174444 - 065748855 :فاك�س 042950080 :
دعـوة حل�ضور االجتـمـاع الأول للخربة الهند�سية و املعاينة ،
يف الدعوى رقم 7253/2021مدنى جزئي ال�شارقة
�أحيطكم علما ب�أنه قد مت ندبي من قبل �إدارة �ش�ؤون املحاماة واخلرباء و�أعوان الق�ضاة كخبري هند�سي يف الق�ضية املذكورة
�أعاله ،وبناءاً عليه �أرجو منكم التف�ضل بح�ضور الإجتماع الأول و املعاينة للخربة وحيث �ستقوم اخلربة مبعاينة ال�سيارة
مو�ضوع الدعوى يوم االحد املوافق  14نوفمرب ال�ساعة الثالثة و الن�صف ظهرا كما �ستقوم اخلربة بعقد اجتماع يوم
االربعاء القادم املوافق 17نوفمرب ال�ساعة الثانية و الن�صف ظهرا عن بعد لتقدمي جميع املذكرات و امل�ستندات و الدفوع
اخلا�صة بكل طرف حيث �سيكون االجتماع عن بعد عرب برنامج ميكرو�سوفت تيم و �ستقوم اخلربة بار�سال رابط االجتماع
لكم الحقا .لل�ضرورة نرجو منكم �أو من ينوب عن الأطراف التف�ضل بح�ضور املعاينة و اجتماع اخلربة  ،مع �ضرورة ار�سال
ن�سخة من املذكرات و امل�ستندات للخربة على االمييل اخلا�ص باخلربة يف �أقرب وقت  ،كما نرجوا من االطراف االلتزام
بح�ضور املعاينة و اجتماع اخلربة ح�سب الزمان و املكان املو�ضح  ،علما ب�أن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها ولو يف غيبة اخل�صوم
املدعوين بالوجه ال�صحيح (الي ا�ستف�سارات يرجى االت�صال على الرقم  0507184161الر�سال املذكرات على االمييل
)mechanicalexpert69@gmail.com
اخلبري الهند�سي  /حممد احمد حممد
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عمر �سيف غبا�ش :الدبلوما�سية الثقافية تدعم امل�شاركة
يف الثورة ال�صناعيـة الرابعــة وتطويـر اقت�صـاد معريف

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة عمر �سيف غبا�ش م�ساعد وزير اخلارجية
والتعاون ال��دويل لل�ش�ؤون الثقافية �أن الدبلوما�سية
الثقافية تعمل على م ّد ج�سور التفاهم بني الأمم ،من
�أجل تعزيز �أوا�صر التعاون والت�آزر بينها  ،و�إذا �ألقينا
نظرة على ما حتقق من �إجن��ازات ،على م��دى ن�صف
قرن من الزمان ،ف�إننا �سرنى �آثار ال�شراكات الدولية
يف املجال الثقايف على االهتمام الدويل الذي حتظى
به دولة الإمارات.
و�أ�ضاف يف مقال له بعنوان “ الدبلوما�سية الثقافية
ـ اخلم�سني املقبلة” ان التقدير ازداد يف �شتى بقاع
العامل للأجندة امل�ستقبلية لدولة الإم��ارات وقيمها
الت�أ�سي�سية ،وذلك نتيجة ملبادرات مثل معر�ض �إك�سبو
دب��ي  ،2020وم�ت�ح��ف ال�ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي ،واالتفاق

الإب��راه�ي�م��ي ل�ل���س�لام ،وال��زي��ارة ال�ب��اب��وي��ة �إىل دولة
الإمارات ،عالوة على العديد من املبادرات الأخرى.
و �أ�شار �سعادته �إىل �أن دول��ة الإم��ارات احتلت م�ؤخراً
امل��رت�ب��ة احل��ادي��ة ع�شر يف م��ؤ��ش��ر ال�ع�لام��ة التجارية
ال��وط�ن�ي��ة ،م�ت�ف��وق��ة ع�ل��ى ك��ل م��ن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،واململكة املتحدة ،واليابان ،وفرن�سا ،وذلك
نتيجة لنجاح الدولة يف التعامل مع جائحة كوفيد –
 ،19وملا حققته من �إجنازات رائدة يف جماالت العلوم
والتعليم ،متمثلة يف جناح بعثة الإمارات يف الو�صول
�إىل كوكب املريخ.
و تابع قائال  :اليوم ،نعمل على تو�سيع نطاق �شبكاتنا
يف القطاع اخلا�ص ،والقطاع العام ،والقطاع الأكادميي،
مبعدالت حتفيزية جديدة .حيث نقوم �أي�ضاً بتعزيز
اال�ستك�شاف واالبتكار ،كما نعمل على تر�سيخ ريادة
الأعمال واال�ستثمار .وع�لاوة على ذل��ك ،ف�إننا نقدم

م�ث��ا ًال يحتذى على ال�ساحة ال��دول�ي��ة ،مل��ا يبدو عليه
املجتمع الآم��ن ،واملت�سامح ،وال�شامل للجميع ،الذي
ت�ش ّكل مالحمه النظم الذكية ،والفر�ص.
و �أ�ضاف انه يف اخلم�سني عاماً املقبلة� ،سنعمل على
�إبراز مكانة دولة الإمارات كمجتمع رائد يف قطاعات
حيوية مثل تطوير ال�ط��اق��ة امل���س�ت��دام��ة ،وابتكارات
العلوم والتكنولوجيا ،وامل�ساعدات الدولية والتنمية.
و �سرنى دبلوما�سي ًة ثقافي ًة يتم ت�سخريها يف �سبيل
تو�سيع نطاق ال�شراكات التي قامت على االحرتام
امل �ت �ب��ادل وال �� �ص��داق��ة خ�ل�ال اخل�م���س�ين ��س�ن��ة الأوىل
امل��ا��ض�ي��ة .و�سن�شهد دبلوما�سي ًة ثقافي ًة تعمل على
دع��م امل�شاركة ال�ب��ارزة يف ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة،
وتطوير اقت�صاد معريف متني .و اختتم �سعادته مقاله
قائال  :والأه��م من ذلك كله� ،أعتقد �أن نف�س �سمات
االنفتاح الفكري ،واملرونة ،والرتكيز على الت�سامح،

التي �أو�صلتنا �إىل هذه املكانة حتى الآن� ،ست�ستمر يف
حتديد الكيفية التي ميكننا بها مواجهة الظروف
ال�ط��ارئ��ة ،وان�ت�ه��از الفر�صة ،وال�ت��وا��ص��ل م��ع العامل،
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة وما بعدها.

ميناء را�شد يفوز بجائزة امليناء ال�سياحي الرائد يف ال�شرق الأو�سط
•• دبي -وام:

فاز ميناء را�شد التابع لـ “دي بي ورلد”
ب�ج��ائ��زة “امليناء ال�سياحي ال��رائ��د يف
ال���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��رق الأو�سط” ��ض�م��ن جوائز
ال�سفر العامليـــــــة لعــــــام  ”2021و
ذلك للعـــــام الرابع ع�شـر على التوايل
حيث ت�ؤكــــــد هـــــــذه اجل��ائ��زة مكانة
امل�ي�ن��اء ال��رائ�ـ�ـ�ـ�ـ��دة �إق�ل�ي�م� ًي��ا وعامل ًيـــــا و
� �ش��ارك يف امل�ن��اف���س��ة للفـــــــوز بهــــــذه
اجل��ائ��زة ع��دد م��ن م��وان��ئ الرحــــــالت
البحرية ال�ك�برى يف منطقة ال�شـرق
الأو�سط.
وع��ززت م��راف��ق ميناء را��ش��د املتطورة
وم���س��اح��ات��ه ال�ك�ب�يرة م��ن ق��درت��ه على
التعامل مع �سفن رحالت الركاب لت�شكل
قيمة م�ضافة مل��وق�ع��ه اال�سرتاتيجي

ومن املتوقع �أن ي�ستقبل امليناء 126
رحلة بحرية و�أك�ثر من ن�صف مليون
راكب خالل مو�سم الرحالت البحرية

املقبل  2022/2021م��ا ي�سهم يف
التعايف الذي ي�شهده القطاع ال�سياحي
يف دب��ي وي��ؤك��د ج�ه��ود امليناء الد�ؤوبة

يف م���س��اع��دة ال �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ي على
االنتعا�ش.
و�أكد حمزة م�صطفى املدير التنفيذي

ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف “بي �آن ��د �أو ماريناز”
�أهمية ال�ف��وز بهذه اجل��ائ��زة املرموقة
،منوها ان��ه على ال��رغ��م م��ن حتديات
ال�سوق والتباط�ؤ الذي �شهده القطاع
ال �� �س �ي��اح��ي �إال �أن امل �ي �ن��اء مت �ك��ن من
ال �� �ص �م��ود �أم � ��ام ال �ت �ح��دي��ات املختلفة
وا��س�ت�م��ر يف م��وا��ص�ل��ة ت �ق��دمي جهوده
احل� �ث� �ي� �ث ��ة ل� �ت� �ع ��زي ��ز اق� �ت� ��� �ص ��اد دول� ��ة
الإم � � � ��ارات .وم �ن��ذ ت��د��ش�ي�ن�ه��ا يف عام
 2014وح �ت��ى ع ��ام � 2020شهدت
حمطة الرحالت البحرية من ًوا بن�سبة
 55يف املائة وا�ستقبلت عددا كبريا من
ال�سفن ال�سياحية .وميتاز ميناء را�شد
مب��وق��ع ا��س�ترات�ي�ج��ي يف ق�ل��ب مدينة
دبي وقربه من مطار دبي ال��دويل ما
يجعل الو�صول �إليه �سه ً
ال للم�سافرين
والزوار.

جري�سي فاينان�س ّ
توقع اتفاقية تعاون جديدة مع مركز دبي املايل العاملي
•• دبي�-أبوظبي:

و ّق �ع��ت ج�ير��س��ي ف��اي�ن��ان����س ات�ف��اق�ي��ة مع
�سلطة مركز دبي املايل العاملي ،يف خطوة
مت�ه��د ال �ط��ري��ق ل�ل�ت�ع��اون ال��وث �ي��ق خالل
ال�سنوات القادمة.
وحتدد مذكرة التفاهم �إطار عمل لتعاون
�أك�ب��ر ي �ه��دف �إىل دع ��م ت �ط��ور جري�سي
وم ��رك ��ز دب� ��ي امل � ��ايل ال �ع��امل��ي كمركزين
ماليني دوليني ،وتت�ضمن التزاماً بالعمل
م�ع�اً يف الفعاليات الرقمية والفعاليات
ال �ت��ي ت �ق��ام ب�ح���ض��ور ��ش�خ���ص��ي ،وبتنمية
املواهب وتبادل الأفكار واملعلومات لتعزيز
منو املركزين.

و ّ
مت ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة يف م�ك��ات��ب �سلطة
م��رك��ز دب��ي امل ��ايل ال�ع��امل��ي ب�ع��د الفعالية
الرائدة جلري�سي فاينان�س التي �أقيمت يف
دبي يف  9نوفمرب حتت عنوان“ :جري�سي
ودول جمل�س التعاون اخلليجي� :شراكة
دائمة يف اخلليج” .وح�ضر التوقيع جو
موينيهان ،الرئي�س التنفيذي جلري�سي
ف��اي�ن��ان����س ،و�آن ك�ي�ل�ي����س ،م��دي��ر منطقة
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي يف جري�سي
فاينان�س ،وفي�صل بهانا ،مدير منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا وال �ه �ن��د يف
جري�سي فاينان�س .وك��ان من بني ممثلي
م��رك��ز دب��ي امل��ايل ال�ع��امل��ي ع��ارف �أمريي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�سلطة م��رك��ز دبي

امل��ايل العاملي ،و�سلمان جيفري ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ت�ط��وي��ر الأع �م ��ال يف �سلطة
مركز دبي املايل العاملي.
وتربط جري�سي عالقة طويلة بالإمارات
العربية املتحدة ودبي ،حيث ت�صادف هذا
ال �ع��ام ال��ذك��رى ال�سنوية الـ 15لتوقيع
جل �ن��ة ج�ير� �س��ي ل �ل �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة �أول
ات�ف��اق�ي��ة ل�ه��ا م��ع �سلطة دب��ي للخدمات
املالية .و�أن�ش�أت جري�سي عام � 2011أول
مكتب لها يف الإم ��ارات ،وو ّق�ع��ت اتفاقية
�أخ� ��رى م��ع م���ص��رف الإم� � ��ارات العربية
املتحدة امل��رك��زي .كما �أ�صبحت جري�سي
ع��ام � 2018أول مركز م��ايل دويل يفتح
مكتباً يف مركز دبي املايل العاملي.

وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة اجل��دي��دة ،قال
عارف �أمريي ،الرئي�س التنفيذي ل�سلطة
م��رك��ز دب ��ي امل� ��ايل ال �ع��امل��ي”“ :توا�صل
عالقتنا مع جري�سي منوّها وتع ّد �شراكة
ال�ي��وم خ�ير دليل على التزامنا امل�شرتك
ب�ت�ع��زي��ز م���س�ت�ق�ب��ل ال �ت �م��وي��ل واالبتكار.
ففيما ننطلق يف م�سرية جديدة من النمو
وال�ت�ط��ور ،نبقى ملتزمني ب��ال�ت�ع��اون مع
جري�سي لتوفري بيئة ميكن �أن تزدهر فيها
الأعمال وت�ؤدي �إىل حتقيق النجاح .فهذه
االت�ف��اق�ي��ة حت��دد �إط� ��اراً ��ش��ام� ً
لا لت�سهيل
ط��رق العمل اجل��دي��دة م��ن �أج��ل تر�سيخ
مكانة مركز دبي امل��ايل العاملي وجري�سي
كمركزين دوليني للأعمال واالبتكار».

م��ن جهته ،ق��ال ج��و موينيهان ،الرئي�س
التنفيذي جلري�سي فاينان�س“ :تتمتع
جري�سي بعالقة متينة مع دولة الإمارات،
ويع ّد مكتبنا يف مركز دب��ي امل��ايل العاملي
ال�ي��وم مركزنا الأ�سا�سي يف منطقة دول
جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي .وم� ��ا هي
��ش��راك�ت�ن��ا ال�لاف�ت��ة م��ع م��رك��ز دب��ي املايل
العاملي �إال ثمرة التزام حقيقي وعمل د�ؤوب
م��ن اجل��ان�ب�ين م�ستمر م�ن��ذ ع�ق��د .وقد
�ساهمت هذه العالقة املفيدة للطرفني يف
ريادتنا التمويل العاملي ،بحيث �أننا نل ّبي
خمتلف اح�ت�ي��اج��ات امل�ستثمرين يف دبي
واخلليج والعامل .وتعك�س االتفاقية هذه
العالقة املتطورة والإيجابية بيننا».

توازن تنجح يف ا�ستقطاب �إيربا�ص لال�ستفادة من مزايا �أبوظبي اال�ستثمارية

•• �أبوظبي -وام:

وقع جمل�س التوازن االقت�صادي
ام ����س م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع �شركة
ط�إيربا�ص” الأوروب� �ي ��ة لبحث
ف��ر���ص ت ��أ� �س �ي ����س م ��راف ��ق ل �ه��ا يف
�أب��وظ �ب��ي ،وذل� ��ك يف �إط � ��ار �سعى
ت � � � � ��وازن ال� � ��دائ� � ��م ال� �س �ت �ق �ط ��اب
ال �� �ش ��رك ��ات ال �ع��امل �ي��ة العمالقة
ال �ع��ام �ل��ة يف جم� ��ال ال�صناعات
ال��دف��اع �ي��ة والأم �ن �ي��ة و�صناعات
ت�ق�ن�ي��ات ال� �ط�ي�ران وال�صناعات
اال�سرتاتيجية الأخرى.
وقع املذكرة على هام�ش فعاليات
م �ع��ر���ض دب ��ي ل �ل �ط�يران يف مقر
جناح جمل�س التوازن االقت�صادي
ك� ��ل م� ��ن م� �ط ��ر ع� �ل ��ي الرميثي
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل ��وح ��دة
التطوير االقت�صادي يف جمل�س
ال �ت��وازن االق�ت���ص��ادي ،وميكائيل
ه��واري ،رئي�س �شركة �إيربا�ص يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ومايكل
كارزن ،نائب رئي�س �شركة ايربا�ص
ه �ي �ل �ي �ك��وب�ترز ،ب �ح �� �ض��ور �سعادة
ط� ��ارق ع �ب��د ال��رح �ي��م احلو�سني
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ملجل�س
ال� �ت ��وازن االق �ت �� �ص��ادي ،ومايكل
� �ش��ول �ه��ورن ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة �إيربا�ص للدفاع والف�ضاء،
وبرونو �إيفني ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ايربا�ص هيليكوبرتز� ،إىل
جانب عدد من امل�س�ؤولني يف كال
اجلانبني.
وح�سب مذكرة التفاهم �سيتعاون
جم �ل ����س ال� � �ت � ��وازن االقت�صادي
و� �ش��رك��ة اي��رب��ا���ص يف ا�ستك�شاف
ف� ��ر�� ��ص ل� �ل� �ت� �ع ��اون يف ع� � ��دد من

امل � �ج� ��االت م ��ن �أب � ��رزه � ��ا حلول
�إع��ادة التزود بالوقود للأنظمة
اجل��وي��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ،وتطوير
الأن �ظ �م��ة اجل��وي��ة ب ��دون طيار،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر خمترب
ط�ي��ران ال�ه�ل�ي�ك��وب�تر والبحث
والتطوير لنظامي ي��و �أي��ه ا�س
ويف ا�س �أر .700
وقال �سعادة طارق عبد الرحيم
احل��و��س�ن��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملجل�س ال �ت��وازن االق�ت���ص��ادي “
�سعداء ب�شراكتنا اجل��دي��دة مع
ع �م�ل�اق � �ص �ن��اع��ة ال � �ط �ي�ران يف
ال�ع��امل �شركة �إي��رب��ا���ص ونعول
كثريا على تطوير هذه ال�شراكة
لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة بيننا
م���ش�يراً �إىل ان دول ��ة االم ��ارات
العربية املتحدة خطت خطوات
وا�� �س� �ع ��ة يف جم � ��ال ا�ستقطاب
ال� ��� �ش ��رك ��ات ال �ع��امل �ي��ة ال� ��رائ� ��دة
والعمالقة يف خمتلف القطاعات
والتخ�ص�صات».
و�أو�ضح احلو�سني �أن توقيع هذه
امل��ذك��رة ت ��أت��ي يف �إط ��ار برنامج

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ف�ي��ا���ض احمد
حم � �م� ��د ي� � � ��ار  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1178811KLيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

التوازن االقت�صادي الذي ي�شجع
ال �� �ش��رك��ات الأج �ن �ب �ي��ة ع�ل��ى فتح
مقرات ومكاتب لها يف �أبوظبي
وي �� �س��اه��م يف ج �ل��ب الر�ساميل
الأج �ن �ب �ي��ة وي� �ع ��زز ج �ه��ود نقل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احل ��دي� �ث ��ة من
خ�لال حزمة ت�سهيالت ومزايا
ت���ش�ج�ي�ع�ي��ة م��وج �ه��ة لل�شركات
الأجنبية العمالقة العاملة يف
القطاعات اال�سرتاتيجية ،قائال
�إن ه ��ذه امل��ذك��رة خ �ط��وة مهمة
ن�ح��و مت�ك�ين ال�ق�ط��اع الدفاعي

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ف ��اط �م ��ة
حم �ت��ات  ،امل �غ��رب اجلن�سية
ج � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف � � ��ره رق � � ��م
( )BN1718615يرجى
مم ��ن ي �ع�ثر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة املغربية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

والأم� � �ن � ��ي يف دول� � ��ة االم � � ��ارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت � �ح� ��دة وت� �ع ��زي ��ز
م�ساهمته يف م���س�يرة التنمية
امل�ستدامة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال م� �ط ��ر علي
ال��رم �ي �ث��ي ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لوحدة التطوير االقت�صادي يف
جمل�س ال �ت��وازن االقت�صادي..
�إن جمل�س ال�ت��وازن االقت�صادي
��س�ي��وا��ص��ل ال�ع�م��ل م��ع �شركائه
اال�سرتاتيجيني لتعزيز البيئة
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة وج� � ��ذب املزيد

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /اب� � � ��رام
ول �ي��م ��س�ع��د ع��زي��ز  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()A21667699
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0545404932

