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اأعرا�ص تنذر بنق�ص الفو�سفور يف اجل�سم
يتمتع الفو�سفور باأهمية كبرية ل�سحة العظام اإىل جانب الكال�سيوم، 
م�سرية اإىل اأنه ميكن اال�ستدالل على نق�ص الفو�سفور يف اجل�سم من 
خالل مالحظة االأعرا�ص التالية: التعب واالإرهاق وفقدان ال�سهية 
واآالم الع�سالت و�سعف املناعة وفقر الدم وال�سعور بوخز يف اليدين 

والقدمني.
يف  الفو�سفور  نق�ص  اأ���س��ب��اب  اأن  للتغذية  االأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  وذك���رت 
اجل�سم تتمثل يف ق�سور الكلى احلاد وفقدان ال�سهية الع�سبي وال�سره 
املر�سي ونق�ص فيتامني D، حمذرة من اأن نق�ص الفو�سفور ميكن اأن 
واعتالل ع�سلة  الع�سالت  تتمثل يف �سعف  له عواقب وخيمة  يكون 

القلب وت�سوه العظام.
من  ملليجرام   700 اإىل  يحتاج  اجل�سم  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ���س��ارت 
تتمثل  للفو�سفور  الغذائية  امل�سادر  اأن  مو�سحة  يومياً،  الفو�سفور 
ومنتجات  واحلليب  الدواجن  وحلوم  احلمراء  واللحوم  االأ�سماك  يف 

احلليب والبي�ص واملك�سرات واحلبوب والبقوليات.

التوتر النف�سي يهددك مب�ساكل ال�سمع
حذر الدكتور اأو�سو فالرت من اأن التوتر النف�سي امل�ستمر يرفع خطر 
امل�ستمر  النف�سي  التوتر  ب��اأن  ذل��ك  معلاًل  ال�سمع،  مب�ساكل  االإ�سابة 

يت�سبب يف تدهور �سريان الدم باالأوعية الدموية داخل االأذن.
ال�سمع  م�ساكل  اأن  االأمل��اين  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف  طبيب  واأو���س��ح 
تتمثل يف تدهور حا�سة ال�سمع وال�سعور بطنني يف االأذن واحل�سا�سية 
جتاه ال�سو�ساء، ما ميهد الطريق اإىل االنعزال واالإ�سابة با�سطرابات 

اخلوف والقلق واالكتئاب.
فور  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ينبغي  ال��وخ��ي��م��ة،  ال��ع��واق��ب  ه���ذه  ولتجنب 
مالحظة تدهور حا�سة ال�سمع للتحقق من ال�سبب احلقيقي الكامن 

ورائها.
باأوعية  ال����دم  ت��خ��ر  م��ث��ل   - ال��ع�����س��وي��ة  االأ���س��ب��اب  ا���س��ت��ب��ع��اد  واإذا مت 
والتهاب  البي�ساوية  اأو  امل�ستديرة  النافذة  ومت��زق  الداخلية  االأذن 
احلقيقي  ال�سبب  اأن  من  والتحقق   - ال�سابق  احل��اد  الو�سطى  االأذن 
ي��ك��م��ن يف ال��ت��وت��ر ال��ن��ف�����س��ي، ف��ي��م��ك��ن ح��ي��ن��ئ��ذ م��واج��ه��ة ال��ت��وت��ر من 
والتاأمل  اليوغا  مثل  اال�سرتخاء  وتقنيات  الريا�سة  ممار�سة  خالل 
 Progressive muscle( التدريجي  الع�سلي  واال���س��رتخ��اء 

.)relaxation

هكذا تواجه اإجهاد العني
يت�سبب النظر لفرتات زمنية طويلة اإىل �سا�سات الكمبيوتر والهاتف 
�سورة  يف  اأعرا�سه  تظهر  وال��ذي  لالإجهاد،  العني  تعر�ص  يف  الذكي 

احمرار العني وال�سعور بحرقان وحكة وجفاف.
وملواجهة اإجهاد العني تن�سح جمعية "الروؤية اجليدة" االأملانية باتخاذ 

التدابري التالية:
التمرين  املثال  �سبيل  على  العني،  ا�سرتخاء  على  التمارين  ت�ساعد 
مرات.  ع��دة  عميقني  وزف��ريا  �سهيقا  خذ  ثم  عينك،  اأغم�ص  التايل: 
وبعد ذلك قم بفرك راحتي اليدين معا لتدفئتهما، ثم �سعهما على 
ال��ع��ني، م��ع م��راع��اة ت��ك��رار التمرين ع��دة م���رات م��ن اأج���ل ا�سرتخاء 

ع�سالت العني.
مترين اآخر: انظر اإىل اليمني واإىل االأمام واإىل الي�سار عدة مرات من 
دون حتريك الراأ�ص اأثناء القيام بذلك. وبعد ذلك اأغم�ص عينك، مع 

تكرار التمرين مع النظر اإىل اأعلى واإىل اأ�سفل.
ت�ساعد هذه القاعدة على ا�سرتخاء ع�سالت العني، وهي تن�ص على 
ما يلي: كل 20 دقيقة انظر اإىل �سيء يقع على بعد ال يقل عن 20 

قدماً )حوايل 6 اأمتار( ملدة 20 ثانية على االأقل.
ي�ساعد الَرم�ص املق�سود على ا�سرتخاء العني. ولهذا الغر�ص ينبغي 
القيام بالَرم�ص مبعدل 10 مرات متتالية تقريباً، ثم اال�سرتخاء ملدة 

ن�سف دقيقة، مع تكرار ذلك عدة مرات.
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اأمل ملر�سى الزهامير.. نتائج 
اإيجابية واعدة لعقار كيميائي

بينما يوا�سل العلماء البحث عن االأ�سباب الكامنة وراء مر�ص الزهامير 
اإيجابية  نتائج  لل�سرطان  م�ساد  دواء  ت�سجيل  باحثون  اكت�سف  واخل��رف، 

على هذه احلالة الطبية املرتبطة مع التقدم يف العمر.
الربيطانية،  كولومبيا  جامعة  م��ن  باحثون  اأج��راه��ا  التي  ال��درا���س��ة  ويف 
الربوتينات  مب��رور  ال�سماح  يف  الدماغي  ال��دم��وي  احلاجز  دور  اكت�سفوا 

ال�سارة ب�سهولة.
واحلاجز الدموي الدماغي عبارة عن غ�ساء مينع دخول اجلزيئات ال�سارة، 
وبالتايل فهو مفتاح للحفاظ على �سحة الع�سو وج�سم االإن�سان ككل، كما 
اأميلويد  وبيتا  ت��او  مثل  ال�سارة  للربوتينات  ي�سمح  اأن  ميكن  انهياره  اأن 

بالدخول للدماغ، وبذر اللويحات ال�سامة املرتبطة بالتدهور املعريف.
 ،EBioMedicine ودر�ص العلماء يف البحث التي ن�سرت نتائجه مبجلة
امل��ن��ت��ظ��م لالأوعية  ال��ت��ك��وي��ن غ��ري  ال����ذي مي��ن��ع  ال��ع��ام��ل  اإم��ك��ان��ي��ة تفعيل 
وهو  الكيميائي  بالعالج  خا�ص  عقار  اإىل  ق��اده��م  ال��ذي  االأم���ر  ال��دم��وي��ة، 

"اأك�سيتينيب".
وتعليقا على نتائج الدرا�سة قال املوؤلف الرئي�سي للبحث، الدكتور �ساهات 
مينع  ا�ستخدمناه،  ال��ذي  لل�سرطان  امل�ساد  ال���دواء  "اأك�سيتينيب  �سينغ، 
م�ستقبالت التريو�سني كيناز من الو�سول للدماغ، وبالتايل احليلولة دون 

النمو غري الطبيعي لالأوعية الدموية".

هذا البوت يرتبع على 
عر�ص الأحذية الن�سائية

يرتبع البوت ذو االأربطة وال�ساق العالية 
على عر�ص مو�سة االأحذية الن�سائية يف 
ليمنح   2022-2021 ���س��ت��اء  خ��ري��ف 
اأثناء  والثبات  باال�ستقرار  اإح�سا�سا  املراأة 
املظهر  على  ولي�سفي  ناحية،  امل�سي من 

مل�سة اأناقة وفخامة من ناحية اأخرى.
البوت  اأن   "Elle" جم��ل��ة  واأو����س���ح���ت 
هذا  يزهو  العالية،  وال�ساق  االأرب��ط��ة  ذا 
املو�سم باللون الهافان اجلذاب اأو يكت�سي 

باللون االأ�سود الفخم.
واأ�سافت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال 
العالية  وال�����س��اق  االأرب��ط��ة  ذا  ال��ب��وت  اأن 
حيث  تن�سيقه،  اإم��ك��ان��ي��ات  ب��ت��ن��وع  مي��ت��از 
اإطاللة كال�سيكية  ميكن احل�سول على 
ف�ستان  م��ع  تن�سيقه  خ���الل  م��ن  اأن��ي��ق��ة 
تريكو اأو ف�ستان بق�سة البلوزة اأو تنورة 

.A ذات ق�سة على �سكل حرف
اإطاللة  على  احل�سول  يف  ت��رغ��ب  وَم���ن 
تن�سيق  ميكنها  وج������راأة،  ج��اذب��ي��ة  اأك����ر 
والتي  الفلكورية،  الف�ساتني  مع  البوت 
تزدان بالتطريزات والكراني�ص واالأكمام 

املنتفخة ونقو�ص الزهور والدانتيل.

علماء يكت�سفون �سكال نادرا 
وخطريا من مر�ص األزهامير  �ص 23

حقنة اأ�سبوعية واعدة لعالج 
مر�سى ال�سكري

ال�سكري مرة واحدة  ميكن حلقنة تعطى ملر�سى 
اإىل  ال��دم  ال�سكر يف  ن�سبة  اأن تخف�ص  االأ�سبوع  يف 
امل�ستويات الطبيعية، وتقلل الكولي�سرتول و�سغط 
 10 الدم، وت�ساعد املر�سى على فقدان اأكر من 

كيلوغرام من وزنهم الزائد.
ووجدت نتائج جتربة حمورية للدواء، اأُعلن عنها 
لدرا�سة  االأوروب��ي��ة  للجمعية  ال�سنوي  املوؤمتر  يف 
اأنه تفوق ب�سكل  مر�ص ال�سكري االأ�سبوع املا�سي، 
ك��ب��ري ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ال��ع��الج احل��ال��ي��ة، مم��ا يعطي 
االأمل للمر�سى الذين يعانون من املر�ص املزمن.

وي���ع���ت���رب ال���������دواء اجل����دي����د ال������ذي ي��ح��م��ل ا�سم 
قد  اأنه  لدرجة  للغاية،  فعااًل   Tirzepatide
تعد  والتي  ال���وزن،  اإنقا�ص  جلراحة  بدياًل  يوفر 
املر�سى  ل��ع��الج  فعالية  االأك���ر  الطريقة  ح��ال��ًي��ا 
من  ك��ب��رية  كميات  ف��ق��دان  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن 
النوع  ال�سكري من  وال�سيطرة على مر�ص  الوزن 
2. وقالت ميالين ديفيز، اأ�ستاذة طب ال�سكري يف 
التجربة  يف  الرئي�سية  والباحثة  لي�سرت،  جامعة 
العاملية "االأمر يتعلق باالختيار. اجلراحة متاحة 

الأقلية �سغرية فقط من املر�سى. اإن وجود اأدوية 
تعطي نتائج مماثلة مل يكن متوفراً من قبل حتى 
اأن يكون  �سنوات قليلة م�ست، ولكن من املحتمل 

هذا هو احلال يف امل�ستقبل القريب".

كيف يختلف التمر ال�سكري ال�سعودي عن باقي اأنواع التمر 
االأخرى؟

ملذاقه  التمور،  اأن��واع  اأف�سل  ال�سعودي  ال�سكري  التمر  يعدُّ 
الرائع ال�سبيه مبذاق ال�سكر وذلك يف جميع مراحل منوه 
هو  ال�سكري  والتمر  مت��راً.  اأو  رطباً  اأو  بلحاً  يكون  عندما 
ف�سيلة خا�سة من اأ�سجار النخيل تنمو يف منطقة الق�سيم 

باململكة العربية ال�سعودية، ويتميز بلونه الذهبي.
ويتوافر من التمر ال�سكري ال�سعودي ثالثة اأنواع:

االأحمر. ال�سكري  التمر   .1
اإىل  م��ائ��اًل  ل��ون��ه  وي��ك��ون  االأ���س��ف��ر  ال�����س��ك��ري  ال��ت��م��ر   .2

البني.
بكرب  ويتميز  االأ�سهر  وه��و  اللحمي  ال�سكري  التمر   .3

حجمه واأنه بدون ق�سر.
والتمر عامة من اأكر فواكه ال�ستاء املغذية، فعندما تكون 
درجة احلرارة باردة، فاإنَّ التمر يدفئ اجل�سم ويجعل املرء 
ي�سعر بالراحة. وعندما يتعلق االأمر بالتغذية، فاإنَّ التمر 
اأكر  يحتوي على العديد من الفيتامينات واملعادن، واأحد 
الوجبات اخلفيفة ال�سحية التي ميكنك تناولها  دون قلق.

ما القيمة الغذائية للتمر ال�سكري؟
ت��وف��ر ال��ث��م��رة ال���واح���دة م��ن ال��ت��م��ر ال�����س��ك��ري %19 من 
للمغني�سيوم،  و11%  ل��ل��ب��وت��ا���س��ي��وم،  ال��ي��وم��ي  االح��ت��ي��اج 
و6%  الفوليك،  حلم�ص  و5%   ،6 بي  لفيتامني  و8% 
ل��ل��ح��دي��د، و%4 ل��ل��ك��ال�����س��ي��وم. ك��م��ا حت��ت��وي ع��ل��ى 12% 
األيافاً و0.4 % زنكاً. ويحتوي كذلك التمر ال�سكري على 
مرّكبات الفالفونويد والتي ت�ساعد على تقليل االلتهابات، 
والكاروتينويدات التي تعزز من �سحة النظر، وال�سيلينيوم 
اأم���را����ص ال��غ��دة الدرقية.  ال���ذي ي�����س��اه��م يف ال��وق��اي��ة م��ن 
 20 نحو  على  ال�سكري  التمر  م��ن  واح���دة  حبة  وحت��ت��وي 

�سعرة حرارية.

 ما فوائد التمر ال�سكري ال�سحية؟
يحتوي التمر ال�سكري على كمية عالية ن�سبياً من احلديد، 

فيقي من فقر الدم.
- ي�ساعد على خف�ص م�ستويات الكول�سرتول ال�ساّر.

- ي�ساهم يف حماربة مر�ص ال�سكري، فاالألياف املوجودة يف 
ال�سكر يف الدم؛ الأنها ُتبطئ  التمر جيدة للتحكم يف ن�سبة 
عملية اله�سم وت�ساعد على منع م�ستويات ال�سكر يف الدم 

من االرتفاع ال�سديد بعد تناول الطعام.
- ي��ح�����ّس��ن م���ن ���س��ح��ة ال��ع��ظ��ام وال��ب�����س��رة الح���ت���وائ���ه على 
والنحا�ص،  وامل��ن��غ��ن��ي��ز،  وال��زن��ك  وال�سيلينيوم  الكال�سيوم 
من  فيقي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  العنا�سر  م��ن  وغ��ريه��ا  واملغني�سيوم 

اأمرا�ص ه�سا�سة العظام.
على  ال��ت��م��ر  ي��ح��ت��وي  ح��ي��ث  ال��ت��وت��ر؛  تخفيف  يف  ي�ساعد   -
 A1 باالإ�سافة اإىل ،B5وB3 و B2و B1 فيتامينات مثل

و C. كما اأنه يعمل كوجبة خفيفة على تقليل االإجهاد.
- يعزز عملية اله�سم ملحتواه العايل من االألياف الطبيعية، 

فيقلل من اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي مثل االإم�ساك.
على  ال�سكري  التمر  يحتوي  اإذ  ال�سعر،  ت�ساقط  يكافح   -

العديد من العنا�سر الغذائية التي يحتاجها ال�سعر.
- ي�ساعد تناول التمر ال�سكري يف ال�سهر االأخري من احلمل 

على تو�سيع عنق الرحم للتح�سري لوالدة طبيعية.
اأنه  كما  واحل��رك��ي،  الذهني  بالن�ساط  ال�سعور  من  يزيد   -
يعطي طاقة للج�سم الرتفاع ن�سبة ال�سكريات الطبيعية به.

 هل يعترب التمر ال�سكري خيارًا منا�سبًا ملري�ض ال�سكري؟
ال�سكري.  مر�ص  ي�سبب  ال  باعتدال  ال�سكري  التمر  تناول 
ويكفي من ثالث ل�سبع مترات يومياً .حيث يحتوي التمر 
ال�سكري على نوعني من ال�سكريات االأحادية وهي اجللوكوز 
والفركتوز، والتي ترفع موؤ�سر ال�سكر يف الدم ب�سكل �سريع.

حدوث  حالة  يف  ال�سكري  ملري�ص  منا�سباً  خياراً  يكون  وقد 
ف��ق��ط، ويكتفي  ال�����س��ك��ر  م�����س��ت��وى  ان��خ��ف��ا���ص يف  اأو  ه��ب��وط 

املري�ص حينها بتناول القليل منه.

 ما اأ�سرار الإفراط فى تناول التمر ال�سكري؟
االإف�����راط يف ت��ن��اول ال��ت��م��ر ال�����س��ك��ري ق��د ي����وؤدي اإىل زيادة 
م�ستوى  يرفع  قد  اأن��ه  كما  واالإ�سهال.  املعدة  يف  احلمو�سة 
ال�سكر بالدم ب�سدة، وهذا يعترب اإجهاداً للبنكريا�ص قد يقود 
اإىل م�ساكل �سحية. كما اأنَّ االإفراط يف تناوله قد يوؤدي اإىل 

زيادة يف الوزن .

ما هي الكمية املنا�سبة التي ميكن تناولها من التمر 
ال�سكري يوميًا؟

ويف�سل  يومياً،  حبات  �سبع  ويكفي  املطلوب  هو  االع��ت��دال 
اأن تكون بدياًل عن ال�سكر االأبي�ص اأو احللويات امل�سنوعة. 
ال�سكر لديه عند  ال�سكري يجب مراقبة  باأن مري�ص  علماً 

تناول التمر ل�سبط م�ستويات ال�سكر بالدم. 

فوائد الرطب للن�ساء ل تقدر بثمن
ال��رط��ب غ��ن��ي ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن التي 
يحتاجها اجل�سم مثل احلديد، االألياف، م�سادات االأك�سدة، 
باالإ�سافة  واملغني�سيوم،  الكال�سيوم  البوتا�سيوم،  الفو�سفور، 
اإىل الدهون والربوتينات وال�سكريات الطبيعية، مما يجعله 
املراحل  الن�ساء يف خمتلف  عن�سراً غذائياً متكاماًل جل�سم 

العمرية.
فوائد الرطب يف عالج االإم�ساك

يحتوي الرطب على الكثري من االألياف للم�ساعدة يف منع 
االإم�ساك، وميكن تركه يف املاء طوال الليل ويف ال�سباح يتّم 

�سرب املاء والرطب املنقوع.
فوائد الرطب ل�سحة العيون

النظر  يح�ّسن  ال���ذي   A فيتامني  ع��ل��ى  ال��رط��ب  ي��ح��ت��وي 
وي�ساعد يف عالج الغ�سى الليلي، وهو مر�ص ي�سيب العني 
الروؤية  به  للم�سابني  ميكن  حيث  مبكرة،  �سن  يف  ويظهر 
بو�سوح خالل النهار، ولكن اأثناء الدخول اإىل جمال مظلم 

ت�سبح الروؤية �سعبة.
فوائد الرطب يف كبح اجلوع

ي�ساعد الرطب يف التغّلب على اجلوع، اإذ يعمل على اإطالق 
ها اجل�سم ب�سهولة �سيئاً  ال�سكريات املوجودة فيه التي ميت�سّ

ف�سيئاً، مما يجعل الن�ساء ي�سعرن بال�سبع وقتاً اأطول.
فوائد الرطب واحلمل ال�سحي

���س��ع��رات حرارية  اإىل  الن�ساء  احل��م��ل، حت��ت��اج  ف��رتة  خ��الل 
اإ�سافية يومياً، والرطب قادر على مّد اجل�سم بن�سبة مهمة 

من العنا�سر الغذائية والفيتامينات واملعادن.
فوائد الرطب وم�سادات االأك�سدة

�سيخوخة  ي��وؤّخ��ر  مما  االأك�����س��دة،  مب�سادات  غني  الرطب   -
احلّرة  اجل���ذور  ت�سّببها  ال��ت��ي  االأ���س��رار  م��ن  ويقّلل  اجل��ل��د 

والتي تلعب دوراً يف ال�سيخوخة وال�سرطان.
- يح�ّسن الرطب ن�ساط الذاكرة واالنتباه والرتكيز.

فوائد الرطب واالأرق
احلم�ص  على  احتوائه  ب�سبب  النوم  على  الرطب  -ي�ساعد 
االأميني تربتوفان الذي يحّفز تكوين هرمون امليالتونني، 
وهو هرمون تنتجه الغّدة ال�سنوبرية يف الدماغ ويلعب دوراً 
البع�ص  لذلك  االإن�سان،  ل��دى  النوم  دورة  تنظيم  يف  مهماً 

ي�سّميه هرمون النوم.

نتفليك�ص تعدل م�ساهد 
يف لعبة احلبار 

جنوبية  ك��وري��ة  ام����راأة  تلتقط  ق��د 
اأنفا�سها اأخريا بعدما انهالت عليها 
الن�سية  وال��ر���س��ائ��ل  امل��ك��امل��ات  اآالف 
رق����م هاتفها  اإث�����ر ظ���ه���ور  امل���ازح���ة 
"�سكويد  م�����س��ل�����س��ل  ح��ب��ك��ة  ���س��م��ن 
جيم" اأو "لعبة احلبار" الذي تبثه 
بنجاح  وي��ح��ظ��ى  نتفليك�ص  �سبكة 

كبري.
االإنتاج  و���س��رك��ة  نتفليك�ص  وذك���رت 
اأم�ص  ب��ي��ك��ت�����س��رز  ���س��ريي��ن  امل��ح��ل��ي��ة 
امل�ساهد  �ستعدالن  اأنهما  االأرب��ع��اء 
حل���ذف رق���م ال��ه��ات��ف ال���ذي يظهر 
مُتنح  غام�سة  دع���وة  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
من  �سل�سلة  يف  املحتملني  لالعبني 
األ���ع���اب االأط����ف����ال امل��م��ي��ت��ة. وي����دور 
امل�سل�سل الت�سويقي املوؤلف من ت�سع 
حلقات حول مت�سابقني يعانون من 
�سائقة مالية يتناف�سون حتى املوت 
 45.6 ل��ل��ف��وز مب��ب��ل��غ  يف حم���اول���ة 
مليار وون )38.31 مليون دوالر(، 
م�ستوى  على  مدويا  جناحا  وحقق 
على  الأول مرة  عند عر�سه  العامل 
ال�سهر  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ب��ث  خ��دم��ة 
اإ�ص.بي.اإ�ص  ق��ن��اة  وب��ث��ت  امل��ا���س��ي. 
مع  املا�سي  ال�سهر  مقابلة  املحلية 
�ساحبة رقم الهاتف، والتي عرفتها 
امراأة  وهي  جيل-يوجن،  كيم  با�سم 
مقاطعة  يف  جت���اري���ا  ع��م��ال  ت���دي���ر 
البالد.  ����س���رق  ب��ج��ن��وب  ���س��ي��وجن��و 
الر�سائل  ب��ع�����ص  امل������راأة  وع��ر���س��ت 
دع���وات  ذل���ك  يف  مب���ا  تلقتها  ال��ت��ي 
ومل  احل��ب��ار.  لعبة  اإىل  لالن�سمام 
يتم الرد على مكاملات رويرتز على 
االأربعاء. وقالت  اأم�ص  الهاتف  رقم 
"نعمل  االأرب���ع���اء  اأم�����ص  نتفليك�ص 
م���ع ���س��رك��ة االإن���ت���اج ع��ل��ى ح���ل هذا 
االأمر مبا يف ذلك تعديل امل�ساهد" 
عن  باالمتناع  امل�ساهدين  وطالبت 
اإر�سال  اأو  ال��ه��ات��ف  ب��رق��م  االت�����س��ال 

ر�سائل اإليه من قبيل املزح.

هل تتحّول دمييت 
اأوزدميري لـ امراأة �سيئة 

اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع�����الم ت��رك��ي��ة اأن 
تتفاو�ص  املنتجة  ال�سركات  اإح��دى 
ال����رتك����ي����ة  دمييت  ال���ن���ج���م���ة  م�����ع 
اأوزدميري  لتخو�ص بطولة م�سل�سل 
عن  العمل  ويتحدث  " االنتباه ". 
امراأة  ب�  ُيغرم  "ال�سيد علي" الذي 
ماهبيكار،  ت��دع��ى  ال�سمعة  �سيئة 
ي��ق��ع مب�����س��اك��ل وخالفات  وب��ع��ده��ا 
كثرية مع مقربيه، وتوؤدي به هذه 
�سعيد  ع��ل��ى  ال��ه��اوي��ة.  اإىل  امل�����راأة 
التوا�سل  مواقع  رواد  ت��داول  اآخ��ر 
�سادمة  موؤخرا �سورة  االجتماعي 
ل��دمي��ي��ت اأوزدمي�����ري ظ��ه��رت فيها 
ب�����س��ورة غ���ري الئ���ق���ة و���س��ّك��ل هذا 
االأم��ر ج��دال كبريا بني اجلمهور، 
بل  حقيقية  لي�ست  ال�سورة  اأن  اإال 

معّدلة بوا�سطة اأحد التطبيقات.