م ��ن اال� �س �ت �ث �م ��ارات الأجنبية
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف قطاعات
ال � ��دف � ��اع والأم � � � ��ن وال � �ط�ي��ران
والتكنولوجيا وغريها ..م�شدداً
ع�ل��ى �أن �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي لديها
ال�ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا التناف�سية
ال� �ت ��ي ت� �ع ��زز م �ك��ان �ت �ه��ا كمركز
ل�ل���ص�ن��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف
املنطقة ��س��واء م��ن حيث املوقع
اجل� �غ ��رايف �أو م ��ن ح �ي��ث توفر
م�صادر الطاقة والبنى التحتية
املتطورة والقوانني اال�ستثمارية
وامل �� �س �ت �ق��رة ف �� �ض�لا ع ��ن توفر
عن�صر االمن والأمان الذي يعد
عامال رئي�سيا ال�ستقرار وتطور
اال�ستثمارات مبختلف �أنواعها.
و�أك� � ��د �أن اخل � �ي� ��ارات املتعددة
ال�ت��ي يتيحها ب��رن��ام��ج التوازن
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ام � ��ام ال�شركات
الأج� �ن� �ب� �ي ��ة جت� �ع ��ل م � ��ن دول � ��ة
االمارات العربية املتحدة وجهة
ا�ستثمارية مف�ضلة للعديد من
ال �� �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة العمالقة
التي �سيكون لوجودها يف ال�سوق
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال�سهم
با�سم  /داليا �أحمد �إمام
�أحمد �أبو الن�صر� ،صادرة
م� ��ن �� �ش ��رك ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
لبناء ال�سفن وعلى من
يجدها االت�صال بالرقم
0506123006

االم��ارات �ي��ة م� ��ردود �إي �ج��اب��ي يف
دعم وتعزيز اجلهود احلكومية
ل�ت�ع��زي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ن
م�شريا �إىل �أن الربنامج متكن
م� ��ن ا� �س �ت �ق �ط��اب ال� �ع ��دي ��د من
ال �� �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ال ��رائ ��دة يف
جم� ��ال ال �� �ص �ن��اع��ات الدفاعية
واالم� � �ن� � �ي � ��ة وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة
والطريان وغريها.
من جانبه ،قال ميكائيل هواري،
رئي�س �شركة �إيربا�ص يف ال�شرق
الأو� �س��ط و�أف��ري �ق �ي��ا “ ..تعترب
توازن �شريكاً ا�سرتاتيجياً ل�شركة
�إيربا�ص يف املنطقة� ،شهدنا على
م � ّر ال���س�ن��وات ال�ع��دي��دة املا�ضية
ت �ع��اون لإط �ل�اق امل���ش��اري��ع التي
ت�شجع ع�ل��ى االب �ت �ك��ار وتطوير
املهارات والكفاءات الوطنية� ،إذ
تعزز هذه االتفاقية من التزامنا
يف ت�ط��وي��ر ق �ط��اع��ات الطريان
وال� �ف� ��� �ض ��اء ل� ��دول� ��ة الإم � � � ��ارات
وت���س�خ�ير �إم�ك��ان��ات�ن��ا وخرباتنا
لبناء ق�ط��اع��ات �أك�ث�ر ا�ستدامة
خالل ال�سنوات القادمة».
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 1029821ب ��ا�� �س ��م /
داليا �أحمد �إم��ام �أحمد �أبو
الن�صر� ،صادرة من م�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي وعددها
� � 150س �ه��م وع �ل��ى من
ي �ج��ده��ا االت �� �ص��ال بالرقم
0506123006
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امل�صرف املركزي يطلق م�ؤ�شرا جديدا
ملعامالت التمويل الفعلية لليلة واحدة

•• �أبوظبي -وام:

يعتزم م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي ،اعتباراً من  7دي�سمرب
القادم � ،إطالق م�ؤ�شر جديد ملعامالت التمويل الفعلية لليلة واحدة املقومة
بالدرهم ،كجز ٍء من خطة تنفيذ الإطار اجلديد للعمليات النقدية بالدرهم
االماراتي ،ويحمل امل�ؤ�شر ا�سم “دُنيا» « ،»DONIوهو اخت�صار لـ “متو�سط
م�ؤ�شر الدرهم لليلة واحدة” باللغة الإجنليزية .ويهدف ه��ذا امل�ؤ�شر �إىل
تزويد متعاملي ال�سوق بالبيانات ذات ال�صلة بالو�ضع الكلي والفعلي ل�سوق ما
بني البنوك ،وحت�سني ال�شفافية يف �أن�شطة �أ�سواق النقد املحلية .وقال معايل
خالد حممد بالعمى ،حمافظ امل�صرف املركزي �إن �إطالق م�ؤ�شر دُنيا ي�سهم يف
ت�سهيل تنفيذ الإطار اجلديد للعمليات النقدية بالدرهم .ونحن على ثقة من
�أن ن�شر هذا امل�ؤ�شر املرجعي اجلديد �سيوفر مزيدا من ال�شفافية لأ�سواق النقد
بالدرهم ،و�سي�ساعد امل�صرف املركزي
على �ضمان توافق �أ�سعار �أ�سواق النقد
لليلة واحدة مع �سعر الأ�سا�س ال�سائد.
وم��ؤ��ش��ر “دنيا” ه��و متو�سط ال�سعر
املرجعي الفعلي للدرهم لليلة واحدة.
ويتم احت�ساب امل�ؤ�شر كمتو�سط �سعر
�رج��ح ب��احل�ج��م لكافة
� �س��وق ال�ن�ق��د امل� ّ
معامالت التمويل الفعلية امل�ضمونة
وغري امل�ضمونة ،التي تبلغ قيمتها 10
مليون دره��م �أو �أك�ثر ،والتي تتم بني
البنوك العاملة يف الدولة من خالل
ن �ظ��ام الإم � � ��ارات ل�ت�ح��وي��ل الأم � ��وال.
و��س��وف يتم ن�شر امل��ؤ��ش��ر على املوقع
الر�سمي للم�صرف امل��رك��زي بالإ�ضافة
�إىل من�صات بلومربغ /»Bloomberg Index Ticker «DONIA/
ورفينيتيف �أيكون  ،Refinitiv Instrument Code «DONIAيف متام
ال�ساعة � 09:30صباحاً لكل يوم عمل ر�سمي يف الدولة .مت �إن�شاء امل�ؤ�شر وفقاً
لأف�ضل املمار�سات العاملية ومتا�شياً مع م�ؤ�شرات مرجعية مماثلة يتم ن�شرها
يف دول متقدمة �أخرى .ويتوقع امل�صرف املركزي �أن يكون هذا امل�ؤ�شر مبثابة
مرتكز يت�سنى للبنوك على �أ�سا�سه �أن حتدد العوامل ذات ال�صلة بالتحديد
اليومي لأ�سعار الفائدة ما بني البنوك �إيبور .كما �سي�ساعد م�ؤ�شر “دُنيا” يف
حت�سني �آليات �إنفاذ ال�سيا�سة النقدية يف الدولة ،حيث �إنه يقوم على �أ�سا�س
ال�شفافية من حيث الطريقة التي يتم بها احت�سابه ،ولكونه يعك�س الأو�ضاع
الفعلية ل�سوق معامالت ما بني البنوك املحلية على نحو �أكرث دقة .وي�ؤ ّكد
امل�صرف املركزي �أنه ال يوجد خطة حالياً لإيقاف م�ؤ�شر “�إيبور” مبجرد
ن�شر م�ؤ�شر “دُنيا” ،حيث �سيتواجد امل�ؤ�شرين يف الأ�سواق املحلية .وال يجوز
يف ه��ذه املرحلة ا�ستخدام م�ؤ�شر “دُنيا” لت�سعري منتجات ال�سوق املالية
املعرو�ضة �أو املهيكلة يف الدولة.

ً
إ�صدارا
الإمارات الإ�سالمي ي�ستكمل �
لل�صكوك بقيمة ن�صف مليار دوالر

•• دبي-الفجر:

جنح “الإمارات الإِ�سالمي”� ،أحد امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الرائدة يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،يف ا�ستكمال �صفقة �إ��ص��دار لل�صكوك بقيمة 500
مليون دوالر ملدة خم�س �سنوات �ضمن برناجمه لإ�صدار �شهاداتٍ لل�صكوك بقيمة
 2.5مليار دوالر �أمريكي .وح�صل هذا الإ�صدار على ت�صنيف ( )+Aمن وكالة
“فيت�ش” الدولية للت�صنيف االئتماين .و�سيتم �إدراج الإ�صدار الفريد يف بور�صة
نا�سداك دبي وبور�صة يورونك�ست دبلن .وقد �ساهم الإقبال القوي من قاعدة
امل�ستثمرين العاملية يف رفع قيمة طلبات احلجوزات �إىل  1.2مليار دوالر ،مبا
يعادل � 2.4ضعف حجم الإ��ص��دار الفعلي ،مما �ساعد “الإمارات الإ�سالمي”
على تقلي�ص الفارق بني �سعر العر�ض والطلب على ال�صكوك بواقع  25نقطة
�أ��س��ا���س مقارنة بال�سعر الأويل ،وب��ال�ت��ايل حتقيق م�ع��دل رب��ح ق��دره ٪2.082
�سنوياً .ويعك�س ه��ذا الت�سعري �أق��ل فارق
على الإط�ل�اق يدفعه م�صرف �إماراتي
م�ن��ذ ع ��ام  2008يف �إ�� �ص ��دار للديون
العامة املقوّمة بالدوالر الأمريكي ،مما
يعك�س اجلاذبية الكبرية للم�صرف بني
امل���س�ت�ث�م��ري��ن .و� �س��اه��م جن ��اح الإ�صدار
يف مت�ه�ي��د ال�ط��ري��ق ل �ع��ودة ال��زخ��م �إىل
�أ�سواق ر�أ�س مال الدين بالن�سبة جلهات
الإ� � �ص � ��دار الإق �ل �ي �م �ي��ة ،ع �ق��ب الفرتة
املا�ضية التي حفلت بالتقلبات ما ي�ؤكد
الريادة القوية ل “الإمارات الإ�سالمي».
وت��ول��ت �شركة “الإمارات دب��ي الوطني
كابيتال” وبنك “�ستاندرد ت�شارترد”
دور املن�سّ قني الدوليني لل�صفقة؛ بينما
توىل “م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي”؛ و”امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية”؛ و”بنك
دب��ي الإ�سالمي”؛ وبنك “�إت�ش �إ���س بي �سي”؛ و”امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية
القطاع اخلا�ص”؛ و”�شركة بيتك كابيتال لال�ستثمار” ،مهام مديري االكتتاب
ومديري الطرح امل�شرتكني لل�صفقة؛ يف حني ا�ضطلع “بنك الكويت الدويل”
بدور املدير امل�شارك لل�صفقة.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه ��ادة اال� �س �ه ��م
رق ��م  111602ب��ا��س��م /
داليا �أحمد �إم��ام �أحمد �أبو
الن�صر � ،صادرة من �شركة
ال ��واح ��ة ك��اب �ي �ت��ال وعددها
� � 271س �ه��م وع� �ل ��ى من
ي�ج��ده��ا االت �� �ص��ال بالرقم
0506123006

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
ASMAK171596
ب��ا� �س��م  /دال� �ي ��ا �أح� �م ��د �إم� ��ام
�أح �م��د �أب� ��و ال�ن���ص��ر � ،صادرة
م��ن ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة لزراعة
الأ�سماك وعددها � 200سهم
وع �ل��ى م��ن ي �ج��ده��ا االت�صال
بالرقم 0506123006
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وزارة الطاقة وهيئة ال�شارقة للموانئ واجلمارك واملناطق احلرة يبحثان �آليات دخول امل�شتقات البرتولية
•• ال�شارقة-الفجر:

26

� 18شركة عاملية ت�شارك حتت مظلتها

�إمداد ت�شارك يف معر�ض �أديبك  2021ب�أكرب جناح وطني
ميثل �شركات القطاع اخلا�ص العاملة بخدمات النفط

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة ام��داد االماراتية املتخ�ص�صة يف خدمات حقول النفط عن
م�شاركتها يف معر�ض �أبوظبي ال��دويل للبرتول “ اديبك  ،”2021عرب
جناح يعترب الأكرب والأبرز بني �شركات القطاع اخلا�ص الإماراتية العاملة
يف هذا القطاع.
وك�شفت “ �إمداد” ع��ن م�شاركة � 18شركة عاملية حت��ت مظلة جناحها
امل �� �ش��ارك يف امل �ع��ر���ض ،ح �ي��ث ت �ع��ر���ض ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات �أح � ��دث التقنيات
التكنولوجية والرقمية� ،إىل جانب عر�ض �آخر ما تو�صلت �إليه ال�صناعات
البرتولية يف جمال البحث واحلفر واال�ستك�شاف.
وحول هذه امل�شاركة ،قال حممد جمعة البواردي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
�إم��داد يف ت�صريح �صحفي بهذه املنا�سبة ”:ي�سعدنا امل�شاركة يف فعاليات
معر�ض �أبوظبي ال��دويل للبرتول  ،2021حيث ي�سعدنا �إط�لاع الزوار
وامل�شاركني على �أن�شطة جمموعة �إم��داد ومبادراتها وحتدياتها والفر�ص
املتاحة لديها ،حيث انه ومع بدء العودة �إىل احلياة الطبيعية بعد اجلائحة
الكبرية التي �أ�صابتنا  ،ف�إنني �أفتخر بقدرتنا نحن الب�شر على ال�صمود
والتكيف و مواجهة اجلائحة لن�سري يف طريق العودة �إىل حياتنا الطبيعية
بقوة �أكرب ومرونة �أكرث.
و�أ�ضاف البواردي ”:نعتز بقيادة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الر�شيدة
التي �سعت للت�صدي للجائحة ،ومن خالل الر�سالة الأوىل ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،حينما ق��ال“ :ال ت�شيلون ه ّم” ،و�أق� �دّر ه��ذه الكلمات
كثرياً لأنها جعلتنا نوا�صل الرتكيز على �ضمان �سالمة العاملني لدينا
وعائالتهم ،وعلى خدمة عمالئنا بعزمية �أكرب ،والت�أكد من اتباعنا خطط
ا�ستمرارية العمل ب��دون توقف مع تطبيق الإج ��راءات الإح�ترازي��ة تباعاً
للقوانني املن�صو�ص عليها بدولة الإمارات العربي املتحدة  ،وحر�ص �أع�ضاء
فريقنا على امل�ساهمة ب�شكل �إيجابي يف �إجراءات ا�ستدامة �أعمالنا واحلفاظ
عليها ،ولذلك نتوجه ،كقائمني على العمل بخال�ص ال�شكر �إىل كل فرد
منهم».
و�أو�ضح البواردي �أن جمموعة �إمداد تركز اليوم على تقدمي ر�ؤية تتم ّثل
قطاعي اال�ستك�شاف والإن�ت��اج والتكرير.
يف تطوير خدماتنا املتكاملة يف
ّ
يف م��وازاة ذل��ك ،مت �إط�لاق جمموعة جديدة من الأن�شطة وال�شراكات يف
الف�ضاء الرقمي والذكاء اال�صطناعي،
ويتم الرتكيز عليها ب�شكل كبري يف
املنتجات واحللول املقدمة يف جماالت
الروبوتات ،وحلول �سالمة الأ�صول
امل�ع��رف�ي��ة ،وم��راق �ب��ة الآب� ��ار ع��ن بُعد
و�سالمة �أدائها  ،حيث يتوقع حدوث
امل ��زي ��د يف ه ��ذا امل �ج ��ال م ��ع انطالق
�أدن ��وك يف رحلتها الرقمية على �أن
نكون معها لدعم هذه الر�ؤية.
وتابع البواردي بالقول ”:فيما يتعلق
مب �ب��ادرات القيمة املحلية امل�ضافة،
قررنا منذ البداية �أنها لي�ست م�س�ألة
امتثال �أو طلب عميل ،بل اعتربناها
واج�ب�اً جت��اه دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،موطن “�إمداد».
و�أ��ض��اف بالقول ”:ب�صفتي رئي�ساً ملجل�س الإدارة� ،أت��وىل م�س�ؤولية �إدارة
برنامج القيمة املحلية امل�ضافة ،و�أقود الفريق يف جمالني هامني :التوطني
و”�صنع يف الإمارات العربية املتحدة».
وذكر رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إمداد �أن التوطني يع ّد بالن�سبة �إليه فر�صة
لنكت�شف املواهب التي تنتمي �إىل هذا الوطن ،والتي ميكنها العمل على
قدم امل�ساواة مع املغرتبني املقيمني ،مو�ضحاً ان ال�شركة تعمل على تطوير
ب��رام��ج تدريبية فنية تهدف �إىل ج��ذب ال�شباب الإم��ارات��ي ومتكينه من
تقدمي �أف�ضل �أداء يف املجال.
وقال البواردي� ”:أما “�صنع يف الإمارات” ف�إنه م�صدر الإلهام والت�شجيع
ل�شركة”�إمداد” وم�ساهميها حيث ن�ستفيد من خربتنا املمتدة على مدار
 41ع��ام�اً يف ه��ذا ال�ق�ط��اع ،وامل�ع��رف��ة التقنية التي اكت�سبناها م��ن خالل
�شراكاتنا مع م��زودي التكنولوجيا الرائدين لتلبية طلبات ال�صناعة يف
دولتنا ،وقد �أ�س�سنا “�إمداد ل�صناعات الطاقة” ،ونحن يف طور تنفيذ �أعمال
اعتربناها بالغة الأهمية لل�صناعة وفريدة من نوعها».
•• دبي-وام:

�أكد �سعادة املهند�س يو�سف �آل علي
الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء
وامل �ي��اه وط��اق��ة امل�ستقبل يف وزارة
الطاقة والبنية التحتية �إن دولة
الإم� � � ��ارات م�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى جميع
�أن � ��واع ال �ط��اق��ة ال �ت��ي ت �ت��واف��ق مع
مواردها الطبيعية وحري�صة على

ا��س�ت�ق�ب�ل��ت ه �ي �ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة للموانئ
واجل �م��ارك وامل�ن��اط��ق احل ��رة يف منفذ
خطم مالحة احل��دودي مبدينة كلباء
م�ؤخرا ،وفدا من وزارة الطاقة والبنية
التحتية ممثال ب�سعادة �شريف العلماء
وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية،
و�سعادة املهند�س �أحمد الكعبي الوكيل
امل �� �س��اع��د ل �ل �ب�ت�رول وال� �غ ��از وال �ث��روة
امل �ع��دن �ي��ة ،وع ��دد م��ن مم�ث�ل��ي �شركات
النفط الوطنية ،لبحث �آل�ي��ات دخول
امل�شتقات البرتولية وعدد من الب�ضائع
امل �ق �ي��دة ع�بر م�ن��اف��ذ �إم � ��ارة ال�شارقة،
والعمل على تعزيز ال�شراكة الفاعلة
ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن ل�ت�ح�ق�ي��ق التوجهات
اال�سرتاتيجية لدولة الإم��ارات خالل
اخلم�سني عاما املقبلة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة حممد
�إبراهيم الرئي�سي مدير �ش�ؤون املنافذ
وال �ن �ق��اط احل ��دودي ��ة ،رئ�ي����س اللجنة
التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية
ب�إمارة ال�شارقة ،واملقدم حمد املزروعي
مدير مركز اجل��وازات يف منفذ خطم
م�لاح��ة احل � ��دودي ،ب�ح���ض��ور ممثلني
ع��ن وزارة الداخلية ووزارة ال�صناعة
والتكنولوجية املتقدمة وهيئة االمارات
ل�ل�م��وا��ص�ف��ات وامل�ق��اي�ي����س  ،ح�ي��ث �أكد

اجلانبان على تو�سيع حجم ال�شراكة
وحت�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل ب�ه��دف ت�ع��زي��ز �أطر
التن�سيق والتعاون وتطوير العالقات
الثنائية ،انطالقا من حر�ص الطرفني
للم�ساهمة البناءة يف تنفيذ الأهداف
اال�سرتاتيجية امل�شرتكة.
تطوير منظومة العمل
و�أع � � � ��رب �� �س� �ع ��ادة �� �ش ��ري ��ف العلماء،
ع��ن � �س �ع��ادت��ه ب �ه��ذه ال ��زي ��ارة وحفاوة

اال�ستقبال ،م�ؤكدا حر�ص الوزارة على
تعزيز ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع الهيئة
وكافة اجلهات امل�شاركة يف اللقاء مبا
ي �� �س �ه��م يف ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة العمل
امل�شرتك لإيجاد خمرجات تخدم كافة
اجل �ه��ات وحت�ق��ق الأه� ��داف الرئي�سية
املتمثلة يف تعزيز �أمن و�سالمة املجتمع
م��ن ت ��داول امل�شتقات ال�ب�ترول�ي��ة غري
املطابقة للموا�صفات املحلية القيا�سية،
�إىل ج��ان��ب العمل على دع��م املنتجات

التي تقدمها ال�شركات الوطنية كون
املنتج غ�ير امل�ط��اب��ق ي ��ؤث��ر �سلبيا على
رب �ح �ي �ت �ه��ا ،وه� ��و م ��ا ي �� �ص��ب يف توجه
ال��دول��ة نحو بناء اقت�صاد ق��وي ويعزز
م��ن ت�ن��اف���س�ي��ة ال��دول��ة ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي.
�أمن و�سالمة املجتمع
من جانبه رحب �سعادة حممد �إبراهيم
الرئي�سي ،بوفد ال��وزارة م�ؤكدا �أن هذا

�أديبك 2021ينطلق اليوم لي�ضع �أبوظبي جمددا يف قلب �صناعة الطاقة العاملية

•• �أبوظبي -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” ..ينطلق اليوم معر�ض وم�ؤمتر
�أديبك � 2021أك�بر و�أه��م حدث م�ؤثر
يف ��ص�ن��اع��ة ال �ط��اق��ة ال�ع��امل�ي��ة وي�ستمر
حتى  18نوفمرب احلايل ويعد احلدث
الوحيد يف قطاع الطاقة ال��ذي ينعقد
ح���ض��وري��ا يف �أع �ق��اب حت��دي��ات جائحة
كوفيد.19-
ويعقد �أدي�ب��ك ال��ذي ت�ست�ضيفه �شركة
ب �ت�رول �أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة “�أدنوك”
ح �� �ض��وري��ا يف �أب ��وظ� �ب ��ي ب �ع��د م�ؤمتر
امل �ن��اخ “كوب  ”26و� �س �ي �ك��ون �أديبك
� 2021أول م �ن �ت��دى ع��امل��ي للطاقة
يناق�ش ال �ق��رارات واملخرجات والنتائج
احلا�سمة مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري
املناخي وكيف �سيتم ت�شكيل ال�سيا�سات
امل�ستقبلية وبيئات الأع�م��ال يف �صناعة
الطاقة.
وي�ست�ضيف �أديبك � 2021سل�سلة من
امل�ؤمترات التي تقدم ر�ؤى ا�سرتاتيجية
وتقنية ،مبا يف ذلك امل�ؤمتر اال�سرتاتيجي
لأدي�ب��ك  2021ال��ذي ي�ضم �أك�ثر من
 1000متحدث وخبري ،مبا فيهم من
 160وزي ��را وم��دي��را تنفيذيا و�صانع
ق��رار ،وال��ذي��ن �سي�شاركون يف �أك�ثر من
 160جل�سة م�ؤمتر ،حيث �سيقوم قادة
ال���ص�ن��اع��ة ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال �سل�سلة
م��ن اللجان الإ�سرتاتيجية ومقابالت
ال �ق��ادة وال �ع �ن��اوي��ن ال��رئ�ي���س�ي��ة بتقييم
م�شهد الطاقة املتطور وت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى اجت��اه��ات ق�ط��اع ال�ط��اق��ة النا�شئة
وا�ستك�شاف �أب��رز مو�ضوعات ال�صناعة
و�أهمها.
وق��ال��ت امل�ه�ن��د��س��ة ط�ي�ب��ة ع�ب��د الرحيم
الها�شمي ،الرئي�سة التنفيذية ل�شركة
“�أدنوك” ل �ل �غ��از احل ��ام �� ��ض� ،إح� ��دى

��ش��رك��ات جم�م��وع��ة “�أدنوك” ورئي�سة
م �ع��ر���ض وم � ��ؤمت� ��ر �أب ��وظ� �ب ��ي ال� ��دويل
للبرتول “�أديبك  “ ..”2021يعزز
امل�ؤمتر اال�سرتاتيجي يف �أديبك 2021
ف �ه��م االجت� ��اه� ��ات ال� �ت ��ي ت �غ�ي�ر م�شهد
الطاقة ،حيث نقوم بتقييم نتائج م�ؤمتر
الأط��راف  26وا�ستك�شاف كيف ميكننا
ك���ص�ن��اع��ة ت�ل�ب�ي��ة ال�ط�ل��ب امل �ت��زاي��د على
الطاقة ،ولكن مع انبعاثات كربونية �أقل،
�إذ يوفر احلدث فر�صة ال مثيل لها لقادة
ال�صناعة و�صانعي ال �ق��رار واملبتكرين
ل �ل �ت��وا� �ص��ل وت �ع��زي��ز اال�سرتاتيجيات
ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت�ع�م��ق والإب � �ح� ��ار يف عامل
ال�ط��اق��ة امل�ت�غ�ير ،ك�م��ا �سن�شهد �إط�ل�اق
منتجات جديدة و�إقامة �شراكات جديدة
والإع �ل ��ان ع��ن ا� �س �ت �ث �م��ارات مبليارات
ال��دوالرات يف الوقت ال��ذي نخطط فيه
معا لر�سم مالمح املرحلة التالية من
النمو امل�ستدام ل�صناعتنا».
وي�شهد برنامج امل��ؤمت��ر اال�سرتاتيجي
ل �ه��ذا ال �ع��ام ح �� �ض��ور رق ��م ق�ي��ا��س��ي من
الوزراء ي�ضم  32وزيرا للطاقة العاملية
ع �ل��ى الأق � ��ل وال ��ذي ��ن ��س�ي���ص�ع��دون �إىل
امل�سرح ملناق�شة املو�ضوعات الأكرث �صلة
ب�صناعة ال �ط��اق��ة ،ح�ي��ث ي�سلط اليوم

الأول م��ن امل�ع��ر���ض ال���ض��وء ع�ل��ى عامل
الطاقة اجلديد تليها جلنة م�ؤمتر الأمم
امل�ت�ح��دة للتغري املناخي” ك��وب ”26
ملناق�شة نتائج امل��ؤمت��ر يف ال�ي��وم الثاين
من احل��دث ،بينما �ست�شمل مو�ضوعات
اليومني الثالث وال��راب��ع �إل�ق��اء ال�ضوء
على وقود امل�ستقبل ودعم وتفعيل انتقال
الطاقة من خالل االبتكار.
و�سيتم �إجراء العديد من املقابالت املهمة
مع م�ؤثري و�سائل التوا�صل االجتماعي
العامليني مبا�شرة من ا�ستوديو �أديبك،
حيث �سيكون كال من :حممد العريان،
ك �ب�ير امل �� �س �ت �� �ش��اري��ن االق �ت �� �ص��ادي�ي�ن يف
�أل �ي��ان��ز ورئ �ي ����س ك�ل�ي��ة ك��وي�ن��ز كامربدج
وبول بوملان ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق
ل���ش��رك��ة يونيليفر وال��رئ�ي����س امل�شارك
للجنة العاملية لالقت�صاد واملناخ من بني
العديد من اخل�براء الذين �سيقدمون
�آرائ � �ه� ��م وحت �ل �ي�لات �ه��م ح� ��ول تطورات
االقت�صاد العاملي وم�شاهد الطاقة.
وي�ست�ضيف �أدي�ب��ك  2021بالإ�ضافة
�إىل امل� ��ؤمت ��ر اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ،م�ؤمتر
ال�ت���ص�ن�ي��ع ال ��ذك ��ي ال � ��ذي مت �إط�ل�اق��ه
م��ؤخ��را� ،إذ �سيوفر ه��ذا امل��ؤمت��ر من�صة
فريدة من نوعها لل�صناعة التحويلية

الك �ت �� �س��اب ر�ؤى ح ��ول حت ��ول الطاقة
وحتديد التحديات والفر�ص للت�صنيع
نحو ال�سعي للو�صول �إىل �صايف انبعاثات
��ص�ف��ري��ة خ��ال �ي��ة م��ن ال �ك��رب��ون ،وذلك
مب�ساهمة ودعم �أبرز قادة ال�صناعة مبا
فيهم كال من :معايل �سارة بنت يو�سف
الأم� �ي��ري ،وزي� ��رة دول ��ة للتكنولوجيا
املتقدمة ،و�سعادة املهند�س �أ�سامة �أمري
ف���ض��ل ،وك �ي��ل ال � ��وزارة امل���س��اع��د لقطاع
امل�سرعات ال�صناعية ،يف وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة و�أ�سرتيد بوبارت
الف��ارج رئي�س القطاع العاملي ل�صناعة
ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از وال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات يف
�شركة �شنايدر �إلكرتيك.
ويوفر امل�ؤمتر التقني الـ  127لأديبك
 2021للمتخ�ص�صني يف ه��ذا املجال
ال��ذي ي�ضم  11جل�سة م�ؤمتر تقني..
فر�صا غ�ير م�سبوقة للتعلم وااللتقاء
والتوا�صل مع �أكرث من  8000مهند�س
زميل يعملون يف بيئات خمتلفة لإنتاج
الطاقة ويواجهون حتديات خمتلفة.
كما �سيتم انعقاد م�ؤمترات �أخرى خالل
فعاليات �أديبك  2021ت�شمل كال من:
م�ؤمتر قطاع النفط املالحي والبحري
وم �ن �ت ��دى �أدي � �ب� ��ك ل �ل �ت �ن��وع والتكاف�ؤ

وال�شمول.
ووا��ص��ل برنامج �شباب �أدي�ب��ك ،املبادرة
ال���س�ن��وي��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع ال���ش�ب��اب التي
�أطلقها �أدي�ب��ك ،عمله الناجح يف تعزيز
�صورة قطاع الطاقة كم�صدر للوظائف
ال��واع��دة لل�شباب الإم��ارات��ي م��ن خالل
ا�ستقبال  500طالب من  20مدر�سة
يف الن�سخة التا�سعة له ،حيث ي�ستهدف
الربنامج طالب املدار�س الثانوية الذين
ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين  14و 17عاما،
وقد ا�ستفاد �أكرث من  3300طالب من
جميع �أنحاء الإم��ارات العربية املتحدة
م��ن ال�برن��ام��ج ال��رائ��د م�ن��ذ �إن���ش��ائ��ه يف
ع ��ام  .2013وت�ن�ع�ق��د ج��وائ��ز �أديبك
بن�سختها احل��ادي��ة ع���ش��رة خ�ل�ال حفل
ت��وزي��ع اجل ��وائ ��ز يف ال �ي��وم ال �ث��اين من
احل ��دث ،وال �ت��ي تلقت �أك�ث�ر م��ن 700
م�شاركة من �أكرث من  50دولة لتكرمي
امل���ش��اري��ع وامل�ب�ت�ك��ري��ن والأف �ك ��ار لقيادة
حت��ول �صناعة ال�ط��اق��ة وتلبية الطلب
املت�سارع على الطاقة امل�ستدامة.
وقال كري�ستوفر هد�سون ،رئي�س �شركة
“دي �إم جي �إيفنت�س” ،اجلهة املنظمة
مل �ع��ر���ض وم � ��ؤمت� ��ر �أدي� � �ب � ��ك “ ..نحن
ملتزمون كجهة منظمة للحدث بتوفري
بيئة عاملية امل�ستوى ومثالية للتجارة
عرب �سل�سلة القيمة الكاملة لل�صناعة،
ومع ذلك ف�إن التزامنا الرئي�سي بالطبع
هو االهتمام ب�صحة و�سالمة احل�ضور،
وه� ��ذا م ��ا دف �ع �ن��ا �إىل اع �ت �م��اد برنامج
“دي �إم جي �إيفينت�س  -اجلميع �آمن”
اخلا�ص بجميع الفعاليات التي تنظمها
�شركة “دي �إم جي �إيفينت�س” ،والذي
ي�ضم جمموعة تف�صيلية من الإجراءات
والتدابري املح�سنة ،بهدف توفري �أعلى
م�ستويات النظافة وال�سالمة يف جميع
الأح� � � ��داث ،ال �ت��ي ��س�ت�ن�ظ�م�ه��ا ال�شركة
م���س�ت�ق�ب�لا ،ل �� �ض �م��ان � �س�لام��ة ك ��ل من
املوظفني واحل�ضور.

ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة تطلق خمترب ا�صنع يف الإمارات بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
•• دبي -وام:

�أطلقت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة مبادرة
خم�ت�بر ا��ص�ن��ع يف الإم� � ��ارات ب��ال���ش��راك��ة م��ع القطاع
اخلا�ص لبناء ق��درات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وال �ط�ل�اب يف ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ،م��ن خ�ل�ال توفري
ح��زم��ة م��ن ف��ر���ص وور� ��ش ت��دري��ب ف�ن��ي و��ص�ن��اع��ي يف
ال�ع�م�ل�ي��ات الت�شغيلية واجل � ��ودة و��س�لا��س��ل التوريد
والت�سويق وامل��ال�ي��ة واملحا�سبة و�أدوات ال��و��ص��ول �إىل
الأ� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،مب��ا ين�سجم م��ع حملة ا��ص�ن��ع يف
الإمارات .و�سيتم من خالل املبادرة توفري معلومات و
معارف مكثفة للمتدربني عرب نخبة من �أبرز اخلرباء

العامليني ،ب�صورة تعزز تناف�سية ال�شركات وكفاءتها
الت�شغيلية .ت��أت��ي ه��ذه امل �ب��ادرة �ضمن م�ساعي وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،لتعزيز العالقة
مع منظومة القطاع ال�صناعي ،وبناء القدرات املهنية
والفنية لدى امل�ؤ�س�سات والأفراد� ،ضمن مرحلة جديدة
من التعاون وبناء ال�شراكات امل�ستدامة ،لتمكني القطاع
ال�صناعي تطوره وتعزيز و�صوله للأ�سواق الدولية.
ا�ستهلت ال��وزارة امل�ب��ادرة ب�إطالق برنامج Access
 SMEsبالتعاون مع �شركة “بروكرت �آند غامبل”
ال�ع��امل�ي��ة و ال ��ذي �سيوفر ف��ر��ص��ا ت��دري�ب�ي��ة لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة والطالب .تعد مبادرة “خمترب
ا�صنع يف الإمارات” ،ثاين مبادرة وطنية تنفذها وزارة

ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة بال�شراكة مع القطاع غامبل” ،و التي تت�ضمن تطوير القدرات الأ�سا�سية
اخلا�ص ،بعد مبادرة “حوار م�ستقبل ال�صناعة” ،التي يف جم��االت العمليات ،واجل� ��ودة ،و�سل�سلة التوريد،
�أطلقتها يف ال��رب��ع الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،لتعزيز وحت��دي��د امل �� �ص��ادر ،وال�ت���س��وي��ق ،وامل�ب�ي�ع��ات وال�ش�ؤون
التن�سيق احلكومي مع �أكرب و�أه��م ال�شركات الوطنية املالية واملحا�سبة� ،إ�ضافة �إىل تزويد ال�شركات بالأدوات
والعاملية العاملة يف القطاعات ال�صناعية الرئي�سية املنا�سبة للو�صول �إىل الأ�سواق الدولية .و وقعت وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و�شركة “بروكرت
بالإمارات.
�أند غامبل” مذكرة تفاهم لإطالق برنامج Access
وم ��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج � ،Access SMEsستح�صل
م��ؤ��س���س��ات و��ش��رك��ات ��ص�غ�يرة ومتو�سطة يف الدولة SMEs ،يف �إطار خمترب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
�إ�ضافة �إىل عدد من الطالب الإماراتيني على حزمة حلملة “ ا��ص�ن��ع يف الإمارات” ومت ت�صميم برامج
داع�م��ة م��ن ف��ر���ص ال�ت��دري��ب الفني لت�شجيعهم على التدريب من قبل �شركة “بروكرت �أند غامبل” ،والذي
يتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية لوزارة ال�صناعة
امل�ساهمة يف منظومة القطاع ال�صناعي الإماراتي.
و�صممت برامج التدريب من قبل �شركة “ بروكرت �أند والتكنولوجيا املتقدمة “م�شروع  300مليار».
� �ش��ارك يف اجل�ل���س��ة م�ع��ايل ديالن
زيخرييو�س وزي��رة دول��ة لل�ش�ؤون
االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل� �ن ��اخ يف هولندا
لتعك�س ج�ه��ود ال��دول��ة يف حتقيق واال�ستهالك و التي تعد م�ؤ�شرا و�سعادة جواو جاالمبا نائب وزير
ا�ستدامة م��وارد الطاقة و�ضمان ع�ل��ى ق��وة ون���ض��وج ق�ط��اع الطاقة الطاقة الربتغايل و �سعادة كادري
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ف���ض�لا عن بالإمارات وت�ستهدف من خاللها �سيم�سون مفو�ضة �ش�ؤون الطاقة
حتقيقها �إجن ��ازا نوعيا ب�صياغة رفع م�ساهمة الطاقة النظيفة يف يف االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي و�سعادة
�أول ا�سرتاتيجية موحدة للطاقة �إج�م��ايل مزيج الطاقة املنتجة يف فران�شي�سكو ال كامريا مدير عام
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة،
يف ال � ��دول � ��ة م �ت �� �ض �م �ن��ة الإن � �ت� ��اج الدولة �إىل .50%

الطاقة والبنية التحتية ت�شارك يف يوم الطاقة الأوروبي ب�إك�سبو 2020
تنويع م�صادر الطاقة واحلفاظ
على التوازن بني خمتلف م�صادر
ال � �ط� ��اق� ��ة مب � ��ا ي� ��دع� ��م التنمية
امل�ستدامة واالقت�صاد الأخ�ضر.
و�أو�� �ض ��ح �آل ع�ل��ي  -خ�ل�ال حلقة
ن �ق��ا� �ش �ي��ة حت � ��ت ع � �ن � ��وان “ ي ��وم

ال�ل�ق��اء ي��أت��ي يف �إط ��ار تعزيز التن�سيق
امل�ت�ب��ادل ب�ين الهيئة وال� ��وزارة ،والذي
م��ن ��ش��أن��ه ت��وط�ي��د ال �ت �ع��اون امل�شرتك
الذي ي�صب يف خدمة املجتمع ويج�سد
ال���ش��راك��ة الفاعلة م��ن �أج��ل النهو�ض
ب�أداء املنافذ والنقاط احلدودية ب�إمارة
ال�شارقة مب��ا يلبي ط�م��وح��ات القيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،وي�سهم يف تنمية وت�سهيل
حركة التجارة و�ضمان ا�ستدامتها ،الفتا
�إىل �أن تنظيم �آل�ي��ات دخ��ول امل�شتقات
البرتولية عرب منافذ �إم��ارة ال�شارقة
�سيعزز من �سعي دولة الإمارات �إىل رفع
م�ستوى م��ؤ��ش��رات الأم ��ان وال�سالمة
والأ��س��ال�ي��ب وال���س�ل��وك�ي��ات ال�صحيحة
ال��واج��ب ات�ب��اع�ه��ا خ�ل�ال ت� ��داول هذه
امل�شتقات ،وذلك جت�سيدا ال�سرتاتيجية
الإم��ارات ور�ؤي��ة القيادة يف رفع معدل
الأمن وال�سالمة يف املجتمع.
ويف خ �ت��ام ال�ل�ق��اء �أك ��د ال �ط��رف��ان على
�أهمية تعزيز ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي مبا
يتما�شى مع الأه��داف التي تتطلع لها
احلكومة االحت��ادي��ة واملحلية لتقليل
امل� �خ ��اط ��ر والأ� � � �ض� � ��رار ال� �ن ��اجت ��ة عن
املمار�سات اخلاطئة املرتبطة بتداول
امل �� �ش �ت �ق��ات ال �ب�ت�رول �ي��ة ،م �ع��رب�ين عن
عزمهم لعقد �سل�سلة من االجتماعات
يف امل�ستقبل مل��ا لها م��ن دور يف �إجناح
منظومة العمل.