التمر ال�سكري وخ�سائ�ص 
طبية �سافية.. تعرف عليها

ت�ستهر املنطقة العربية بالتمر، حيث يحتل مكانة مميزة خ�سو�سًا 
واجتماعية  دينية  لأ�سباب  العربية  الطعام  موائد  على 

و�سحية. وللتمر اأنواع خمتلفة لكل منها ما مييزه، على 
اأن التمر ال�سكري املعروف باململكة ال�سعودية يعد 

فائدة.  واأكرثها  واألذها  التمور  اأن��واع  اأج��ود 
ا�ست�سارية  الدكتورة مينى حممد بركات، 

الطب  كلية  يف  العالجية  التغذية 
على  تطلعك  الإ�سكندرية  بجامعة 
للتمر  املده�سة  الطبية  ال��ف��وائ��د 

ال�سكري يف احلوار الآتي:
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�ش�ؤون حملية
برعاية وح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مركز ال�سيخ حممد بن خالد ينظم موؤمتر التعليم من اأجل امل�ستقبل

 جامعة الإمارات تطلق برنامج  »جاهز« لإعداد الطلبة ل�سوق العمل امل�ستقبلي

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم جولة افرتا�سية يف معر�ص ال�سيخ زايد

بتوجيهات نهيان مبارك 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

ُت�سدر الدفعة الثانية من �سل�سلة الـ 50 ُكَتيِّب يف عام الـ 50
•• اأبوظبي-الفجر

واالبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  ع��ن  ���س��در 
الزراعي. الدفعة الثانية )10 كتيبات( من �سل�سلة ال� 50 ُكتيب التي اأطلقتها 
اجلائزة احتفاًء بعام ال� 50 والتي تهدف اإىل ن�سر املعرفة العلمية املتخ�س�سة 
التزاماً باأهداف اجلائزة ونقل املعرفة للمزارعني واملهتمني العاملني يف قطاع 
زراعة النخيل واإنتاج التمور واالبتكار الزراعي على امل�ستوى الوطني والعربي 

والدويل. 
اأن الدفعة الثانية من  اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة  ال��وه��اب زاي��د  ال��دك��ت��ور عبد  وق��ال 
دولة  لتاأ�سي�ص  اخلم�سني  بالذكرى  احتفاًء  املبادرة  هذه  �سمن  تاأتي  الكتيبات 
اخلربات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ا�ستقطب  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
حيث  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وخ��ارج  داخ��ل  من  املخت�سة  االأكادميية 
وا�ستخدام  مبتكرة،  جناح  وق�س�ص  ار�سادية،  فنية،  علمية،  مو�سوعات  تغطي 
يف  ي�ساهم  مبا  وغريها...  الزراعي  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  اال�سطناعي  الذكاء 
ال�سل�سلة من  باأن هذه  القطاع، م�سيفاً  للعاملني يف هذا  العلمية  البنية  دعم 
الكتيبات وغريها من االإ�سدارات متاحة للجميع من خالل املكتبة االلكرتونية 

للجائزة .
ت�سمنت الدفعة الثانية من ال�سل�سلة العناوين الع�سر لت�سمل �سلطان الكويتي 

ذاكرة االأفالج والنخيل باالإمارات.
ك��ات��ب �سحفي متخ�س�ص  بحمد،  اأع��ده��ا ح�سن  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اأ���س��ارت  حيث 
والتوثيق،  املتحدة، مدير مركز عني لالإعالم  العربية  االإم��ارات  دولة  برتاث 
للزراعة،  امل��ي��اه  ت��وف��ري  ع��رب  االأف����الج  ال��ت��ي متثلها  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأه��م��ي��ة  اإىل 
اهلل  "طيب  زاي��د  ال�سيخ  بها  قام  التي  والتوجيهات  العني  مدينة  يف  خ�سو�ساً 
ثراه" يف رعاية االأفالج وتوفري املياه للمزارعني، اإىل جانب دور �سلطان اأحمد 
وترميم  برعاية  زاي��د  ال�سيخ  توجيهات  تنفيذ جميع  على  الكويتي يف حر�سه 
االأفالج واإ�سالحها واملحافظة عليها وحفظ ثروة املياه. حيث كان ملّماً بق�سة 
وتفا�سيل كل فلج، للمحافظة على الواحات والعناية بها، لكونها ثروة تراثية 

وطنية طبيعية يف مدينة العني.
بالعامل  النخيل  ق��ط��اع  تنمية  يف  اي��ك��اردا  ج��ه��ود  الع�سر  ال��ع��ن��اوي��ن  ب��ني  وم��ن 
م��دي��ر عام  ابو�سبع  ال��دك��ت��ور علي  اأع��ده��ا  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اأك���دت  العربي حيث 
االأهمية  على  )اي��ك��اردا(  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  ال��دويل  املركز 
 ،1997 العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  االأو�سط  ال�سرق  يف  للمنظمة  اال�سرتاتيجية 
البلدان  على  تطبيقها  مُيكن  نتائج  اإىل  والتو�سل  البحوث  الإج���راء  كمن�سة 
العربية وعرب الوالية للمركز على االأرا�سي اجلافة غري اال�ستوائية. م�سرياً 
التمر يف دول جمل�ص  اإنتاج م�ستدامة لنخيل  اأهمية م�سروع تطوير نظم  اىل 
والتعاون  بالتن�سيق   2006 ع��ام  "ايكاردا"  اأطلقته  ال��ذي  اخلليجي  التعاون 
مع كافة مراكز البحوث الزراعية الوطنية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم اإنتاج م�ستدامة، حيث ركزت مراحل 
امل�سروع على تطبيق برامج بحثية تتوافق مع اأولويات الدول يف خم�سة حماور 
لالآفات،  املتكاملة  املكافحة  احل�ساد،  بعد  ما  معامالت  املح�سول،  اإدارة  ه��ي: 

التقانة احليوية، والدرا�سات االقت�سادية واالجتماعية.
اختارت  حيث  التمور  من  املح�سرة  الوجبات  اأ�سهى  اأي�سا  العناوين  وت�سمل 
التابع  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  احل�سنة،  النوايا  �سفري  العامل،  منال  ال�سيف 
لالأمم املتحدة، بع�ص الو�سفات التي تنا�سب جميع االأذواق فمنها املالح ومنها 
وامللعقة،  الكوب  با�ستعمال  واملقادير متاحة  التح�سري  �سهلة  الو�سفات  احللو، 
هذه  بطهي  اال�ستمتاع  اج��ل  من  و�سهلة،  وا�سحة،  جلّية،  فهي  اخل��ط��وات  اأم��ا 
تنا�سب  الو�سفات  بع�ص  اأ�سكاله،  بكل  التمر  من  واال�ستفادة  اللذيذة  االأطباق 
يومياً  التمر  تقدمي  املهم  من  مميز،  ب�سكل  التمر  تناول  و�سيحبون  االأطفال 
واال�ستمتاع به وتقدميه كهدية لالأحباب يف املنا�سبات ال�سعيدة. واأي�ساالت�سويق 
الدويل للتمور حيث اأ�سارت الدرا�سة التي اأعدها الدكتور عبد اهلل وهبي، خبري 
دويل يف �سل�سلة القيمة للتمور واملمار�سات الزراعية اجليدة، اإىل اأن نخيل التمر 
ال�سرق  املنتجة للتمور يف  العربية  املحا�سيل اال�سرتاتيجية للدول  يعترب من 
االأ�سا�سي  امل�سدر  وم�ستقاتها  التمور  جت��ارة  وت�سكل  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
ال��دول. ويتبني من خالل حتليل  املناطق ال�سحراوية يف هذه  للدخل ل�سكان 
اأن  االأخ��رية  �سنوات  الع�سرة  للتمور خالل  الدويل  والت�سويق  االإنتاج  معطيات 
�سنة  طن   8،166،014 بلغ  حيث  م�ستمر  ارت��ف��اع  يف  للتمور  العاملي  االإن��ت��اج 
�سنوات  الع�سر  خالل  للتمور  العربية  ال��دول  اإنتاج  ميثل  حني  يف   ،2017

االأخرية حوايل %75 من جمموع االإنتاج الدويل للتمور. 
كما �سملت العناوين اأهم االآفات احل�سرية والفطرية التي ت�سيب نخيل التمر 
ا�ست�ساري  كعكة،  الغني  عبد  وليد  الدكتور  اأع��ده��ا  التي  الدرا�سة  حيثاأ�سارت 
وخبري زراعي، اإىل التقدم العلمي الذي �ساعد على تبني العديد من االأ�ساليب 
اأ�سجار  على  االقت�سادية  االآف��ات  من  العديد  على  ال�سيطرة  بهدف  والتقنيات 
النخيل، والتي �ساهمت يف اإجناح العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت من 
اأ�سرار هذه االآفات.  وتعترب التوعية واالإر�ساد اخلط الدفاعي االأول للحد من 
انت�سار بع�ص االآفات ومعرفة وحل م�ساكلها من م�سوؤولية املر�سدين الزراعيني 
وامل�سوؤولني عن وقاية اأ�سجار النخيل. ومن بني العناوين نخلة التمر وتاأقلمها 
اأعدها االأ�ستاذ الدكتور عبد  اأ�سارت الدرا�سة التي  مع املتغريات املناخية حيث 
البا�سط عودة ابراهيم، ا�ست�ساري يف الربنامج االإقليمي ل�سبه اجلزيرة العربية 
)APRP( اإىل اأن اللجنة الدولية للتغريات املناخية توؤكد اأن املنطقة العربية 
�ستكون اأكر املناطق عر�سة للتاأثريات املحتملة للتغريات املناخية الأنها ت�سم 
اأكر مناطق العامل جفافاً، و�ستوؤدي هذه التغريات اإىل ارتفاع درجات احلرارة 
الزراعي  االإنتاج  على  �سلباً  �سينعك�ص  التي  املطري  الهطول  معدل  وانخفا�ص 
الزراعية اجليدة  املمار�سات  البيئية. اىل جانب عنوان  اإىل االجهادات  وي��وؤدي 
الرحيم  عبد  رم��زي  الدكتور  اأع��ده��ا  التي  الدرا�سة  حيثاأ�سارت  التمر  لنخيل 
اأوقاف  ب��اإدارة  الزراعية  االإدارة  يف  والدرا�سات  الفنية  ال�سوؤون  مدير  اأبوعيانة 
مزارعي  ح�سول  جراء  واالقت�سادية  الزراعية  االأهمية  اإىل  الراجحي،  �سالح 
مركزاً  غ��اب(،  )غلوبال  اجليدة  الزراعية  املمار�سات  �سهادة  على  التمر  نخيل 
على اأربع حماور اأ�سا�سية هي التعريف بال�سهادة والهدف من احل�سول عليها 
واجلهات املانحة لها وكلفتها املالية. وما هي معايري احل�سول على ال�سهادة. 

وم�ستويات التقييم. وكيفية تاأهيل املزرعة للح�سول على ال�سهادة. 

•• العني - الفجر

برعاية وح�سور ال�سيخة د. �سما بنت حممد بن خالد 
اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد  اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
وح�سور  والتعليمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
التعليم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة  املهريي  جميلة  معايل 
نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  مركز  نظم  ال��ع��ام، 
الثقايف موؤمتر "التعليم من اأجل امل�ستقبل" افرتا�سيا 
موزة  املوؤمتر  اأدارت  حيث  العاملي،  املعلم  يوم  مبنا�سبة 
ال�سومي ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية ال�سيخ حممد بن 
وم�ساركة  وبح�سور  امل�ستقبل  الأجيال  نهيان  اآل  خالد 
كل من: د. �سليمان الكعبي الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة 
ا�ست�سراف امل�ستقبل بتقدمي ورقة عمل حول ا�ست�سراف 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ال�سميطي  رابعة  ود.   ، امل�ستقبل 
وال��ت��ي قدمت ورق��ة عمل  امل��در���س��ي  االإم����ارات للتعليم 
قدمت  كما   ، امل�ستقبل  معلمي  وكفايات  مهارات  ح��ول 
وزارة  واالبتكار يف  املوهبة  اإدارة  العو�سي مدير  ح�سة 
املواهب  اكت�ساف  بعنوان  ورقة عمل  والتعليم  الرتبية 
فيما   ، القادمة  اخلم�سني  اأج��ل  من  فيها  واال�ستثمار 
اإر�ساد  تنفيذي   ، ال�����س��ع��دي  م���رمي  االأ���س��ت��اذة  ع��ر���س��ت 
مهني  بوزارة الرتبية والتعليم ورقة عمل حول اأهمية 

االإر�ساد االأكادميي للطالب.
اأعربت  ال�سيخة د. �سما والتي   املوؤمتر بكلمة   وافتتح 
من  للكثري  املواكب  املوؤمتر  هذا  بانعقاد  �سعادتها  عن 
االأحداث الهامة يف تاريخ وطننا الغايل دولة االإمارات 
فرحة  نعي�ص  زل��ن��ا  م��ا  نحن  امل��ت��ح��دة،وق��ال��ت  العربية 
اأظ��ه��ر ما  2020 وال���ذي  دب��ي  اإك�سبو  اف��ت��ت��اح  وف��خ��ر 
و�سلت ل��ه االإم����ارات م��ن حت�سر وت��ط��ور واإب����داع، كما 
التعليمية  العملية  املعلم ركيزة  بيوم  يواكب االحتفال 
والذي تتاأ�س�ص االأجيال على قدراته ومعارفه وثقافته 

االإن�سانية.
 واأ�سافت توؤمن قيادتنا الر�سيدة بقيمة العلم واملعرفة 
يف ���س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل، وب�����دور امل��ع��ل��م ال���ه���ام يف جناح 

املنظومة التعليمية يف حتقيق الهدف منها .
واأ������س�����ارت اإىل دخ�����ول ال���ع���امل م��ن��ع��ط��ف��ا ج���دي���دا من 
تقنيات  بظهور  الب�سرية  تاريخ  يف  الفارقة  منعطفاته 
العامل  تغيري وجه  ب��داأت يف  التي  اال�سطناعي  الذكاء 
والعلم واملعرفة والبد للمنظومة التعليمية اأن تت�سارع 

مع هذا التطور وتندمج مع االآليات اجلديدة
اأثر  19 كانت ذات  اأن جائحة كوفيد  اأك��دت على   كما 
بعد  عن  التعليم  دم��ج  يف  ت�سارعا  حققت  فقد  اإيجابي 
يف العملية التعليمية، ويبدو لنا ا�ست�سرافاً للم�ستقبل 
واالأ�ساليب  ال��ه��ج��ني  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ���س��ت��ك��ون  ال��غ��ل��ب��ة  ب����اأن 
والذكاء  التقنيات  على  كليا  اعتمادا  املعتمدة  املعرفية 
ب���اأه���م���ي���ة م����راع����اة البعد  اال����س���ط���ن���اع���ي  واأ�����س����اف����ت 
املراحل  خمتلف  يف  العلم  لطالب  واالإن�ساين  النف�سي 
بها  يتمتع  التي  املواهب  اكت�ساف  �سرورة  موؤكدةعلى 
العملية  جلعل  التعليمية  بالعملية  وربطها  الطفل 
اآلية  ب��ل  م��ع��ريف  ت��راك��م  اآل��ي��ة  لي�ست جم��رد  التعليمية 
التنمية  اجت���اه  يف  للموهبة  وت��دع��ي��م  للمعرفة  خ��ل��ق 
لتحقيق روؤية القيادة الر�سيدة للخم�سني القادمة من 
تاريخ  را�سخ يف  اأثر  ذات  اإماراتية حديثة  اأجل ح�سارة 

احل�سارة االإن�سانية.
واختتمت ال�سيخة �سما كلمتها بتقدمي ال�سكر والتقدير 
ملعايل جميلة املهريي على وجودها وجهودها من اأجل 
جلميع  والتقدير  وال�سكر  التعليم  منظومة  تطوير 

املتحدثني واحل�سور .

ك��م��ا وج��ه��ت ال�����س��ك��ر واالم��ت��ن��ان ل��ك��ل م��ع��ل��م ���س��اه��م يف 
علمها  م��ن  لكل  اخل��ا���ص  وال�سكر  االإن�����س��ان  عقل  ب��ن��اء 
اأنا  ما  اأن  اإىل  واأ�ساف لر�سيدها معرفة م�سرية  يوما 
معلمني  جهود  نتاج  هو  ومعرفة  ثقافة  من  االآن  فيه 

اأر�سدوين للمعرفة لهم مني كل التقدير وال�سكر.
م�سبح  ���س��امل  بنت  جميلة  م��ع��ايل  اأك���دت  جانبها  م��ن 
امل��ه��ريي وزي���رة ال��دول��ة ل�����س��وؤون التعليم ال��ع��ام رئي�ص 
اأن  املدر�سي،  للتعليم  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص 
الدولة، وعلى  التعليمية يف  املنظومة  ركيزة  املعلم هو 
وت�سليحهم  املقبلة  االأجيال  بناء  م�سوؤولية  تقع  عاتقه 

باملعارف، واملهارات، والقيم، واالأخالق.
ووجهت معاليها خالل م�ساركتها يف موؤمتر "التعليم 
من اأجل امل�ستقبل " برعاية ال�سيخة د. �سما بنت حممد 
واملعلمات  املعلمني  لكافة  التحية   ، نهيان  اآل  بن خالد 
ممن اجتهدوا يف تو�سيل ر�سالة العلم الأجيال امل�ستقبل، 
تعرب  وج�سورا  للعطاء،  ملهمة  مناذجا  اإياهم  معتربة 

باأجيال االإمارات اإىل م�ستقبل م�سرق ومزدهر بف�سل 
جهودهم وتفانيهم يف عملهم."

لالرتقاء  كبرية  اأ�سواطا  قطع  مت  اأن��ه  معاليها  وبينت 
القيادة  بناء على توجيهات  الدولة،  التعليم يف  مبهنة 
للمعلمني  مهنية  رخ�سة  اعتماد  مت  حيث  الر�سيدة، 
بال�ساأن  املعنية  اجلهات  قبل  من  املدر�سية  وللقيادات 
التعليم،  مهنة  مل��زاول��ة  ك�سرط  احل��ك��وم��ي  التعليمي 
اإح��داث ح��راك تربوي قوامه التناف�سية  وذل��ك بهدف 
باأف�سل  امليدان  الذات ورفد كوادر  واالجتهاد وتطوير 
تاأدية  ل��ي��وا���س��ل��وا  ال���رتب���وي���ة  ال���ت���ج���ارب واالأ����س���ال���ي���ب 

ر�سالتهم بكل اقتدار.
وقالت معاليها" �سقف الطموح يف دولتنا مرتفع خا�سة 
اإىل  للعبور  الو�سيلة  فهو  التعليم،  بقطاع  يتعلق  فيما 
و�سبيلنا  قيادتنا،  تطلعات  وحتقيق  القادمة  اخلم�سني 
نحن لتحقيق ذلك، وترجمته على اأر�ص الواقع يرتبط 
التعليمية  العملية  ع�سب  فهو  واأخ����ريا،  اأوال  باملعلم 

ودوره االأكادميي واالأخالقي واالإن�ساين يتخطى كونه 
لطلبته،  ملهم  هو  اأي�سا  بل  وح�سب،  للمعرفة  ناقال 
يقدم لهم املعرفة والقيم واالأخالق، فهو �سانع حقيقي 

لتلك العقول التي تتلم�ص طريقها نحو امل�ستقبل." 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ال�سميطي  رابعة  د.  �ساركت  وقد 
االإمارات للتعليم املدر�سي بقولها: “مع جائحة كورونا 
املعلم  اأ�سبح  وكيف  بعد  ع��ن  التعلم  جميعنا  عاي�سنا 
يلتقي مع طلبته من وراء ال�سا�سات، تعلمنا الكثري من 
اجلائحة، ويف نف�ص الوقت يواكب طلبتنا ب�سكل م�ستمر 
تطور رقمي هائل يعي�سونه يف حياتهم اليومية، مل يعد 
دوره  بل  درو�سه،  تقدمي  يقت�سر فقط على  املعلم  دور 
اأ�سا�سي يف خلق جيل مفكر ي�ستطيع اأن يواجه ويتلقى 
هذا الكم الهائل من التطور الرقمي واملعلوماتي واأن 
اأيام  وق��ب��ل  ال�سحيحة،  ال���ق���رارات  يتخذ  كيف  ي��ع��رف 
اإك�سبو  وه���و  االأه����م  ال��دول��ة احل���دث  ان��ط��ل��ق يف  قليلة 
الدولة  اأب��ن��اء  نحن  علينا  ي��وؤك��د  ال���ذي   ،2020 دب��ي 
تتقبل  ال��ع��امل،  على  منفتحة  اأج��ي��ال  اإىل  نحتاج  اأن��ن��ا 
االآخر، وتعزز من مكانة دولة االإمارات، كما نحتاج اإىل 
معلمني يت�سمون ب�سفات متميزة و متمكنني من املادة 
التعليم  عمليات  بيانات  حتليل  على  قادرين  العلمية، 
املختلفة،  طلبتهم  م�ستويات  على  والتعرف  والتعلم، 
وبالتايل هم يعرفون طلبتهم ب�سكل جيد، قادرين على 
بكل  املعلومة  واإي�سال  الطرق  باأف�سل  التوا�سل معهم 

ان�سيابية، ولديهم ال�سغف الكبري."
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  حول  الكعبي  �سليمان  د.  وحت��دث 
امل�ستقبل  ع���ن  ن��ع��رف��ه  ال�����ذي  م���ا  ق���ائ���ال:  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأحداثه؟  م��ع��رف��ة  ن�ستطيع  ف��ع��ال  ن��ح��ن  وه���ل  ف��ع��ال؟ 
امل�ستقبل  ماهية  للمعلمني من معرفة  الب��د  ق��ال:  ثم 
وم��ن��ه��ج��ي��ات��ه واأدوات�������ه، وك��ي��ف��ي��ة ���س��ن��اع��ت��ه، م���ن املهم 
معرفة التوجهات امل�ستقبلية التي توؤثر على م�ستقبل 
داخل  واالآالت  الب�سر  ب��ني  التكاملية  م��ث��ل:  التعليم 
التغري  وامل���ك���ان،  ال��وق��ت  ت��ن��وع  التعليمية،  امل��وؤ���س�����س��ات 
الروبوتات  وال��ط��ال��ب،  املعلم  ب��ني  العالقة  طبيعة  يف 
والذكاء اال�سطناعي، والطباعة ثالثية االأبعاد وهناك 
الكثري من الكتب االأجنبية والعربية لن�سر املعرفة يف 
وبناء  عليها  االط��الع  من  والب��د  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 
الطالب  تعليم  وي��ج��ب  امل��ج��ال،  ه���ذا  ع��ام��ة يف  ث��ق��اف��ة 
التفكري امل�ستقبلي، واأن هناك اأكر عن م�ستقبل ولي�ص 
املعلمني  اإمل��ام جميع  ال�سرورة  ومن  واح��داً،  م�ستقباًل 
منهاج  وا���س��ت��ح��داث  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ب��اأ���س��ا���س��ي��ات 
"امل�ستقبل"، ومعلم امل�ستقبل. اأما ح�سة العو�سي فقد 
واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  اأبرز  على  ال�سوء  �سلطت 
الوطنية التي اأ�سبحت اأ�سا�ص العمل احلكومي وخا�سة 
يف جم��ال بناء ال��ق��درات وتنمية امل��ه��ارات وامل��واه��ب يف 
الدولة، للطلبة واملعلمني من خمتلف الفئات العمرية 
ا�سرتاتيجية  لالبتكار،  الوطنية  )اال�سرتاتيجية  مثل 
للذكاء  االإم������ارات  ا�سرتاتي�جي�ة  امل��ت��ق��دم��ة،  امل���ه���ارات 
املوهوبني  ل��رع��اي��ة  الوطنية  ال�سيا�سة  اال�سطناعي، 
الكت�ساف  ممكنات  تعترب  ال��ت��ي  اخلم�سني  وم�����س��اري��ع 

ورعاية املوهوبني واملتميزين(.
وقدمت الورقة االأخرية مرمي ال�سعدي حيث حتدثت 
عن اأهمية االإر�ساد االأكادميي واملهني للطلبة وت�سليط 
دعم  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  على  ال�����س��وء 
ومهنة  االأك��ادمي��ي  امل�سار  الختيار  واإر���س��اده��م  الطلبة 
القوة  ونقاط  واهتماماتهم  مليولهم  املنا�سبة  امل�ستقبل 
واحتياجات  الدولة  توجهات  مع  يتما�سى  مبا  لديهم 

�سوق العمل. 

•• العني-الفجر

اأط��ل��ق م��رك��ز ال��ت��وظ��ي��ف و����س���وؤون اخل��رج��ني يف قطاع 
�سوؤون الطلبة بجامعة االإم��ارات العربية املتحدة عرب 
املهارات  ل�سقل  جاهز  برنامج  املهني   االإع���داد  وح��دة 
على  يعمل  وال���ذي  للطلبة،  والوظيفية  ال�سخ�سية 
اإع����داد الطلبة م��ن��ذ دخ��ول��ه��م اجل��ام��ع��ة وال��ع��م��ل على 
�سقل خ��ربات��ه��م، وت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م، مب��ا ي��ت��الءم مع 
التخ�س�ص  اختيار  نحو  وتوجيههم  املجاالت،  خمتلف 

اجلامعي املواكب ل�سوق العمل امل�ستقبلي.
االأوىل  ال�سنة  طلبة  الف�سل  هذا  الربنامح  وا�ستهدف 
وط��ال��ب��ة من  2728 ط��ال��ب��اً  وال��راب��ع��ة  لي�سمل ع���دد 

كليات الهند�سة، والزراعة والطب البيطري، والعلوم، 
والرتبية، واالإدارة واالقت�ساد، وتقنية املعلومات، وذلك 
موؤ�س�سات  ع��دة  م��ن  وخمت�سني  خ���رباء  م��ع  بالتعاون 

رائدة بالدولة.
الظاهري  �سامل  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  االأ���س��ت��اذة  واأ���س��ارت 
–النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة- اإىل اأن برنامج جاهز 
ياأتي �سمن جمموعة من الربامج التي تعمل اجلامعة 
على  ق���ادرة  �سابة  ك���وادر  خللق  للطلبة  تقدميها  على 
الركيزة  االإب��داع والعطاء يف كافة املجاالت باعتبارهم 
الربنامج  "يعد  واأ���س��اف��ت  امل�ستقبل،  لبناء  االأ�سا�سية 
حلقة و�سل بني املجال االأكادميي من ناحية والتطبيق 
العملي من ناحية اأخرى، مما ي�ساهم يف �سرعة تاأقلم 

اخلريجني مع وظائفهم امل�ستقبلية "
ا�ستفادة  يحققوا  اأن  الطلبة  م��ن  "نتطلع  واأو���س��ح��ت 
مهنية ع��ال��ي��ة م��ن خ���الل ه���ذا ال��ربن��ام��ج امل��م��ي��ز، واأن 
ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى ���س��ن��ع ق����رار ب�����س��اأن جماالتهم 
م�سرية  تعزيز  يف  فعال  ب�سكل  للم�ساهمة  امل�ستقبلية 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة يف 

الدولة."
رئي�سي  اأخ�سائي   - ال�سعيبي  عبري  اأ���س��ارت  وب��دوره��ا 
الربنامج  اأن  اإىل  م��ع��ت��م��د-  وم����درب  م��ه��ن��ي  وم��ر���س��د 
ملف  ب��ن��اء  وكيفية  ب��اأه��م��ي��ة  ل��ل��ط��الب  ت��وع��ي��ة  �سيقدم 
م��دى جاهزيته  واإب���راز  االإن��رتن��ت  �سبكة  تعريفي عرب 
املتنوعة مثل  ال��ور���ص  م��ن  �سل�سلة  ت��ق��دمي  م��ن خ��الل 

واال�ستعداد  احرتافية  بطريقة  الذاتية  ال�سرية  كتابة 
وظيفة،  ع��ن  ال��ب��ح��ث  وم���ه���ارة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  للمقابلة 
والفاعلية يف فريق العمل، و�سواًل اإىل  لقاء مع �سركات 
العمل،  طبيعة  على  الطالب  فيها  يتعرف  وموؤ�س�سات 
واملهارات املطلوبة، ومتطلبات الوظيفة. وميتد برنامج 
"جاهز"على مدى اأربعة اأ�سابيع لطلبة ال�سنة الرابعة. 
الربنامج  ف��ريك��ز  االأوىل  ال�سنة  لطلبة  بالن�سبة  اأم���ا 
وا�ستك�ساف  التخ�س�ص  واختيار  الذاتي  التقييم  على 
يف  للم�ساعدة  عمل  خطة  وو�سع  الوظيفية  اخليارات 
حتقيق االأهداف املهنية، بحيث يتمكن الطلبة يف نهاية 
واملهنية  االأكادميية  م�ساراتهم  حتديد  من  الربنامج 

م�ستقباًل. 