الطاقة الأوروب��ي � -صفقة �أوروبا
اخل�ضراء” -ن �ظ �م �ه��ا االحت � ��اد
الأورب � � ��ي مب�ن��ا��س�ب��ة ي ��وم الطاقة
الأوروب� � � � ��ي يف ج �ن��اح��ه امل�شارك
مب�ع��ر���ض “ �إك���س�ب��و  2020دبي
“ �أن وزارة ال� �ط ��اق ��ة والبنية

ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ت� ��رك� ��ز ح ��ال � �ي ��ا على
التعاون املحلي وال��دويل لدرا�سة
ت �ق �ن �ي��ات امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف الطاقة
النظيفة مثل ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
واحل��راري��ة وال�ه�ي��دروج�ين .وذكر
�أن ال �ه �ي��دروج�ين ي�ع��د ج ��زءا من
التفكري اال�سرتاتيجي الأ�سا�سي
ل��دول��ة الإم � � ��ارات ك��ون��ه م��ن �أهم
�أنواع الوقود امل�ستقبلية و م�صدرا
ل �ل �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ول � � � ��دوره يف
دع��م ق���ض��اي��ا ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي �إىل
ج��ان��ب ق��درت��ه على تلبية الطلب
امل �ت ��زاي ��د ع �ل��ى ال �ط��اق��ة و�ضمان
طاقة موثوقة ،وتعزيز اال�ستدامة
البيئية.
وقال :ن�ستهدف يف دولة الإمارات
العمل امل�ستقبلي املبني على تعزيز
التعاون� ،إقليميا وعامليا ال�ستدامة
قطاعات الطاقة والعمل امل�شرتك
يف ال �ب �ح��ث ع ��ن م �� �ص��ادر جديدة
للطاقة م��ع �إم�ك��ان�ي��ة اال�ستخدام

امل���س�ت�ق�ب�ل��ي ل �ل �ه �ي��دروج�ين ك�أحد
م���ص��ادر ال �ط��اق��ة» .ول �ف��ت �إىل �أن
الإم ��ارات تقوم ب�إنتاج وا�ستهالك
ال�ه�ي��دروج�ين ك�ج��زء م��ن عمليات
ت �ك��ري��ر ال �ن �ف��ط و ي �ع �ت�بر �إن� �ت ��اج
الهيدروجني م��ن م�صادر الوقود
الأحفوري يف املنطقة وهو الأكرث
تناف�سية حاليا �إذ يبلغ  1.5دوالر
ل �ل �ك �ي �ل��وغ��رام ل��ذل��ك مي �ث��ل انتاج
الهيدروجني من الهيدروكربونات
نقطة ان�ط�لاق مهمة يف توظيف
ال �ه �ي��دروج�ين ك�م���ص��در للطاقة،
ب ��دءا م��ن ال�ه�ي��دروج�ين الرمادي
واالنتقال �إىل الهيدروجني الأزرق
والأخ�ضر.
و �أك��د املهند�س �آل علي �أن جهود
دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات يف ا� �س �ت��دام��ة
ق �ط��اع ال �ط��اق��ة وت �ن��وي��ع م�صادره
وا� � �ض � �ح� ��ة ب� �ع ��دم ��ا ع� �م� �ل ��ت على
�إط�ل�اق الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
للطاقة  2050يف العام 2017
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هيئة كهرباء دبي ت�سلط ال�ضوء على املوارد ال�شم�سية
و�آليات التنب�ؤ بالقدرة الإنتاجية لأنظمة الطاقة ال�شم�سية

•• دبي -وام:

•• دبي-وام:

تنطلق ال �ي��وم يف م��رك��ز دب��ي التجاري
العاملي فعاليات معر�ض “عرب بال�ست
� “ 2021أك�ب�ر م�ع��ر���ض للبال�ستيك
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و� �ش �م��ال �أفريقيا
مب���ش��ارك��ة ع�م��ال�ق��ة ال���ش��رك��ات امل�صنعة
للبرتوكيماويات والبال�ستيك اخلليجية
والعربية والغربية لت�سليط ال�ضوء على
�أح��دث ما تو�صلت �إليه هذه ال�صناعات
وم�ستقبلها خ�ل�ال ال���س�ن��وات القادمة
والك�شف عن منتجاتها اجلديدة.
وي���ش��ارك يف احل��دث  -ال��ذي ي�ق��ام على
مدى �أربعة �أيام � -أكرث من � 200شركة
عاملية متخ�ص�صة يف قطاع البال�ستيك
والبرتوكيماويات م��ن  30دول��ة منها
�سوي�سرا و �أمل��ان�ي��ا و �إيطاليا و الهند و
النم�سا و تركيا وال�سعودية يف دورة هذا
العام للمعر�ض مع توقعات �أن ي�ستقطب
املعر�ض �أكرث من � 7آالف زائر.

وم ��ن ال�ل�اف��ت زي � ��ادة ح �ج��م ال�شركات
املحلية امل�شاركة لهذا العام �إذ تفوق الـ
� 40شركة و من �أب��رزه��ا �شركة ب��روج و
�أ�سرتا بوليمرز بجانب م�شاركة كربى
ال �� �ش��رك��ات ال �� �س �ع��ودي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
قطاعي البال�ستيك و البرتوكيماويات
يف املعر�ض مثل �شركة ت�صنيع الرائدة و
�شركة �أو كيو ال ُعمانية .
وي���س�ل��ط امل �ع��ر���ض يف دورت� ��ه اخلام�سة
ع�شر ال�ضوء على �أحدث ما تو�صلت �إليه
�صناعات البرتوكيماويات والبال�ستيك
والتغليف و�صناعة امل�ط��اط وم�ستقبل
ه ��ذه ال �� �ص �ن��اع��ات خ�ل�ال الـ� 10أع� ��وام
املقبلة .وق��ال ن�ضال حممد مدير عام

��ش��رك��ة ال�ف�ج��ر للمعلومات واخلدمات
املنظمة للمعر�ض �إن احل��دث يكت�سب
�أهمية كبرية العتباره �أول معر�ض ينظم
باملنطقة العربية يف �إم��ارة دب��ي خا�صة
بعد مرحلة التعايف من جائحة كورونا..
م�شرياً �إىل �أن اخلرباء �سيبحثون الدور
ال�ك�ب�ير ال ��ذي لعبته ق�ط��اع��ات �صناعة
البال�ستيك يف خ��دم��ة ال�ق�ط��اع الطبي
خالل الفرتة املا�ضية.
و�أ� �ض��اف �أن �صناعات البرتوكيماويات
والبال�ستيك �ست�شهد منواً كبرياً خالل
ال�سنوات املقبلة وي�ت��وق��ع لها �أن تكون
�أح��د القطاعات ال��رائ��دة لدفع اقت�صاد
ال ��دول وي ��أت��ي م�ع��ر���ض “�آراب بال�ست

ال��دويل للبرتوكيماويات والبال�ستيك
وال�ت�غ�ل�ي��ف و��ص�ن��اع��ة املطاط” ليتيح
ل�ل�م���ش��ارك�ين ب�ح��ث اال� �س �ت �ع��دادات لهذا
ال� �ن� �م ��و ،وال �ت �خ �ط �ي��ط مل �� �س �ت �ق �ب��ل هذه
ال�صناعات.
وي� �ت ��وق ��ع اخل� �ب ��راء �أن ي �� �ش �ه��د قطاع
ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات من ��وا ك �ب�ي�راً خالل
اخل�م����س � �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ل�ي���ص��ل �إىل
 2,031.6يف ع��ام  2026خا�صة مع
دخ� ��ول ح� ��وايل  1158م���ص�ن�ع��ا حيز
الت�شغيل خالل الت�سعة �أعوام القادمة يف
كل من قارة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
م��ن ج�ه�ت��ه �أ� �ش��اد ر��ش�ي��د مبي�ض مدير
معر�ض عرب بال�ست باجلهود احلثيثة

ال�ت��ي اتخذتها حكومة دول��ة الإم ��ارات
ل���ض�م��ان ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة و م���س�ت��دام��ة بعد
اجل��ائ�ح��ة خ��ا��ص��ة يف ق �ط��اع امل �ع��ار���ض و
ا��س�ت�ق��دام امل �� �ش��ارك��ات ال��دول �ي��ة ك�م��ا هو
احل ��ال يف م�ع��ر���ض ع��رب ب�لا��س��ت الذي
�سي�ستقطب �أكرث من  200عار�ض من
 30دول ��ة ي���ش��ارك  4منهم لأول مرة
يف الإم ��ارات  ..معترباً �أن الأر��ض�ي��ة يف
الإم� ��ارات مهي�أة ل�ه��ذا التجمع الدويل
للبرتوكيماويات والبال�ستيك والتغليف
و�صناعة املطاط ون�شعر بالفخر لكوننا
رواد يف ال�شرق الأو� �س��ط م�ستمرين يف
جذب جماهري ال�صناعة.
و اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن  95يف املائة
م� ��ن امل� �ن� �ت� �ج ��ات امل �� �ص �ن �ع��ة ت� �ق ��وم على
ال � �ب�ت��روك � �ي � �م� ��اوي� ��ات وي� ��� �ش� �م ��ل ذل ��ك
الإل �ك�ت�رون �ي��ات والأث� ��اث� ��ات والأج� �ه ��زة
وال�ت�غ�ل�ي��ف وغ�ي�ره��ا مم��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا من
العنا�صر الهامة التي ت�سهم يف ت�سريع
وترية االقت�صاد يف كل الدول.

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يف جممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ..ور�شة عمل افرتا�ضية على
مدى يومني بعنوان “تقييم امل��وارد ال�شم�سية والتنب�ؤ بالقدرة الإنتاجية
لأنظمة الطاقة ال�شم�سية” وذلك �ضمن �سل�سة ور�ش العمل التي ينظمها
املركز يف �إطار برنامج “الباحث” الذي يهدف �إىل تطوير و�صقل املواهب
وال�ك�ف��اءات الوطنية و�إ��ش��راك املوظفني وامل�ؤ�س�سات الأك��ادمي�ي��ة يف جهود
البحث والتطوير.
�شارك يف ور�شة العمل ع��دد كبري من موظفي الهيئة وطلبة اجلامعات
احلكومية واخلا�صة يف الدولة.
و�أك ��د م�ع��ايل �سعيد حممد ال�ط��اي��ر الع�ضو امل�ن�ت��دب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي �أن مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يف
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ر�سخ مكانته كمركز
رائد لتقنيات الطاقة ال�شم�سية وي�سهم يف تطوير قطاع الطاقة النظيفة
واملتجددة على م�ستوى العامل من خالل �إثراء املجتمع العلمي بالبحوث
العلمية املتخ�ص�صة ون�شر املعارف وتطوير قدرات الباحثني مبا يعزز مكانة
دبي كمركز عاملي للبحوث والتطوير يف جمال الطاقة ال�شم�سية وال�شبكات
الذكية وكفاءة الطاقة واملياه وبناء القدرات يف هذه القطاعات.
و�أ�شار معايل الطاير �إىل �أن ا�ستقطاب املركز خلرية الباحثني والأكادمييني
من خمتلف اجلن�سيات ي�سهم يف تبادل �أف�ضل اخلربات واملمار�سات املحلية
وال�ع��امل�ي��ة وت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي وال�ق�ط��اع الأكادميي
لتحويل دبي �إىل مركز عاملي للبحوث والتطوير والوجهة الأوىل للعلماء
والباحثني يف جمال الطاقة املتجددة والنظيفة مو�ضحا �أن املركز ي�ضم
 41باحثا وباحثة من بينهم  24من حملة الدكتوراه واملاج�ستري ون�شر
املركز منذ �إطالقه  55ورقة بحثية يف م�ؤمترات علمية دولية وجمالت
ودوريات عاملية حمكمة� .إ�ضافة �إىل ذلك قام املركز حتى الآن بتمويل 17
م�شروعا بحثيا قدمتها جامعات حملية .و�أو�ضح املهند�س وليد بن �سلمان
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال والتميز يف الهيئة �أن
مركز البحوث والتطوير يعد مركز الأب�ح��اث الوحيد يف ال��دول��ة الذي
يركز على الطاقة املتجددة وتقنيات ال�شبكات الذكية وكفاءة الطاقة م�ؤكدا
اهتمام طلبة اجلامعات بامل�شاركة يف برامج و�أن�شطة املركز للح�صول على
التدريب العملي واال�ستفادة من ال�ك��ودار العلمية التي يزخر بها املركز
م�شريا �إىل �أن برنامج “الباحث” ا�ست�ضاف حتى الآن  77طالبا متدربا
لتطوير معارفهم وخرباتهم وت�أهيلهم لدخول �سوق العمل مبا يعزز دور
املركز يف االرتقاء ببحوث الطاقة واملياه ومواجهة التحديات امل�ستقبلية.

جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي العاملي
اجلديد يعقد اجتماعه الأول

•• �أبوظبي-وام:

•• العني  -الفجر

م�سلم بن حم يفتتح مركز امل�سافر للوازم الرحالت

افتتح ال�شيخ م�سلم ب��ن �سامل
بن حم العامري ع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري الوطني لإمارة �أبوظبي مركز امل�سافر
ل �ل��وازم ال��رح�لات بفندق �سيتي �سزنز يف منطقة
العني بح�ضور �سلطان �سيف ال�سويدي ،و من�صور
�سلطان �سيف ال�سويدي املدير العام للمركز .
وق� ��ام ال���ش�ي��خ م���س�ل��م ب��ن ح��م واحل �� �ض��ور بجولة

تعريفية داخل املركز واطلع على اخلدمات واملعدات
التي يوفرها املركز .
ومن جانبه قال �سلطان ال�سويدي ان مركز امل�سافر
يقدم خيارات متعددة لهواة رحالت الرب وال�صيد
يف الإم� � ��ارات م��ن �أدوات وم���س�ت�ل��زم��ات الرحالت
والتخييم �ضمن ُع��دة متكاملة م��ن االحتياجات

تي�سر
ال �� �ض��روري��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف ال �ب�ر ،وال �ت��ي ّ
على م��رت��ادي ال�بر التمتع بالرحلة �ضمن حقيبة
متكاملة من امل�ستلزمات ال�ضرورة ..
ل��ذل��ك ب��الإ��ض��اف��ة �إىل جتهيز م��واق��ع التخييم يف
ال�بر للعوائل قبل و��ص��ول�ه��م ،م��ن تركيب اخليم
ح�سب ال�ط�ل��ب وت��زوي��ده��ا ب��ال�ك��را��س��ي والطاوالت

وح� �ق ��ائ ��ب ال� �ن ��وم ف �� �ض�ل ً�ا عن
جت �ه �ي��ز م��وق��ع ل �� �ش��واء و�آخ� ��ر
للجلو�س لال�ستمتاع بالأجواء
اخلارجية ،وتعد من �أب��رز اخلدمات التي يقدمها
مركز امل�سافر باحرتاف عالٍ مما يوفر الكثري على
العوائل الكبرية �أثناء الرحالت.
ويف ختــــــــام حفــــــل االفتتاح متنى ال�شيخ م�سلم بن
ح��م دوام النجــــاح وال�ت��وف�ي��ق للقائمني على هذا
امل�شروع .

تنظم دورته الأوىل غرفة دبي بالتعاون مع �إك�سبو  2020دبي يف دي�سمرب املقبل

�سال�سل التوريد وتوظيف التكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة املتجددة �أهم موا�ضيع نقا�شات املنتدى العاملي للأعمال لدول الآ�سيان
•• دبي-الفجر:

ت�سلط الن�سخة الأوىل من املنتدى العاملي للأعمال لدول
الآ��س�ي��ان ،ال��ذي تنظمه غرفة دب��ي بالتعاون م��ع �إك�سبو
 2020دب��ي خ�لال ال�ف�ترة ب�ين  9-8دي�سمرب املقبل،
ال�ضوء على جملة من املوا�ضيع املهمة ذات ال�صلة بتعزيز
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري وا�ستك�شاف �آف��اق ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي
بني دبي و�شركائها على امتداد القارة الآ�سيوية .ويقام
امل�ن�ت��دى حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” ،ويكت�سب زخماً قوياً بناء على
�أهمية املو�ضوعات التي يطرحها من جهة ونظراً لتزامن

انعقاده مع ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  2020دبي؛ وهو
يعد واحداً من جمموعة منتديات عاملية تنظمها الغرفة
خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ب�صفتها ال�شريك الر�سمي لتكامل
الأعمال يف �إك�سبو  2020دبي.
وي�سلط اامل�ن�ت��دى ال�ضوء على تنويع �سال�سل التوريد
العاملية ،وكيفية ا�ستفادة دول الآ�سيان من جتربة الإمارات
كمركز للتجارة العاملية ،وكيفية تعاون املنطقتني يف تعزيز
مكانتهما كحلقات ات�صال حمورية يف �سال�سل التوريد
امل�ستقبلية .وي�ستعر�ض املنتدى امل�شهد الرقمي يف دول
الآ�سيان ،والتبني املتزايد للتكنولوجيا الرقمية وكيفية
توظيفها خلدمة الأهداف التنموية واالقت�صادية ،وتعزيز
التكامل الإقليمي وكفاءة القطاع العام وت�سهيل ممار�سة

الأع �م��ال ،وال��درو���س امل�ستفادة م��ن جتربة دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف متويل النمو وتب�سيط الإجراءات،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة تبني التكنولوجيا املالية والعقبات
والتحديات و�أبرز الدرو�س امل�ستفادة .كما يناق�ش املنتدى
توظيف التكنولوجيا واالب�ت�ك��ار يف تطوير اقت�صادات
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل �ع��رف��ة ،وال�ت�م��وي��ل الإ� �س�ل�ام��ي ،وتطوير
�سال�سل التوريد يف االقت�صاد الإ�سالمي العاملي لتواكب
رقمنة عامل املال ،والطاقة املتجددة وفر�ص التعاون التي
تدعم حت��ول املنطقتني نحو طاقة منخف�ضة و�صفرية
ال �ك��رب��ون ،وم�ن�ت�ج��ات احل�ل�ال وت ��أم�ين �سل�سلة الإم ��داد
ال �غ��ذائ��ي وري� ��ادة الأع� �م ��ال .وق ��ال ��س�ع��ادة ح�م��د مبارك
بوعميم ،مدير عام غرفة دبي�“ :شهدت منطقة جنوب

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  ،املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007353أمر �أداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007153جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :شركة �شم�س الدين لل�شاحنات وقطع غيار ال�سيارات
امل�ستعملة (ذ م م) نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/9/26قد حكمت
عليك هذه يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح  /مانع احمد بن
احمد علي بالتايل  :بعد االطالع على االوراق  -ن�أمر بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي اىل املدعي مبلغ ثالثمائة الف درهم والزمتها بالفائدة القانونية
بواقع  5%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزمتها
بالر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15
يوم اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املدعي عليه  :م�ؤ�س�سة تارميانز لرتكيب االملونيوم و الزجاج
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  - 6خلف م�شاريع قارق�ش.
اىل املدعى عليه الثاين  :منري عبدالقادر ح�سن من�صور  -اردين اجلن�سية
بناء على طلب املدعية  :املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج ذ.م.م.
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب � -:إلزام املدعى عليهما على �سبيل الت�ضامن والتكافل ب�أن ي�ؤديا �إىل املدعيه
مبلغ وقدره ( )416,348.59درهم (اربعمائة و �ستة ع�شر �ألفا ً و ثالثمائة و ثمانية و اربعون درهما ً و ت�سعة و خم�سون
فل�سا ً) و الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى و حتى متام ال�سداد� - .إلزام املدعى عليهما على �سبيل
الت�ضامن و التكافل بالر�سوم و امل�صاريف و مقابل �أتعاب املحاماة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/15أمام
مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )2
�شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله – بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سنی امنی املال