•• اأبوظبي-الفجر

نظم م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث ال��ت��اب��ع لنادي 
ت���راث االإم�����ارات اأم�����ص  االأول ج��ول��ة اف��رتا���س��ي��ة عرب 
ال�سيخ  معر�ص  اأروق��ة  يف  تيمز  مايكرو�سوفت  تطبيق 
العلوم  كلية  يف  وال���رتاث  ال�سياحة  ق�سم  لطلبة  زاي��د 
وقدمت  االإم����ارات،  بجامعة  واالجتماعية  االإن�سانية 
اجل���ول���ة ف��اط��م��ة امل��ن�����س��وري م���دي���رة امل���رك���ز وخلفان 

املحريبي – م�سرف املعر�ص.
وياأتي تنظيم اجلولة  يف اإطار جهود النادي من خالل 
مركز زايد للدرا�سات والبحوث بالتعريف بفكر القائد 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص 

يف  تاأتي  كما  وامل�ستقبلية.  احلالية  لالأجيال  واإي�ساله 
واملوؤ�س�سات  النادي  بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اإط��ار 
تعنى  التي  الدرا�سية  امل�ساقات  دع��م  بهدف  التعليمية 
برتاث القائد ، خا�سًة اأن النادي ي�سّكل مرجعاً تراثياً 
والباحثون،  املهتمون  يق�سده  ب��ه،  م��وث��وق��اً  تعليمياً 

والعديد من املوؤ�س�سات التعليمية يف الدولة.
وم�سرية  �سرية  على  اجلولة  خ��الل  امل�ساركون  واطلع 
– طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اهلل ثراه- من خالل �سالة عر�ص كبرية ت�سم �سوراً 
ن������ادرة وجت�����س��د م�����س��رية ح��ي��ات��ه خ����الل ف����رتة حكمه 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة. كما حتتوي ال�سالة 
بال�سيخ  اخلا�سة  املقتنيات  من  كبرية  جمموعة  على 

ر�سمية، وع���دد كبري  ���س��ي��ارات  اأرب���ع  بينها  زاي���د، وم��ن 
وال�سهادات،  وال���دروع  العاملية  واالأو�سمة  اجلوائز  من 
ن�سخة  م��ث��ل  ال�سخ�سية  االأدوات  ب��ع�����ص  ع��ن  ف�����س��اًل 
خمتلفة  واأ�سلحة  ت�سوير،  واآل���ة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن 
باقي  على  امل�ساركون  تعرف  كما  واالأن����واع.   االأ���س��ك��ال 
يحتوي  ال��ذي  ال�سرطي  اجلناح  مثل  املعر�ص  اأجنحة 
كاالأ�سلحة  ال�����س��رط��ي��ة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
املالب�ص  تطور  ومراحل  واالأدوات،  واالأجهزة  واملعدات 
والدوريات  والكتب  امل�سادر  اإىل  باالإ�سافة  ال�سرطية، 
التي حتكي عن  واأن�سطتها وال�سور  بال�سرطة  املتعلقة 
موؤ�س�سيها وتاريخ رجالها االأوائل وعلى مراحل تطور 

هذه القوة.

البرتولية  للعمليات  اأبوظبي  �سركة  اأو  »اأدك��و«  وجناح 
الربية، وهو عبارة عن اأر�سيفات �سور، ومناذج م�سغرة 
تاريخ  م��ن  التي حتكي ج��وان��ب  التنقيب   م��ع��دات  م��ن 

بدايات ال�سركة.
تاريخ  م��ن  ج��وان��ب  ي�ستعر�ص  فهو  ال��ربي��د  جن�اح  اأم��ا 
اخلدمات الربيدية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
وفئات  واأحجام  باأ�سكال  بريدية  وبطاقات  طوابع  من 
خمتلفة، كما ي�سم اجلناح جمموعة خا�سة ونادرة من 
جمموعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
1967، بعد  اإبريل عام  ث��راه« منذ اأول �سدور لها يف 
اأن اأ�سبح حلكومة اأبوظبي خدمات بريدية خا�سة بها 

منذ اأوائل �سهر يناير من العام نف�سه.
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مرتبطة  موؤخرا  جينية  طفرة  العلماء  من  دويل  فريق  اكت�سف 
بالظهور املبكر ملر�ض األزهامير، وتتبعوا خلل احلم�ض النووي 

من خالل عدة اأفراد من عائلة واحدة.
ولطاملا ُعرف األزهامير باأنه مر�ض ميحو الذكريات ويدمر 
اإح�سا�ض املرء بذاته. وتظهر معظم احلالت بعد �سن 65، 
وتتحول �سنوات املرء الذهبية اإىل كابو�ض يتميز مبر�ض 

دماغي غري قابل لل�سفاء.

وب�����س��رف النظر ع��ن خ��رف األ��زه��امي��ر ال���ذي ي��ب��داأ ب�سكل 
تبداأ  خبيثة  عائلية  اأ�سكال  هناك  ال�سيخوخة،  يف  متقطع 

قبل ذلك ب�سنوات اإىل عقود.
وح���دد ف��ري��ق دويل م��ن ال��ع��ل��م��اء، ب��ق��ي��ادة ع��ل��م��اء االأحياء 
الع�سبية يف ال�سويد، نوعا نادرا للغاية من املر�ص مل يتم 
العثور عليه حتى االآن اإال يف عائلة واحدة. وهذا ال�سكل من 
مر�ص األزهامير عدواين و�سريع وي�سرق �سنوات �سحاياه 

االأكر اإنتاجية على طول وظائفهم املعرفية.
م��ن مر�ص  ال��ن��وع  ه��ذا  ال�سويد على  الباحثون يف  واأط��ل��ق 
األزهامير، ا�سم Uppsala APP deletion، ن�سبة 
اإىل ا�سم العائلة التي وهبت هذا اخلطاأ ال�سيئ ال�سمعة يف 

احلم�ص النووي.
واأكدت الدكتورة ماريا باغنون دي ال فيغا، من ق�سم ال�سحة 
يف  ال�سويد،  يف  اأوب�ساال  جامعة  يف  الرعاية  وعلوم  العامة 
 Science Translational Medicine جملة
اأن: "االأفراد املتاأثرين لديهم �سن عند ظهور االأعرا�ص يف 
اأوائل االأربعينات من عمرهم، ويعانون من تقدم �سريع يف 

املر�ص".
علماء  م��ن  كبري  فريق  م��ع  فيغا  ال  دي  باغنون  وتعاونت 
وخرباء  واجلزيئية  الهيكلية  االأح��ي��اء  وعلماء  االأع�����س��اب 
اأدوات  وا���س��ت��خ��دم��وا  اأوروب�����ا.  اأن��ح��اء  جميع  يف  الت�سوير 

متعددة على اأحدث طراز للرتكيز على اخللل الذي يظهر 
ب�سكل بارز يف م�سري عائلة واحدة.

لويحات  تكوين  م��ن  ت�سرع  الطفرة  اأن  الباحثون  ووج��د 
بيتا،  اأميلويد  با�سم  واملعروفة  بالدماغ،  ال�سارة  الربوتني 
اللزجة  بيتا  اأميلويد  لويحات  وتدمر   .Aβ بب�ساطة  اأو 
الوظائف  على  تق�سي  لذلك،  ونتيجة  الع�سبية،  اخلاليا 
التنفيذية للدماغ نف�سه. ويعّرف علماء االأع�ساب الوظائف 
التنفيذية ب�سكل اأ�سا�سي على اأنها الذاكرة العاملة واملرونة 

العقلية والتحكم يف النف�ص.
األزهامير بطفرات يف  اأخ��رى من مر�ص  اأ�سكال  ومت ربط 
اأكدته الدكتورة  APP، لكن هذا هو احلذف الذي  جني 
باغنون دي ال فيغا وزمالوؤها من خالل التحليل اجليني، 
االأحما�ص  ودرا����س���ات  الهيكلية،  البيولوجية  وال��ب��ح��وث 
االأم��ي��ن��ي��ة وك��ي��م��ي��اء ال���ربوت���ني، وق��ي��ا���ص ال��ط��ي��ف الكتلي 
لتو�سيف االأميلويد، الربوتني ال�سار، الذي ي�سود اأن�سجة 

دماغ حاملي الطفرات.
واأظ����ه����رت ال��ب��اح��ث��ون اأن احل����ذف ي��ق��ط��ع جم��م��وع��ة من 
من  مدمرة  تر�سبات  اإىل  ي��وؤدي  ما  اأمينية،  اأحما�ص  �ستة 

الربوتني Aβ يف جميع اأنحاء الدماغ.
�سبع  قبل  اجليني  االكت�ساف  وراء  االأ���س��رة  ق�سة  وب����داأت 
عيادة  اإىل  ���س��ق��ي��ق��ان  ذه����ب  ع��ن��دم��ا  ال�����س��وي��د  ���س��ن��وات يف 

ا�سطرابات الذاكرة يف م�ست�سفى جامعة اأوب�ساال حيث مت 
تقييم م�ساكل الذاكرة لديهم، وفقدان االإح�سا�ص باالجتاه 
الذهن لديهما تتال�سى، يف �سن  اأن حدة  لو  وال�سعور كما 
40 و43 عاما فقط يف ذلك الوقت، ومل يكن ال�سقيقان، 
اأذه��ان��ه��م��ا م�سو�سة  ل��الأ���س��ف، ال��وح��ي��دي��ن ال��ل��ذي��ن ك��ان��ت 
ذات��ه يعاين من  اآخ��ر يف العمر  ك��ان قريب  ومتفككة. فقد 

اأعرا�ص متطابقة تقريبا.
املبكر.  األزهامير  الثالثة جميعهم مبر�ص  ت�سخي�ص  ومت 
وم��ع ذل��ك، مل يكن ه��ذا الثالثي وح��ده يف حالة التدهور 

املعريف االأ�سري.
الزمن.  من  عقدين  قبل  ال�سقيقني  وال��د  االأطباء  وعالج 
االأربعينات من عمره عندما ظهرت  اأوائ��ل  اأي�سا يف  وكان 

االأعرا�ص يف البداية.
ويف الوقت الذي و�سل فيه ال�سقيقان وقريبهما اإىل عيادة 
االأع���را����ص خطرية.  ك��ان��ت جميع  ال���ذاك���رة،  ا���س��ط��راب��ات 
وكانوا يواجهون �سعوبة يف التحدث وفقدوا القدرة على 

اأداء العمليات احل�سابية الب�سيطة.
واق����رتح االأط���ب���اء اأن امل��ر���س��ى ك��ان��وا ي��ع��ان��ون م��ن م�ساكل 
عن  ال��دم��اغ  فحو�سات  وك�سفت  التنفيذية،  الوظائف  يف 
وك�سفت  الثالثة.  ل��دى  األزهامير  ملر�ص  املميزة  ال�سمات 
ف��ح��و���س��ات ال��دم��اغ دل��ي��ال ع��ل��ى وج���ود ���س��م��ور يف املنطقة 
من  املتو�سطة  ال�سدغية  وامل��ن��اط��ق  اجل��داري��ة  االأم��ام��ي��ة 

الدماغ.
ومل تكن الدرجات يف اختبار احلالة العقلية امل�سغر )وهو 
ال�سن الختبار  اإج��راوؤه ب�سكل متكرر على كبار  تقييم يتم 
نطاق  يف  كانت  بل  فح�سب،  منخف�سة  املعرفية(،  املهارات 
ُيرى عادة عند كبار ال�سن الذين يعانون من �سعف اإدراكي. 
وجميعهم ال يزالون يف اأوائل االأربعينيات من العمر وقت 

االختبار.
وتعّرف الدكتورة باغنون دي ال فيغا وزمالوؤها هذا ال�سكل 
ينتقل  �سائد،  ج�سمي  �سبغي  ب��اأن��ه  األ��زه��امي��ر  مر�ص  م��ن 
منحدر.  م�سار  يف  ب�سرعة  ويتحرك  جيل،  اإىل  جيل  م��ن 
حتمل  االأخ��رى  العائالت  اأن  اإىل  ت�سري  بيانات  توجد  وال 
اأنه  من  الرغم  على   ،Uppsala APP deletion
األزهامير العائلي يف  اأخ��رى من مر�ص  اأ�سكال  مت حتديد 

ال�سويد.
"االأعرا�ص  ف��ي��غ��ا:  ال  دي  ب���اغ���ن���ون  ال���دك���ت���ورة  وك��ت��ب��ت 
با�ستثناء  األزهامير،  ملر�ص  منوذجية  احليوية  والعالمات 

ال�سائل النخاعي الطبيعي".
مت   ،Uppsala APP deletion اكت�ساف   وقبل 

حتديد اأكر من 50 طفرة جينية APP اأخرى يف جميع 
األزهامير.  ملر�ص  املبكر  بالظهور  وترتبط  العامل  اأن��ح��اء 
وطفرات APP، ب�سكل عام، م�سوؤولة عن اأقل من 10% 

 Uppsala APP ويعد   املبكرة.  احل��االت  من جميع 
لالأحما�ص  م��ت��ع��ددة  ح��ذف  عملية  اأول    deletion

االأمينية توؤدي اإىل ظهور مر�ص األزهامير املبكر.

يبداأ مطلع الأربعينات

علماء يكت�سفون �سكال نادرا وخطريا من مر�ص األزهامير 

)مت   BRII-198و  BRII-196 ا����س���ت���ق���اق  ومت 
وهي   ،Brii Biosciences ب��وا���س��ط��ة  ت��ط��وي��ره��م��ا 
���س��رك��ة م��ل��ت��زم��ة ب��خ��دم��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ر���س��ى وحت�سني 
املعزولة  امل�سادة  االأج�سام  ال�سني( من  العامة يف  ال�سحة 
ويتم  "كوفيد19-".  م��ن  تعافوا  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص  م��ن 

واح���دة،  مل���رة  ج��رع��ة  يف  منف�سلتني  كجرعتني  تناولهما 
 ،SARS-CoV-2 من  خمتلفني  جزاأين  وي�ستهدفان 

الفريو�ص الذي ي�سبب "كوفيد19-".
للح�سا�سية  الوطني  املعهد  رعاها  التي  الدرا�سة،  وقّيمت 
واالأمرا�ص املعدية، 837 مري�سا مت ت�سجيلهم يف غ�سون 

واملعر�سني  "كوفيد19-"  اأعرا�ص  ظهور  من  اأي��ام   10
يوما   28 ملدة  ومتابعتهم  ال�سريري  للتقدم  كبري  خلطر 

بعد العالج.
ومت اإدخال 12 مري�سا يف جمموعة العالج اإىل امل�ست�سفى، 

مقارنة ب� 45 مري�سا يف جمموعة العالج الوهمي.
بت�سعة  العالج، مقارنًة  واح��د يف جمموعة  وت��ويف مري�ص 
مر�سى يف جمموعة العالج الوهمي. كما عانى املر�سى يف 
الدرجة  ال�سارة من  االأح���داث  اأق��ل من  العالج  جمموعة 
جمموعة  يف   13.4% مقابل   3.8%( اأعلى  اأو  الثالثة 

العالج الوهمي(.
وهذه البيانات اأولية ومل يتم ن�سرها اأو مراجعتها من قبل 
 ،ACTIV-2 درا���س��ة  ال��زم��الء. ومب��ج��رد االنتهاء م��ن 
املتحدة  الواليات  من  م�ساركني  الكامل  التحليل  �سي�سمل 
والربازيل وجنوب اإفريقيا واملك�سيك واالأرجنتني والفلبني 

بني يناير ويوليو 2021.
حول  البيانات  ف��اإن   ،Brii Biosciences ل���  ووف��ق��ا 
تقييمه  �سيتم  املتغري  ن��وع  ح�سب  امل��رك��ب  ال��ع��الج  فعالية 

اأي�سا.
كلية  امل��ع��دي��ة يف  االأم����را�����ص  اأ����س���ت���اذ  وول،  دي��ف��ي��د  وق����ال 
درا�سة  رئي�ص  ونائب  ال�سمالية،  كارولينا  بجامعة  الطب 
ACTIV-2: "حتى االآن، ُيظهر هذا العالج واالأج�سام 
امل�سادة وحيدة الن�سيلة االأخرى فاعلية �سد متغري دلتا، 
يف  تقريبا  كوفيد19-  ح���االت  جميع  االآن  ميثل  وال���ذي 

لعالج  فعالة  اإىل طرق  بحاجة  زلنا  ما  املتحدة.  الواليات 
والوفاة.  ال�سديد  املر�ص  جتنب  على  مل�ساعدتهم  املر�سى 
ومع  لدينا.  التي  االأدوات  اإح���دى  الن�سيلة  اأح��ادي��ة  وتعد 
اأف�سل  فاإن  الوباء،  ذلك، وفقا لكل ما تعلمناه منذ بداية 
االأدوات التي لدينا للوقاية من دخول امل�ست�سفى والوفاة، 

ه��ي ال��ل��ق��اح��ات وو���س��ع اأق��ن��ع��ة ال��وج��ه يف االأم���اك���ن املغلقة 
العامة".

االأخ��رى يف جتربة  املحتملة  العالجات  درا�سة  اأي�سا  وتتم 
ACTIV-2، مبا يف ذلك االأدوية التي يتم ا�ستن�ساقها 

اأو تناولها عن طريق الفم اأو كحقنة واحدة.

عالج مرّكب من الأج�سام امل�سادة وحيدة الن�سيلة 
ُيظهر فعالية كبرية �سد "كوفيد- 19"

ك�سفت جتربة �سريرية اأن تركيبة جديدة من العالج بالأج�سام امل�سادة اأحادية الن�سيلة قللت من دخول 
 Brii "كوفيد-19".واأ�سدرت  من  عالية  ملخاطر  املعر�سني  املر�سى  من   %78 بن�سبة  والوفاة  امل�ست�سفى 
Biosciences ومقرها دورهام يف نورث كارولينا، بيانات موؤقتة من درا�سة املرحلة الثانية من اأ�سل 
ثالث مراحل من التجربة ال�سريرية امل�سماة ACTIV-2 من العالج املركب بالأج�سام امل�سادة اأحادية 
BRII-198، والذي قلل من حالت دخول امل�ست�سفى والوفاة بن�سبة 78% يف   / 196-BRII الن�سيلة 

احلالت عالية اخلطورة من "كوفيد-19"، مقارنة مع املر�سى الذين ح�سلوا على الدواء الوهمي.

اخلميس   7  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13360  
Thursday    7   October   2021   -  Issue No   13360



24 اخلميس   7  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13360  
Thursday    7   October   2021   -  Issue No   13360

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 260
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممد را�سد عبيد اجلروان ال�سام�سي، اجلن�سية - االمارات 
العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد 
: حممد يون�ص بن ابو �سلطان - اجلن�سية بنغالدي�ص يف الرخ�سة ) ال�ساهني لت�سليح كهرباء 
ومكيفات ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )554633( ال�سادرة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001949/ 
اإىل املحكوم عليه : موديرن فور �سكوير للتجارة العامة - ذ م م  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة - ذ م م  

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

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 98774.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زرقا يا�شني للخدمات الفنية - �ش ذ م م  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003026/ 

اإىل 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جنمة البوادي ملقاوالت تركيب وحدات التكييف  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 38529  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - تا�شك �ش م م ح   
)كلي(   جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002050/ 

اإىل املحكوم عليه : تا�سك �ص م م ح 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل - D2 - 06 - هاتف 065572786 - 

task@eim.ae فاك�ص 065572411 - �ص ب 7919 - امييل
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سابل الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت  
ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف  الر�سم املحدد لذلك 
1393701 لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ف�را�ش للخدمات الفنية - ذ م م   
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001991/ 

اإىل املحكوم عليه : فورا�ص للخدمات الفنية - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ روح االمني حممد ابو طاهر -  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7550.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد رفيق ب�لينتار اأبارامبيل ك�ر حممد حممد   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000579/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد رفيق بولينتار اأبارامبيل كور حممد حممد 

العنوان : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - مويلح بالقرب من االأهلي �سوبر ماركت 3368 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 192484  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2021 /0007258 يف  الدع�ى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ع�سام مفيد عربي - العنوان : 9374168  
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�سالح / حممد �سالح احمد من�سور  بالتايل :
ن�ص احلكم 

اأنه بتاريخ 2021/9/20 
بعد االإطالع على االوراق 

ومائة  اآالف  )خم�سة  درهم   5100 مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �سده  املقدم  بالزام  ناأمر 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك.  

حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

لدى حمكمة خ�رفكان الإحتادية املحكمة البتدائية املدنية الحتادية 
يف الدع�ى رقم KHCFICIREA2021/0000252   مدنی )جزئی(

اإىل املحكوم عليه / خالد احمد حممد احلمادي
، رقم  اللوؤلوؤية  ، بقرب من حديقة  لوؤلوؤية  �سارع   ، لوؤلوؤية   ، 971566987212 خورفكان   : االإقامة  جمهول 
املنزل 9 - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 16-09-2021 م قد اأ�سدرت املحكمة باإلزامك يف الدعوى املذكورة ل�سالح 
املحكوم له بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : اأوال:- باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
7000 درهم )�سبعة اآالف درهم(، مع �سداد قيمة املخالفات املرورية املحررة على املركبة رقم 61851 خ�سو�سي 
دبي فئة W من نوع رينج روفر فوغ موديل 2006  اأو حتويلها على الرمز املروري اخلا�ص به لدى اإدارة املرور 

والرتخي�ص اإعتبارا من تاريخ 2019/07/02 حتى تاريخ  حتويل رخ�سة املركبة باإ�سم املدعى عليه. 
W من نوع رينج روفر فوغ  61851 خ�سو�سي دبي فئة  اإل��زام املدعى عليه بتحويل رخ�سة املركبة قم  ثانيا:- 
موديل 2006 باإ�سمه، وعلى املدعي ت�سهيل اإجراءات نقل رخ�سة املركبة بعد �سداد املدعى عليه للمخالفات املرورية 
املرتتبة عليها من بتاريخ 2019/07/02، مع اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف 

خالل املدة القانونية )30( يوما ً اعتبارا من اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
الدع�ى رقم 822 ل�شنة 2021 ا�شتئناف عقاري 

لدى حماكم دبي
املرفوعة من : امل�ستاأنف : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار ذ.م.م 

بوكالة: االأهلي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
�س�د  امل�ستاأنف �سده االأول: �سركة ت�سامرز للهند�سة البحرية �ص ذ.م.م

امل�ستاأنف �سده الثاين : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدود )فرع دبي(
بوكالة : التميمي وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية �ص.ذ.م.م

اأو بوا�سطة وكيل معتمد  امل�ستاأنف �سده االأول )�سركة ت�سامرز للهند�سة البحرية �ص ذ.م.م( مدعو للح�سور �سخ�سياً 
الإجتماع اخلربة ، وذلك وفقاً ملا يلي: تاريخ االإجتماع: يوم االأربعاء املوافق 13 اأكتوبر 2021 ، ال�ساعة 12 ظهراً عن 

 )ZOOM(  طريق تطبيق زووم
)Passcode: 035945( )MeetingID: 861 8958 5074(
https://us02web.zoom.us/i/86189585074pwd=UXA0b01ITEpMZ1p2ZjllZ1lreUZIUT09
وعلى طريف الدعوى اإر�سال مذكرة �سارحة للخربة جتيب على بنود املاأمورية املو�سحة يف احلكم التمهيدي ال�سادر من 
املحكمة املوقرة واإر�سال االأوراق الثبوتية والهوية االإماراتية وكافة امل�ستندات التي ترغبون بتقدميها للخربة الهند�سية 
املنتدبة للدعوى خالل موعد اأق�ساه يوم الثالثاء املوافق 12 اأكتوبر 2021 ال�ساعة 12 ظهراً. للتوا�سل واال�ستف�سار 
بخ�سو�ص االإجتماع يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�ص / �سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم 

expertise@jic.ae االإلكرتوين  الربيد  وعلى   0529944440
عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدع�ى 
دكت�ر مهند�ش / �شيف حمدان الكعبي

اإجتماع خربة 

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
يف  الدع�ى رقم 2021/221 جتاري م�شارف جزئي - دبي 

املدعي / م�سرف الهالل )�ص م ع( 
بوكالة املحامي / املكتب القانوين الدويل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

املعلن اإليها  املدعي عليها االوىل / اليار )�ص ذ م م(  
يف الدعوى رقم )2021/221( جتاري م�سارف جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء 
املوافق 2021/10/13 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا لعقد االإجتماع االأول للخربة 

expert@ عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
alsharid.com

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري /�شارة را�شد املن�ش�ري 
رقم القيد مبحاكم دبي 157

 دع�ة حل�ش�ر
    الجتماع الأول جلنة  اخلربة

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8209(
املنذر / املوؤجر : �سركة بلو باي للعقارات �ص.ذ.م.م .

اإليه �سركة / هب�ص لتجارة و�سائل الدعاية و االع��الن ���ص.ذ.م.م - رقم  املنذر 
االقامة حمل  جمهويل   - الرخ�سة 816030  

والبالغ  ذم��ت��ك��م  امل��رت���س��د يف  ل��الي��ج��ار  ال��ك��ام��ل  ب��ال�����س��داد  ن��ن��ذرك��م  و  نكلفكم 
)22،257( اثنان وع�سرون الفا ومائتان و�سبع وخم�سون درهما خالل )5( 
خم�سة ايام من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قانوين و اأال �ساأ�سطر باتخاذ كافة 
كافة  ت�سمينكم  مع  بال�سداد  مبطالبتكم  الق�سائية  و  القانونية  االج���راءات 

الر�سوم و امل�ساريف.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8210(

املنذر / املوؤجر : �سركة بلو بيي منطقة حرة ذ.م.م
املنذر اليه / �سركة / ادفان�سد انرتاكتيف ميديا �سولو�سنز منطقة حرة � ذ.م.م 

- رخ�سة جتارية رقم 17564 - جمهويل حمل االقامة
 )500،000( مببلغ  املرجتعة  ال�سيكات  لقيمة  بال�سداد  ننذركم  و  نكلفكم 
االنذار  تبلغكم  ت��اري��خ  م��ن  يوما  ثالثني   )30( خ��الل  دره��م  ال��ف  خم�سمائة 
ب�سكل قانوين و اأال �ساأ�سطر باال�سافة ملوكلي باتخاذ كافة االجراءات القانونية 
ت�سمينكم  االيجارية مع  للقيمة  ال�سداد  و  باالخالء  الق�سائية مبطالبتكم  و 

كافة الر�سوم و امل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
حمكمة ال�شارقة الحتادية

اإعالن ح�ش�ر اإجتماع بالت�شال املرئي عن بعد
)SHCFICIREA2021/0005423 (  يف الق�شية رقم

اعالن ن�سر يف جريدة وا�سعة االنت�سار باللغتني العربية واالجنليزية
بناء على طلب : املدعى )ة( : القوارب للنزهة موؤ�س�سة فردية

اىل : املدعى عليه : اندرى وىل جركو
املذكور من تاريخ  املبلغ  باأن يودي للمدعية مبلغ )4850 ( مع فوائد  املدعي عليه  بالزام  : اوال: احلكم  املدعي  يلتم�ص 

املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ متام ال�سداد بواقع 9%�سنويا وذلك بالت�سامن فيما بينهما 
ثانيا: احلكم بالزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

 8:30 ال�ساعة   2021/10/14 بتاريخ  واملقرر   EM00014720 املرئي رقم  االإجتماع  انت مكلف بح�سور 
والذي �سيعقد يف حمكمة ال�سارقة االحتادية دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة اخلام�سة بعد بوا�سطة 

االت�سال املرئي عرب موقع وزارة العدل
/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search   
بكامريا  اأدن��اه  املبني  الرمز  قم مب�سح  اأو  معتمد.  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  املرئية.  االإجتماعات  اجلل�سات  بوابة 
الدعوى  على  اجلوابية  املذكرة  تقدمي  EM00014720 وميكنكم  االإجتماع  رقم   : االإجتماع  بيانات  الهاتف  

وارفاق امل�ستندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �شعادة املتعاملني / �شمة اأحمد را�شد ال�شلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
     امل��ش�ع: الأ�شماء

احمد عبداهلل  يو�سف  املدعو/ عبداهلل  ب��اأن  راأ���ص اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
اأ�سماء  و  ال�سمه  )النعيمي(  القبيلة  م�سمى  اأ���س��اف��ة  بطلب  تقدم   ، ال�سريف 
واأ�سماء   ) م��وزة حممد و خالد و�سلطان  و  و احمد و فاطمة  اأ�سقائه )عائ�سة 
اأبنائه ) مرمي و نوف و يو�سف و حممد و هزاع (، لتكون اأ�سماوؤهم بعد اال�سافة 
/ عائ�سة و احمد و فاطمة و موزة حممد و خالد و�سلطان ، اأبناء يو�سف احمد 
عبداهلل ال�سريف النعيمي ، و) مرمي و نوف و يو�سف و حممد و هزاع ( اأبناء 
يف  م�سلحة  له  من  واأن   ، النعيمي  ال�سريف  عبداهلل  احمد  يو�سف  عبداهلل   /
اأم��ام ق�سم  االإع��الن  تاريخ  اأن يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من  االعرتا�ص 

االإ�سهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة
قا�سي حمكمة را�ض اخليمة البتدائية
ه�سام �سبحي الأرناوؤوطي 

     حك�مة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2021 / 0007011 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : م�سطفى حممد حممد ر�سوان الزعفراين م�سري/ اجلن�سية.

نعلمكم باأن املدعي عبدالرحمن عبد الروؤوف اأبوجليل اأردين/ اجلن�سية، -
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0، لذا يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة ال�سارقه االإحتادية، املحكمة 
االبتدائية املدنية املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
احلكم

انه بتاريخ :2021/09/13
بعد االطالع على االأوراق:

ناأمر باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدى للمدعي مبلغ : خم�سة ع�سر األف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع: %5 
�سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات

حرر بتاريخ : 2021/10/06 
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(  مدين   SHCFICICIV2021 /0006316 يف  الدع�ى رقم

املدعي عليه : اأونيك�ص اإليكت�ور م�سانيكال �سريف�س�ز )�ص م ح( 
 j4 / 1/8 / / جمهول حمل االإقامة : عنوانهم : اإمارة ال�سارقة / املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل / قطعة االأر�ص 
 ( رق��م  فاك�ص  رق��م )5573406-06(  اأر�سى  هاتف   -  052  /  7999991  / رق��م  / هاتف متحرك   L6/j  02/3

06-5573407
االأ�سول وفق  الدعوى  ب�سحيفة  عليهم  املدعى  واإع�الن  الدعوى  قيد   -1

م�ستعجل للدعوى الراهنة مدين   2020 ل�سنة   6375 رقم  الدعوى  ملف  �سم   -2
باأن يوؤدوا للمدعى مبلغا وقدره )32.957.278.62 درهم( )اثنان وثالثون مليون  اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن   -3
وت�سعمائة و�سبعة وخم�سون الف ومائتان وثمانية و�سبعون درهم واثنان و�ستون فل�سا( مع الفائدة القانونية بواقع )%9 ( 

من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام .
. املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعى  ت�سمني   -4

  - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/10/13 بجل�سة  باحل�سور  انت مكلف 
مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/10/6 م   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/8237(

املنذر: جلف طوب لالأ�سمنت �ص ذ م م
بوكالة املحامي / منذر احلمادي

املنذر اإليهم: 1. كونفور�ص اريبيا للمقاوالت �ص ذ م م 
نقوى علي  الفقار  ذو  �سيد  جاويد  اغا  �سيد   .2

)جمهول حمل االإقامة(
اإليها باملطالبة ب�سداد  اأن املنذر ومبوجب هذا االإن��ذار العديل فاإنها تنذر املنذر  حيث 
تاريخ  12% م��ن  ب��واق��ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره����م،   107،422.00 امل��ب��ل��غ 
اأيام من تاريخ ن�سر االإع��الن ويف  اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وذلك خالل خم�سة 
حالة عدم ال�سداد �سيتم اللجوء للق�ساء وا�ست�سدار اأمر باأداء املبالغ امل�ستحقة مبوجب 

ال�سيكات املذكرة اأعاله.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فكيه عبداهلل حممد املده�ن   
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003855/ 

اإىل املحكوم عليه :  فكيه عبداهلل حممد املدهون
العنوان : ال�سارقة - القا�سمية - بناية القبي�سي رقم 13 - �سقة رقم 805 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية : االإمارات العربية املتحدة  

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

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 14890 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اف�شان فاطمة خان   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003819/ 

اإىل املحكوم عليه :  اف�سان فاطمة خان   
العنوان : ال�سارقة - القا�سمية - بناية القبي�سي - رقم 6 - �سقة رقم 807  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية : االإمارات العربية املتحدة  

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16450 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2021 / 0006742 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : راجيب كومار مازومدير �سويي�ص بنجالد�سي/ اجلن�سية،

نعلمكم باأن املدعي علي حممد حجي القبي�سي االمارات العربية املتحدة/ اجلن�سية. -
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم االتي

احلكم  - انه بتاريخ :2021/09/02
بعد االطالع على االوراق

والزمته  دره��م  الف  ع�سر  : خم�سة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدى  اأن  عليه  املدعي  باإلزام  نامر 
بامل�سروفات.

حرر بتاريخ: 2021/09/20 حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0006741 يف  الدع�ى رقم

املحكوم عليه بيني�ص فا�سانتى جاناردهانان ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله ل�سالح على حممد حجي القبي�سي، بالتايل:
ن�ص احلكم

انه بتاريخ :2021/09/02
بعد االطالع على االوراق

والزمته  دره��م  وقدر)29000(  مبلغا  للمدعى  ي��وؤدى  ان  عليه  املدعى  بالزام  نامر 
بامل�سروفات

حكما غري قابال لال�ستئناف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدع�ى SHCFICICPL2021 / 0006568  اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه: حامت ابراهيم يو�سف الكناين م�سري/ اجلن�سية.

نعلمكم باأن املدعي على حممد حجي القبي�سي االمارات العربية املتحدة/ اجلن�سية، -
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0. لذا يجب عليكم احل�سور اأمام حمكمة ال�سارقه 
وم�ستندات،  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  ال�ساعة  املوافق  املدنيه  االبتدائية  املحكمة  االإحتادية، 
االإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  اإر�سال  اأو  ويف حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم.
احلكم 

انه بتاريخ: 2021/08/29
بعد االطالع على االوراق

نامر باإلزام املدعي عليه ان يوؤدى للمدعي مبلغا وقدره )28750( درهم والزمته بامل�سروفات
حرر بتاريخ: 2021/09/29 حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005538 يف  الدع�ى رقم

اإل�ى املدعي عليه: -2 ارون �سارما 
جمهول حمل االإقامة : تاور بناية  902  0545214679

العالن املدعى عليهم ن�سرا باللغة العربية واالجنليزية
الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )125،000( درهم.

الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/10/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/10/6   
مكتب اخلدمات الق�شائية      
عائ�شة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة دونفاند ليمتد وتعمل حتت اال�سم التجاري 
)جاليفرز ترافل ا�سو�سيات�ص( )اجلن�سية : اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب 
قيد فرع ال�سركة يف ام��ارة دبي )العنوان : زريبة دوية - ملك لطيفة التوحيدي - 
مكتب ملك عقارات حكومة دبي - عود ميثاء - �ص ب 28352 دبي ، �ص ب 28352( 
الأحكام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة.  االأجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )860( رق��م  حتت  واملقيدة 
وتعديالته  التجارية  ال�سركات  ���س��اأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  االحت���ادي  ال��ق��ان��ون 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإج��راءات الرتخي�ص 
لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�سادة 
اأ�سحاب احلق يف االعرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 

�سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اينوك لينك ت�ستعر�ص اأف�سل ممار�سات ال�ستدامة 
خالل معر�ص ويتيك�ص ودبي للطاقة ال�سم�سية 2021

•• دبي-وام:

املن�سة الرقمية ال�ساملة لتوفري خدمات تو�سيل  ت�سارك “اينوك لينك”، 
وقود املركبات لل�سركات يف دولة االإمارات العربية املتحدة والتابعة ملجموعة 
 ،”2021 ال�سم�سية  للطاقة  ودبي  “ويتيك�ص  فعاليات معر�ص  اينوك، يف 
واأعلنت  اال�ستدامة  ممار�سات  اأف�سل  املتميزة  جمموعتها  ت�ستعر�ص  حيث 
من  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�سخة  يف  م�ساركتها  خ���الل  لينك”  “اينوك 
 2020 اإك�سبو  م��وق��ع  يف  ال�سم�سية”  للطاقة  ودب���ي  “ويتيك�ص  معر�ص 
ال�سرق االأو�سط  “داميلر للمركبات التجارية  دبي، عن تعاونها مع �سركة 
و�سمال اأفريقيا” بهدف ت�سليط ال�سوء على م�ستقبل التنقل وحلول النقل 

احل�سري امل�ستدامة.
داميلر،  م��ن  امل��ب��ت��ك��رة  كانرت”الكهربائية  اإي  “فو�سو  �ساحنة  و�سُتنقل 
امل�ستقبلية  اينوك  خدمة  حمطة  اإىل  “ويتيك�ص”  معر�ص  يف  واملعرو�سة 
من ال�ساحنات اليابانية  “اإي كانرت”  2020 دبي. وتعد  اإك�سبو  يف موقع 
الكهربائية الرائدة املخ�س�سة لالأعمال اخلفيفة، وحاًل متميزاً للنقل دون 
كما  لل�سائقني،  الراحة  من  املركبة مزيداً  وتوفر  و�سو�ساء.  انبعاثات  اأية 
اأكر  خياراً  ومتثل  امل�سغلني  على  ال�سيانة  تكاليف  تقلي�ص  يف  ت�سهم  اأنها 
الرئي�ص  الفال�سي،  �سيف حميد  �سعادة  و قال  للتنقل احل�سري.  ا�ستدامة 
جتاه  را���س��خ��اً  ال��ت��زام��اً  عاتقنا  على  “ناأخذ  اي��ن��وك:  ملجموعة  التنفيذي 
امل�ساهمة يف تعزيز الوعي وت�سجيع اخلطوات البناءة العتماد حلول الطاقة 
النظيفة واملتجددة، وذلك انطالقاً من حر�سنا على تعزيز اال�ستدامة التي 
متّثل ركيزة حمورية لنموذج اأعمالنا، وموا�سلة دعم التزام دولة االإمارات 
امل�ستدامة.  التنمية  لتحقيق  املبتكرة  املنهجيات  بتطبيق  املتحدة  العربية 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  التجارية  للمركبات  ’داميلر  مع  �سراكتنا  وتاأتي 
من  ’اإلهام  �سعار  م��ع  وان�سجاماً  امل�ستدامة  مبادراتنا  اإط���ار  يف  اأفريقيا‘ 
الطاقة‘ جلناحنا يف اإك�سبو 2020 دبي، احلدث الرائد الذي ي�سعى الأن 
اأ�سلوبها  ومن خالل  ا�ستدامة«.  العاملية  الفعاليات  اأكر  من  واح��داً  يكون 
يف تو�سيل الوقود وا�ستخدامها ال�ساحنة الكهربائية بالكامل واالأوىل من 
“بيوديزل« /B5 و الوقود مثل  اأن��واع  اأج��ود  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  نوعها، 

يف  ت�سهم  مبتكرة  حلول  توفري  يف  �سباقة  لينك”  “اينوك  تّعد   ،/B20
حماية البيئة ودعم عمليات التنمية املتوا�سلة للبنية التحتية.

وكالة »اإ�ص اآند بي جلوبال« متنح �سركة العني 
  A الأهلية للتاأمني ت�سنيف القوة املالية يف الفئة

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  االإئتمانية موؤخراً  للت�سنيفات  بي جلوبال”  اآن��د  “ اإ���ص  وكالة  اأعلنت 
منح ت�سنيف القوة املالية ل�سركة العني االأهلية للتاأمني يف الفئة A-  مع 
ظل  يف  الت�سنيف  ه��ذا  االأهلية  العني  �سركة  منح  وي��اأت��ي  م�ستقرة.  نظرة 
اأعلى  ال�سركة، وتركيزها على حتقيق قيمة  الذي حققته  االإيجابي  االأداء 
يف  ال�سركة  بت�سنيف  م��وؤخ��راً  الدولية  موديز  وكالة  وقامت  للم�ساهمني. 
الفئة A3 مع نظرة م�ستقرة. وتعك�ص هذه الت�سنيفات االإئتمانية الدولية 
مكانة �سركة العني االأهلية للتاأمني ال�سوقية و عالمتها التجارية، كونها 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  التاأمني يف  �سوق  تاأمني يف  �سركة  اأك��رب  راب��ع  تعد 

املتحدة من حيث حجم االأق�ساط كما يف نهاية عام 2020.
اأعمال  يف  اجليدة  التقنية  اخل��ربة  للتاأمني  االأهلية  العني  �سركة  متلك  و 
خ��ط��وط ال��ن��ف��ط وال���غ���از، اإىل ج��ان��ب ت��ع��اون��ه��ا م��ع ك��ربي��ات ���س��رك��ات اإع���ادة 
التاأمني العاملية مما اأك�سبها ثقتها. و جنحت �سركة العني االأهلية للتاأمني 
، وا�ستمرت يف االإع��الن عن ربحها ال�سايف  اإكتتاب قوية  يف حتقيق ربحية 
اجليد يف الن�سف االأول من عام 2021، و متت ت�سوية املطالبة االأكرب على 
م�ستوى العامل يف جمال الطاقة، والتي بلغت 1.5 مليار دوالر اأمريكي مت 

ت�سديدها بالكامل يف اأبوظبي موؤخراً.

النقد العربي يقدم قر�سا جديدا 
لالأردن بقيمة 63 مليون دولر

•• اأبوظبي -وام: 

االأردنية  للمملكة  ج��دي��دا  تعوي�سيا  قر�سا  العربي  النقد  �سندوق  ق��دم 
املالية مبا يدعم  امل��وارد  63 مليون دوالر بهدف توفري  بقيمة  الها�سمية 

الو�سع املايل للمملكة و يلبي احتياجاتها الطارئة.
وقع القر�ص عن اململكة االأردنية الها�سمية معايل الدكتور حممد حممود 
عبد  الدكتور  معايل  العربي  النقد  �سندوق  وع��ن  املالية  وزي��ر  الع�سع�ص 

الرحمن بن عبداهلل احلميدي، املدير العام رئي�ص جمل�ص االإدارة .
وقال ال�سندوق يف هذا ال�سدد اإنه يتابع عن كثب تطورات االقت�ساد االأردين 
و التحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة ويعمل من خالل �سراكة 
التحديات  ال�سبل ملواجهة  اأجنع  مثمرة مع احلكومة االأردنية على توفري 
املختلفة عرب ا�ستكمال االإجراءات لتقدمي قر�ص اآخر لالأردن لدعم اجلهود 
احلكومية الرامية لتعزيز البيئة املواتية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 
االأع�ساء  ال���دول  م��ن  ع��دد  ال��وق��ت احل���ايل طلبات  ال�سندوق يف  ي��در���ص  و 
االأخرى لال�ستفادة من موارده املالية ويعمل على ا�ستكمال االإج��راءات يف 
هذا ال�ساأن مبا يكفل توفري الدعم باأق�سى �سرعة ممكنة، ومبا ميكن الدول 
االأع�ساء من ا�ستيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها املالية ملواجهة 

التحديات املختلفة.

اقت�سادية دبي تدعــو ال�سركات لاللتزام مب�ستجدات الإجراءات التنظيمية

جمموعة موانئ اأبوظبي وموؤ�س�سة اآرورا50 تتعاونان لتمكني املراأة الإماراتية

•• دبي-الفجر: 

االقت�ساد  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادر   5 رق��م  التعميم  اإط���ار  يف 
من  �سل�سلة  دب��ي  اقت�سادية  نظمت   ،2021 م��ار���ص  يف 
وامل�ستثمرين  االأعمال  الأ�سحاب  االفرتا�سية  الندوات 
اإم��ارة دب��ي، خ��الل الربع االأخ��ري من العام  على �سعيد 
التي  للتدابري  التام  االمتثال  على  لت�سجيعهم  احل��ايل 
يجري اعتمادها على ال�سعيد الوطني تعزيزاً لل�سفافية 

ومكافحة اأن�سطة غ�سل االأموال.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال���ن���دوات االف��رتا���س��ي��ة،  مت تنظيم ه���ذه 
�سركة ايه جيه اإم اإ�ص جلوبال ال�ست�سارات مكافحة غ�سل 
االأموال والتي تتخذ من دبي مقراً لها، كجزء من املهام 
الفعال  لدورها  تعزيزاً  دبي  القت�سادية  اال�سرتاتيجية 
االأعمال  و���س��ه��ول��ة مم��ار���س��ة  االأع���م���ال  دع���م جمتمع  يف 
ال��ت��ج��اري��ة يف دب���ي، ح��ي��ث ا���س��ت��ه��دف��ت ت��وع��ي��ة اأك���ر من 

10000 �سركة.
الندوات  �سل�سلة  من  االأوىل  التوعوية  اجلل�سة  تزامنت 
االقت�ساد  وزارة  اأطلقتها  التي  احلملة  مع  االفرتا�سية 
ل���دع���وة ج��م��ي��ع اأ���س��ح��اب االأع���م���ال وامل���ه���ن غ���ري املالية 
املحددة )DNFBP( يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
 goAML املالية  املعلومات  وح��دة  نظام  يف  للت�سجيل 
نهاية  قبيل  العقوبات  قوائم  عن  االآيل  االإب���الغ  ونظام 
2021. وا�ستهدفت اقت�سادية دبي خم�ص  �سهر مار�ص 
املحددة  املالية  غري  واملهن  االأع��م��ال  اأ�سحاب  من  فئات 
وجتار  العقاريني،  وال��وك��الء  الو�سطاء  �سملت:  بحيث 
املعادن واالأحجار الكرمية، املدققني، ومزودي اخلدمات 

االأعمال  وت�سمل  القانونيني.   وامل�ست�سارين  لل�سركات 
واملهن غري املالية املحددة جمموعة وا�سعة من االأن�سطة 
غري املالية االأك��ر تعر�ساً ملخاطر غ�سل االأم��وال. يعد 
ت�����س��ج��ي��ل االأع����م����ال وامل���ه���ن غ���ري امل��ال��ي��ة امل���ح���ددة على 
العقوبات  ق��وائ��م  ع��ن  االآيل  االإب���الغ  ون��ظ��ام   goAML
 2018 20 لعام  للقانون االحت��ادي رقم  وفقاً  اإلزامياً 
ب�ساأن مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب واإجراءات 
ت��ن��ف��ي��ذه وف���ق���اً ل���ق���رار جم��ل�����ص ال������وزراء رق���م 10 لعام 
اأخرى  جولة  دب��ي  اقت�سادية  ا�ست�سافت  كما   .2019
تقدمي  على  ال�سركات  حلث  االفرتا�سية  ال��ن��دوات  من 
الوزراء  جمل�ص  ق��رار  مبوجب  امل�ستفيد  امل��ال��ك  بيانات 
2020، حيث دع��ت جميع  االإم��ارات��ي رق��م )58( لعام 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  امل�سجلة  ال�سركات 
للك�سف عن هوية امل�ستفيد احلقيقي من خالل تقدمي 
جميع التفا�سيل الالزمة الإدراج ا�سم امل�ستفيد)ين( يف 
يف  ال�سركات  امتثال  متطلبات  كاأحد  التجاري  ال�سجل 

الدولة مبا يواكب اأف�سل املمار�سات الدولية.
ملمو�ساً  جناحاً  االفرتا�سية  ال��ن��دوات  �سل�سلة  وحققت 
من  كبري  قطاع  ا�ستجابة  على  انعك�ص  وا�سعاً  و���س��دى 
ومزودي  امل��ح��ددة  املالية  غري  واملهن  االأع��م��ال  اأ�سحاب 
باملعلومات  وتزويدهم  االأم��وال  غ�سل  مكافحة  خدمات 
والتنظيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���الزم���ة 
وتعبئة   goAML من�سة  على  للت�سجيل  والت�سغيلية 

معلومات امل�ستفيد احلقيقي. 
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق���ال اأح��م��د ال��ه��اج��ري، م��دي��ر اإدارة 
ال��ت�����س��ري��ع��ات وال���درا����س���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، ق��ط��اع احلوكمة 

“ن�سعى م��ن خالل  دب���ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات يف 
فهم  يف  ال�����س��رك��ات  م�ساعدة  اإىل  ال��ن��دوات  ه��ذه  تنظيم 
التنظيمية  ل����الإج����راءات  االم��ت��ث��ال  وم���زاي���ا  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املتعلقة مبكافحة اأن�سطة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب 
 ،goAML وت�سجيل بيانات امل�ستفيد احلقيقي يف من�سة
جتنباً الأي تبعات قانونية. وقد ا�ست�سافت هذه الندوات 
الذين  املتخ�س�سني  واخل����رباء  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  كوكبة 
واإع����داد  الت�سجيل  عملية  تفا�سيل  ���س��رح  ع��ل��ى  ع��ك��ف��وا 

التقارير بب�ساطة وو�سوح«.
كما اأعرب الهاجري عن تقديره جلهود اأ�سحاب االأعمال 
بامل�ساركة  يكتفوا  الذين مل  املحددة،  املالية  واملهن غري 
ف��ح�����س��ب يف ال����ن����دوات االف���رتا����س���ي���ة، ول��ك��ن��ه��م ب�����ادروا 
بالت�سجيل اأي�ساً يف من�سة goAML مما يربز ت�سافر 
�سعيد  على  االأع��م��ال  وجمتمع  دب��ي  اقت�سادية  ج��ه��ود 
االإمارة بهدف تلبية توقعات املجتمع الدويل فيما يتعلق 

باالمتثال لت�سريعات مكافحة غ�سل االأموال.
والرئي�ص  املوؤ�س�ص  جاجو،  اأبهي�سيك  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
اقت�سادية  م�ساعي  “اأن   :AJMS ملجموعة  التنفيذي 
دبي يف هذا املجال حققت اإجنازات وا�سعة النطاق وغري 
االأعمال يف  �سبيل رفع م�ستوى وعي قطاع  م�سبوقة يف 
خا�سًة  االأم����وال  غ�سل  مكافحة  مبتطلبات  دب��ي  اإم���ارة 
امل��ح��ددة مقارنًة  املالية  االأع��م��ال وامل��ه��ن غ��ري  اأ���س��ح��اب 

بكثري من دول العامل. 
توفر وزارة االقت�ساد على موقعها االإلكرتوين اإمكانية 
الت�سجيل املجاين يف من�سة goAML ونظام االإبالغ 
االآيل لقوائم العقوبات. كما ميكن لل�سركات امل�سجلة يف 

دبي اإ�سافة بيانات امل�ستفيد احلقيقي عن طريق ت�سجيل 
الدخول اإىل �سفحة اخلدمات االإلكرتونية يف اقت�سادية 
https://eservices.dubaided.gov.ae/ دب��ي: 

امل�ستفيد  ب��ي��ان��ات  تت�سمن   BeneficiaryOwner
احلقيقي املطلوبة اال�سم واجلن�سية والنوع ورقم جواز 
ال�سفر وع��ن��وان االإق��ام��ة ورق���م ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول. كما 
ت�سجيل  دب���ي  يف  امل�سجلة  ال�����س��رك��ات  جميع  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
بيانات املالك امل�ستفيد بغ�ص النظر عن فئتها )جتارية 

اأو مهنية اأو �سناعية( اأو �سكلها القانوين.