املحكمة الإبتدائية املدنية

عقد جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي العاملي اجلديد اجتماعه الأول برئا�سة �سعادة
�أحمد جا�سم الزعابي وذلك تزامنا مع الذكرى ال�ساد�سة لت�أ�سي�س ال�سوق ومبا
يعك�س ر�ؤيته امل�ستقبلية يف تر�سيخ مكانته كواحد من املراكز املالية الرائدة
عامليا� .أكد املجل�س خالل االجتماع موا�صلة م�سرية النمو وتعزيز القطاع املايل
وا�ستقطاب ال�شركات واال�ستثمارات من �أنحاء العامل مع توفري بيئة �أعمال
حيوية معززة باالبتكار والنمو و�إطار تنظيمي را�سخ.
وقال �سعادة �أحمد جا�سم الزعابي ،رئي�س جمل�س الإدارة �:إن الر�ؤى امل�ستقبلية
ل�سوق �أبوظبي العاملي تتما�شى م��ع م�ب��ادىء اخلم�سني التي حت��دد توجهات
الدولة للخم�سني �سنة املقبلة” م�شددا على موا�صلة اجلهود الرامية �إىل �إر�ساء
بيئة �شاملة ومتقدمة متكن من منو وتطوير امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية يف
املنطقة و�سائر �أنحاء العامل.
ح�ضر االج�ت�م��اع الأع���ض��اء �أ��ص�ح��اب امل�ع��ايل وال���س�ع��ادة وال���س��ادة حممد علي
ال�شرفاء ،نائب الرئي�س ،وه�شام خالد ملك ،و�ضاعن حممد الهاملي ،وخالد
عبداهلل القبي�سي ،ومن�صور حممد املال ،وكاي �إيريك ريالندر.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سوق �أبوظبي العاملي منذ انطالقه يف عام ،2015
ر�سخ مكانته على خارطة حماور الأعمال الدولية ليكون واحدا من املراكز
املالية الرائدة عامليا ،وخالل هذه الفرتة ظل يحقق قفزات نوعية �أقوى
يوما بعد يوم حتى يومنا هذا.
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�شرق �آ�سيا نه�ض ًة كبري ًة يف العقود الأخرية ،مكنتها من
�أن ت�صبح قوة اقت�صادية ومالية يف حد ذاتها .وحتافظ
املنطقة على هذا الزخم وت�سخره يف خطط التعايف من
ت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة كوفيد ،19-ح�ي��ث نتطلع للتعاون
يف تر�سيخ رك��ائ��ز م�سرية النمو االق�ت���ص��ادي ».و�أ�ضاف
قائ ًال“ :يُ�شكل املنتدى العاملي للأعمال ل��دول الآ�سيان
من�صة ف��ري��دة ل��رج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين تتيح لهم
اللقاء والتوا�صل مع نظرائهم الإماراتيني ،حيث �سيتم
مناق�شة �أه��م موا�ضيع ال�ساعة يف امل�شهد االقت�صادي
ك�سال�سل ال�ت��وري��د والتوظيف الأم�ث��ل للتكنولوجيا يف
خدمة الأه��داف االقت�صادية والأم��ن الغذائي والطاقة
املتجددة.
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032708
تنازل /بيع
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032725
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /سلمى �سامل مبارك باحلوي�صل اجلابري  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  - %100يف الرخ�صة امل�سماه
(مطعم ق�صر املندي) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)615813إىل ال�سيد  /نا�صر عبداهلل على احمد املن�صوري  -اجلن�سية االمارات ،
تعديالت �أخرى :تغري اال�سم التجاري من مطعم ق�صر املندي اىل مطعم �شاطئ ح�ضرموت
للمندي .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /نقيب �سيد فقري – اجلن�سية� :أفغان�ستان – يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /حبیب جان ن�سیم
خان  -اجلن�سية�:أفغان�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (ال�سيوح خلياطه املالب�س الرجاليه)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)768456
تعديالت �أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
 207/2021/8485تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/البنا للهند�سة �ش.ذ.م.م ب�صفتها ال�شركة م�صدرة ال�شيكات
 جمهول حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/ارو كن�سلتينج م.م.ح
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )842732درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 207/2021/8307تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/جي كيه بي ملقاوالت البناء ���ش.ذ.م.م  -2برييكاروبان
جاناباتي بن برييكاروبان  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد عي�سى عبدالرزاق عبدالكرمي كلنرت
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )294515درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 8530/2021تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ا�سكا للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد حممد خمي�س اجلافله احلمريي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )149816823.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6283/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3089جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1465447.46درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات  -ت044266024:
 متحرك� - 0502429874:ص.ب - 118385:الرقم املكاين1842279152:وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  -1 :امام ف�ضيله بن �سودهادى � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة
يف منطقة برج خليفه  -برقم ار�ض  - 201رقم الوحدات  - 2504ا�سم املبنى�:ساوث ريدج /2وذلك
وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7145/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/2926أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )120553.4درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بابال �شودري
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى
ا�سا�س � -شقة 214
املطلوب �إعالنه  -1 :راجيب خا�ستاجري �سوابان كومار خا�ستاجري � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )120553.4درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8548/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/2578أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )16698.8درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :االمارات ايكا ملواد البناء ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى
ا�سا�س � -شقة  - 504م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
املطلوب �إعالنه � -1 :سجنات�شر بولز � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )16698.80درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7964/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/4911أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )153071.25درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صنع فوج للحديد ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االعمال  -مبنى اوبروي تاور -
العا�شر 1002
املطلوب �إعالنه  -1 :ارار تي املقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )153071.25درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 207/2021/8704تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة العارف للمقاوالت  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة ازبا  -فرع دبي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )234273.75درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1720/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  616/2021مدين جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )175448درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :زين الدين كوناري حممد
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -الغوير  -ال�شارقة � -شارع الزهراء  -مبنى داما�س
 �شقة الـــ  15مكتب  - 1546بجوار دوار الربيداملطلوب �إعالنه  -1 :عبداحل�سني احمد يو�سف كاظم � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )175448.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ  -ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1422/2021/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  466/2021مدين كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )459745درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حممد تركي اجلا�سم � -سوري اجلن�سية ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته الويل الطبيعي
عن القا�صر (عقاب وليد اجلا�سم) وب�صفته من ورثة املتوفى  /وليد حممد تركي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بناية ا�سا�س  -بجانب
م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  -مكتب 504
املطلوب �إعالنه  -1 :فايز حممد فايز كوك�ش � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )459745درهم 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

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
يف الق�ضية رقم  477/2021جتاري م�صارف جزئي
املرفوعة من  :م�صرف الإم��ارات اال�سالمي م�ساهمة عامة/م�صرف دبي ���ش.م.ع ,
بوكالة:ليفة بن هويدن الكتبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية � ,ضد املدعي عليهم
 -1 :البريت ليونارد دوجال�س  -2ناومي دوجال�س  ,باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي
االبتدائية امل�ؤرخ يف  2021/11/9واملت�ضمن تكليفي خبريا يف الق�ضية املذكورة اعاله
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية املذكورة يوم االربعاء املوافق
 2021/11/17ال�ساعة  12.00ظهرا ,على �أن يلتزم املدعي عليه باالت�صال بهاتف
مكتب اخلبري العالمه باجراءات والآلية املتعبة لعقد االجتماع املراد عقده بالتاريخ
والتوقيت املبني اع�لاه  ...علما ان بيانات التوا�صل مع مكتب اخلبري هي:هاتف
رقم - 042999000:بريد الكرتوين. experts@alhilalcapital.ae:

اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()111

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مروة حممد حممد احمد ابو عطية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0004542أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه :مروة حممد حممد احمد ابو عطية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ� :أحمد بخيت علي بن عوي الكتبي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
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  115682درهم .
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

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1305ملك حممد عبدال�سميع عثمان  -بزن�س باي -
الهاتف - 045897971:الفاك�س000000:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أع�لاه لت�صفية جينهولد اند ديفلوب الدارة امل�شاريع �ش.ذ.م.م
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/8/15واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/8/15وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���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

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5397/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  2020/7309عمايل جزئي ,
ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدره ( )194708.7درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :احت�شام الدين حممد
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -بجوار  sibنف�س
بناية مطعم ام ح�سن  -بناية ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة االمارات لالغذية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )194708.70درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كوري ويليام غلني ماريون �شريك
ومدير االوىل �شركة الغيوم الزرقاء ملقاوالت البناء ذ.م.م وميثلها حممد نويد يون�س
اخطار دفع يف الق�ضية رقم � / SHCEXCIPROB2021 /0000070إ�شكال يف التنفيذ

اىل املحكوم عليه :كوري ويليام غلني ماريون �شريك ومدير االوىل
العنوان:املنطقة احلرة باحلمرية املرحلة الثانية ال�شارقة االمارات العربية املتحدة -
�صندوق بريد رقم - 42093:هاتف 97165134777
بريد الكرتوينcory@topoilfield.com:
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دوائر التنفيذ الثالثة حمكمة ال�شارقة
االحتادية �صباح يوم االربعاء املوافق  2021/11/17ال�ساعة  09:30لتقدمي ما لديكم
من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن
املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان  :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل  -ديرة  -هور العنز -
الهاتف - 042389721:الفاك�س042389722:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية �إك�سوفا وارجنتون فاير ميدل اي�ست ذ.م.م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/17وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/10/17وعلى 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

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

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

ا�سم ال�شركة  :جينهولد اند ديفلوب الدارة امل�شاريع �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  - 1311ملك في�شال بوري  -اخلليج التجاري  -بردبي .ال�شكل
القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 821631 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1381242 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/8/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/15
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ال�شرق االو�سط
لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  1305ملك حممد عبدال�سميع عثمان -
بزن�س باي  -الهاتف - 045897971:الفاك�س,000000:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1259/2020/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم باداء مبلغ وقدره ( )127.359.92درهم مائة و�سبعة وع�شرون الف
وثالثمائة وت�سعة وخم�سون درهم واثنان وت�سعون فل�سا  -ومبلغ وقدره ( )20.000درهم تعوي�ض والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق واالمتناع عن دفع االق�ساط وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -رقم مكاين - 2609288186:برج بوليفارد بالزا  - 2مكتب رقم
 - 1903رقم الفاك�س� - 042277767:صندوق بريد 26011:دبي
املطلوب �إعالنهما  -1 :عبداهلل حممد عقيل خن�شاء ب�صفته مالك واملمثل القانوين مل�ؤ�س�سة املدينة اجلميلة لالعمال الفنية
والتظيف  -2م�ؤ�س�سة املدينة اجلميلة لالعمال الفنية والتظيف  -م�ؤ�س�سة فردية رخ�صة جتارية � 755896صادرة من اقت�صادية
دبي �شهرتها م�ؤ�س�سة املدينة اجلميلة لالعمال الفنية والتنظيف  -م�ؤ�س�سة فردية � -صفتهما  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/7:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك
ر�أ���س اخليمة الوطني ���ش.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل ب��اداء مبلغ وق��دره ( )127.359.92درهم
اماراتي مائة و�سبعة وع�شرون الف وثالثمائة وت�سعة وخم�سون درهم واثنان وت�سعون فل�س  ,والفائدة بواقع  %5من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/3/8وحتى مت��ام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

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

ا�سم ال�شركة � :إك�سوفا وارجنتون فاير ميدل اي�ست ذ.م.م
ال�ع�ن��وان  :حم��ل ملك ال�شيخ عمر عبيد امل��اج��د  -ال��رم��ول .ال�شكل القانون:ذات
م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 601361 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1017167 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2021/10/17واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/17
وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اجلريودي
للتدقيق واملحا�سبة العنوان  :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل  -ديرة
 هور العنز  -ال�ه��ات��ف - 042389721:الفاك�س,042389722:م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ام بي �سي ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  501ملك مايور باترا  -بردبي  -اخلليج التجاري -
الهاتف - 045521328:الفاك�س045521352:
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية تروفيما لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/3وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/3وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���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

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7082/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 4151/2021أمر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )37599.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :مهدي مو�سى �شبري مو�سي
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش اخلان  -مبنى
ا�سا�س � -شقة 504
املطلوب �إعالنه  -1 :ناذييكوى احمد عبدول �سبحان عبدول عزيز � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )37599.2درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ
 ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالةعدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1302/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :ال ��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق ��دره ( )712.911.57دره��م ومبلغ
( )178.999دره��م كتعوي�ض عن الت�أخري يف �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها بواقع  %9فائدة
قانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبالغ وحتى ال�سداد التام والزامها الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .
املدعي:دبي بريكا�ست �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -جبل علي ال�صناعية  - 3م�صنع رقم  - 03م�صنع ملك عقارات حكومة دبي  -متفرع من
طريق جبل علي لهباب  -هاتف رقم  - 048802671فاك�س رقم048802159:
بريد الكرتوين - info@dubaiprecast.ae:وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/27:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /دبي بريكا�ست ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )712911.57درهم
وفائدته بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15
يف الدعوى 2021/3070

املقامة من:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
�ضد ال���س��ادة -1:املهريي لتجارة ال��زي��وت امل�ستعملة  -2حمد املهريي
لتجميع زيوت التزليق امل�ستعملة  -3الهدف ل�صناعة ال�شحوم وزيوت
التزليق  -4حمد خلفان عبدالرحمن امل�ه�يري  -5عبداملجيد �سليم
عبداملجيد  -6حممد عبداملجيد �سليم  ,يرجى التكرم بح�ضور اجتماع
اخل�برة املرئي عن بعد املقرر يف مت��ام ال�ساعة الثالثة من بعد ظهر
يوم االربعاء امل��واف��ق 2021/11/17:ويرجى التوا�صل مع اخلبري عرب
الربيد االلكرتوين. muawia12@hotmail.com:

اخلبري امل�صريف

معاوية ال�سيد العو�ض

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13392بتاريخ 2021/11/15

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

ا�سم ال�شركة  :تروفيما لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب  142ملك يوربني بزن�س �سنرت  -جممع دبي لال�ستثمار  .1ال�شكل
ال �ق��ان��ون:ذات م�سئولية حم ��دودة رق��م ال��رخ���ص��ة 715016 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  1142119 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/3وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ام
بي �سي ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  501ملك مايور باترا  -بردبي -
اخلليج التجاري  -الهاتف - 045521328:الفاك�س,045521352:م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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البي�ض م��ن اه��م االغ��ذي��ة التي يجب الإن��ت��ظ��ام عليها يف
فرتة �إتباع نظام حمية ،النه يحتوي علي كمية كبرية من
الربوتينات والغنا�صر الغذائية الأخرى وهو يقدر على ملئ
املعدة وال�شبع ل�ساعات طويلة كما انه منخف�ض ال�سعرات
احلرارية وال يت�سبب يف زيادة الوزن �أبدا.البي�ض ي�ساعد علي
رفع معدل الأي�ض يف اجل�سم عن الطبيعي كما انه ي�ستطيع ان
يت�شكل يف اكرث من ع�شرات الو�صفات امل�شبعة وذات النكهة
املميزة خ�صو�صا يف حالة التخل�ص من الأوزان الزائدة.

اجلوز يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ويخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول
وج ��دت درا� �س��ة �أن �إ� �ض��اف��ة ن���ص��ف ك ��وب م��ن اجل ��وز �إىل
نظامك ال�غ��ذائ��ي اليومي ميكن �أن يخف�ض م�ستويات
ال �ك��ول �ي �� �س�ترول ب �ح��وايل  8.5%وي �ق �ل��ل م��ن خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
وق ��ام ال�ب��اح�ث��ون م��ن م�ست�شفى كلينيك دي بر�شلونة
بتجنيد  628بالغا وو��ض��ع ن�صفهم على نظام غذائي
يت�ضمن ا�ستهالك اجلوز يوميا.
وبعد ع��ام�ين ،وج��د الفريق �أن ال��ذي��ن يتناولون اجلوز
ان�خ�ف����ض ل��دي�ه��م م��ا ي���س�م��ى مب���س�ت��وي��ات كولي�سرتول
الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة (.)LDL
وترتبط امل�ستويات العالية من كولي�سرتول الربوتني
ال��ده�ن��ي منخف�ض ال�ك�ث��اف��ة ،ال�ت��ي يطلق عليها �أحيانا
"الكولي�سرتول ال�ضار" ،بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال�سكتة الدماغية.
والح��ظ امل���ش��ارك��ون يف ال��درا� �س��ة ،ال��ذي��ن ت�ن��اول��وا اجلوز
يوميا ،انخفا�ضا يف �إجمايل عدد جزيئات "الكولي�سرتول
ال�ضار" يف دمائهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،عدد جزيئات
"الكولي�سرتول ال�ضار" ال�صغرية.
ووف �ق��ا جل�م�ع�ي��ة ال �ق �ل��ب الأم��ري �ك �ي��ة ،ف � ��إن اجل� ��وز غني
ب�أحما�ض �أوم�ي�غ��ا  3الدهنية ،وهي
ده��ون �صحية للقلب ت�شتهر
بوجودها يف الأ�سماك
الزيتية.

وق��ال م��ؤل��ف ال��ورق��ة وخبري التغذية �إميليو رو���س من
م�ست�شفى كلينيك دي بر�شلونة يف �إ�سبانيا�" :أظهرت
الدرا�سات ال�سابقة �أن املك�سرات ب�شكل عام ،واجل��وز على
وج��ه اخل�صو�ص ،ترتبط بانخفا�ض م�ع��دالت الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية''.
و�أحد الأ�سباب هو �أنها تخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول
ال�ضار ،والآن لدينا �سبب �آخر� :إنها حت�سن جودة جزيئات
الكولي�سرتول ال�ضار.
وت�أتي جزيئات كولي�سرتول الربوتني الدهني منخف�ض
الكثافة ب�أحجام خمتلفة .و�أظهرت الأبحاث �أن جزيئات
هذا الكولي�سرتول ال�صغرية والكثيفة ترتبط يف الغالب
بت�صلب ال�شرايني �أو اللويحات �أو الرت�سبات الدهنية
التي ترتاكم يف ال�شرايني.
وت�ت�ج��اوز ال��درا� �س��ة احل��دي�ث��ة م�ستويات الكولي�سرتول
ال�ضار للح�صول على �صورة كاملة جلميع الربوتينات
الدهنية وت��أث�ير ت�ن��اول اجل��وز يوميا على قدرتها على
حت���س�ين خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب والأوعية
الدموية.
وحلل الدكتور رو�س وزمال�ؤه بيانات  628من البالغني
الأ�صحاء ،ترتاوح

�أع �م��ار ك��ل منهم ب�ين  63و 79ع��ام��ا ،يقيمون �إم ��ا يف
بر�شلونة ب�إ�سبانيا� ،أو يف لوما ليندا بكاليفورنيا.
ومت تق�سيم امل���ش��ارك�ين �إىل جمموعتني ،حيث �أ�ضافت
املجموعة الأوىل ن�صف ك��وب م��ن اجل��وز �إىل نظامهم
الغذائي اليومي ،بينما امتنع الآخرون عن تناول �أي من
املك�سرات.
وب�ع��د ع��ام�ين ،اخ�ت�بر الفريق م�ستويات الكولي�سرتول
ل��دى ك��ل م���ش��ارك� ،إىل جانب حتليل ت��رك�ي��زات و�أحجام
الربوتينات الدهنية لديهم للبحث عن ال�سمات املعروفة
بارتباطها بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
ووجد الباحثون �أن امل�شاركني يف جمموعة تناول اجلوز
انتهى بهم الأمر مب�ستويات منخف�ضة من الكولي�سرتول
ال���ض��ار يف نهاية ف�ترة ال��درا� �س��ة ،مبتو�سط  4.3م��غ /
دي�سيلرت.ويف الوقت نف�سه ،مت تخفي�ض الكولي�سرتول
الكلي مبتو�سط  8.5مغ  /دي�سيلرت.
ووج��د الباحثون �أن ا�ستهالك اجل��وز يرتبط بانخفا�ض
بن�سبة  4.3%يف العدد الإجمايل جلزيئات الكولي�سرتول
ال�ضار وجزيئات الكولي�سرتول ال�ضار ال�صغرية بن�سبة
 ،6.1%وك�ل�ا ال�ت�غ�يري��ن املعروفني
مرتبطان بانخفا�ض خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،وج ��د الفريق
�أن ال �ب�روت �ي�ن الدهني
م� � � �ت � � ��و�� � � �س � � ��ط
ال� � � �ك� � � �ث � � ��اف � � ��ة،
انخف�ض �أي�ضا
يف جمموعة
اجلوز.
والح � � ��ظ ال� �ب ��اح� �ث ��ون،
لأ�� �س� �ب ��اب مل تت�ضح
ب � �ع� ��د� ،أن ت� �غ�ي�رات
ال � �ك� ��ول � �ي � �� � �س �ت�رول
ال�ضار يف جمموعة
اجل� � � � � ��وز تختلف
ح�سب اجلن�س.
وب � � � �ل � � ��غ م � �ت� ��و� � �س� ��ط
االن � � �خ � � �ف � ��ا� � ��ض عند
ال��رج��ال  ،7.9%بينما
كان  2.6%لدى الن�ساء.
وقال الدكتور رو�س" :يف حني �أن
هذا ال ميثل انخفا�ضا هائال يف ن�سبة
الكولي�سرتول ال�ضار ،من املهم مالحظة
�أنه يف بداية الدرا�سة كان جميع امل�شاركني لدينا
يتمتعون ب�صحة جيدة ،وخالني من الأمرا�ض غري
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املعدية الرئي�سية".
وم��ع ذل ��ك ،ك�م��ا هو
متوقع يف ال�سكان
امل�سنني ،مت عالج
م � ��ا ي � �ق� ��رب من
 50%م� ��ن
امل �� �ش��ارك�ي�ن من
ارت � �ف� ��اع �ضغط
ال� � ��دم وارت � �ف� ��اع
كولي�سرتول الدم.
وب � � �ف � � �� � � �ض� � ��ل ال� � � �ع� �ل ��اج
بال�ستاتني بن�سبة  ،32%كان
م�ت��و��س��ط م���س�ت��وي��ات الكولي�سرتول
جل�م�ي��ع الأ� �ش �خ��ا���ص يف ال��درا� �س��ة طبيعيا.
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل��أف ��راد ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ارتفاع
كل ي��وم طريقة ب�سيطة لتعزيز �صحة القلب والأوعية
م���س�ت��وي��ات ال �ك��ول �ي �� �س�ترول يف ال � ��دم ،ق��د ي �ك��ون خف�ض الدموية".
الكولي�سرتول ال�ضار بعد اتباع نظام غذائي غني باجلوز ومت ن �� �ش ��ر ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ك ��ام� �ل ��ة ل� �ل ��درا�� �س ��ة يف جملة
�أكرب بكثري.وتابع الباحثون�" :إن تناول حفنة من اجلوز .Circulation