الحتاد لل�سحن تو�سع ح�سورها يف اأفريقيا وتوقع اتقافية مع اأ�سرتال للطريان واخلطوط اجلوية الكينية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

عمليات  ذراع  ل��ل�����س��ح��ن،  االحت������اد  ك�����س��ف��ت 
التابع  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  واخل����دم����ات  ال�����س��ح��ن 
ل��ل��ط��ريان، ع��ن تو�سيع  مل��ج��م��وع��ة االحت����اد 
اأفريقيا  يف  االأدوي���ة  قطاع  �سمن  ح�سورها 
اخلدمة  م�ستوى  على  اتفاقية  توقيع  عرب 
اأ���س��رتال للطريان واخل��ط��وط اجلوية  م��ع 
الكينية، لتوفري حلول �سحن جوي موثوقة 
اأنحاء  جميع  يف  التكلفة  حيث  م��ن  وفعالة 

القارة.
 14 من  اأ�سطواًل  للطريان  اأ���س��رتال  ُت�سّغل 
م���رك���زه���ا يف نريوبي  م����ن  ���س��ح��ن  ط����ائ����رة 
ل�سبكة من  وتقدم خدماتها  وجوهان�سربغ، 
15 وجهة اأفريقية. ومن املقرر اأن ت�ستفيد 
لزيادة  الوجهات  هذه  من  لل�سحن  االحت��اد 
اإفريقيا.  اأنحاء  جميع  يف  اللقاحات  توزيع 
وياأتي التعاون بني االحتاد لل�سحن واأ�سرتال 
يف  لع�سويتهما  طبيعية  نتيجة  ل��ل��ط��ريان 
ال���دويل لل�سحن اجل���وي وف��ارم��ا. االحت���اد 

اأيرو، اجلهتان امل�سوؤولتان عن اإطالق مبادرة 
�سن ريز، وهو م�سروع م�سرتك يوفر فر�سة 
التعاون بني مزودي خدمات �سحن االأدوية 

اخلدمات  الإدارة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ع��رب 
اللوج�ستية املعقدة لتوزيع اللقاحات.

وت�سكل هذه االتفاقية على م�ستوى اخلدمة، 
لنقل  جوية  خطوط  عدة  بني  اتفاقية  اأول 
االحتاد  �سركاء  يلتزم  اأن  وت�سمن  االأدوي��ة. 
ممار�سات  ومعايري  لوائح  باأحدث  لل�سحن 
ال��ت��وزي��ع اجل��ي��دة ول��وائ��ح االحت����اد الدويل 
للنقل اجلوي التي تنظم نقل االأدوي��ة، واأن 
اأعلى  وف���ق  العمليات  وتنفيذ  ت��وح��ي��د  ي��ت��م 
م��ن احل��ج��ز و�سواًل  ب���دءاً  معايري اجل���ودة، 

ملناولة هذه ال�سلع احل�سا�سة. 
ور������س�����م�����ت االحت�����������اد ل���ل�������س���ح���ن خ����ط����وات 
النقل  لت�سهيل  االتفاقية  هذه  وم�سوؤوليات 
و�سمان  ال�سفافية،  وتعزيز  ال�سركتني،  بني 
الفاعلة  وامل�����س��ارك��ة  ال�����س��ل��ي��م  اال���س��ت��خ��دام 
للوثائق اخلا�سة باالأدوية، مبا يف ذلك دقة 

املل�سقات والبيانات.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا امل��و���س��وع، ق���ال ب���در اآل 
وال�سرق  االإم����ارات  اأول  جت��اري  مدير  علي 
االأو�سط وتاأجري طائرات ال�سحن يف االحتاد 
االلتزام  االتفاقية  هذه  “ت�سمن  لل�سحن: 
املنتجات  لنقل  الالزمة  باملتطلبات  الكامل 
الدوائية، ف�ساًل عن تعزيز ح�سور االحتاد 

للعمالء  وال��ت��اأك��ي��د  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف  لل�سحن 
باحلفاظ  لل�سحن  االحت���اد  ���س��رك��اء  ال��ت��زام 

على �سالمة �سل�سلة التربيد«.
وتخزين  ب�سحن  لل�سحن  االحت���اد  وت��ل��ت��زم 
تغليف  نظام  وف��ق  ال��دوائ��ي��ة  امل�ستح�سرات 
�سلبي يحافظ على درجات احلرارة ل�سحنات 
البارد  امل�سبوط  ال��ن��ط��اق  �سمن  املنتجات 
ودرجة  م��ئ��وي��ة(،  درج���ة   8+ اإىل   2+ )م���ن 
اإىل   15+ )م��ن  امل�سبوطة  الغرفة  ح���رارة 
+25 درج��ة مئوية( ودرج��ة ح��رارة الغرفة 
امل�سبوطة املعززة )من +2 اإىل +25 درجة 

مئوية(.
الرئي�ص  �ساجنيف جاديا،  ومن جانبه، قال 
اأفيي�سن:  اأ������س�����رتال  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�سحن  االحت�����اد  م���ع  ال��ت��ع��اون  “ي�سعدنا 
كوفيد-19  لقاحات  اإي�سال  يف  للم�ساركة 
ال�سراكة  عالقات  تعزز  حيث  اأفريقيا،  اإىل 
وال��ت��ع��اون ���س��م��ن ق��ط��اع ال���ط���ريان و�سوَل 
هنا  وم��ن  لها،  ال��ع��ادل  وال��ت��وزي��ع  اللقاحات 
لل�سحن  االحت��اد  ال�سراكة بني  فكرة  ج��اءت 
الإي�سال  ����س���ام���ٍل  ح����ٍل  ل��ت��وف��ري  واأ�����س����رتال 

اللقاحات اإىل اأفريقيا«.
ب�����دوره، ق���ال ب��ي��رت م��و���س��وال، امل��دي��ر العام 

�سركة  “ي�سر  الكينية:  اجل��وي��ة  للخطوط 
لل�سحن  ال���ك���ي���ن���ي���ة  اجل�����وي�����ة  اخل�����ط�����وط 
مبادرة  يف  لل�سحن  االحت���اد  اإىل  االن�سمام 
اللوج�ستية  احللول  لتوفري  االأم��ل  ائتالف 
يف اأف��ري��ق��ي��ا. ومت��ث��ل ه��ذه ال�����س��راك��ة خطوة 
االأفريقي  امل��رك��ز  ه��دف  حتقيق  نحو  هامة 
املتمثل  منها  وال��وق��اي��ة  االأم��را���ص  ملكافحة 
بتطعيم 60 يف املائة من �سكان اأفريقيا �سد 
�سيما  ال   ،2022 ع��ام  بحلول  كوفيد-19 
مل  حالياً  اللقاح  على  احلا�سلني  ن�سبة  اأن 
تتجاوز 2.5 يف املائة، لي�سبح ذلك الهدف 
النتعا�ص  م�سبقاً  و���س��رط��اً  اأ�سا�سية  ح��اج��ة 

اتفاقية  وت���ع���زز  اأف���ري���ق���ي���ا«.   يف  ال���ط���ريان 
ل��ل�����س��ح��ن م���ع اخل���ط���وط اجلوية  االحت������اد 
اأبوظبي  مكانة  للطريان  واأ�سرتال  الكينية 
يف  ي�سهم  عاملياً  لوج�ستياً  م��رك��زاً  بو�سفها 
حيث  اأفريقيا،  يف  اللقاحات  توزيع  ت�سهيل 
وج��ه��ة مت�سلة   27 ال��ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  تغطي 
هذه  ت�سهم  كما  مت�سلة.  غ��ري  وج��ه��ات  و4 
االتفاقية يف تعزيز اإمكانات ائتالف االأمل، 
وال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف 
والتي  التوريد  ب�سل�سلة  املخت�سة  االإم���ارات 
العامل  يف  كوفيد  ملكافحة  م�ساعدات  توفر 

من مقرها يف العا�سمة االإماراتية.

ويتيك�ص ودبي للطاقة ال�سم�سية يعزز ال�سراكات التكاملية بني القطاعني العام واخلا�ص حمليا وعامليا
•• دبي-وام:

اأ�سهم معر�ص تكنولوجيا املياه والطاقة 
للطاقة  ودب�����ي  “ويتيك�ص”  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال�����س��م�����س��ي��ة ع���ل���ى م������دار 22 ع����ام����اً يف 
تعزيز التعاون والتكامل بني القطاعني 
احلكومي واخلا�ص على امل�ستوى املحلي 

والعاملي.
رفع  يف  م��ه��م��اً  دوراً  امل���ع���ر����ص  وي�������وؤدي 
اخل���ا����ص يف قطاع  ال���ق���ط���اع  م�����س��اه��م��ة 
والبيئة  وامل���ت���ج���ددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
الذكية.  وامل�������دن  اخل�������س���راء  وامل����ب����اين 
يجمع  مثالياً  ملتقى  امل��ع��ر���ص  وي�سكل 
اأف�����س��ل اخل����رباء وامل��خ��ت�����س��ني وم���زودي 
القرار  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن و���س��ن��اع  احل��ل��ول 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  م����ن  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
والكهرباء  امل��ي��اه  قطاعات  يف  واخل��ا���ص 

والطاقة والبيئة والنفط والغاز.
الطاير  حم���م���د  ���س��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
موؤ�س�ص  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء  ل��ه��ي��ئ��ة 
للطاقة  ودب��ي  ويتيك�ص  معر�ص  ورئي�ص 
ال�سم�سية اإن �سركاء معر�ص “ويتيك�ص” 

القطاع  م��ن  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  ودب����ي 
ب�سكل  ي�����س��ه��م��ون  احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص 
خارطة  على  مكانته  تر�سيخ  يف  ج��ذري 
املياه  جم���االت  يف  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ص 
وال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة والنفط 
واال�ستدامة  اخل�سراء  واالأبنية  والغاز 
البيئية على م�ستوى العامل.. الفتا اإىل 
�سركات  ا�ستقطاب  يف  املعر�ص  جن��اح  اأن 
عاملية من القطاعني جعله االأ�سخم من 

نوعه يف املنطقة.
واأ�ساف يدعم “ويتيك�ص” ودبي للطاقة 
“املبادئ  م��ن  ال���راب���ع  امل���ب���داأ  ال�سم�سية 
دبي”  يف  واحل��ك��وم��ة  للحكم  ال��ث��م��ان��ي��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنها  اأعلن  التي 
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” والذي ين�ص على اأن: “منو 
دبي تقوده ثالثة حمركات؛ حكومة ذات 
م�سداقية ومرونة ومتيز وقطاع خا�ص 
وقطاع  للجميع  ومفتوح  وع���ادل  ن�سط 
���س��ب��ه ح��ك��وم��ي ي��ن��اف�����ص ع��امل��ي��اً ويحرك 
املعر�ص  وي��ع��م��ل  حملياً”.  االق��ت�����س��اد 
على اإر�ساء �سراكات تكاملية مع القطاع 

اخلا�ص الذي يعترب �سريكنا يف التنمية 
ين�سجم مع  ال��غ��د مب��ا  وب��ن��اء جمتمعات 
مكانتها  وتر�سيخ  دب��ي  اإم���ارة  طموحات 
امل���ن���اخ املالئم  ي���وف���ر  ك��ن��م��وذج م��ت��ط��ور 

والبيئة الداعمة لال�ستثمار.
يقدم  اخلا�ص  القطاع  اأن  الطاير  وذك��ر 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارات اخل�سراء  ك��ب��رياً  زخ��م��اً 
وي���دع���م ج���ه���ود ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي يف 
املجال حيث يقدم تقنيات متطورة  هذا 
عالية اجلودة باأقل تكلفة ممكنة ويدعم 
للبيئة  �سديقة  مل�ساريع  التمويل  اإيجاد 
م����وؤث����رة وط���وي���ل���ة االأج������ل اإ����س���اف���ة اإىل 
تر�سيخ االبتكار واإيجاد حلول م�ستدامة 

يف جمال االقت�ساد االأخ�سر.
واأ���س��ار اإىل اأن��ه يف دول��ة االإم���ارات ب�سكل 
كان  خ��ا���ص  ب�سكل  دب���ي  اإم�����ارة  ع���ام ويف 
م�ساريع  تنفيذ  يف  اخلا�ص  القطاع  دور 
الطاقة املتجددة من اأهم عنا�سر النجاح 
عاملياً  ال��دول��ة  وم��ك��ان��ة  �سمعة  وتر�سيخ 
يف ا���س��ت��ق��ط��اب اأك���رب ال�����س��رك��ات واأح���دث 
التقنيات. ويف الهيئة نعمل ب�سكل وثيق 
احلكومي  القطاعني  م��ن  �سركائنا  م��ع 
امل�سروعات  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف  واخل����ا�����ص 

بن  حممد  جممع  يف  �سيما  ال  ال��رائ��دة 
اأكرب  ال�سم�سية  اآل مكتوم للطاقة  را�سد 
جممع للطاقة ال�سم�سية يف موقع واحد 
ال��ع��امل. م��ن ج��ان��ب��ه قال  ع��ل��ى م�ستوى 
الرئي�ص  الفال�سي  حميد  �سيف  �سعادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ب����رتول االإم�����ارات 
الوطنية /اإينوك/: “انطالقاً من دورنا 
كمجموعة وطنية رائدة يف قطاع الطاقة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  وان�سجاماً 
الدولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  يف 
امل�ساركة  ع��ل��ى  جم��م��وع��ة  يف  ن��ح��ر���ص 
�سنوياً يف معر�ص ويتيك�ص ملا ميّثله من 
ت�سّلط  ه��ام��ة  ودول��ي��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  من�سة 
ال�سوء على التحديات التي تواجه هذا 
املتمثلة يف  احللول  مناق�سة  مع  القطاع 
واالبتكارات يف جمال  التطورات  اأح��دث 
باالإ�سافة  والتقليدية  املتجددة  الطاقة 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  االط�����الع  اإىل 
العاملية لل�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة 
�سعادته:  واأ���س��اف  الطاقة.”  مب��ج��االت 
 2020 اإك�����س��ب��و  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  “ومع 
دب���ي ك�����س��ري��ك ال��ط��اق��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة تاأتي 
الثالثة والع�سرين  الدورة  م�ساهمتنا يف 

من ويتيك�ص التي �ستكون جزءاً من هذا 
احلدث العاملي الكبري لتوؤّكد على �سعار 
“اإلهاٌم  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  جناحنا 
بهذا  اجل��م��ه��ور  وت��ع��ّرف  الطاقة”  م��ن 
املفاهيم  يتحدى  ال��ذي  الفريد  املفهوم 
النمطية حول الطاقة ويهدف يف الوقت 
تطّور  ح��ول  احل���وار  ت�سجيع  اإىل  نف�سه 
قطاع الطاقة.” من ناحيته قال هيلموت 
فون �سرتوف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
���س��ي��م��ن�����ص االأمل���ان���ي���ة يف دول����ة االإم������ارات 
“ اأ�سبح  االأو�����س����ط:  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة 
العقدين  م���دار  على  ويتيك�ص  معر�ص 
الرائدة  العاملية  اأحد االأحداث  املا�سيني 
يف قطاعات املياه والطاقة والتكنولوجيا 
راعي  ن��ك��ون  ب���اأن  �سيمن�ص  يف  ونت�سرف 
من  ال��ق��ادم��ة  للن�سخة  امل��ا���س��ي  اليوبيل 
اأحدث  مناق�سة  اإىل  ونتطلع  امل��ع��ر���ص. 
والتعلم  القطاعات  ه��ذه  يف  االب��ت��ك��ارات 
م��ن ���س��رك��ائ��ن��ا ك��م��ا ���س��ُن�����س��ارك احل�سور 
مبجموعة من اأحدث ابتكاراتنا املطبقة 
هيئة  يف  �سركائنا  قبل  م��ن  واملخططة 
اإك�سبو  م��وق��ع  دب���ي ويف  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 

2020 دبي«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملي  امل��ح��رك  اأب��وظ��ب��ي،  م��وان��ئ  اأب��رم��ت جمموعة 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة، �سراكة  ل��ل��ت��ج��ارة واخل���دم���ات  ال���رائ���د 
التي  االجتماعية  املوؤ�س�سة  “اآرورا50”،  مع  جديدة 
تكر�ص جهودها بهدف حتقيق التوازن بني اجلن�سني 
يف جمال�ص اإدارة املوؤ�س�سات الرائدة يف دولة االإمارات 
خالل  من  املوؤ�س�ستان  تهدف  حيث  املتحدة،  العربية 
اأكر �سمولية  اإىل خلق بيئة عمل  ال�سراكة اجلديدة 
 )GLOW( “جلوو«  برنامج  خالل  من  وتكاماًل 
منا�سبة  وت�سجيع  دعم  اآلية  ي�سكل  ال��ذي  املتخ�س�ص 

ل��ت��م��ك��ني امل��وظ��ف��ات االإم���ارات���ي���ات يف امل��ج��م��وع��ة من 
حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من قدراتهن.

وج������رى اإط�������الق ال���ربن���ام���ج خ�����الل ف���ع���ال���ي���ات قمة 
ب���ارزاً  ح��دث��اً  تعترب  ال��ت��ي   2021 االإدارة  جم��ال�����ص 
املتعلقة  التحديات  تخطي  بهدف  اأبوظبي  يف  ُيعقد 
االإدارة،  جمال�ص  يف  اجلن�سني  متثيل  ن�سب  بتوزيع 
للمواطنات  املهني  امل�سار  لت�سريع  ت�سميمه  وج��رى 
االإماراتيات ذوات االإمكانات العالية واإعدادهن ل�سغل 
منا�سب يف م�ستويات االإدارة العليا وجمل�ص االإدارة، 
ا�سرتاتيجية لتطورهن  كي تتمكّن من و�سع خطط 
الوظيفي وتعزيز فر�سهن من خالل ا�ستخدام اأدوات 

التفكري الت�سميمي. 
و�ستقوم موؤ�س�سة “اآرورا50” بت�سكيل جلنة الختيار 
امل�ستوى  رفيعة  ملعايري  وفقاً  الربنامج  يف  امل�ساركات 
تتواءم مع ا�سرتاتيجية جمموعة موانئ اأبوظبي، كما 
�سيتم توظيف اأدوات تقييم من جهات خارجية بهدف 
و�سع قوائم امل�ساركات االأجدر لاللتحاق بالربنامج. 
وي�ستمل الربنامج على ور�ص عمل افرتا�سية واأخرى 
كتيب حول  اإىل  باالإ�سافة  �سخ�سياً،  تتطلب ح�سوراً 
االإنرتنت،  �سبكة  م��ت��واف��رة ع��رب  ال��ربن��ام��ج وم��راج��ع 
على  يتوجب  بحث  وح��ل��ق��ات  عملي  ت��دري��ب  واأدوات 

امل�ساركات اإمتامها.

وقالت ال�سيخة �سما بنت �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
تعاوننا  “ميثل   :”50 ل�”اآرورا  املوؤ�س�ص  ال�سريك 
اأبوظبي حمطة مهمة يف �سياق  مع جمموعة موانئ 
جهودنا لتعزيز التنوع بني اجلن�سني وحتقيق االزدهار 
�سنعمل  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  دول��ة  للجميع يف 
على م�ساعدة املجموعة  “جلوو”  من خالل برنامج 
ور�سم  الن�سائية،  االإم��ارات��ي��ة  امل��ه��ارات  حت��دي��د  على 
م�سارات مهنية اأكر جناحاً للموظفات االإماراتيات، 
الن�ساء  �سفوف  �سمن  املتواجدة  املواهب  كّم  وتعزيز 
وعلى  وقيادية  عليا  اإداري��ة  منا�سب  ل�سغل  املوؤهالت 

م�ستوى جمل�ص االإدارة«.
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ال�سباب اليوم قدوة يف العمل املناخي وهم من يقود التغيري ولديهم اأفكار وروؤى مبتكرة للتعامل مع تغري املناخ

يف حوار مع وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب على اأر�ض اإك�سبو 2020 دبي

�سما املزروعي : اإطالق �سعار املناخ و التنوع احليوي على الأ�سبوع الأول من فعاليات 
اإك�سبو 2020 دبي موؤ�سر وا�سح على دعم القيادة جهود العمل املناخي العاملي وجعله اأولوية

•• دبي-وام:

اأك��دت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�ص 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب اأن 
املحركة  الرئي�سية  الطاقة  هو  ال�سباب 
للجهود العاملية يف جمال العمل املناخي، 
ويف  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  ال�سباب  داعية 
للمعار�ص  دب��ي  “مركز  زوار  مقدمتهم 
لالن�سمام  دبي”   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
للتغري  العربي  ال�سباب  جمل�ص  جلهود 
ال��ت�����س��دي لتحديات  اأج���ل  امل��ن��اخ��ي م��ن 

التغري املناخي.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ة م��ع��ال��ي��ه��ا يف 
الدورة  فعاليات  �سمن  ح��واري��ة  جل�سة 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  م��ن  ال�سابعة 
اإك�سبو  اأر����ص  على  تعقد  التي  االأخ�سر 
اأكتوبر   7 و   6 ي���وم���ي  دب�����ي   2020
ل��ل��م��ع��ار���ص يف  دب����ي  م���رك���ز  2021 يف 
هيئة  م��ن  بتنظيم  دب��ي   2020 اإك�سبو 
العاملية  دب���ي وامل��ن��ظ��م��ة  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه 
ل��الق��ت�����س��اد االأخ�����س��ر، وب��ال�����س��راك��ة مع 
ب�ساأن  االإط��اري��ة  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
والتي   ،  UNFCCC امل���ن���اخ  ت��غ��ري 
الفعاليات يف جمال  اأب��رز  اإح��دى  ت�سكل 
االقت�ساد االأخ�سر على م�ستوى العامل، 
ح���ي���ث ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���م���ة يف دورت���ه���ا 
الإتاحة  واف��رتا���س��ي��اً  ح�سورياً  ال�سابعة 
من  امل�ساركني  من  عدد  الأك��رب  الفر�سة 

جميع اأنحاء العامل حل�سور فعالياتها.
ال���دول���ة ل�سوؤون  وق��ال��ت م��ع��ايل وزي����رة 
ال�����س��ب��اب - يف اجل��ل�����س��ة احل���واري���ة التي 
االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأدارت��ه��ا 
للرئي�ص  اخلا�ص  املبعوث  دجيما،  اأب��زي 
االأمم  الأه����داف  حتقيقاً  امل����وارد  حل�سد 
املناخ،  امل�ستدامة وتغري  املتحدة للتنمية 
من بوركينا فا�سو - : اإنها لر�سالة قوية 
على  املنعقد   2020 اإك�سبو  موؤثرة من 
اأن يكون االأ�سبوع االأول  اأر���ص االإم��ارات 
“املناخ  العاملية حتت �سعار  من فعالياته 
وا�سح  موؤ�سر  وه��و  احليوي”،  والتنوع 
ع��ل��ى دع���م ق��ي��ادة دول���ة االإم�����ارات جهود 
اأولوية  امل��ن��اخ��ي ال��ع��امل��ي وج��ع��ل��ه  ال��ع��م��ل 
املناخ   : م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت  م���رك���زي���ة. 

ودرجات  ج��ذري��ة،  ت��غ��ي��ريات  نحو  يتجه 
احلرارة ترتفع، وم�ستويات مياه البحر، 
والتنوع  االإن�سان  �سحة  على  واملخاطر 
ال�سلبية  وال��ت��داع��ي��ات  ك��ذل��ك،  احل��ي��وي 
تت�ساعد،  وامل��ائ��ي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  على 
وتوؤثر على كوكبنا بوترية هي االأ�سرع يف 
التاريخ الب�سري .. وهذا بال �سك نتيجة 
ل��ل�����س��ل��وك االإن�������س���اين، بح�سب  م��ب��ا���س��رة 
ر�سائل الهيئة احلكومية الدولية املعنية 
بتغري املناخ /IPCC/ وتقارير اتفاقية 
االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

./UNFCCC/
يف  اخ��ت��ار  ال�����س��ب��اب  اأن  معاليها  واأك�����دت 
املبادرة  زمام  اأخذ  العامل  اأنحاء  خمتلف 
على نطاق غري م�سبوق، وال�سباب اليوم 
هم قدوة يف العمل املناخي، يف درا�ساتهم 
اأماكن  ويف  وم���ب���ادرات���ه���م  واأب���ح���اث���ه���م 
وخرباتهم  ومعارفهم  ب�سغفهم  عملهم، 

والتزامهم بالعمل البيئي.
يلهموننا  ال�سباب  معاليها:  واأ���س��اف��ت 
لتحقيق تطلعاتهم نحو م�ستقبل  اليوم 
هناك  زال  م��ا  اأن���ه  لنا  وي��ق��ول��ون  اأف�سل 
والطريقة  واالأم����ل،  ال��وق��ت  م��ن  ف�سحة 
الدفاع عن  الإح��داث تغيري حقيقي هي 
القيم االإيجابية التي يوؤمن بها ال�سباب. 

�سبابنا   : امل��زروع��ي  �سما  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
اال�ستدامة  قيم  وميتلك  ومبدع،  م��رن، 
واحلفاظ على البيئة يف هويته وثقافته 
وااللتزام  ال�سغف  م��دى  ومل�ست  وت��راث��ه، 
تهمه،  التي  بالق�سايا  العربي  لل�سباب 
اأط��ل��ق م��رك��ز ال�����س��ب��اب العربي  ول��ذل��ك 
جمل�ص ال�سباب العربي للتغري املناخي، 
العامل  يف  ال�����س��ب��اب  مت��ّك��ن  من�سة  وه���ي 
ال��ع��رب��ي م��ن امل�����س��ارك��ة يف ج��ه��ود العمل 
التعاون  وتعزيز  البيئة  وحماية  املناخي 

االإقليمي يف العمل من اأجل املناخ.
واأ�سافت : اإطالق جمل�ص ال�سباب العربي 
للتغري املناخي ياأتي يف وقت مثايل الأن 
هذا العقد من الزمن مهم جداً لكوكبنا، 
واملجل�ص ميّثل خطوة لالأمام يف تفاعل 
�سبابنا مع الق�سايا البيئية، وهو يدعم 
ب�سكل مبا�سر اجلهود االإقليمية حلماية 

بيئتنا من عواقب التغري املناخي.
ال�سباب  جم��ل�����ص  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وب��ي��ن��ت 
يدعمها  مبادرة  املناخي  للتغري  العربي 
العربية،  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  يف  ���س��رك��اوؤن��ا 
ومكتب  والبيئة،  املناخي  التغري  ووزارة 
املبعوث اخلا�ص لدولة االإمارات ل�سوؤون 

التغري املناخي.
وع��ر���س��ت م��ع��ايل ���س��م��ا امل���زروع���ي ورقة 

العربي  ال�����س��ب��اب  م���ن جم��ل�����ص  ب��ح��ث��ي��ة 
للتغري املناخي حول دور ال�سباب العربي 
يف تعزيز ت�سافر اجلهود لبناء م�ستقبل 
م�ستدام ي�سمل كل فئات املجتمع وخا�سة 
ال�سباب .. واأ�سارت اإىل اأن ال�سباب العربي 
احلوار  يف  م�ستقباًل  اأك��رب  دوراً  �سيلعب 

حول الق�سايا البيئية.
اأ�سع  اأن  ي�����س��ع��دين   : م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
درا�ساتنا  اأح����دث  ن��ت��ائ��ج  ال��ي��وم  اأم��ام��ك��م 
حتلل  وال��ت��ي  ال�سباب”  “جهود  بعنوان 
ال�سباب العربي مع ق�سية  مدى تفاعل 
التغرّي املناخي، وت�سلط ال�سوء على �سبل 
دعم ال�سباب يف مواجهة التغري املناخي 
معلومات  وت��ق��دم  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 
على  للجميع  م��ت��اح��ة  وم��دجم��ة  ق��ي��م��ة 
املوقع االإلكرتوين ملركز ال�سباب العربي 

يف الق�سم اخلا�ص باملناخ.
واأ����س���در م��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ورقة 
العربي  ال�����س��ب��اب  م���ن جم��ل�����ص  ب��ح��ث��ي��ة 
درا�سة  لنتائج  تعر�ص  امل��ن��اخ��ي  للتغري 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  دول�����ة   22 ���س��م��ل��ت 
على  ورك���زت  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
والبيئة  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف 
ور����س���دت جمموعة  امل��ن��اخ��ي  وال��ت��غ��ري 
متنوعة متنامية من املبادرات ال�سبابية 

الغذائي  واالأم��ن  البيئة  بق�سايا  املعنية 
واملائي واحلفاظ على الطبيعة.