هل تعاين من دهون البطن؟

مكونات عليك تناولها يف "كل وجبة"
تزيد الدهون احل�شوية ،املعروفة �أي�ضا با�سم دهون البطن ،من خطر الإ�صابة
مب�ضاعفات مزمنة لأنها تكمن بالقرب من الأع�ضاء احليوية.
وهناك بع�ض املبادئ الغذائية العامة التي يجب مراعاتها .فعاال لأن الربوتني يجعلك ت�شعر بال�شبع لفرتة �أطول،
وين�صح " :Holland and Barrettت�أكد من �أن كما ي�شرح موقع "بوبا" .ل��ذا� ،إذا قمت بت�ضمني م�صدر
ك��ل وج�ب��ة مليئة بالفواكه واخل���ض��روات ال�ط��ازج��ة� ،إىل قليل من الربوتني ،مثل الدجاج الأبي�ض منزوع اجللد ،يف
وجباتك ،فقد جتد �أنك ل�ست جائعا ،وبالتايل ت�أكل �أقل.
جانب الكثري من الربوتينات اخلالية من الدهون".
وت�شمل امل�صادر اجليدة� :صدور الدجاج والتونة واملاكريل
ويعترب تناول الربوتينات اخلالية من ال��ده��ون تدخال وال�سلمون والبي�ض واحلليب والعد�س الأحمر واحلم�ص

و�أظهرت الدرا�سات �أنه ميكنك امل�ساعدة يف تقليم الدهون الهوائية (مثل امل�شي ال�سريع) ومتارين القوة (ممار�سة
واخلبز البني واملك�سرات وفول ال�صويا.
وي�ضيف "بوبا"" :تذكر �أن ج��زءا من ال�بروت�ين بحجم احل���ش��وي��ة �أو م�ن��ع من��وه��ا م��ن خ�ل�ال ك��ل م��ن الأن�شطة التمارين برفع الأوزان).
راحة يدك تقريبا".
ووف�ق��ا ل�ه��ارف��ارد هيلث ،ف ��إن ا��س�ت�ب��دال ال��ده��ون امل�شبعة
والدهون غري امل�شبعة بدهون متعددة غري م�شبعة ميكن
�أن ي�ساعد �أي�ضا.
و ُت�ع��رف ال��ده��ون امل�شبعة ب�أنها ن��وع ال��ده��ون امل��وج��ودة يف
ال��زب��دة وال�سمن واللحوم الدهنية واجل�بن .ووفقا ملايو
كلينك ،تعترب الدهون املتحولة �أ�سو�أ �أنواع الدهون التي
ميكنك تناولها.
وع�ل��ى عك�س ال��ده��ون ال�غ��ذائ�ي��ة الأخ� ��رى ،ف� ��إن الدهون
امل �ت �ح��ول��ة  -وت���س�م��ى �أي �� �ض��ا الأح �م��ا���ض ال��ده �ن �ي��ة غري
امل�شبعة  -ترفع الكولي�سرتول "ال�ضار" وتخف�ض �أي�ضا
الكولي�سرتول "اجليد".
ويلت�صق الكولي�سرتول "ال�ضار" ،امل�ع��روف �أي�ضا با�سم
كولي�سرتول الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة ،بداخل
ال�شرايني ،ما يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
وي �ق��اوم ك��ول�ي���س�ترول ال�بروت�ين ال��ده�ن��ي ع��ايل الكثافة
( )HDLالآث��ار ال�ضارة للكولي�سرتول ال�سيئ ،لذا من
ال�ضروري تقليل الأول وزيادة الأخري.
كما �أن املكون الرئي�سي الآخ��ر لتقليل الدهون احل�شوية
هو ممار�سة الن�شاط البدين املنتظم.
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ختام �أكرب معر�ض للكتاب يف العامل

ال�شارقة الدويل للكتاب  40يعلن مرحلة جديدة ونوعية للثقافة وي�ست�ضيف  1.69مليون زائر من  109جن�سيات

�أحمد العامري :نبارك حلاكم ال�شارقة ونهنئه
بنجاح رهانه ف�أمة اقر�أ تقر�أ وتبدع وتن�شر وتبتكر

خبرياً من  20مكتبة وطنية من �أوروبا
و�أم��ري �ك��ا ال�شمالية و�إف��ري�ق�ي��ا وال�شرق
الأو�سط ،حيث �أقيمت على مدار يومني،
حتت �شعار “احل�ضور ،التفاعل ،الت�أثري،
والتعاون” ،بال�شراكة مع جمعية املكتبات
الأمريكية.

و�آالف زاروا امل�ع��ر���ض م��ا ب�ين � 3إىل 7
م� ��رات ،و�أك� ��د امل�ع��ر���ض م��رك��زي��ة دوره يف
الثقافة العربية والعاملية بعدد جن�سيات
زواره� ،إذ ا�ستقبل زواراً من  109جن�سية،
ت�صدرتها دول��ة الإم��ارات ،ومنها :الهند،
وم���ص��ر ،و� �س��وري��ا ،والأردن ،وباك�ستان،
وال� �ع ��راق ،وال�ف�ل�ب�ين ،وامل �غ��رب ،وتون�س،
واملغرب ،وال�سودان ،واجلزائر ،و�إيطاليا،
وفرن�سا ،و�أمل��ان�ي��ا ،وال��دمن��ارك ،والنم�سا،
و�أمريكا ،وكندا ،وغريها من الدول.
وج�م��ع امل�ع��ر���ض ،ال��ذي احتفى بالروائي
الكويتي طالب الرفاعي� ،شخ�صية العام
الثقافية ،جن��وم الأدب وال�ف��ن والإع�ل�ام
من خمتلف �أنحاء العامل ،حيث ا�ست�ضاف
الأدي� ��ب ال �ت �ن��زاين ال�بري �ط��اين احلا�صل
هذا العام على جائزة نوبل ل�ل�آداب ،عبد
ال��رزاق قرنح ،يف �أول م�شاركة دولية له،
والإع�لام��ي الكوميدي اجلنوب �إفريقي
ت��ري �ف��ور ن � ��واه ،وم� ��ؤل ��ف ال �ك �ت��اب الأك�ث�ر
م�ب�ي�ع�اً( ،ال���س�ع��ي وراء ال���س�ع��ادة) كري�س
غ��اردن��ر ،وال��روائ��ي الفرن�سي اجلزائري
يا�سمينة خ�ضرا ،والكاتب وامل��ؤث��ر جاي
�شيتي ،و�أميتاف غو�ش ،وت�شيتان بهاجات،
واملخرتعة ال�صغرية جيتاجنايل راو.
ك �م��ا ج �م��ع امل �ع��ر���ض �أب � ��رز جن� ��وم الأدب
ال �ع��رب��ي والإم� ��ارات� ��ي ،ح�ي��ث ا�ست�ضاف،
ال ��روائ � �ي ��ة م �ي �� �س��ون � �ص �ق��ر القا�سمي،
وال���ش��اع��ر وال ��روائ ��ي ��س�ل�ط��ان العميمي،
وال �� �ش��اع��ر حم �م��د ال�ب�ري �ك ��ي ،والكاتبة
�أ�سماء الزرعوين ،والروائية رمي الكمايل،
وال�شاعرة �شيخة املطريي ،والأديبة �أحالم
م�ستغامني ،والفنان وال�شاعر خالد عبد
الرحمن ،وال�شاعر ه�شام اجل��خ ،والفنان
حممد �صبحي ،وال�شاعر في�صل العدواين،

 546ن��ا���ش��ر ًا ووك��ي� ً
لا �أدب��ي � ًا و35
متحدث ًا يف «م�ؤمتر النا�شرين»
و�شهد املعر�ض انطالق فعاليات الدورة
ال �ـ  11م��ن “م�ؤمتر النا�شرين” الذي
نظمته هيئة ال�شارقة للكتاب ه��ذا العام
بالتعاون مع االحت��اد ال��دويل للنا�شرين،
خ��ول��ة امل��ج��ي��ن��ي :امل��ع��ر���ض يتطلع يف مركز �إك�سبو ال�شارقة ،مب�شاركة 546
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح��ات ن��ا��ش��راً ووك�ي� ً
لا �أدب �ي �اً و 35متحدثاً من
خمتلف �أنحاء العامل.
والطموحات
من جانبها �أك��دت خولة املجيني ،من�سق
ع��ام م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب� 500 ،أم�ي�ن مكتبة وخ��ب�ير دويل
�أن املعر�ض حقق بنجاح دورت��ه الأربعني من جميع �أنحاء العامل يف “م�ؤمتر
واح ��دة م��ن �أه��داف��ه امل��رك��زي��ة يف ت�صدر املكتبات»
م�ع��ار���ض ال�ك�ت��ب ال�ع��امل�ي��ة ،و�أو� �ض �ح��ت �أن وج�م��ع امل�ع��ر���ض ع�ل��ى ه��ام����ش فعالياته،
املعر�ض يعزز عاماً بعد �آخر مركزيته يف �أك�ثر من � 500أم�ين مكتبة وخبري من
ق�ي��ادة ��س��وق الن�شر يف املنطقة والعامل ،جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،يف ال��دورة الثامنة
وي �ف �ت��ح جم� ��االت وف��ر���ص ج��دي��دة �أم ��ام م��ن “م�ؤمتر املكتبات” ،ال�ت��ي نظمتها
النا�شرين يف املنطقة ونظرائهم يف العامل “هيئة ال�شارقة للكتاب” بالتعاون مع
جمعية املكتبات الأمريكية ،وناق�شت فيه
�أجمع.
“يج�سد جن ��اح امل �ع��ر���ض هذا االجت��اه��ات والتقنيات اجل��دي��دة يف �إدارة
وق ��ال ��ت:
ّ
العام م�ستوى وعي والتزام زوار املعر�ض املكتبات ،وتعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون على
والنا�شرين وامل�شاركني ،وبحجم �إقبالهم م�ستوى تو�سيع قواعد البيانات ،وتنمية
ع �ل��ى جم �م��ل ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي نظمها امل � �ه ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة ،وت �ط��وي��ر خدمات
املعر�ض يف دورته الأربعني” ،الفت ًة �إىل �أن جديدة للمجتمعات املحلية.
املعر�ض يجدد مع ختام فعاليته االلتزام ي�شار �إىل �أن الدورة الأربعني من املعر�ض،
بر�ؤيته ،وخططه ،ويتح�ضر يف الأعوام جاءت برعاية من وبال�شراكة مع :الراعي
امل�ق�ب�ل��ة لتحقيق م��زي��د م��ن النجاحات الر�سمي� ،شركة الإم ��ارات لالت�صاالت؛
وال �� �ش��ري��ك الإع�ل�ام ��ي ال��ر� �س �م��ي ،هيئة
والطموحات.
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون؛ وال�شريك
���ش��ه��د لأول م���رة «ق��م��ة املكتبات الإع�لام��ي ،م�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم؛
وال�شريك اال�سرتاتيجي ،مركز �إك�سبو
الوطنية»
و� �ش �ه��د امل� �ع ��ر� ��ض ل �ل �م��رة الأوىل منذ ال �� �ش��ارق��ة؛ وال �� �ش��ري��ك ال���ص�ح�ف��ي  -دار
ان� �ط�ل�اق ��ه يف ال � �ع ��ام  ،1982تنظيم اخل �ل �ي��ج؛ وال ��راع ��ي الإع�ل�ام ��ي – قناة
“قمة املكتبات الوطنية” ،مب�شاركة  50العربية.

•• ال�شارقة-الفجر:

بت�سجيل ت��اري��خ م�ن�ج��ز ج��دي��د للثقافة
الإم��ارات �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ،و�إع�لان��ه املعر�ض
الأكرب يف العامل على م�ستوى بيع و�شراء
ح �ق��وق ال �ن �� �ش��ر ل �ل �ع��ام � ،2021أ�سدل
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ال�ستار
على فعاليات دورت��ه ال�ـ  40التي �أقيمت
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن  13 – 3نوفمرب
اجل ��اري ،حت��ت �شعار (ه �ن��ا ..ل��ك كتاب)،
م���س�ت���ض�ي�ف�اً 1,692,463زائراً من
 109جن�سية ،اجتمعوا على م��دار 11
ي��وم �اً مل�ت��اب�ع��ة ج��دي��د �إ�� �ص ��دارات 1632
نا�شراً من خمتلف �أنحاء العامل.
 % 51.9من زوار املعر�ض �إن��اث و
 48.1%من الذكور
وت ��وزع زوار امل�ع��ر���ض ال ��ذي اح�ت�ف��ى هذا
ال� �ع ��ام ،ب ��إ� �س �ب��ان �ي��ا � �ض �ي��ف � �ش��رف دورت� ��ه
الأرب� � �ع �ي��ن 51.9% ،م ��ن الإن � � � ��اث ،و
 48.1%من الذكور ، ،حيث زار املعر�ض
 1.3%من الفئة العمرية الأقل من 15
�سنة ،و 52.2%من الفئة العمرية بني
 16و�� 30س�ن��ة ،و %35.5م��ن الفئة
العمرية بني � 45 31-سنة ،و11.1%
من الفئة العمرية الأكرث من � 46سنة؛
ح�ي��ث ج��اء ح���ض��وره��م بن�سبة 90.2%
بت�سجيل م��ن �أر� ��ض امل�ع��ر���ض ،و9.8%
عرب املن�صات الرقمية.
� 20ألف �شخ�ص زاروا املعر�ض �أكرث
من  11مرة
وك�شفت �إح�صائيات املعر�ض �أن �أكرث من
� 20أل��ف �شخ�ص زاروا املعر�ض يومياً،

والكاتبة وم�صممة املجوهرات عزة فهمي ،ون��اق ����ش امل �ع��ر���ض مب �� �ش��ارك��ة  85كاتباً
فريق األداء الوطني
والدكتور مدحت العدل ،والكاتب وامل�ؤرخ ومبدعاً من  22دولة� ،أحدث االجتاهات
للجمباز
مبهرا
الدمناركي
�رواي��ة ،والق�صة،
م�ستوى ال�
عرضا على
والدكتوريقدمالأدب�ي��ة
م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي النملة،
�أح�م��د ع �م��ارة ،وال��روائ��ي ج�لال برج�س ،وال� ��� �ش� �ع ��ر ،وراه� � � ��ن وت � ��اري � ��خ التجربة
وال��روائ��ي �سعود ال�سنعو�سي ،والروائي امل�سرحية العربية والعاملية ،كما جمع كبار
��ش�ك��ري امل �ب �خ��وت ،وغ�ي�ره��م م��ن الكتاب املرتجمني وامل�ح��رري��ن واملتخ�ص�صني يف
الإنتاج املعريف لبحث م�ستقبل الرتجمة
والإعالميني واملبدعني.
و�أث ��ره ��ا ع�ل��ى �إح � ��داث ن �ق�لات ن��وع�ي��ة يف
نظم  1000فعالية منها  440فعالية حراك �صناعة الكتاب يف املنطقة والعامل.
ثقافية ،و 355فعالية خم�ص�صة
�أحمد العامري :ما تبنيه الكتب ال
للطفل
وح� � ّول امل�ع��ر���ض م��رك��ز �إك���س�ب��و ال�شارقة ،تهدمه املتغريات وما حتمله العقول
على م��دار  11ي��وم�اً� ،إىل ف�ضاء مفتوح نراه يف بنيان الإن�سان والعمران
للمعرفة والتعليم والإب��داع والفن ،حيث وق��ال �سعادة �أحمد بن ركا�ض العامري،
ن �ظ��م �أك �ث�ر م��ن  1000ف �ع��ال �ي��ة ،منها رئي�س هيئة ال���ش��ارق��ة للكتاب“ :نبارك
 440فعالية ثقافية ،و 355فعالية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
خم�ص�صة للطفل ،و�شهد �أك�ثر من  80حممد بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
ع��ر��ض�اً ف�ن�ي�اً ل�ف��رق م�سرحية ،وعرو�ض الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ،جن��اح ال ��دورة الـ
�أداء م��ن �أوروب� ��ا و�آ��س�ي��ا و�إف��ري�ق�ي��ا ،وقدم  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
للمرة الأوىل يف ت��اري�خ��ه ،ب��ال�ت�ع��اون مع ون ��ؤك��د ل���س�م��وه� ،أن ره��ان��ه ع�ل��ى الكتاب
معر�ض بولونيا ال��دويل للكتاب“ ،ركن والثقافة �أثمر منجزات ومكت�سبات كبرية
الر�سامني” ليوفر للر�سامني وامل�صممني للثقافة الإماراتية والعربية ،و�أثبت �أن �أمة
وامل�خ��رج�ين فر�صة اال�ستفادة م��ن ور�ش اقر�أ تقر�أ ،وتبدع ،وتن�شر ،وتبتكر ،فاليوم
عمل وجل�سات تعليمية و�أخرى متخ�ص�صة بف�ضل ر�ؤية م�شروع ال�شارقة احل�ضاري،
وج�ه��ود �سموه وتوجيهاته ط��وال �أربعة
لعر�ض الأعمال وتقييمها.
ع�ق��ود ،ت�صدر معر�ض ال���ش��ارق��ة الدويل
ا�ست�ضاف 85كاتب ًا ومبدع ًا من  22للكتاب املعار�ض العاملية ،و�أ�صبح املعر�ض
الأك�ب�ر ع��امل�ي�اً ع�ل��ى م�ستوى ب�ي��ع و�شراء
دولة

حقوق الن�شر هذا العام».
و�أ�� �ض ��اف ال �ع��ام��ري“ :اليوم ال يختتم
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،فعاليات
دورته الـ  ،40و�إمنا يبد�أ مرحلة جديدة
ون��وع� ّي��ة م��ن احل ��راك ال�ث�ق��ايف الإماراتي
والعربي والعاملي ،يعلو فيها �صوت املثقف
والكاتب والأدي��ب ،وحت�ضر فيها الثقافة
العربية يف املكانة التي ت�ستحقها عاملياً،
وت�ن�ظ��ر �إىل م���س��اه�م� ٍة �أك �ب�ر م��ن عقول
�أب �ن��ائ �ه��ا ،وم �ب��دع �ي �ه��ا ،ت �ث�ري التجربة
الإن�سانية ،وتفتح م�سارات جديدة لتحقق
املجتمعات نه�ضتها ،وت�صل �إىل تطلعاتها
التنموية ال�شاملة واملن�شودة».
واع� �ت�ب�ر ال� �ع ��ام ��ري� ،أن ح �ج��م ال� � ��زوار،
والنا�شرين ،والكتاب ،الذين ح�ضروا يف
ال ��دورة الأرب �ع�ين م��ن معر�ض ال�شارقة،
يحمل ر�سائل كبرية ،لنا جميعاً ،م�ؤ�س�سات
و�أف��راداً ،ت�ؤكد �أن الأجيال اجلديدة على
ق��در الطموحات التي ن�صبوا �إليها ،و�أن
ما ننتظره من الكتاب ،يتج�سد على �أر�ض
ال��واق��ع م�ن�ج��زاتٍ ك �ب�ير ًة ،ووع �ي �اً وا�سعاً،
وحت�ضراً واعياً ،كما تثبت �أن ال�شارقة يف
قيادتها مل�شروع الثقافة العربية ،قدمت
من��وذج �اً لي�س يف املنطقة و�إمن ��ا للعامل
�أج�م��ع ،ي��ؤك��د �أن �أث��ر الثقافة را��س��خ ،و�أن
ما تبنيه الكتب ال تهدمه املتغريات ،وما
حتمله ال�ع�ق��ول ن ��راه يف ب�ن�ي��ان الإن�سان
والعمران.