وت�������س���ري ال����ورق����ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال�������س���ادرة 
ع���ن جم��ل�����ص ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي للتغري 
امل��ن��اخ��ي وامل���ت���وف���رة ع��ل��ى م��وق��ع مركز 
4 من  م��ن   3 اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
امل�سوؤولية  اأن  يعتقدون  العربي  ال�سباب 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  م��ت�����س��اوي��ة 
الطاقة  تقنيات  تطوير  جت��اه  واخلا�ص 
8 من كل  وي��رى   .. واملتجددة  النظيفة 
يجب  اأن���ه  املنطقة  يف  ال�سباب  م��ن   10
ال�سباب يف ق�سايا  اال�ستماع القرتاحات 

اال�ستدامة.
وتقام الدورة ال�سابعة من القمة العاملية 
لالقت�ساد االأخ�سر يومي 6 و 7 اأكتوبر 
ل��ل��م��ع��ار���ص يف  دب����ي  م���رك���ز  2021 يف 
هجينة  ب�سيغة  دب����ي،   2020 اإك�����س��ب��و 
ت��ف�����س��ح املجال  ح�����س��وري��ة واف��رتا���س��ي��ة 
امل�ساركني حل�سور  اأك��رب ع��دد م��ن  اأم���ام 
فعالياتها من خمتلف دول العامل، حيث 
ت�سكل من�سة عاملية لعر�ص اأفكار ال�سباب 
من الدولة واملنطقة والعامل العربي يف 
وتبادل  املناخي  التغري  مواجهة  جم��ال 
ال�سباب  م��ع  واحل��ل��ول  واخل���رباء  االآراء 

من جهات الكوكب االأربع.

مياه وكهرباء الإمارات ت�ستكمل بنجاح املزاد الأول 
من نوعه ل�سهادات الطاقة النظيفة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة مياه وكهرباء االإم��ارات hls عن االنتهاء من املزاد االأول 
من نوعه ل�سهادات الطاقة النظيفة »CECs« يف اأبوظبي بنجاح بعد 
اإطالق ال�سيا�سة التنظيمية الإ�سدار �سهادات الطاقة النظيفة من قبل 

دائرة الطاقة يف اأبوظبي.
اأطلقت يف وق��ت �سابق م��ن �سهر  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  دائ���رة الطاقة يف  وك��ان��ت 
ت�سمن  وال���ذي  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ���س��ه��ادات  خمطط  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�ص 
توفري �سهادات للطاقة الناجتة من حمطات الطاقة النووية لل�سراء يف 
�سابقة هي االأوىل من نوعها عاملياً، لتمكني ال�سركات العاملة يف اأبوظبي 
من حتقيق اأهداف اال�ستدامة اخلا�سة بها، وتوفري اآلية لتوثيق م�سادر 
اإنتاج وا�ستهالك الكهرباء املتجددة اأو النظيفة وبالتايل تقليل انبعاثات 

الكربون.
وتكمن اأهمية �سهادات الطاقة النظيفة يف متكني ال�سركات التي تتخذ 
مع  العاملي  ال�سعيد  على  التناف�ص  م��ن  لها  م��ق��راً  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  م��ن 
يف  اإ�سهاماتهم  ت��وؤك��د  دول��ي��اً  بها  معرتف  ���س��ه��ادات  با�ستخدام  نظرائها 

احلفاظ على البيئة.
وُتعّد �سركة مياه وكهرباء االإمارات واحدة من الكيانات الرئي�سية املعنية 
ال�سركة  تقوم  حيث  اأبوظبي  يف  ال�سهادات  هذه  اإ�سدار  خمطط  بتنفيذ 
االأداة  لهذه  اأولية  �سوق  لتاأ�سي�ص  امل��زاد  وم�سغل  الوحيد  ل  املُ�سجِّ ب��دور 

اجلديدة.
منذ اإطالق دائرة الطاقة لل�سيا�سة التنظيمية ل�سهادات الطاقة النظيفة، 
با�سرت �سركة مياه وكهرباء االإمارات التن�سيق مع كربى ال�سركات التي 
وال�سناعة  الطاقة  قطاعات  يف  والعاملة  لها  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ 
الت�سجيل  عملية  لبدء  التجزئة  وجت��ارة  ال�سحية  والرعاية  والتجارة 

للم�ساركة يف اأول مزاد من نوعه ل�سهادات الطاقة النظيفة.
وقال عثمان اآل علي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة مياه وكهرباء االإمارات: 
من  جديدة  م��ب��ادرة  النظيفة  الطاقة  �سهادات  اإ���س��دار  خمطط  ُيعدُّ   “
نوعها، ومثااًل حياً على جهود اإمارة اأبوظبي يف اإطالق مبادرات طموحة 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة » .
واأ�ساف : “ لقد عك�ص تفاعل كربى ال�سركات من عدة قطاعات يف اأبوظبي 
يف املزاد االأول م�ستوى كبرياً من االهتمام بهذه املبادرة اجلديدة واأكد 
رغبة ال�سركات الكربى يف االإ�سهام يف اتخاذ اإجراءات ملمو�سة للحد من 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون. ونتطلع قدماً للو�سول اإىل عدد اأكرب من 
ال�سركات يف ال�سوق لتمكينها من حتقيق اأهداف اال�ستدامة مع اإطالق 
املزاد الثاين يف �سهر دي�سمرب 2021.” ومت ت�سميم هذه ال�سهادات من 
قبل دائرة الطاقة ا�ستناداً اإىل “نظام تتبع ال�سمات” اخلا�ص ب�سهادات 
الطاقة املتجددة واملعرتف به دولياً الذي طورته املنظمة الدولية ملعيار 

.»I-REC« سهادات الطاقة املتجددة�
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  خف�ص  يف  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ���س��ه��ادات  وُت�����س��ه��م 
الطلب  ُتلبي  معتمدة  توثيق  اآلية  وتوفري  الطاقة  اإن��ت��اج  عن  الناجمة 
املتزايد من قبل ال�سركات واالأ�سر للم�ساهمة يف جهود مكافحة التغري 

املناخي وحتقيق اأهداف اإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
ويتم اإ�سدار �سهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة يف اأبوظبي 
الوحيد.  امل�سجل  تلقي طلب من  ال�ساعة عند  1 ميجاوات يف  بوحدات 
وُتعد �سهادات الطاقة النظيفة حالياً االآلية الوحيدة يف اأبوظبي لتاأكيد 
الطاقة  با�ستخدام  حتقيقها  يتم  التي  واالقت�سادية  البيئية  الفوائد 
املتجددة والنظيفة. وميكن الأي �سخ�ص �سراء هذه ال�سهادات ل�سمان اأن 

الكهرباء امل�ستهلكة خالية من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون.
ومن جهته قال فران�سوا براي�ص، مدير اإدارة الوقود وال�سوؤون التجارية 
خمطط  تطوير  يف  ن��ب��داأ  “بينما  االإم�����ارات:  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  �سركة  يف 
املهتمة  ال�سركات  ن�سجع  فاإننا  اأبوظبي،  يف  النظيفة  الطاقة  �سهادات 
هذه  يف  للم�ساركة  معنا  التوا�سل  على  اأح��ج��ام��ه��ا،  مبختلف  بالبيئة، 
املبادرة الهامة. �ستلعب �سهادات الطاقة النظيفة دوراً ا�سرتاتيجياً مهماً 

يف م�ساعدة ال�سركات على حتقيق اأهداف اال�ستدامة اخلا�سة بها«.
الثاين  امل��زاد  االإم��ارات �ستنظم  اأن �سركة مياه وكهرباء  اجلدير بالذكر 

ل�سهادات الطاقة النظيفة يف �سهر دي�سمرب 2021.

 دبـي لل�سيليكون تتعاون مع مورو لت�سريع التحول الرقمي فـي املدينة التكنولوجية
•• دبـي-الفجر: 

املدينة  لل�سيليكون،  دب�����ي  واح����ة  وّق��ع��ت 
ومركز  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  التكنولوجية  احل���رة 
“مورو”  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��ل��ح��ل��ول  ال��ب��ي��ان��ات 
الذراع الرقمي  التابع ل� “ديوا الرقمية”، 
لهيئة كهرباء ومياه دب�ي “ديوا”، مذكرة 
اخلدمات  توف�ري  ت�سهيل  ب��ه��دف  تفاهم 

الذكية ف�ي واحة دب�ي لل�سيليكون. 
وق����ام ب��ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة امل��ه��ن��د���ص م���روان 
االإدارة  رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ح��ي��در،  ب��ن 
“ديوا  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف�����ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص 
خالد  م��ع��م��ر  وامل���ه���ن���د����ص  الرقمية”، 
التنف�يذي  ال��رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ال���ك���ث���ريي، 
ف�ي  الذكية  واملدينة  الهند�سية  لل�سوؤون 
مطر  بح�سور  لل�سيليكون،  دب�����ي  واح���ة 
ملجموعة  االإدارة  جمل�ص  ع�سو  املهريي، 
�سليمان،  ب���ن  وحم���م���د  ال��رق��م��ي��ة،  دي�����وا 
“مورو”،  ل��سركة  التنف�يذي  ال��رئ��ي�����ص 
وذل����ك ف�����ي ج��ن��اح ال���واح���ة ف�����ي معر�ص 
والبيئة  وال���ط���اق���ة  امل����ي����اه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تنظيمه  يتم  ال���ذي   2021 )ويتيك�ص( 
للمعار�ص  دب�ي  مركز  ف�ي  االأوىل  للمرة 

ف�ي اإك�سبو 2020 دب�ي. 
دب�ي  واح��������ة  ب�����ني  ال���������س����راك����ة  وت�����ه�����دف 
لل�سيليكون و �سركة مورو اإىل رفع م�ستوى 

من  ومتكينهما  الطرف�ني  لكال  االأع��م��ال 
ا�ستخدامات  تعزيز  ف�ي  جهودهما  دع��م 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف�����ي خمتلف 
مبادرة  مع  متا�سياً  ال�سلة،  ذات  املجاالت 
ال�سباقة  دب�ي  الهادفة جلعل   10X دب�ي 

بني مدن امل�ستقبل بع�سر �سنوات.
وتعليقاً على توقيع املذكرة، قال املهند�ص 
“نعمل مت��ا���س��ي��اً مع  ب��ن ح��ي��در:  م����روان 
روؤية �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
“رعاه  دب�ي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
لالبتكار  عاملًيا  م��رك��ًزا  دب�ي  جلعل  اهلل” 
بال�سراكة  �سعداء  ونحن  والتكنولوجيا. 

م���ع واح����ة دب�����ي ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون، م���ا �سوف 
بتمكني  بالتزامنا  االإي��ف��اء  على  ي�ساعدنا 
مبادرة دب�ي 10X ودعم مئوية  االإمارات 
دول���ة  ج��ع��ل  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2071
العامل. وعلى  ف�ي  دول��ة  اأف�سل  االإم���ارات 
ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  نهدف  النحو،  ه��ذا 
للثورة  وال���ذك���ي���ة  امل���ب���ت���ك���رة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
خدماتنا  تعزيز  اإىل  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
نطاق  وتو�سيع  ال�سراكة  ه��ذه  خ��الل  من 
ال�سرق  منطقة  ف�����ي  وال��ت��و���س��ع  اأع��م��ال��ن��ا 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا«.
م���ع���م���ر خالد  امل���ه���ن���د����ص  ق������ال  ب���������دوره 
“ديوا  م��ع  ال��ت��ع��اون  “ي�سعدنا  ال��ك��ث��ريي: 

الذراع الرقمي لهيئة كهرباء  الرقمية”، 
ف�ي خمتلف املجاالت  ومياه دب�ي “ديوا”، 
اإىل  للو�سول  امل�سرتكة  اأهدافنا  لتحقيق 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي االأم��ث��ل. ومت��ا���س��ي��اً مع 
مبادرة مبادئ اخلم�سني التي اأعلن عنها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال����وزراء ح��اك��م دب�����ي، رع���اه اهلل،  حتر�ص 
حلول  تعزيز  على  لل�سيليكون  دب�ي  واح��ة 
املدن الذكية واخلدمات الرقمية لت�سهيل 
ي�سهم  م��ا  وا�ستخدامها،  اإليها  الو�سول 
ف�ي تعزيز مكانة دب�ي ب�سكل خا�ص ودولة 
ك��وج��ه��ة مف�سلة  ع����ام  ب�����س��ك��ل  االإم�������ارات 
على  ترتكز  التي  واال�ستثمارات  لالأعمال 

التكنولوجيا. 
���س��راك��ة واحة  “تعد  ال��ك��ث��ريي:  واأ����س���اف 
“مورو”  ���س��رك��ة  م���ع  ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون  دب�����ي 
مهمة  خطوة  الرقمية  “ديوا  ل���  التابعة 
واحة  ف�ي  الرقمية  احللول  تبني  لتعزيز 

دب�ي لل�سيليكون ». 
وف���ًق���ا مل���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م، ���س��ت��ع��م��ل واح���ة 
خلدمات  ال��رتوي��ج  على  لل�سيليكون  دب�ي 
وف�ي  ال��ت��ج��اري��ة.  كياناتها  ب��ني  “مورو” 
من  م��ورو  �سركة  �ستعزز  االآخ���ر،  اجلانب 
املدينة  ف�����ي  ال��رق��م��ي��ة  ال���واح���ة  خ���دم���ات 
خلدماتها  وال�����رتوي�����ج  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

الرقمية لدفع التحول الرقمي با�ستخدام 
و�ستقدم  املبتكرة.  الرقمية  التكنولوجيا 
من  اخل���دم���ات  ب��ع�����ص  “مورو”  ���س��رك��ة 
وخدمات  ال�سحابية،  اخل��دم��ات  �سمنها، 
من�سة  وخ����دم����ة  ال�������س���ي���رباين،  االأم�������ن 
ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  كونكت”.  “مورو 
اإنرتنت  ���س��رك��ة م����ورو خ���دم���ات  ���س��ت��وف��ر 
االأ�سياء للمدن الذكية، مبا ف�ي ذلك تتبع 
االأ�سول، واإدارة الطاقة، وخدمات املراقبة 
ب��ال��ف�����ي��دي��و وامل���ع���ززة ب��ت��ق��ن��ي��ات اخل�����وادم، 
امل��ي��اه وال���ه���واء الذكية،  وم��راق��ب��ة ج���ودة 
اخلدمات  تلك  واأح���د  التربيد،  و�سل�سلة 
ل�سركة  التابعة    OpenBlue �ستكون 
اخلا�سة  الدولية”  “جون�سون كونرتول 
الذكاء  وحتليالت  ال�سحابية  باحلو�سبة 
دفع  اإىل  والهادفة  املتقدمة  اال�سطناعي 
لل�سركات  الت�سغيل  وتوف�ري  اال�ستدامة 

امل�سجلة �سمن واحة دب�ي لل�سيليكون.
جهودها  لل�سيليكون  دب�ي  واح��ة  وتكّر�ص 
كجزء  الذكية  اخلدمات  خمتلف  لتمكني 
دب�ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ف�����ي  م�ساهمتها  م��ن 
قطاعات  �ستة  على  تركز  والتي  الذكية، 
رئ���ي�������س���ي���ة وه�������ي، اق���ت�������س���اده���ا ال����ذك����ي، 
وحوكمتها الذكية، وبيئتها الذكية، واأبعاد 
احلياة الذكية، واالأفراد االأذكياء والتنقل 

الذكي.

املدينة امل�ستدامة تك�سف عن اأول مبنى �سفر انبعاثات الكربون يف العامل
اأن هذا االإجن��از ميهد  للمناخ. كما 
الطريق لبلوغ اأهداف االأمم املتحدة 
حتقيق  و����س���م���ان   2050 ل���ل���ع���ام 

م�ستقبل خاٍل من الكربون«.
اإىل  امل���ع���ه���د  “يهدف  واأ�������س������اف: 
ت�����س��ري��ع وت��ك��ث��ي��ف ال��ع��م��ل م��ن اأجل 
والبحث  التعليم،  خ��الل  من  املناخ 
امل�سروعات،  واإع������داد  وال��ت��ط��وي��ر، 
واملوؤمترات  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
التعاون  خ��الل  وم��ن  املتخ�س�سة. 
امل�������س���ت���ه���دف م����ع ����س���رك���ائ���ن���ا وم���ع 
واحلكومية،  االأك��ادمي��ي��ة  الهيئات 
فاإننا ن�ستهدف اإلهام االآخرين عرب 
ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل���ربات ل�سمان 

غد اأف�سل لالأجيال املقبلة«.
�������ص امل���ب���ن���ى احل���دي���ث  و����س���ُي���خ�������سّ
املتعلقة  ب�����امل�����ع�����ارف  ل���ل���ن���ه���و����ص 
ب����اال�����س����ت����دام����ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
البحوث  خ���الل  م���ن  واالب���ت���ك���ارات 
الفعاليات  واإق�����ام�����ة  وال����ت����دري����ب 
ال�سركات  واح��ت�����س��ان  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
التكنولوجيا  جم���ال  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
تعزز  حلول  اإيجاد  على  تعمل  التي 
والبيئية  االجتماعية  اال���س��ت��دام��ة 
واالقت�سادية. ومن املتوقع االنتهاء 
االأ�سهر  خ���الل  امل��ب��ن��ى  اإجن�����از  م���ن 

القليلة القادمة.

املدينة امل�ستدامة، �سيحقق امل�سروع 
�سابقة من خالل حتويل املباين من 
اإىل  مباٍن م�ستهلكة وملوثة للبيئة 

مباين منتجة و�سديقة للبيئة.
الرئي�ص  ����س���ع���ي���د،  ف����ار�����ص  وق�������ال 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�������س���رك���ة دامي�����ون�����د 
اإن�ستيتيوت  �سي  “معهد  ديفلوبرز: 
هو جت�سيد حقيقي يعك�ص التزامنا 
مب�ساركة خرباتنا ون�سر املعرفة يف 
البيئي  وال��وع��ي  اال�ستدامة  جم��ال 
باري�ص  ات��ف��اق��ي��ة  م��ع  يتما�سى  مب��ا 

الطاقة  ف���ائ�������ص  م�����ن   150%
امل���ت���ب���ق���ي ل��ت��ع��وي�����ص االن���ب���ع���اث���ات 
ل  تنٍقّ ع����ن  ال���ن���اجت���ة  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
امل��وظ��ف��ني، وحت��ل��ي��ة امل���ي���اه، وامل����واد 
ت�سغيل  يف  امل�ستخدمة  وامل��ن��ت��ج��ات 
 50% ال  �ستوفر  ح��ني  يف  املبنى، 
يحول  اح��ت��ي��اط��ي  ف��ائ�����ص  املتبقية 
انبعاثات  اإيجابي  مبنى  اإىل  املبنى 

الطاقة.
ومن خالل ت�سدير فائ�ص الطاقة 
يف  واملحيطة  امل��ج��اورة  امل��ب��اين  اإىل 

عمليات الت�سميم والبناء والديكور 
العمليات  ب�����دء  ق���ب���ل  ال����داخ����ل����ي، 

الت�سغيلية للمبنى.
اأكر  اكتماله  ف��ور  املبنى  و�سيولد 
من %300 من متطلبات الطاقة 
ال�سم�سية  االأل���واح  عرب  الت�سغيلية 
التي  الغاز احليوي  اإن��ت��اج  وم��راف��ق 
ت�����س��ت��خ��دم ال��ن��ف��اي��ات ال��ع�����س��وي��ة يف 
 100% منها  امل�ستدامة،  املدينة 
املتطلبات  ت��غ��ط��ي��ة  اإىل  م���وج���ه���ة 
ا�ستغالل  �سيتم  ك��م��ا  الت�سغيلية. 

ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وال���ت���دري���ب يف 
داميوند ديفيلوبرز.

املتطور  امل��ب��ن��ى  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ومت 
التقنيات خالل  اأعلى  يعتمد  الذي 
ودبي للطاقة  “ويتيك�ص”  معر�ص 
التجاري  امل���ع���ر����ص  ال�����س��م�����س��ي��ة، 
ال�سنوي الذي تنظمه هيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي /دي���وا/ �سمن معر�ص 

اك�سبو 2020.
انبعاثات  جميع  املبنى  و�سيعو�ص 
عن  وال��ن��اجت��ة  املت�سمن  ال��ك��رب��ون 

••دبي-وام:

دبي  يف  امل�����س��ت��دام��ة  امل��دي��ن��ة  ك�سفت 
م�ستدام  م�����س��روع  اأول  ت��ع��د  ال��ت��ي 
ب���ال���ك���ام���ل يف امل���ن���ط���ق���ة، ع����ن اآخ����ر 
�سايف  مبنى  اأول  وه��و  اجن��ازات��ه��ا؛ 
���س��ف��ري ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون على 

م�ستوى العامل.
ال������ذي يغطي  امل���ب���ن���ى  وي��ح��ت�����س��ن 
مربعة  ق����دم  ال����ف  م�ساحة.50، 
ذراع  اإن�ستيتيوت”؛  “�سي  غرفة اأبوظبي تبحث التعاون القت�سادي مع اأودمورتيام��ع��ه��د 

•• ابوظبي-وام:

بحث �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
مع �سعادة ميخائيل خومي�ص - املمثل الدائم لرئي�ص جمهورية اأودمورتيا 
االقت�سادي  التعاون  عالقات  تنمية  �سبل  االحت��ادي��ة؛  رو�سيا  رئي�ص  ل��دى 
امل�سرتك، واالرتقاء باآليات التوا�سل والتن�سيق بني جمتمعي االأعمال اإىل 
جمهورية  لرئي�ص  الدائم  املمثل  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء  متقدمة.  مراحل 
عبداهلل  بح�سور  له،  املرافق  الدبلوما�سي  والوفد  الغرفة،  ملقر  اأودمورتيا 

غرير القبي�سي وهالل حممد الهاملي نائبي مدير عام غرفة اأبوظبي.
اخلدمات  ��ي��ف، م�ستعر�ساً  ب��ال�����سّ اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  رّح���ب  وق���د 
يف  اخلا�ص  والقطاع  االأعمال  ورج��ال  للم�ستثمرين  الغرفة  تقدمها  التي 
تنفذها لدعم جماالت  التي  املبتكرة  املبادرات  ع��الوًة على  اأبوظبي،  اإم��ارة 
التجارية  العالقات  لتعزيز  الغرفة  ا�ستعداد  اإىل  االقت�سادي، الفتاً  العمل 

واال�ستثمارية، مبا يخدم بيئة االأعمال وامل�ستثمرين لدى اجلانبني.
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املال والأعمال
تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع احتاد الغرف العاملية وغرفة التجارة الدولية 

املوؤمتر الثاين ع�سر لغرف التجارة العاملية يبحث م�ستقبل
 غرف التجارة يف ظل الثورة الرقمية واملتغريات القت�سادية

�سمن جهودها لتطوير التكنولوجيا املتقدمة وتعزيز التحول الرقمي

الطاقة والبنية التحتية و�سركة �سيمن�ص توقعان مذكرة تفاهم لتطوير ال�ستدامة والرقمنة

•• دبي-الفجر: 

لغرف  ع�����س��ر  ال���ث���اين  “املوؤمتر  ي��ب��ح��ث 
غرفة  تنظمه  ال��ذي  العاملية”  التجارة 
جتارة و�سناعة دبي بالتعاون مع احتاد 
الغرف العاملية وغرفة التجارة الدولية 
يف الفرتة من 23 ولغاية 25 نوفمرب 
من  وا�سعة  مب�ساركة  ويحظى   ،2021
يف  وموؤثرين  ق��رار  و�سناع  امل�ستثمرين 
احلياة االقت�سادية، �سبل تطوير حلول 
ا���س��ت��خ��دام تقنيات  ف��ّع��ال��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
الثورة الرقمية، وبناء منظومات جديدة 
امل�سرتك مبا ي�سهم يف   للتعاون والعمل 
التغلب على التحديات وامل�ساعب وخلق 
ف���ر����ص ا���س��ت��ث��م��اري��ة ع���رب و����س���ع خطة 
و�سبل  امل�ستقبلية  االأه��داف  حتدد  عمل 

حتقيقها.
و�سريكز املوؤمتر الذي �سيعقد بالتزامن 
�سعار  حت���ت  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  م���ع 
من  القادم  اجليل  امل�ستقبل:  “اقت�ساد 
وي�سهد ح�سور روؤ�ساء  غرف التجارة” ، 
االقت�سادي  ال����ق����رار  و����س���ن���اع  ال���غ���رف 
وممثلني عن منظمات وهيئات حكومية 
االقت�سادية  احل��ي��اة  م��وؤث��رة يف  ودول��ي��ة 
التعاون  ���س��ب��ل  اإي����ج����اد  ع��ل��ى  ال���ع���امل���ي���ة، 
وحت���ق���ي���ق امل�����رون�����ة يف ب��ن��ي��ة االأع����م����ال 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ع��ري��ف ب��ال��دور احليوي 
للتكنولوجيا يف تغيري النظام التجاري 
ممار�سة  طريقة  ت�سكيل  واإع��ادة  العاملي 

•• دبي-الفجر:

التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  اأب��رم��ت 
بهدف  تفاهم  مذكرة  �سيمن�ص،  و�سركة 
املدى  طويلة  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد 
ال���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
عرب  الطاقة  وا���س��ت��دام��ة  النقل  �سبكات 
االأخ���رية  واع��ت��م��اد  ال��رق��م��ي��ة،  التقنيات 
�سريكا رئي�سا يف احللول التقنية للوزارة، 
وتعزيز جهودها ملوا�سلة حتقيق اأهداف 
الرقمي  وال��ت��ح��ول  امل�ستدامة،  التنمية 
املواكب لتوجهات دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
الطاقة  وزارة  ج��ان��ب  م��ن  امل��ذك��رة  وق���ع 
والبنية التحتية، �سعادة املهند�ص يو�سف 
اآل علي، الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء 
واملياه وطاقة امل�ستقبل، وعن جانب �سركة 
�سرتوف،  فون  هيلموت  �سعادة  �سيمن�ص 
يف  �سيمن�ص  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة وال�سرق 
االأو�سط، وذلك بح�سور �سعادة املهند�ص 
ل�سوؤون  ال����وزارة  وكيل  العلماء،  �سريف 
ماتيا�ص  وال�����س��ي��د  وال���ب���رتول،  ال��ط��اق��ة 
ريبيليو�ص - ع�سو جمل�ص اإدارة �سيمن�ص 
AG والرئي�ص التنفيذي لقطاع البنية 

التحتية الذكية.
يقوم  �سوف  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 

اجلانبان بالت�ساور حول تطوير �سبكات 
بناء  و�سبل  والرقمية،  امل�ستدامة  النقل 
البناء  وتقنيات  الطاقة،  وت��وف��ري  اإدارة 
اإدارة  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ذك��ي��ة، 
امل�سغرة،  ل��ل�����س��ب��ك��ات  ال��ط��اق��ة  وت���وف���ري 
وكفاءة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وحت�����س��ني 
الذكية  ال��ف��رع��ي��ة  وامل��ح��ط��ات  ال��ط��اق��ة، 
فر�ص  وا�ستك�ساف  ال�سبكة،  حافة  على 
البيئية  وال��ن��ظ��م  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���س��ت��خ��دام 

اجلديدة القائمة على طاقة امل�ستقبل.
ال���ط���رف���ان م���ن توقيع  ي�����س��ت��ه��دف  ك��م��ا 

امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ال��ت��ف��اه��م،  م���ذك���رة 
فنية  عمل  ور�ص  واإقامة  املعرفة  لتبادل 
وج��ل�����س��ات اأف��ك��ار ع��ام��ة، وت��ق��دمي حلول 
مبتكرة ملختلف التحديات، باالإ�سافة اإىل 
تدريب موظفي الوزارة ورفدهم باأحدث 
واالأفكار اخلالقة  واالبتكارات  التقنيات 
ال����داع����م����ة مل��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل وامل����ع����ززة 
لالإنتاجية وتوجه وزارة الطاقة والبنية 
التحتية للخم�سني عاماً املقبلة، املنبثقة 
من توجه دولة االإم��ارات وم�ستهدفاتها 

بحلول املئوية 2071.

الروؤى  تبادل  اإىل  يهدف  كما  االأع��م��ال، 
واالأف��ك��ار اخل��الق��ة واخل���ربات العملية 
للتجارة  امل�ستقبلية  الت�سورات  لر�سم 
تعود  ال��ت��ي  االأه����داف  وحت��دي��د  العاملية 

بالنفع امل�سرتك.
بوعميم،  م���ب���ارك  ح��م��د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
دب���ي، رئي�ص االحتاد  ع��ام غ��رف��ة  م��دي��ر 
تنظيم  “اإن  ال��ت��ج��ارة:  ل��غ��رف  ال��ع��امل��ي 
هذا املوؤمتر العاملي ياأتي �سمن جهودنا 
لبناء اآفاق التعاون والعمل امل�سرتك مع 
الت�سورات  لو�سع  ال��دول��ي��ني  ال�سركاء 
مل�ستقبل التجارة وكيفية حتقيق اأف�سل 
لتجاوز  ب��������االأداء  واالرت�����ق�����اء  ال���ف���وائ���د 
منظومات  وب��ن��اء  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
تعاون م�ستقبلية ت�سهم يف حتفيز االأداء 

االقت�سادي عاملياً«.
اليوم  املوؤمتر  “ميثل  �سعادته:  واأ�ساف 
فر�سة مهمة جداً لغرف التجارة حول 
العامل لتبادل الروؤى واالأفكار اخلالقة 
التي ت�سهم ب�سكل فّعال يف ر�سم خارطة 
طريق مل�ستقبل جتاري واعد يقوم على 
التقنيات احلديثة  املثلى من  اال�ستفادة 
ل��ل��م��وارد واإتاحة  ال��ف��اع��ل  واال���س��ت��خ��دام 
امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة مع 
ال��وق��ت ذات����ه ع��ل��ى اعتماد  ال��رتك��ي��ز يف 
جلميع  الفوائد  حتقق  عمل  منظومات 

قطاعات االأعمال«.
ولفت بوعميم قائاًل:” لعبت غرفة دبي 
دوراً هاماً يف �سمان ا�ستمرارية االأعمال 
للتعاون بني  ق��ن��وات ج��دي��دة  ع��رب خلق 
واخل��ا���ص ومواجهة  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 
متطلبات  وتلبية  اجل��دي��دة،  التحديات 
 275 ع��دده��م  ال��ذي��ن جت��اوز  اأع�سائها 
مل�ساركة  ن��ت��ط��ل��ع  ح���ي���ث  ع�������س���و،  األ������ف 

خرباتنا واال�ستفادة من جتارب الغرف 
االأخ����رى يف اال���س��ت��ع��داد ملرحلة م��ا بعد 

كوفيد-19.«
وبدوره قال جون دينتون، االأمني العام 
تتطلب  الدولية:”  ال���ت���ج���ارة  ل��غ��رف��ة 
العامل  يف  العاملية  التحديات  مواجهة 
مناذج  كوفيد-19  ب��ع��د  وم���ا  ال��رق��م��ي 
قيادية جديدة منها دور غرف التجارة. 
و�سيزود املوؤمتر؛ الذي ا�ستمر االإعداد له 
فرتة عامني؛ غرف التجارة وجمتمعات 
االأعمال بروؤى واأدوات ملواجهة املتطلبات 
االقت�سادية، وحتفيز التعايف يف فرتة ما 
ال�سالم  مفاهيم  وتعزيز  اجلائحة،  بعد 

واالزدهار.«

جدول مزدحم
امل����وؤمت����ر  م�����ن  االأول  ال�����ي�����وم  وخ�������الل 
الق�سايا  من  جمموعة  مناق�سة  �سيتم 
وامل��و���س��وع��ات امل��ه��م��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا زي���ادة 
املتبادلة  واخل�����ربات  امل��ع��ل��وم��ات  ح��ج��م 
دول���ي���اً ب��ه��دف ت��ط��وي��ر اأ���س��ال��ي��ب العمل 
العامل،  يف  التجارة  غرف  بني  امل�سرتك 
التحديات  مواجهة  م��ن  ميكنهم  ومب��ا 
لتحقيق  قدراتهم  وتعزيز  االقت�سادية 
التطرق  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستدام،  النمو 
الرقمية  وال���ث���ورة  التكنولوجيا  ل���دور 
الت�سغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  وت���اأث���ريه���ا 
الهائلة  واالإم��ك��ان��ات  ال��دول��ي��ة  للتجارة 
التي توفرها من اإمكانية العمل عن بعد 
التعاون  ل��زي��ادة  ج��دي��دة  اآف���اق  فتح  اإىل 

الدويل.
املوؤمتر  م���ن  االأول  ال���ي���وم  و���س��ي�����س��ه��د 
ك���ذل���ك م�����س��ارك��ة جل��ن��ة م���ن اخل����رباء 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي خ���الل جل�سة  امل��ج��ال  يف 

التي  لل�سركات”  ال��رق��م��ي��ة  “االأهلية 
ت��رك��ز ع��ل��ى اأه��ل��ي��ة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة االإداري�����ة 
تكنولوجية  ح��ل��ول  الع��ت��م��اد  لل�سركات 
حديثة بغية توظيف التقنيات املتقدمة 
خل���دم���ة اأه����داف����ه����م ال���ت���ج���اري���ة، حيث 
قدراتهم  اخ��ت��ب��ار  للم�ساركني  �سيمكن 
اأداة متخ�س�سة مت  الرقمية من خالل 
وخالل  للموؤمتر.  خ�سي�ساً  تطويرها 
�سيتم   ”4.0 التجارية  “الغرف  جل�سة 
م��ن��اق�����س��ة ت��ط��ور اأ���س��ال��ي��ب ع��م��ل غرف 
وا�ستخدامها  ال���ع���امل  ح����ول  ال���ت���ج���ارة 
للحلول الرقمية املبتكرة بهدف مواكبة 
النمو  امل��ت�����س��ارع��ة وحت��ق��ي��ق  االأح�������داث 
من  ال��غ��رف  �ستتمكن  ح��ي��ث  امل�����س��ت��دام، 
حت��دي��د ن��ق��اط ال��ق��وة وال�����س��ع��ف لديها 
التكنولوجية  احللول  اعتماد  اأج��ل  من 
واالنتقال  االإداري���ةن  بنيتها  يف  املبتكرة 
من النموذج ال�سابق لعمل غرف التجارة 

اإىل النموذج امل�ستقبل املتطور.
ال����ث����اين ع���ل���ى و�سع  ال����ي����وم  و����س���ريك���ز 
مل�ستقبل  ج��دي��دة  اآف���اق  لر�سم  ت�سورات 
ع��م��ل غ����رف ال���ت���ج���ارة ب��ال��رتك��ي��ز على 
للغرف  االإداري���ة  الهيكلية  تطوير  �سبل 
مب��ا ي��الئ��م م��ت��ط��ل��ب��ات اجل��ي��ل اجلديد 
التقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ي��ف�����س��ل  ال������ذي 
الغرف  مع  معامالته  يف  التكنولوجية 
هيكلية  “بناء  عنوان  وحتت  التجارية. 
امل�ساركون  �سي�سعى  لالأعمال”  م��رن��ة 
اإىل و�سع خطط عمل متقدمة ت�سمن 
وال�سركات من  الغرف  ا�ستمرارية عمل 
خالل اال�ستفادة املثلى للموارد الب�سرية 
وبناء هيكلية مرنة لالأعمال تتكيف مع 
والو�سع  امل��ت��غ��ري  االق��ت�����س��ادي  امل��ح��ي��ط 
ب��ن��اء �سراكات  اجل���دي���د، ومت��ك��ن��ه��م م��ن 

املهند�ص  �سعادة  اأث��ن��ى  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
���س��ري��ف ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ال��ن��ج��اح��ات التي 
العاملية،  ���س��ي��م��ن�����ص  ����س���رك���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�سركة  مع  امل�سرتك  التعاون  اأن  م��وؤك��داً 
���س��ي��م��ن�����ص ي���ع���زز ج���ه���ود وم���ك���ان���ة دول���ة 
امل�ستوى  املتحدة على  العربية  االإم��ارات 
ع��امل��ي��اً يف جمال  ال��ع��امل��ي، لتكون م��رك��زاً 
الطاقة  وزارة  واأن  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  ال��ط��اق��ة 
والبنية التحتية ت�ستهدف من ال�سراكة 
���س��ي��م��ن�����ص حتقيق  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع 
ال��ذي يدعم  اأك��ر �سمواًل، االأم��ر  تعاون 

ا�سرتاتيجية مع جميع االأطراف املعنية 
ل�سمان  واخل���ا����ص  ال���ع���ام  ب��ال��ق��ط��اع��ني 
وتعزيز  التجارية  العمليات  ا�ستمرارية 

التناف�سية.
وخالل اليوم الثالث واالأخري للموؤمتر 
�سيتم الرتكيز على ا�ست�سراف م�ستقبل 
اأف��ك��ار تنموية  عمل ال��غ��رف م��ن خ��الل 
وا����س���ع���ة وفر�ص  اآف����اق����اً  ت��ف��ت��ح  خ���الق���ة 
واعدة ت�سهم يف بناء روؤية ا�سرتاتيجية 
متكاملة تعمل على تقوية كافة مالمح 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وت�����س��اع��د غ���رف ال��ت��ج��ارة يف 
وجمتمعاتهم  الأع�����س��ائ��ه��م  قيمة  خ��ل��ق 

واقت�ساداتهم. 
فيه  ت�ستعر�ص  بحفل  امل��وؤمت��ر  ويختتم 
الغرفة اأبرز اإ�ساءات املوؤمتر الثاين ع�سر 
قبل االإعالن عن ا�ست�سافة غرفة جتارة 
و�سناعة و جنيف للموؤمتر الثالث ع�سر 

لغرف التجارة العاملية.
ومن املقرر اأن ي�ستقطب املوؤمتر الثاين 
ع�����س��ر ل���غ���رف ال���ت���ج���ارة ال���ع���امل���ي���ة 80 
متحدثاً يف اأكر من 44 جل�سة، واأكر 
1200 م�سارك من  �سناع القرار  من 
االقت�سادي والقادة واملوؤثرين يف احلياة 
دولة   100 من  اأك��ر  من  االقت�سادية 
ال����روؤى واالأفكار  ل��ت��ب��ادل  ال��ع��امل  ح���ول 
ال��ت��ج��ارة يف  ح��ول م�ستقبل عمل غ��رف 
ترتكه  �سوف  وما  الرقمية،  الثورة  ظل 
القطاعات  ع��ل��ى  ك���ربى  ت���اأث���ريات  م���ن 

االقت�سادية. 

العاملية،  ال���ري���ادة  ن��ح��و  ال���دول���ة  ت��وج��ه 
وحت��ق��ي��ق م��ئ��وي��ة االإم�������ارات ب����اأن تكون 
خمتلف  يف  ع���امل���ي���اً  االأف�������س���ل  ال����دول����ة 

املجاالت«.
تعزيز  على  �سعادته:” نحر�ص  واأ�ساف 
التكامل مع خمتلف اجلهات وال�سركات 
واالأطراف املعنية بتطوير قطاع الطاقة 
التفاهم  مذكرة  واإن  اأ�سكالها،  مبختلف 
امل�ستقبلية  م�ستهدفاتنا  �سمن  ت��ن��درج 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ب��ن��اء ال����ذي يخدم 
عاماً  للخم�سني  امل�ستقبلية  توجهاتنا 
امل��ق��ب��ل��ة، وي��دع��م ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال����وزارة 
املنبثقة من ا�سرتاتيجية دولة االإمارات، 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  وم�ستهدفات 
تنفيذ  اإىل  ال��ه��ادف��ة   ،2050 ل��ل��ط��اق��ة 
تتكامل  حلول  واإيجاد  مبتكرة  مبادرات 
اإىل ج��ان��ب دعم  ال���ط���اق���ة،  اأن��ظ��م��ة  م���ع 
واالبتكار  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  م�����س��ارات 

لت����وفري ط����اقة م�ستدامة.
على  تعمل  ال��وزارة  �سعادته:” اإن  وتابع 
والبنية  )ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ات  ت��ط��وي��ر 
بالتعاون  وال��ن��ق��ل(  واالإ���س��ك��ان  التحتية 
مع �سركائها اال�سرتاتيجيني، مبا يلبي 
امل�سرية  يف  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
التنموية للدولة، والتي ت�سري بخطوات 
العاملية  ال����ري����ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت�����س��ارع��ة 

بحلول مئوية 2071.«

على هام�ض اإك�سبو 2020 دبي
الحتاد للقطارات توقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع �سركة 

هريينيكت لتطوير تقنيات جديدة يف ت�سميم وت�سييد الأنفاق
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سكك احلديدية  املُطور واملُ�سغل ل�سبكة  قامت �سركة االحتاد للقطارات، 
ات��ف��اق��ي��ة �سراكة  امل��ت��ح��دة، بتوقيع  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ال��وط��ن��ي��ة يف دول���ة 
ا�سرتاتيجية مع �سركة هريينيكت، اإحدى اأعرق واأ�سخم ال�سركات العاملية 
لبناء  االأنفاق، بهدف تطوير تقنيات جديدة  اأنظمة  املتخ�س�سة يف جمال 

وت�سييد االأنفاق.
جاء ذلك على هام�ص اإك�سبو 2020 دبي، حيث وقع االتفاقية كل من �سادي 
هريينيكت  ومارتن  للقطارات،  االحت��اد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ملك، 
يف  االتفاقية  هذه  وتاأتي  هريينيكت.  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  موؤ�س�ص 
وتبني  املعريف  االبتكار  ثقافة  تعميم  للقطارات على  االحت��اد  اإط��ار حر�ص 

اأف�سل املعايري العاملية يف خمتلف املجاالت.
ب��اإر���س��ال كوادرها  ل��ل��ق��ط��ارات  ومب��وج��ب ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، �ستقوم االحت���اد 
اأكادميية �سركة هريينيكت  االإماراتية ال�سابة من املهند�سني لتدريبهم يف 
باخلربات  وتزويدهم  املعرفة  تبادل  اأج��ل  من  وذل��ك  اأملانيا،  يف  مقرها  يف 
يف  االأمثل  بال�سكل  وتاأهيلهم  قدراتهم  وتعزيز  مهاراتهم  و�سقل  الالزمة 

جمال االأنفاق.
االرتقاء  جم��االت  ا�ستك�ساف  يف  ال�سركتان  �ستتعاون  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�����س��ك��ك  ���س��ب��ك��ة  ���س��م��ن  االأن���ف���اق  ت�سميم  ب��ع��م��ل��ي��ات 
جدوى  بتقييم  اخلا�سة  وامل��ع��اي��ري  الفنية  املعلومات  وت��ب��ادل  االإم��ارات��ي��ة، 

م�ساريع حفر االأنفاق وتقنيات حفر االأنفاق االآلية. 

مو�سم خريف و�ستاء 2021 يقدم ت�سكيالت 
الأزياء والعرو�ص ل�سكان دبي وزوارها

•• دبي -وام:

�سبتمرب  انطلق  ال��ذي   - “  2021 و�ستاء  خريف  “مو�سم  دب��ي  ا�ستقبلت 
ترحيبها  مع  بالتزامن  العام  هذا   - القادم  نوفمرب  حتى  وي�ستمر  املا�سي 
وزوارها  دب��ي  ل�سكان  ليقدم   ”2020 دب��ي  “اإك�سبو  معر�ص  يف  بالعامل 

ت�سكيالت من االأزياء االأنيقة والعرو�ص الت�سويقية .
و ميكن للمت�سوقني االإطالع على عامل االأزياء من خالل عدد من العالمات 
ت��ع��ر���ص جم��م��وع��ة منتجاتها  ال��ت��ي  و  واأن���اق���ة  االأك����ر ع�سرية  ال��ت��ج��اري��ة 
الذي  و  املو�سم  الرئي�سية لهذا  املهرجانات  اأهم  اجلديدة خالل واحد من 
خريف  “مو�سم  اأج��ن��دة  تت�سمن  للت�سوق.  عاملية  وجهة  دب��ي  مكانة  يعزز 
التجزئة  وع��رو���ص  احل�سرية  الت�سوق  م��راك��ز  “فعاليات   2021 و�ستاء 
ابتكرت  و  ال��ف��اخ��رة.  التجارية  ال��ع��الم��ات  و  اجل��دي��دة  املنتجات  اإط���الق  و 
موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة – اجلهة املنظمة ل� “ مو�سم خريف 
و�ستاء 2021 “ - جتربة عاملية امل�ستوى وتعاونت عن قرب مع العالمات 
بالتجزئة  للبيع  اإقليمية  وجهة  دبي  مكانة  تعزيز  بهدف  املعنية  التجارية 
خالل اإك�سبو 2020 وما بعده.. �سعياً منها اإىل اإ�سعاد زوار احلدث واإ�سافة 
املزيد من التميز والتاألق اإىل اأجواء املعر�ص. و ي�سهد املو�سم ثمرة تعاون 
عالمة “كارتييه” مع “اإك�سبو 2020 دبي” يف جناح املراأة الذي يحتفي 
مب�ساهمة املراأة و تاأثريها على املجتمع اإ�سافة اإىل فعاليات رئي�سية من قبل 

العالمات التجارية الفاخرة مثل “�سانيل” و”لوي فيتون«.

اإمتام �سفقة توحيد اأعمال اأركان وحديد الإمارات
•• اأبوظبي - وام:

املتخ�س�سة يف ت�سنيع منتجات  “اأركان”  البناء  ملواد  “اأركان  �سركة  اأكدت 
القانونية ل�سفقة  كافة اجل��وان��ب  اإمت���ام  اأم�����ص  االإم����ارات  البناء يف  وم���واد 
االإمارات”  “حديد  احلديد  ل�سناعة  االإم��ارات  �سركة  مع  اأعمالها  توحيد 
بعد  وذل��ك  االأو�سط  ال�سرق  يف  وال�سلب  احلديد  ل�سناعة  متكاملة  �سركة 
املوافقات  جميع  وا���س��ت��ك��م��ال  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�ص  ف��ى  امل�ساهمني  ت�سويت 
التنظيمية. وميثل اكتمال توحيد االأعمال بني �سركتي “اأركان” و”حديد 
دولة  يف  والت�سييد  البناء  وم���واد  للحديد  منِتٍج  اأك���رب  اإن�����س��اء  االإمارات” 
االإمارات “املجموعة املوحدة” باإمكانات قوية وخطة ا�سرتاتيجية طموحة 
متنوعة  اإي����رادات  ق��اع��دة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ودول��ي��اً،  حملياً  والتو�سع  للنمو 
امل�سادر. والأول مرة يف تاريخ اأ�سواق املال االإماراتية، �سيتمكن امل�ستثمرون 
دولة  يف  وال�سلب  احل��دي��د  ب�سناعة  متخ�س�سة  �سركة  اأ�سهم  ت���داول  م��ن 
النمو  من  توؤهلها  كبرية  باإمكانات  امل��وح��دة  املجموعة  وتتمتع  االإم���ارات. 
ال�سناعية  ال�سركات  دور  وتعزيز  جديدة  جتارية  فر�ص  واإيجاد  والتو�سع 

الوطنية وم�ساهمتها يف بناء اقت�ساد وطني متنوع وم�ستدام.

•• دبي- وام:

وقعت كلية دبي لل�سياحة - التابعة لدائرة ال�سياحة 
ممثلة  “دبي لل�سياحة”  والت�سويق التجاري بدبي 
 - “م�سياف”  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ت��وط��ني  ب�����اإدارة 
اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  الفطيم”  و”جمموعة 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل����ربات ب��ني الطرفني 
ل��ت��دري��ب وت��وظ��ي��ف ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة يف قطاعي 

ال�سيافة والتجزئة.
وقع املذكرة يف مبنى “الفطيم” عي�سى بن حا�سر 
املدير العام لكلية “دبي لل�سياحة” ومرية الفطيم 
ع�سوة جمل�ص اإدارة “موؤ�س�سة الفطيم” التعليمية 
عدد  بح�سور  التوطني  ل�سوؤون  املجموعة  �سفرية 

من املدعوين من كال الطرفني.
دبي  لكلية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ح��ا���س��ر  ب��ن  وق���ال عي�سى 
مع  امل�سرتك  بالتعاون  الكلية  ترحب   : لل�سياحة 
جمموعة الفطيم للم�ساهمة يف تعزيز دور م�سياف 

ال�سياحية  املنظومة  املواطنني �سمن  اأع��داد  لزيادة 
لتاأ�سي�ص  اأ�سا�سية  خطوة  التفاهم  ه��ذا  ويعترب   ..
�سراكة ذات م�سلحة م�سرتكة منها ت�سليط ال�سوء 
على املزايا العديدة للعمل يف هذا القطاع اإىل جانب 
م�ساعدة الكوادر الوطنية الباحثني عن فر�ص عمل 
كذلك  ويتطلعون  والتجزئة  ال�سيافة  قطاعي  يف 

لتطوير م�سريتهم املهنية.
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  الفطيم  مرية  وقالت 
ل�سوؤون  امل��ج��م��وع��ة  و���س��ف��رية  التعليمية  ال��ف��ط��ي��م 
التوطني : اإن املجموعة توا�سل عملها ال�ستقطاب 
لروؤية  دعمها  اإط���ار  يف  وتنميتها  املحلية  امل��واه��ب 
املتعلقة  احل��ك��وم��ي��ة  واخل��ط��ط   2021 االإم�����ارات 
مب�ساريع اخلم�سني بالتعاون مع كلية دبي لل�سياحة 
املواهب  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  ت��ن�����س��ط يف  ال���ت���ي 
االإماراتية وتقدميها ل�سركات القطاع اخلا�ص بعد 
واملنا�سبة  ال�سرورية  وامل��ع��ارف  باملهارات  تزويدها 
ل��ل��ن��ج��اح يف م�����س��ريت��ه��ا امل��ه��ن��ي��ة ف�����س��اًل ع��ن توفري 

مفاهيم �سيافة ل�سركات قطاع التجزئة.
واأ�سافت : ن�سعى اأي�سا لبناء قوة عاملة قادرة على 
الفطيم يف قطاع  ري����ادة جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ال�سريع  التحول  مبواكبة  اال�ستمرار  مع  التجزئة 
اإ�سافًة  االإم��ارات  القت�ساد  الديناميكية  والطبيعة 
دعم  اإىل  ت��ه��دف  م��ب��ادرات  اإع���داد  يف  امل�ساهمة  اإىل 

اخلطط احلكومية يف التوطني.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ري��ج��ي�����ص ���س��ول��ت��ز رئ��ي�����ص �سوؤون 
اأن  الفطيم”  “جمموعة  يف  ال���ت���ج���زئ���ة  جت������ارة 
املجموعة تهتم مبوا�سلة جهودها لتطوير املواهب 
االإماراتية حيث توفر ا�سرتاتيجية التوطني فر�ص 
اأطيافهم  مبختلف  امل��وه��وب��ني  للمواطنني  العمل 
وم�ستوياتهم من اخلريجني اجلدد اإىل املحرتفني 
املتمر�سني مل�ساعدتهم على تعزيز م�سريتهم املهنية 

يف قطاع التجزئة.
مذكرات  م��ن  �سل�سة  ���س��م��ن  امل���ذك���رة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
التفاهم التي اأبرمتها الكلية مع عدد من ال�سركاء 

يف القطاع �سمن ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل تدريب 
�سوق  يف  وظ��ائ��ف  ل�سغل  الوطنية  ال��ك��وادر  وتاأهيل 
والبيع  وال�سيافة  ال�سياحة  قطاعات  �سمن  العمل 

بالتجزئة والفعاليات وفنون الطهي.
يذكر اأن اإدارة توطني القطاع ال�سياحي “م�سياف” 
اأواخر  يف  تاأ�س�ست   - لل�سياحة  دب��ي  كلية  �سمن   -
وت��دري��ب وتاأهيل  اإىل ج��ذب  وت��ه��دف   2016 ع��ام 
���س��م��ن وظائف  ل��ل��ع��م��ل  وامل����واط����ن����ات  امل���واط���ن���ني 
ال�سفوف االأمامية بالقطاع ال�سياحي على اختالف 
حت�سني  بهدف  وذل��ك  املتنوعة  وتخ�س�ساته  فئاته 
خالل  ال�سائح  جتربة  وتعزيز  ال�سياحية  العرو�ص 
على  “م�سياف”  تعمل  ذل���ك  ولتحقيق  زي���ارت���ه. 
وبرامج  دورات  تنظيم  خ��الل  من  امل��ه��ارات  تطوير 
لتعزيز  لالإماراتيني  خ�سي�ساً  م�سّممة  تدريبية 
حتقيق  من  لتمكينهم  مهاراتهم  و�سقل  قدراتهم 
منو مهني اأ�سرع والعثور على فر�ص عمل اأف�سل يف 

قطاع ال�سياحة وال�سيافة.