يجيب على �س�ؤال كيف يخاطب العامل منطقتنا العربية �إعالمي ًا

الباحثة ندى �أحمد جابر تطلق كتابها اجلديد الإعالم الدويل والتوا�صل الثقايف يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة-الفجر:

�أط �ل �ق��ت ال �ك��ات �ب��ة وال �ب��اح �ث��ة يف الدرا�سات
الإعالمية ،الدكتورة ندى �أحمد جابر كتابها
اجل��دي��د ،ال �� �ص��ادر ع��ن دار ال�ك�ت��اب اجلامعي
يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،بعنوان
“الإعالم الدويل والتوا�صل الثقايف – الإعالم
ال��دويل املوجه للمنطقة العربية” وذل��ك يف
حفل توقيع �أقيم �ضمن فعاليات الدورة الـ 40
من “معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب».
وتتناول الباحثة يف كتابها الذي جاء من 21
ف�ص ً
ال موزعة على � 577صفحة من القطع
الكبري ،مو�ضوعاً ي�شغل ذهن القارئ واملهتم
بالإعالم ،وجتيب من خالله على �س�ؤال كبري
حول منهج و�أدوات وو�سائل الإع�لام املوجهة
ملخاطبة اجلمهور يف املنطقة العربية.

وت�ستعر�ض الكاتبة يف اجلزء الأول من كتابها
الأ��ش�ك��ال املختلفة لو�سائل الإع�ل�ام الدولية
املوجهة نحو اجلمهور ال�ع��رب��ي ،م��ن وكاالت
الأنباء وال�صحف والقنوات الف�ضائية واملواقع
الإلكرتونية� ،إىل ال�سينما و�أ�شهر الأفالم التي
تناولت بع�ض ال�شخ�صيات العربية التاريخية.
وتتطرق امل�ؤلفة يف اجل��زء الثاين من الكتاب
�إىل ت ��اري ��خ و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام ال ��دول �ي ��ة ،مبا
فيها ال�صحف والإذاع� ��ات التي تهتم ب�أخبار
املنطقة العربية ،وانتها ًء باجلزء الثالث من
الكتاب الذي اعتمدت فيه الكاتبة على املنهج
التحليلي لبحث م�لام��ح ال�ت��وا��ص��ل الثقايف
وم�ع��وق��ات��ه ،و�أث ��ر ظ�ه��ور الإن�ت�رن��ت وو�سائل
التوا�صل االجتماعي على ثقافة املجتمعات ،يف
�ضوء حتليل م�ؤ�شرات الفجوة الرقمية عرب ًيا
وغرب ًيا.

جل�سة حوارية بعنوان فكّر كالراهب

الكاتب وامل�ؤثر الربيطاين جاي �شيتي يك�شف جلمهور ال�شارقة الدويل للكتاب قوة الت�أمل وال�سالم الداخلي
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ضافت فعاليات ال ��دورة الأرب�ع�ين من
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،الكاتب
وامل ��ؤث��ر ال�بري �ط��اين ال���ش��اب ج��اي �شيتي،
�صاحب ك�ت��اب “ف ّكر كالراهب”؛ الكتاب
الأكرث مبيعاً يف نيويورك تاميز ،يف جل�سة
ح ��واري ��ة ،حت � �دّث خ�لال �ه��ا ح ��ول جتربته
وخ�ب�رت ��ه ال �ت��ي ا��س�ت�خ�ل���ص�ه��ا م ��ن حياته
ك��راه��ب ،وح��ول�ه��ا �إىل خ �ط��وات عملية يف
حياته اليومية� ،إىل جانب كيفية التغلب
على الأفكار ال�سلبية للو�صول �إىل ال�سالم
الداخلي مع الذات.
وع�ّب�رّ �شيتي خ�لال اجلل�سة ال�ت��ي �أدارتها
الإعالمية �سايل مو�سى ،عن مدى �سعادته
بوجوده يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،
موجهاً ال�شكر للقائمني عليه ،وم�شرياً �إىل
�أ ّن هذه �أول جل�سة له من نوعها ال�ستعرا�ض

كتابه اجلديد ،حيث بد�أها مبقطع تفاعلي
مع اجلمهور ح��ول التف ّكر والت�أمل ،طلب
منهم خالله �إغ�لاق �أعينهم يف حلظة من
التف ّكر والهدوء ،ومن ث ّم ا�ستح�ضار �أربعة
�أ�شياء ميكنهم مل�سها ،وثالثة �أ�شياء ميكنهم
�سماعها ،و�شيئني ميكنهم �ش ّمها ،و�شيء
واحد ميكنهم تذوقه ،ومن ثم تكرار جملة
“�أنا حيث ُوج�دّت ،يجب �أن �أكون” ،و�سط
تفاعل كبري م��ن احل���ض��ور ،قبل �أن يقوم
ب�ق��راءة ج��زء م��ن كتابه “فكر كالراهب”
ق��ائ� ً
لا“ :لأول م��رة �أق ��ر�أ ج ��زءاً م��ن كتاب
يف ح��دث مبا�شر وعلى من�صة جماهريية
كبرية ومميزة كهذه املن�صة».
وا�ستهل �شيتي اجلل�سة احلوارية باحلديث
ع��ن م ��دى ع���ش�ق��ه ،م�ن��ذ � �ص �غ��ره ،للذهاب
وامل �� �ش��ارك��ة يف ف�ع��ال�ي��ات م���ش��اب�ه��ة ملعر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،وه��ذه اللقاءات
امل�ت�ن��وع��ة ،ب�سبب �إدراك � ��ه حل�ج��م التطوّر

والفائدة التي �سيجنيها من وراء ذلك ،مثل
اللقاء بامل�س�ؤولني وامل�ؤثرين الذي و�صلوا
�إىل �أماكن متقدمة ،انطالقاً من الال�شيء،
حب
وهذا الأم��ر الذي قاده �إىل الوقوع يف ّ
الرهبنة ،والبدء بالتفكري بعقلية الراهب.
و�أ� �ض��اف“ :ثبت ب��ال��درا��س��ات العلمية �أ ّن
الأ� �ش �خ ��ا� ��ص ال ��ذي ��ن مي ��ار�� �س ��ون الت�أمل
والتفكر با�ستمرار ،ميلكون �أك�ثر العقول
��س�ع��ادة ،و�أف���ض�ل�ه��ا ت��رك�ي��زاً وه � ��دوءاً ،وهم
الأك�ث�ر �إن�ت��اج�ي��ة و�إب ��داع �اً يف احل �ي��اة ،لأ ّن
من�صب على عمل �شيء واحد يف
تركيزهم
ّ
اللحظة الواحدة ،وهم بكل ت�أكيد ي�شكلون
ن�سبة قليلة من الب�شر».
وحول �أحد الف�صول يف كتابه حتت عنوان
“من �أنا؟” قال �شيتي“ :تعريف النا�س
لذواتهم ينطلق من �أ ّن ال�شخ�ص ينظر �إىل
ذاته ح�سب ما يعتقد �أن الآخرين يرونه �أو
يظنونه ،فهو يربط بني تعريفه ال�شخ�صي

لنف�سه ،وم�شاعر الآخ��ري��ن جت��اه��ه ،وهذا
ب��اع�ت�ق��ادي �أم ��ر يف غ��اي��ة اخل �ط��ورة ،وغري
�صحي �إطالقاً ،ف�إ ّن تعريفك لذاتك يجب
�أن ينطلق من �شعورك جتاه نف�سك ،ولي�س
�شعور الآخرين �أو نظرتهم جتاهك».
وت �ط��رق �شيتي �إىل م�ق�ي��ا���س ال �ن �ج��اح من
وج�ه��ة ن�ظ��ره ال�شخ�صية ،م���ش�يراً �إىل �أ ّن
النجاح يتمثل يف اال�ستيقاظ ب��اك��راً ،ومن
ث��م ال�ق�ي��ام مب��ا حت� ّ�ب ،بال�شكل والطريقة
ال �ت��ي حت � ّ�ب ،الف �ت �اً �إىل وج ��ود ف ��رق كبري
بني النجاح وال�سعادة ،فالنجاح قد يجلب
امل �ت �ع��ة ح �ي��ال ذل� ��ك ،وال �� �س �ع��ادة ق��د جتلب
ال�سالم ،ولكن لي�س ك ّل ناجح �سعيد ،ولي�س
ك� ّل �سعيد ن��اج��ح ،وق��ال“ :الأ�صل �أن جتد
ه��دف��ك ومعنى وج ��ودك ،فهو لي�س �شيئاً
ثابتاً ،ولكن يتطوّر با�ستمرار ،ويتمثل يف
�أن تعرث على ما حت� ّ�ب ،وتوظفه يف خدمة
الآخرين».

و�أ��ض��اف �شيتي“ :يوجد ف��رق بني البحث
عن ما حتب ،وعن �سبب ح ّبك له ،ولذلك
ال بد �أن تفهم بعمق النوايا وراء حبك لهذا
ال���ش��يء ،مبعنى ه��ل حت��ب م��ا حت� ّ�ب لأجل
احل�صول على جائزة ما؟ �أم لأج��ل ال�شيء

ذات��ه؟ فتكرار ال�شيء ب��دون وج��ود غر�ض
وه��دف وا��ض��ح ،يقودنا �إىل امللل والروتني
القاتل ،وم��ن هنا تولد فكرة التدرب على
خدمة الآخرين».
وحول اخلوف من الف�شل �أو اخلوف كذلك

من النجاح� ،أ�شار �شيتي �إىل �أ ّن ذلك يقود
�إىل ال�شلل ،وع��دم الرغبة يف فعل ال�شيء
م��رة �أخ� ��رى ،ب�سبب ال��و��ص��ول �إىل قناعة
داخ �ل �ي��ة ب �ع��دم ج ��دوى ع�م��ل ال �� �ش��يء مرة
�أخرى لعدم تكرار التجربة الفا�شلة يف حال
كانت فا�شلة� ،أو اخلوف من عدم احل�صول
ع�ل��ى ذات ال � ّل��ذة �أو درج ��ة ال�ن�ج��اح يف حال
كانت التجربة الأوىل ناجحة ،الف�ت�اً �إىل
�أ ّن��ه ال بد من البحث عن م�صدر اخلوف،
لأ ّن ال�سبب اخلارجي للخوف لي�س هو ذات
ال�سبب احلقيقي.
وع�ّب�رّ �شيتي يف خ�ت��ام اجل�ل���س��ة ع��ن مدى
�إعجابه بالإ�سالم كدين يجمع بني اجلمال
وال�ث�ق��اف��ة ال�غ�ن� ّي��ة ،م���ش�يراً �إىل �أ ّن �إحدى
املقوالت التي ت�أثر بها ب�شدة يف حياته ،تلك
التي قالها ال�صحابي علي بن �أب��ي طالب
“لي�س ال��زه��د �أن ال مت�ل��ك ��ش�ي�ئ�اً ،ولكن
الزهد �أال ميلكك �شيء».
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�أحتفلت �شريين ر�ضا م�ؤخرا ب�أول عر�ض لفيلم قمر 14يف مهرجان
اجلونة ال�سينمائى حيث �شارك الفيلم يف املهرجان �ضمن برنامج
الأفالم خارج امل�سابقة الر�سمية وعربت �شريين عن �سعادتها ال�شديدة
بردود الأفعال الأيجابية التي تلقتها علي �شخ�صيتها بالفيلم حيث
قدمت دور �سيدة من ال�صم والبكم و�شاركت يف الفيلم بجانب الفنان
خالد النبوي.
لن �أ�شارك يف دراما رم�ضان 2022
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�شريين ر�ضا :واجهت �صعوبات خالل ت�صوير (قمر )14
ن�شاط فني
تعي�ش الفنانة �شريين ر�ضا هذه الفرتة حالة ن�شاط كبرية على م�ستوى
الأعمال ال�سينمائية امل�شاركة فيها هذه الفرتة ،حيث �إنها تقوم بت�صوير
� 3أعمال خمتلفة.
وقالت �شريين� ،إنها حتب امل�شاركة يف الأع�م��ال ال�سينمائية من �أجل
الظهور ب�أ�شكال درامية متعددة وبطرق خمتلفة ،وهو ما يجعلها حتب
املجال الفني على حد و�صفها.
وتابعت �شريين" :انتهى ال�شغف بالتمثيل والظهور
�أمام الكامريا وتقدمي �شيء جديد يف هذا الوقت
من املمكن �أن �أبتعد عن الفن ،لكنني �شغوفه
الآن ب�ت�ق��دمي امل��زي��د وامل��زي��د م��ن الأعمال
املختلفة واالدوار املختلفة ال�ت��ي جتعلني
�أ�شعر بحالة ر�ضاء كبرية لذلك".
خالد النبوي ممثل كبري
عربت الفنانة �شريين ر�ضا عن �سعادتها
باال�شرتاك يف فيلم "قمر "14املنتظر
ط��رح��ه للجمهور قريبا ،وحت��دي �دًا يف
دي�سمرب املقبل.
وع ��ن ت�ع��اون�ه��ا م��ع خ��ال��د ال�ن�ب��وي يف
العمل ،قالت �شريين :خالد ممثل
كبري و�أن ��ا �أح �ب��ه ،فهو ل��دي��ه �صوت
مميز وي�ستطيع �أن ينجح �أي عمل
ب�صوته ،فعندما ت�سمعه يقول �أي
��ش��يء ي�ج��ذب��ك ب�سهولة �شديدة
الية" .
وع� ��ن ه��واي �ت �ه��ا قالت":لدى
العديد من الهويات املختلفة
ال�ت��ي م��ن �ضمنها الريا�ضة
وق ��راءة الكتب والرويات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف � ��أن� ��ا من
حم �ب��ي ال � �ق ��راءة
الكثرية طوال
الوقت ،فهذا
ي�شعر ين
ب � �ح� ��ال� ��ة
م� � � � � � � � � ��ن

الإلهام الدائم".
وعن جديدها قالت" :لدى عمل �سينمائي �أقوم بتح�ضريه هذه الفرتة،
من املنتظر �أن يدخل ت�صويره قري ًبا عندما يكتمل باقي فريق عمله،
وهو عمل مييل �إىل الكوميديا ف�أنا من هواة الأعمال الكوميدية".
وع ��ن ج��ر�أت �ه��ا يف ب�ع����ض ال�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي �أدل� ��ت ب�ه��ا م ��ؤخ � ًرا قالت
�شريين":الكذب هو َمن يجعلك تخ�سر من حولك �أو تخ�سر جمهورك،
ل��ذا ف�أنا �صريحة يف �آرائ��ي دائ� ًم��ا ،و�س�أظل على ذل��ك النحو طوال
الوقت".
وتابعت �شريين (كل فريق العمل ذو قيمة متثيلة كبرية
ف�ه�ن��اك �أ��س�م��اء ج�ي��دة يف ال�ع�م��ل م�ث��ل خ��ال��د النبوي
و�أح�م��د مالك وغ�يره��م ،والتعاون مع الباجوري
ك ��ان مم�ت��ع ف�ه��و خم ��رج ��ش��اط��ر و� �ص��دي��ق عزيز
ويعلم جيدًا كيف تظهر الفنان الذي يعمل معه
ب�شكل جيد وب�أ�شكال متثيلية خمتلفة).
�صعوبات خالل ت�صوير
�أكدت الفنانة �شريين ر�ضا �أنها تنتظر عر�ض
فيلمها اجل��دي��د (ق �م��ر � )14أواخ � ��ر �شهر
دي�سمرب.
وقالت �شريين ر�ضا �إنها واجهت �صعوبات
جعلتها مرهقة خالل ت�صوير العمل يف
لبنان ،مثل درجة احلرارة املرتفعة.
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت( :مل ي� ��وج� ��د �صعوبات
ك�ث�يرة ت��ذك��ر يف م�شاهد ال�ع�م��ل نف�سه،
ل�ك��ن ال���ص�ع��وب��ات احل�ق�ي�ق�ي��ة ك��ان��ت وقت
ال �ت �� �ص��وي��ر ،ح �ي��ث ك��ان��ت درج� ��ة احل� ��رارة
م��رت�ف�ع��ة ل�ل�غ��اي��ة والأج � � ��واء ح � ��ارة ،وكنا
نرتدي مالب�س �شتوية ،لذا فاجلو احلار
كان مرهق للغاية).
وع��ن تعاونها مع ه��ادي الباجوري
وي��ا� �س �م�ين رئ �ي ����س ،ق ��ال ��ت( :كل
ف��ري��ق ال �ع �م��ل ذو ق�ي�م��ة متثيلة
ك �ب�يرة ف�ه�ن��اك �أ� �س �م��اء ج �ي��دة يف
العمل مثل خالد النبوي و�أحمد
م��ال��ك وغ�ي�ره ��م ،وال �ت �ع��اون مع
الباجوري كان ممتع فهو خمرج
�شاطر و�صديق عزيز ويعلم جيدًا
كيف تظهر ال�ف�ن��ان ال��ذي يعمل
معه ب�شكل جيد وب�أ�شكال متثيلية
خمتلفة).
وتابعت( :يا�سمني رئي�س بحبها وهي
فنانة ق��وي��ة ومتثيلها جميل للغاية،
وت �ع��اون��ا م ��ؤخ ��را ب �خ�لاف ال�ف�ي�ل��م يف
م�سل�سل " 60دقيقة" و�أع �ت �ق��د �أن
ال�ع�م��ل ن ��ال �إ�� �ش ��ادات ع ��دي ��دة ..لدي
ع �م��ل ��س�ي�ن�م��ائ��ي �أق� � ��وم بتح�ضريه
ه��ذه ال�ف�ترة ،من املنتظر �أن يدخل
ت�صويره قري ًبا عندما يكتمل باقي
ف��ري��ق ع �م �ل��ه ،وه ��و ع �م��ل مي �ي��ل �إىل

منة �شلبى :متحم�سة لعر�ض فيلم
(اجلرمية) مع �أحمد عز
قالت الفنانة منة �شلبي �إنها �سعيدة باختيارها يف جلنة
حتكيم الأف�ل�ام الروائية الطويلة مبهرجان اجلونة
ال�سينمائي يف دورته اخلام�سة.
و�أ�ضافت منة يف ت�صريحات �أنها مل تكن امل��رة الأوىل
التي تكون فيها ع�ضو جلنة حتكيم ف�سبق و�أن كانت
ع�ضو جلنة حتكيم يف مهرجانات دولية عديدة ،وهو
ما يجعل معايري االختيار بني الأف�لام امل�شاركة �أمرا
�سهال ،م�شرية �إىل �أن املعيار الأ�سا�سي واحلقيقي هو
اختيار العمل على �أ�سا�س ال�صورة والتمثيل والإخراج
والإن�ت��اج ،م��ؤك��دة �أنها تعترب �أن ه��ذه التجربة مفيدة
ومميزة ،وو�صفتها مثل (تلميذة لها كلمة).
وع��ن �أع�م��ال�ه��ا الفنية امل�ق�ب�ل��ة ،ق��ال��ت م�ن��ة �شلبي �إنها
متحم�سة لعر�ض فيلم “اجلرمية” مع الفنان �أحمد
عز والفنان ماجد الكدواين ،ومن �إخراج �شريف عرفة
وال� ��ذي ت�ع�ت�بره م��ن �أه ��م و�أق� ��وى امل�خ��رج�ين بالوقت
احلايل وتعترب ثاين جتربة لها معه ،م�ؤكدة �أنها تعترب
تعاونها معه �شرفا كبريا.

النجم ح�سن الرداد بجانب انتهائها من ت�صوير م�سل�سل  60دقيقة مع
الكوميديا ف�أنا من هواه االعمال الكوميدية).
وتدور �أحداث الفيلم ،يف �إطار اجتماعي رومان�سي من خالل  5حكايات املخرجة مرمي �أحمدي.
خمتلفة حول ليلة يكون فيها القمر ب��د ًرا ،وهو ما ي�ؤثر يف م�سار عدد و�أو��ض�ح��ت �أن�ه��ا ال حت��ب ت�صوير �أك�ث�ر م��ن عمل يف وق��ت واح��د ولكن
من ال�شخ�صيات داخل الفيلم وتتلخ�ص �أحداثه يف � 7ساعات فقط حلني ال �ظ��روف ه��ي ال��ذي و�ضعتها يف ذل��ك الأم ��ر حيث ت�ع��اق��دت علي اكرث
من عمل ومت ت�أجيلهم للتعاقد علي غريهم ومع بدء ت�صويرهم عادت
اختفاء القمر.
فيلم “قمر  ”14بطولة خالد النبوي� ،شريين ر�ضا� ،أحمد الفي�شاوي ،الأعمال امل�ؤجلة مرة �أخري.
يا�سمني رئي�س� ،سلوى حممد علي ،حممد عالء (جاميكا)� ،أحمد مالك ،ي�شار �إيل �أن �أخر �أعمال �شريين ر�ضا �شاركت ك�ضيفة �شرف يف م�سل�سل
بيومي ف��ؤاد ،مي الغيطي ،نرية ع��ارف� ،أحمد حامت� ،أ�سماء �أبواليزيد( ،ح��رب �أه�ل�ي��ة) م��ع ي�سرا كما �شاركت يف بطولة فيلم (الغ�سالة) مع
حم�م��د ج�م�ع��ة� ،أح �م��د ب��دي��ر� ،إ��س�م��اع�ي��ل � �ش��رف ،ح�ن��ان ي��و��س��ف ،حممد النجوم حممود حميدة و�أحمد حامت وهنا الزاهد وحقق الفيلم جناح
مهران ،خالد �أنور ،غادة عادل� ،سليم �سليمان ،والعمل ق�صة و �سيناريو جماهريي كبري رغ��م عر�ضة وق��ت جائحة ك��ورون��ا ،وت�ستعد �شريين
ر�ضا للم�شاركة يف مو�سم رم�ضان املقبل بعمل جديد �سيكون مفاجئة
وحوار حممود زهران.
جلمهورها وحمبيها.
بنات رزق
ك�شفت الفنانة �شريين ر�ضا عن �أنها تعاقدت علي امل�شاركة يف بطولة لن ا�شارك يف دراما رم�ضان
فيلم "بنات رزق" بعدما قر�أت ال�سيناريو اخلا�ص به ووجدت ال�شخ�صية و�أ�شارت �شريين �إىل �أنها لن ت�شارك يف درام��ا رم�ضان  ،2022ب�سبب
ال��ذي �ستقدمها ج��دي��دة وخمتلفة عليها حيث ت�ق��دم �شريين خالله ك�ثرة الأع�م��ال التي وقعت عليها م��ؤخ� ًرا وت�أجل ت�صويرها منذ فرتة
�شخ�صية كوميدية ،و�أك��دت يف ت�صريحاتها معنا �أن الفيلم ب�شكل عام لتكون جاهزة للت�صوير هذه الفرتة ،وهي الفرتة املخ�ص�صة لت�صوير
لي�س له عالقة بفيلم "والد رزق" الذي قدمه النجم �أحمد عز وعمرو �أعمال �شهر رم�ضان .
وتابعت" :لدي العديد من العرو�ض التي من �أقوم بقراءتها لكن �إىل
يو�سف وحقق جناح جماهريي كبري.
و�أ�شارت �شريين يف ت�صريحات خا�صة �إىل �أن �ستبد�أ ت�صوير �أحداث دورها الوقت احلايل مل �أتعاقد ب�شكل ر�سمي ،وذلك ب�سبب عدم وجود الوقت
يف الفيلم بعدما تنتهي من الأعمال التي توا�صل ت�صويرها يف الفرتة املمهد لال�شرتاك يف �أعمال جديدة ،لكن خالل الفرتة املقبلة �س�أح�سم
احلالية مثل امللحد مع املخرج ماندو العدل وحتت تهديد ال�سالح مع �أمر ذلك املو�ضوع ب�شكل ر�سمي".

فيلم بنات رزق
كوميدى ولي�س
له عالقة
بـ «والد رزق»

نور �إيهاب( :معاىل ماما) فيلم اجتماعى اليت
ك�شفت الفنانة ال�شابة ن��ور �إي�ه��اب ،عن �أنها انتهت من
ت�صوير م�شاهدها يف الفيلم ال�سينمائي اجلديد (معايل
ماما) ،الذي تقوم ببطولته النجمة ب�شرى ،م�شرية �إىل
�أنها ال تعرف موعد عر�ض الفيلم يف دور ال�سينما.
وقالت نور �إيهاب ،يف ت�صريحات �إن فيلم (معايل ماما)
هو فيلم اجتماعي اليت كوميدي ،وي�شارك يف بطولته
كل من النجوم ب�شري ،وحممود الليثي ،وعدد كبري من
�ضيوف ال�شرف.
و�أ�ضافت �أن الفيلم يناق�ش ق�ضية اجتماعية ،وهي عالقة
الأم ب�أطفالها ،خا�صة عندما يكون لديها م�س�ؤوليات يف
ال�ع�م��ل ،وال�ف�ي�ل��م ت �ع��ود م��ن خ�لال��ه ب���ش��رى �إىل �شا�شة
ال�سينما بعد �آخر �أعمالها (ليل داخلي) ،والذى عر�ض
عام .2017
وجت�سد بطلة العمل الفنانة ب�شرى� ،شخ�صية امر�أة
ت�شغل من�ص ًبا مه ًما ،وت��واج��ه العديد م��ن امل��واق��ف مع
�أ�سرتها ،وت�ستعر�ض هذه املواقف خالل الأحداث ،وما �إذا
كانت فى �صالح الأ�سرة من عدمه.
ي�شارك يف بطولة الفيلم كل من؛ ب�شرى ،حممود الليثي،
�شيماء �سيف� ،سامي مغاوري ،عالء مر�سي ،حممد على
رزق ،ح�سام داغ��ر� ،شريف باهر� ،إ�سماعيل �شرف ،دعاء
رج��ب�� ،س��ويل ،وال�ط�ف��ل ي��ا��س�ين ،جن��ل الفنانة الراحلة
غنوة �شقيقة �أنغام.
و� �ش��ارك��ت ال�ف�ن��ان��ة ن��ور �إي �ه��اب ،يف ال���س�ب��اق الرم�ضاين
املا�ضي ،من خ�لال ثالثة �أعمال درامية منها م�سل�سل
(�ضد الك�سر) ،بطولة الفنانة نيللي ك��رمي ،وم�سل�سل
(االخ � �ت � �ي� ��ار) اجل� � ��زء ال � �ث ��اين ب �ط��ول��ة ال� �ف� �ن ��ان كرمي
عبدالعزيز ،والفنان �أحمد مكي ،ومن �إخراج بيرت ميمي،
وت�أليف هاين �سرحان ،و� ً
أي�ضا م�سل�سل (لعبة نيوتن)،
والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي ،والفنان حممد
ف��راج ،والفنان حممد مم��دوح ،والفنان �آدم ال�شرقاوي،
والفنان �سيد رجب ،والفنانة عائ�شة بن �أحمد ،و�آخرون،
وهو من ت�أليف و�إخراج تامر حم�سن ،ومن �إنتاج حممد
ال�سعدي.
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درا�سة :احلوامل واملر�ضعات ذات ا�ستجابة
مناعية �ضعيفة لفريو�س كورونا
ُتظهر الن�ساء احلوامل واملر�ضعات ا�ستجابة مناعية �ضعيفة بعد تلقيهن
ااجلرعة الأوىل من اللقاح �ضد "كوفيد – ."19
تو�صل �إىل ا�ستنتاج كهذا العلماء يف جامعة "ديوك" بوالية كارولينا
ال�شمالية الأمريكية يف درا�ستهم التي ُن�شرت الثالثاء � 19أكتوبر يف
جملة .Science Translational Medicine
وح�سب العلماء بعد تلقي اجلرعة الأوىل من لقاح  Modernaولقاح
�شركة  Pfizerو�شريكتها الأمل��ان�ي��ة � ، BioNTechسجلت لدى
الن�ساء احلوامل واملر�ضعات كمية �أقل من الأج�سام امل�ضادة وا�ستجابة
مناعية �أ�ضعف ،مقارنة بالن�ساء اللواتي مل يحملن م�ؤخرا .ويف الوقت

هل لتناول املك�سرات �آثار وقائية من
خطر الوفاة ب�سبب �سرطان الثدي؟

الليمون واملزاج
حث خ�براء على تناول الليمون �أو
�إ�ضافته �إىل وجبات الطعام ،نظرا
ملا فيها من منافع للج�سم .وبح�سب
درا� �س��ة �سابقة ��ص��درت ع��ن جامعة
�أوهايو الأمريكية ،ف��إن جمرد �شم
رائ �ح��ة ال �ل �ي �م��ون ،ي�ف�ي��د الإن�سان
وي�ساعد على حت�سني مزاجه .ويعد الليمون من امل�صادر املهمة لتزويد
اجل�سم بالألياف ،فعند �إفراغ كوب واحد من الثمرة على ال�سلطة �أو ر�شه
على الأطعمة املقلية ،خالل اليوم الواحد� ،سيح�صل اجل�سم على  5.9غرام
من الألياف .وتو�صي املعايري ال�صحية الدولية ،ب�أن يح�صل الإن�سان على
قدر من الألياف يراوح بني  25و 38غراما يف اليوم الواحد ،ولذلك ،ف�إن
الليمون ي�ستطيع �أن ميد اجل�سم بن�سبة مهمة مما يحتاجه.
ومبا �أن الليمون ال يحتوي على عدد كبري من ال�سعرات احل��راري��ة ،ف�إن
ه��ذه الثمرة ت�ساعد على خف�ض ال��وزن ال��زائ��د ف�ضال ع��ن �ضبط �ضغط
الدم وم�ستوى الكولي�سرتول يف الدم .ويزود الليمون ،ج�سم الإن�سان ،مبا
يحتاج من فيتامني  ،Cلأن الكوب الواحد من ع�صري الليمون ميد الرجل
بـ 125%من حاجاته� ،أم��ا امل��ر�أة فتح�صل على م�ستوى �أعلى ي�صل �إىل
 .150%وميتاز الليمون مبواده امل�ضادة للأك�سدة ،وهذا الأمر ي�ساعد
�أن�سجة اجل�سم على �أن تنمو ب�شكل جيد ،كما يعمل على حمايتها من
الأ�ضرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر.

• ما هو اكرب حيوان يف العامل ؟
اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�صل طوله �إىل ما يزيد
على  100قدم ووزن��ه �إىل  150طن لدى اكتمال من��وه كرث �صيد
احلوت الأزرق ف�صار اليوم نادر الوجود

• ما هو �أطول حيوان يف العامل ؟

�أطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة �إىل الأ�سفل من
علو  20قدما �أي ما يوازي علو منزل م�ؤلف من طابقني

• ما هو اكرب بلد يف العامل ؟

اك�بر بلد يف العامل هو االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق ال��ذي كانت تبلغ
م�ساحته 8649489م�ي�لا م��رب�ع��ا �أي م��ا ي ��وازي ��س��د���س م�ساحة
الياب�سة ويبلغ عدد �سكانه  276مليون ن�سمة �أم��ا الآن وبعد انهيار
االحت ��اد ال�سوفيتي وتق�سيمه �إىل دوي�ل�ات فقد احتله ك�ن��دا املرتبة
الأوىل مب�ساحة تبلغ  3851787ميل مربع �آما عدد �سكانها في�صل
�إىل  26مليون فقط

نف�سه ،فبعد ا�ستكمال التطعيم ،كانت الفروق بني الن�ساء غري احلوامل
واملر�ضعات واحل��وام��ل �ضئيلة .مع ذل��ك �سجل ل��دى الن�ساء املر�ضعات
ارت �ف��اع ع��دد خ�لاي��ا  NKوال�ت��ي تتحمل امل�س�ؤولية ع��ن �صنع املناعة
الفطرية .وقد مت تطعيم جميع الن�ساء املر�ضعات واحلوامل امل�شاركة يف
الدرا�سة يف الأ�شهر الثالثة الأخرية من احلمل ،الأمر الذي يكون ،ح�سب
العلماء ،قد �أثر على انخفا�ض اال�ستجابة املناعية بعد التطعيم الأول.
وخل�ص م�ؤلفو الدرا�سة �إىل �أن "هذه النتائج ت�شري �إىل �أن التطعيم يف
وقت مبكر من احلمل وتلقي اجلرعة ّ
املن�شطة الحقا �سي�ساعدان يف زيادة
انتقال الأج�سام امل�ضادة عرب امل�شيمة وحليب الثدي.

امر�أة ترتدي الزي التقليدي تزور حديقة هيبيا يف طوكيو .ا ف ب

ادع��ت درا��س��ة ج��دي��دة �أن ا�ستهالك املك�سرات يرتبط بانخفا�ض خماطر
تكرار الإ�صابة ب�سرطان الثدي �أو الوفاة.
ووج��دت الدرا�سة التي �أجريت على �أكرث من  3449ناجية من �سرطان
الثدي� ،أن ا�ستهالك املك�سرات قلل من تكرار املر�ض بن�سبة  52%ومعدالت
الوفيات بن�سبة الثلث.
وتنطبق هذه النتائج على جميع �أنواع املك�سرات من اللوز والف�ستق واجلوز
العادي واجلوز الربازيلي والفول ال�سوداين والكاجو والبندق.
ومل تت�أثر ه��ذه النتائج �أي�ضا ب��ال�ع��ادات الغذائية الأخ ��رى للم�شاركات،
حيث كانت هذه واحدة من �أوىل الدرا�سات التي تو�ضح الفوائد ال�صحية
للمك�سرات الغنية بالأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة والربوتينات والألياف
والفيتامينات واملعادن.
وبالإ�ضافة �إىل الفوائد التي تعود على مر�ضى �سرطان الثدي� ،أظهرت
النتائج �آث ��ارا �إي�ج��اب�ي��ة �أخ ��رى ل�ت�ن��اول امل�ك���س��رات مثل خف�ض م�ستويات
الكولي�سرتول يف الدم ،والأك�سدة املثبطة ،واخللل التنظيمي للخاليا.
وا��س�ت�ن��دت ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ،ال �ت��ي ُن���ش��رت يف جم�ل��ة International
� ،Journal of Cancer of breast cancerإىل امل�شاركات يف
درا�سة �شنغهاي للبقاء على قيد احلياة من �سرطان الثدي ،والالئي �أكملن
م�سحا للطعام بعد خم�س �سنوات من الت�شخي�ص ووقع تتبعهن ملدة ثماين
�سنوات بعد ذلك.
ولطاملا ارتبط النظام الغذائي مبخاطر املر�ض والبقاء على قيد احلياة،
وترتبط املك�سرات بتقليل خماطر الأمرا�ض التي تهدد احلياة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
ولكن مل يتم ربطها �سابقا بنتائج البقاء على قيد احل�ي��اة ب�ين مر�ضى
�سرطان الثدي.
وعلى الرغم من �أن الربوفي�سور �شياو �أو �شو ،من جامعة فاندربيلت يف
الواليات املتحدة ،ي�ؤكد �أنه ال يوجد ما ي�ضمن �أن تناول املك�سرات �سيوفر
نتائج �صحية �أف�ضل ،ف��إن الرابط ال��ذي ت�ؤ�س�سه ه��ذه الدرا�سة ميكن �أن
ي�ساعدنا يف فهم وجباتنا الغذائية ب�شكل �أف�ضل.
و�أ� �ض��اف" :املك�سرات مكونات مهمة يف النظم الغذائية ال�صحية .يجب
الت�أكيد على ال�تروي��ج لعامل من��ط احل�ي��اة القابل للتعديل يف �إر�شادات
الناجني من �سرطان الثدي".
وي�شار �إىل �أنه كان هناك منط ا�ستجابة للجرعة يف العالقة بني ا�ستهالك
املك�سرات وخطر تكرار الإ�صابة ب�سرطان الثدي �أو الوفاة ،حيث �أن �أولئك
الذين ي�ستهلكون كميات �أكرب لديهم خماطر �أقل .و�أي�ضا ،كان االرتباط
�أقوى بالن�سبة للناجيات الالئي تعر�ضن ملراحل مبكرة من �سرطان الثدي
مقارنة بالن�ساء الالئي مررن مبراحل مت�أخرة.

هل تعلم �أن البحوث الطبية �أثبتت �أن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�شم.هل تعلم �أن �أ�ضخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف �أ�سرتاليا والربازيل.هل تعلم �أن الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب.هل تعلم �أن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة  :البوم و اخلفا�ش و اخللد.هل تعلم �أن هناك ف�أر ي�سمى با�سم (ف�أر بك�سا�س) يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.هل تعلم �أنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ش عام 1884م.هل تعلم الكلب ي�ستطيع �أن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد  40قدم.هل تعلم �أن �أق�سى العنا�صر على وجه الأر�ض هو الأملا�س.هل تعلم �أن النملة ت�ستطيع �أن حتمل � 50ضعف وزنها.-هل تعلم �أن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

القالدة املر�صعة
يف �أثناء �إحدى الرحالت املدر�سية �إىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �سل�سلة ذهبية كبرية بها
قالدة مر�صعة وقد �سقطت �أ�سفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون �أن يراها �أحد لكنها �شاهدتها
بامل�صادفة فوقفت لتتلفت حولها كثريا قبل �أن متد يدها وحتمل القالدة وتنظر اليها نظرة �سريعة ثم ت�ضعها
يف جيب البنطلون وهي تتح�س�سها كم هي ثقيلة ،وت�ساوي ثروة� ،أ�سرعت وان�ضمت �إىل �صديقاتها وهي تفكر هل
ما فعلته �صح ،هل هي خمطئة هل تبلغ امل�شرفة �أم ال ،هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن ..هل تبحث بنف�سها عن
�صاحبة القالدة هل �..أ�سئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�سكاتها باالندماج و�سط زميالتها واال�ستمتاع �إىل
�شرح امل�شرفة ..ورغم ذلك �أخذت تتح�س�س جيبها ومتني نف�سها با�شياء كثرية مثل بيع القالدة و�شراء مالب�س
كثرية ،لأنها �ست�شرتي حذاء جديدا مثل �صديقتها بل رمبا �إ�شرتت �أي�ضا بع�ض الذهب واال�سطوانات احلديثة
وم�سجال جديدا ..وهدية لأمها ولكن راودتها ال�شكوك رمبا �أخربت �صاحبة القالدة ال�شرطة لتبحث عنها
ورمبا �إن باعتها �أم�سك بها رجال ال�شرطة ..ورمبا ينت�شر اخلرب فت�صبح ل�صة� ..آه �ستفقد املدر�سة و�ستفقد حب
�أمها و�أبيها و�أخواتها ..و�صديقاتها� ،ستفقد كل �شيء لأنها �ست�صبح ل�صة� ..سي�سبب اخلرب احراجا لأهلها ..
�أ�صيبت ب�صداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�شرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجلولة وقبل انتهائها
وج��دت حركة ت�صدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتجولون يف �أنحاء املتحف وت�سمع هم�سات هناك
قالدة ذهبية مر�صعة فقدت من املتحف و�ستغلق الأبواب على الزوار للبحث عنها ف�أح�ست برعب فظيع وتوقف
تفكريها حلظة قبل �أن تلمح لوحة كتب عليها االجتاه �إىل حمام ال�سيدات فان�سحبت ببطئ وذهبت �إىل ذلك
االجتاه ثم دخلت �إىل احلمام و�أخرجت القالدة وم�سحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�ض وخرجت
حني �أح�ست ب�أحد قادم ف�أ�سرعت ودخلت حماما �آخر و�أغلقته عليها وكانت �إحدى ال�شرطيات هي من دخلت
�إىل احلمام ف�شاهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت �إىل �أن غادرت لتدخل وتفت�ش ذلك احلمام
وخرجت ومل جتد �شيئا ثم ا�ستكملت تفتي�ش باقي احلمامات لتجد القالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هد�أ من
روع مدير املتحف وظهرت ابت�سامته وهو يقول كان من ال�صعب اخلروج بها و�إال �أطلقت ال�صفارات ،و�أعتقد �أن
الل�صة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل.
�سمعته كاترين فقالت يف نف�سها نعم حمدا هلل ولكني ل�ست ل�صة ومل �أكن �أعرف �أن هناك �صفارات �ستنطلق
و�إال كنت مت رعبا فلتذهب القالدة �إىل اجلحيم وهنا اقرتبت امل�شرفة لتطمئن عليها فابت�سمت كاترين وقالت
احلمد اهلل لقد ذهب ال�صداع �إىل اجلحيم!.