كلية دبي لل�سياحة تتعاون مع الفطيم لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية
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العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
�سركة جي ام ا�ض جلوبال لال�ستثمارات التجارية ذ.م.م 

ومقرها ابوظبي – غرب59_1.0 – مبنى الدار للعقارات ال�ستثمارية  
اعالن تعيني جمل�ض اإدارة وتعديل عقد تاأ�سي�ض

بهذا تعلن ال�سركة ا�ستقالة املديرين ال�سابقني املحددين بعقد التاأ�سي�ص:
روبريت�سون. جون  1/اندرو 

كري�سلي. 2/�ستيفن 
االآتية  من  ادارتها  جمل�ص  بتعيني   19/5/2021 بتاريخ  ال�سادر  قراراها  وتعلن 

اأ�سماوؤهم:
اجلروان. �سيف  را�سد   /1

العلمي. من�سور   /2
وبناء على القرارات اأعاله �سيتم تعديل عقد التاأ�سي�ص.

بالوك�الة
مكتب عبداهلل علي اجلنيب�ي للمحاماة

اإعــــــــــــالن 

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
�سركة اخلليج للخدمات املالحية ذ.م.م

ومقرها جزيرة ابوظبي غرب59_1  - انرتنا�سونال تاور- مبنى الدار 
للعقارات ال�ستثمارية

اعالن تعيني جمل�ض اإدارة وتعديل عقد التاأ�سي�ض
بهذا تعلن ال�سركة ا�ستقالة املديرين ال�سابقني املحددين بعقد التاأ�سي�ص:

روبريت�سون جون  1/اندرو 
كري�سلي 2/�ستيفن 

وتعلن قراراها ال�سادر بتاريخ 19/5/2021 بتعيني جمل�ص ادارتها من االآتية اأ�سماوؤهم:
اجلروان. �سيف  را�سد   /1

العلمي. من�سور   /2
وبناء على القرارات اأعاله �سيتم تعديل عقد التاأ�سي�ص.

بالوك�الة
مكتب عبداهلل علي اجلنيب�ي للمحاماة

اإعــــــــــــالن 
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0003323 يف  الدع�ى رقم
اإىل: املحكوم عليه موؤ�س�سة الثقة لتوريد العمالة ،

احمد مطر عبيد احمد الكعبي .

احمد مطر عبيد احمد الكعبي .
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/06/16 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح حممد ا�سماعيل م�سطفى ابو غزاله، بالتايل:
ن�ص احلكم - قررت املحكمة: - مبثابة احل�سوري/ باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعى مبلغا 
مقداره 17000 درهم )�سبعة ع�سر األف درهم( وباأن يوؤدي له فائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ 
اأ�سل الدين  اأال جتاوز  املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 14/4/2021 وحتى متام ال�سداد ب�سرط 

املق�سى به واألزمته بامل�سروفات والر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة
حكما غري قابل لال�ستئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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بالدع�ى رقم )6331/2017( 

حمكمة ال�شارقة البتدائية دائرة الق�شاء
ميالن�ي   / والث�اين  ب�اوري  روت  روت  كي�س�ور  براديب�ت   / االأول  عليهما  امل�دعي  ال�ي 
اأعاله  بالق�سية  انتدابنا خبريا ح�سابيا  انه مت  علما  ونحيطكم   - انونويفو  ف�اري�ا�ص 
فانتم  وعليه  فيها  يطالب  والتي  �سليمان  حممد  يو�س�ف   / م�ن  �سدكما  واملرفوعه 
الثالثاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  قانونا  ميثلكما  من  او  باحل�سور  مكلفون 
املنتدب  اخلبي�ر  مبكت�ب  وذلك  �ص  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  املوافق12/10/2021 
الكائن :- ال�سارقة ال�سناعية 18 -  يرجي احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار 
فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بان�ه  علما  بالدعوي  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات 

اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً 
اخلبري احل�شابي 
ميثاء املزروع

مذكرة اإعالن مدعی عليهم بالن�شر 
للح�ش�ر اأمام اخلربة
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اإعالن اإجتماع خربة

يف الدع�ى رقم 6336/2021 مدين م�شتعجل
املقامة من املدعية : احمد مو�سى حممد �سامل

�سد املدعى عليها : جميلة ح�سن خلف احلو�سني
اأنه مت تعيننا من قبل حمكمة  نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اليازية خليفة املري، 
املحكمة  بحكم  الواردة  احل�سابية  اخلربة  مهمة  لتنفيذ  املوقرة  االإحتادية  ال�سارقة 
خلف  ح�سن  )جميلة  عليها  املدعى  نعلن  عليه  و   - اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة  له  املقرر  االأول  اخلربة  اإجتماع  حل�سور  احلو�سني( 
زوم.  وذلك من خالل تطبيق  11:30 �سباحا  ال�ساعة  14/10/2021 يف متام 

فاك�ص : 42997793-971+   هاتف : 971-42997711+
اخلبري احل�شابي

اليازية خليفة  املري 

اإجتماع خربة 
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اإعالن دع�ة اجتماع خربة بالن�شر

دبي  مكلفاً من قبل حمكمة  �سويدان خبرياً ح�سابياً  اأنا / وليد خمي�ص بن  ب�سفتي 
باإجراء اخلربة يف الدعوى  رقم )1033/2021( عقاري جزئي. فاإننا قد قررن�ا 
دع�وة املدعى عليه / اميانويل نعيم عب�دى م�ن اأج�ل احل��س�ور اإيل مقر مكتبن�ا ب�سفته 
ال�سخ�سية اأو من ميثله قانوناً ب�سفته : املدعى عليه بالدعوى املذكورة بالرقم اأعاله. 
واملقامة من قبل املدعية : موؤ�س�سة عقار وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف 
بناية مركز االأعمال الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة ني�سان  مكتب رقم 604 
- ت : 2208803-04 - ف : 2208804-04 وذلك يوم االأحد القادم املوافق 

.)am 11 :00( ًال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا متام  يف   10/10/2021
خبري ح�شابي وليد خمي�ش بن �ش�يدان
قيد رقم : 141

اإجتماع خربة 
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
اأم القي�ين الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حميد علي حممد علي احلمادي   

)جزئي(   جتاري   UAQCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000221/ 
اإىل املحكوم عليه : حميد علي حممد علي احلمادي 

 : هاتف   ،  62 رقم  منزل  الكوثر  مدر�سة  بجوار  احلمراء  ال�سعبية    ، القيوين  ام   : العنوان 
0509595029

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بنك دبي اال�سالمي  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 28676.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�شر 

 6489/2021/209 تنفيذ عمايل  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  اك�سن امباكت ايفينت�ص - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ هيلني بورنيت  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )194868.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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نحن، �سركة اأ�ص اأي جي كومبيبلوك العبيكان �ص م ح، رخ�سة رقم: 
املقر رقم: 5 اإي بي 334، املبنى: 5 اإي بي –  ب�  والكائنة   ،116
املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة، 
واملرخ�سة لدى �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي، نعلمكم بتغيري 
ا�سم ال�سركة من )اأ�ص اأي جي كومبيبلوك العبيكان �ص م ح( اإىل 
)اأ�ص اأي جي كومبيبلوك �ص م ح(. فمن لدية اعرتا�ص على هذا 
التغيري عليه تقدمي اعرتا�ص كتابي اإىل اإدارة العقود والرتخي�ص 
يف �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي خالل اأربعة ع�سر )14( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االإ�سعار.

اإ�شعار لتغيري ا�شم �شركة
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                اعالن حكم بالن�شر
                يف الدع�ى رقم 16 / 2021 / 2021 جتاري جزئي

مو�سوع الدعوى:  مطالبة مببلغ وقدره 154،685 درهم اإماراتي )فقط مائة اأربع وخم�سون األفاً و�ستمائة 
اإماراتياً ال غري( باالإ�سافة اإىل الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق  خم�ص وثمانون درهماً 

وحتى ال�سداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب االعالن: البنك التجاري الدوىل   �ص.م.ع - �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنه:  بومباوي دي�سينا بال�سا - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع االإعالن :  مبا اأن حمكوم له البنك التجاري الدويل �ص.م.ع

و ميثله /حممود ح�سني علي اأحمد
ل�سالح/  اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2021-08-19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
&NAME_PARTY1  اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 139،789.66 درهم 
القانونية  والفائدة  فل�ص(،  و�ستون  و�ستة  دره��م  وثمانون  وت�سعة  و�سبعمائة  األ��ف  وثالثون  وت�سعة  مائة   (
بواقع 5% من اليوم التايل لتاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 18-5-2021وحتى متام ال�سداد والزمته 
امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

 

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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اعالن قرار بالتنفيذ 
 250/2020/309 بيع عقار مره�ن 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده/1_ جاوراف داين مامنوهان الل دهاوان - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�س���رق �ص م ع
و ميثله /عائ�سة عبدال�سالم حممد اجلزيري

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - املنطقة :  معي�سم 
االول - رقم االر�ص : 1 - ا�سم املبنى :  ذا كري�سنت ايه 1 - رقم العقار : 1508 - رقم الطابق : 
15 - امل�ساحة : 06/1،328  قدم مربع( كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )  554565.84( 
درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإال بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب 

مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002109 يف  الدع�ى رقم

اإىل:املحكوم عليه/ طارق حممد ال�سقر ، العنوان : 9300042
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/10/3 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله
ل�سالح/ زهره ا�سرت لتجارة االدوات احلديدية ذ م م ،

بالتايل:ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سده ))طارق حممد ال�سقر(( باأن يوؤدي للطرف الطالب 
األف  )اأربعون  40،000 درهما  م م(( : مبلغا وقدره  ذ  ا�سرت لتجارة االدوات احلديدية  ))زهره 
درهما(، والفائدة القانونية بواقع 9 %من تاريخ املطالبة املوافق 03/06/2021 وحتى متام 

ال�سداد، مع االإلزام بامل�سروفات.
حكما قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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امل��ش�ع : اعالن بالن�شر لتقدمي م�شتندات والت�ا�شل مع اخلربة

جزئی جتارى  بالدع�ى رقم 2021/3769 
املدعي : �سركة ال�سم�ص الوطنية للطاقة

املدعى عليها االأوىل : جلف برتوكم �ص م ح 
املدعى عليها الثانية : جي بي جي مينا م ذ م �ص 

خ�سم مدخل : جي بي جلوبال هنت تريمينال
املو�سوع ين�سر بال�سفحة كما يلي:  تنفي�ذا ل�ح�ك�م حمكم�ة ال�س�ارقة امل�وقرة بن�دبي خبي�را ح�س��ابيا 

بال�دعوى اأع�اله ف��اإنني اأدع�وكم للتوا�س�ل م� اخلبي�ر عب�ر الربي�د االإلكرتون������ي
م�س�تندات  م�ن  ل�دي�ك�م  م�ا  لتق�دي�م  ب�ه  االت�س�ال  اأو   ”manea.atlas@gmail.com“  
وا�ستكمال ب�اقي االإج�راءات عل�ى ان يك�ون ذل�ك  خالل مدة �سبعة اأيام عمل من تاريخه. علم�ا ب�ان 
اخلبي�ر �س�وف يبا�س�ر اإج�راءات اخلب�رة وفق�ا مل�ا ت�م تكليف�ه باملحكم�ة امل�وقرة وعلي�ه يرجي االلتزام 

بالتوا�سل باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�سة بالدعوي اأعاله.
اخلبري احل�شابي / مانع املن�ش�ري 

اإجتماع خربة 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : عيادة �سيجنت�سر - �ض ذ م م  
ال��ق��ره��ود - ال�سكل  ب��ن ع��ل��ي -  ال��زب��ري  107 م��ل��ك حم��م��د مب  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 
790983 رقم القيد بال�سجل  ،  رقم الرخ�سة :  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة 
قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1306206 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/15
ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1101 بناية ا�سكوت بارك 
8768662-04  املحمول  1  هاتف :  بالي�ص - �سارع ال�سيخ زايد - املركز التجاري 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   0555578859  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1101 بناية ا�سكوت بارك بالي�ص - �سارع ال�سيخ زايد - املركز 
مبوجب   0555578859  : املحمول   04-8768662  : هاتف    1 التجاري 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية عيادة �سيجنت�سر - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/7/15 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/7/17
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

تغيري ا�شـم/ ح�شناء �شالح مبارك �شالح املن�ش�ري

�سالح  مبارك  �سالح  )ح�سناء  املواطنة  تقدمت 
االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب  املن�سوري( 
)ح�سناء(  من  ا�سمها  بتغيري  التوثيقات  ق�سم   -
اىل)ح�سه( فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن

دائرة الق�شاء - اأب�ظبي
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

تغيري ا�شـم/ دقله �شالح حممد مقلد الهاجري 

تقدمت املواطنة )دقله �سالح حممد مقلد الهاجري( 
ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
اىل)مرية(  )دقله(  من  ا�سمها  بتغيري  التوثيقات 
املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ص  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن

دائرة الق�شاء - اأب�ظبي
اإدارة الكاتب العدل والت�ثيق

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
MOJAU_2021- 0025195 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

اجلن�سية:   - ال�سركال  عبدالعزيز  حممد  عبدالعزيز  ح�سني  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
تاال  ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمارات 
باأمارة  تاأ�س�ست  للخياطة(  )انو  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   - ديفيد  انطوين  كورتور 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )217780( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة،
تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية ( اىل )وكيل خدمات(

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

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
MOJAU_2021- 0025133 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

البيع  يف  يرغب   ، الهند  اجلن�سية:   - بوتيوتيل  بوتيوتيل  مو�سى  �سم�سري  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
مو�سى    مانامكوزهى  مو�سى  ال�ستار  عبد  ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 

اجلن�سية : الهند 
البيع والتنازل عن  ، يرغب يف  الهند  ال�سيد : �سم�ص الدين كايتاكال - اجلن�سية:  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد: عبد ال�ستار مو�سى مانامكوزهى مو�سى – اجلن�سية : الهند يف 
الرخ�سة امل�سماه )كافترييا كوخ امل�ساوي ( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )615151( ال�سادرة 

من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى :  ال يوجد
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
     مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�شر 

                      يف الق�شية رقم  7331/2021/209 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/جرين مودلينج للمقاوالت �ص.ذ.م.م

طالب االعالن/جري بريت بانوبيو ماجناى
تنفيذ   2019/3924 رقم  العمالية  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  املطالبة:تنفيذ 
 ، ال��ع��ام��ل  ل�سالح  دره���م   )48247( وق��دره��ا  بها  املنفذ  امل��ب��ال��غ  ب�����س��داد  ع��م��ايل 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:51/2021/36 عمايل خدمة م�شاعدة جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية ال�سابعة ع�سر رقم 210

مو�سوع الدعوى : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للجهة للمدعية مبلغ وقدره )28.000( ثمان وع�سرون الف درهما وهو 
املبلغ الذي دفعته للمكتب لقاء ا�ستقدام العاملة امل�ساعدة 2- الزامها بالتعوي�ص املادي واملعنوي عما اأ�سابها من �سرر نف�سي 
ومادي مبا اليقل عن )5.000( درهم 3- الزامها بالفوائد التاأخريية امل�ستحقة قانونا على املبلغ بواقع 12% وذلك من تاريخ 
املحاماة 5- ت�سمني احلكم  اتعاب  والر�سوم ومقابل  امل�ساريف  ب�سائر  الزامها  التام 4-  ال�سداد  تاريخ  الدعوى وحتى  اقامة 

بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:عبداهلل �ساهر �سامل عبيدات

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �سارع امليناء - بناية االريام تاور - ميزانني 04
وميثله:عبداهلل قحطان عبداهلل حممد ال�سحي

املطلوب اإعالنه :  1- �ستب ون ات�ص ار �سولو�سنز  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للجهة للمدعية مبلغ وقدره )28.000( 
املادي  بالتعوي�ص  الزامها   -2 امل�ساعدة  العاملة  ا�ستقدام  لقاء  للمكتب  دفعته  ال��ذي  املبلغ  وهو  درهما  الف  وع�سرون  ثمان 
واملعنوي عما اأ�سابها من �سرر نف�سي ومادي مبا اليقل عن )5.000( درهم 3- الزامها بالفوائد التاأخريية امل�ستحقة قانونا 
على املبلغ بواقع 12% وذلك من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد التام 4- الزامها ب�سائر امل�ساريف والر�سوم ومقابل 
اتعاب املحاماة 5- ت�سمني احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/10/17  ال�ساعة 
11.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف التنفيذ رقم  416/2009/204 تنفيذ �شرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم 218

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1981/22 تركات م�سلمني ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )81721801.31( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق.

املنفذ �سده : احمد حممد �سريف بال�سالح - واخرون
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - منطقة زعبيل - داون تاون - مكاتب ال�ساحة - بلوك 

د - الطابق الرابع 1-4
املطلوب اإعالنه : 1- احمد حممد �سريف عبداهلل بال�سالح  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإع��الن : نعلنكم بان يتم �سداد املرت�سد يف ذمتكم وهو مبلغ )40805866.62( حتت 
دي��رة -  البلدية 4192-251 اجلهة  العقار املحجوز عليه رق��م:االر���ص 3/618 - رقم  طائلة بيع 

املنطقة مردف.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن بالن�شر        
 39/2021/48 جتاري م�شارف كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم/ : 1- �سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية ذ.م.م )مدين اأ�سلي( 2- هاين �سمري 
حنا )مدير و�سريك( كفيل �سامن - ل�سركة ر�سانا لل�سناعات الهند�سية ذ.م.م 3- �سركة ر�سانا 
للهند�سة االن�سائية ذ.م.م )اأبوظبي( )كفيل �سمان( 4- �سركة ر�سانا للمقاوالت ذ.م.م )ال�سارقة( 

كفيل �سامن  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك االمارات دبي الوطني �ص.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )61.757.336.00( 
ال�سداد  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 

التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/10/12 ال�ساعة 11:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن حكم بالن�شر        
2021/272 جتاري م�شارف جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- معني الدين ماداري  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : دمي للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �سابقا(

وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/8/29  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ دمي للتمويل ذ.م.م )دنيا للتمويل ذ.م.م - �سابقا( الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
والفائدة   ، دره��م  و�ستون  وثالثة  ومائتان  ال��ف  و�سبعون  اثنان  دره��م   )72.263( وق��دره  مبلغ 
القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/6/25 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6845/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اأداء  اأمر  رقم 4503/2021  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
به وقدره )159.576.41( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق 

حتى متام ال�سداد .
طالب التنفيذ : اك�سيل ال�سرق االو�سط

����س���ارع 17اأ - م��ب��ن��ى رق���م 8 - مكاين  ال��ث��ال��ث��ة -  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ق���وز  ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - م��ن��ط��ق��ة 
رقم:2005980225 - هاتف:048852912 - فاك�ص:048852913 - متحرك:0503686287 

املطلوب اإعالنه : 1- كورنر �ستون انترييورز �ص.ذ.م - �سفته : منفذ �سده
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )159576.41( وق��دره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6948/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3504/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )235788( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ب�ساط الريح ال�سريع لل�سحن والتخلي�ص �ص.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الق�سي�ص الثانية - �سارع النهدة - بناية م�سرف الهالل مكتب 

رقم 108 - وميثله:ماجد اأ�سد اكرب اأ�سد االأمريي 
املطلوب اإعالنهما : 1- �سيرنجي باور لتجارة املعدات �ص.ذ.م.م 2- �سمري كورميانيل ميليمانيل 

- �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )235788( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6775/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1092 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )316855.05( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ص.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �سارع بور�سعيد - بجوار ديره �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- بريادار�سان �سارما دامودار برا�ساد - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�سوع االإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )317065.05( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6158/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4650/2018 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )344713.2( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : دانوب ملواد البناء �ص.م.ح
عنوانه:االمارات - امارة دبي - جبل علي - جافزا البوابة رقم 4 - دوار رقم 6 - اأر�ص رقم 

اأي دبليو تي ايه 10
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ت�سامرز للهند�سة ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإع��الن :  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سيارات 
يف  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  احلجز  مبح�سر  واملرفقة  دي��ره  املركبات  حجز  ب�سبك  الكائنة 

التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
 اعالن بالن�شر

           322/2021/1342 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف الرابعة /1- حمود عي�سى خليفه - جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
رق���م:2021/1030  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  قد   - املطرو�سي  
 2021/10/18 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   - جزئي  عقاري 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن بالن�شر 
 2913/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممد احمد علي احمد - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ناظم رهيف افيوين 

وميثله / حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )83945( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:2573/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201

والر�سوم   ، كلي  جت���اري  رق������م:902/2020  ال��دع��وى  يف  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  م��و���س��وع 
وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:اأ�سد اله ح�سني علي مثنى
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع اآل مكتوم - برج امل�سعود - الطابق 

ال�ساد�ص - مكتب 601 - رقم مكاين:3219494430 
 وميثله:زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي 

املطلوب اإعالنه :  1- جولدن تويز  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2020/902 جتاري كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2021/10/11  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1370/2021/322 ا�شتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
والر�سوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:889/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:موؤ�س�سة عقار

 - امل��ي��زان��ني   - االع��م��ال  بناية نقطة   - امل��ط��ار - منطقة بور�سعيد  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكتب رقم 9 - ه��ات��ف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه :  1- مرجان حممد ح�سني  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/889 عقاري جزئي. وحددت 
 ، التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة  املوافق  2021/10/14   لها جل�سة يوم اخلمي�ص  

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  ال�شتئناف رقم:1371/2021/322 ا�شتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
والر�سوم   ، رق���م:1142/2021 عقاري جزئي  الدعوى  اإ�ستئناف احلكم يف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:موؤ�س�سة عقار

 - امل��ي��زان��ني   - االع��م��ال  بناية نقطة   - امل��ط��ار - منطقة بور�سعيد  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
مكتب رقم 9 - ه��ات��ف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املطلوب اإعالنه :  1- عبده احمد احمد عمران  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
جزئي.  عقاري  رق�����م:1142/2021  بالدعوى  ال�سادر  اأ�ستاأنف/احلكم  قد    : االإع���الن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2021/10/11  ال�ساعة 10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد 
، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  ال�شتئناف رقم:1375/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87

م��و���س��وع اال���س��ت��ئ��ن��اف : اإ���س��ت��ئ��ن��اف االم����ر ال�����س��ادر يف ال���دع���وى رق����������م:5345/2021 اأم����ر اأداء 
بتاريخ:2021/9/1 . 

امل�ستاأنف:حذيفة للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
-M - ���������ص.ب:376267 دب���ي -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - دي����رة - ���س��ارع ال��ن��خ��ي��ل - ب��ن��اي��ة -01 

هاتف:042293501 
الواحد  ال�سخ�ص  �سركة  عبداهلل  ال  ملالكها/عبداهلل  للمقاوالت  العابر   -1   : اإعالنه  املطلوب 

�ص.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع االإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر االأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2021/11/22  ال�ساعة 
10.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1820/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2709 ا�ستئناف جتاري ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 7955 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : حممد عبداهلل حممد ال�سيباين -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مديح حممد كمال عبده احمد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7955( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم ، وعليه 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  فان املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:536/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مو�سوع الدعوى : قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليها ا�سوال الزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره 
)1.631.569.45( درهم مليون و�ستمائة وواحد وثالثون الف وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�ص - كما 
هو مبني يف ك�سوف احل�ساب ا�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�سمني 

املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة �سمول احلكم بالنفاذ املعجل دون كفالة. 
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

دب��ي للتعهد -  ال��ت��ج��اري - �سقة 2 - مدينة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��اء بنك  دب��ي - مبنى  ب��ردب��ي -  دب��ي -  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 
yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين 1366976169

وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب اإعالنه :  1- عبري حممد غلوم ح�سني البلو�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قبول قيد الدعوى واعالن املدعي عليها ا�سوال الزام املدعي عليها 
وت�سعة  الف وخم�سمائة  وثالثون  وواح��د  و�ستمائة  مليون  دره��م   )1.631.569.45( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان 
و�ستون درهم وخم�سة واربعون فل�ص - كما هو مبني يف ك�سوف احل�ساب ا�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
بالنفاذ  �سمول احلكم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعي  ت�سمني  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  رفع 
املعجل دون كفالة - وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/10/17 ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:3768/2020/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11

مببلغ  املقدمة  الدفعة  و�سمان  دره��م   )466.980( مببلغ  التنفيذ  ح�سن  �سمان  ب��رد  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
)765.402.96( درهم. 

املدعي:الفينيقية للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار - بناية جهاد منري - مكتب رقم 399 - ه���:048829484

وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي
املطلوب اإعالنه :  1- �سركة �سيدكو للمقاوالت العامة �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2021/6/23 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع االإعالن 
ل�سالح/ الفينيقية للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م اوال:بانتهاء �سريان خطاب �سمان الدفعة املقدمة املوؤرخ 2019/2/24 
وال�سادر من بنك اال�ستثمار بقيمة )765.402.96( درهم واملبني تف�سيال ب�سدر هذا احلكم - ثانيا:بانتهاء �سريان 
درهم  اال�ستثمار مببلغ وقدره )466.980(  بنك  وال�سادر من  امل��وؤرخ يف:2016/7/20  التنفيذ  خطاب �سمان ح�سن 
واملبني تف�سيال ب�سدر هذا احلكم والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدع�ى رقم:1165/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�سوع الدعوى : وا�ستكماال لباقي االجراءات نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املدعي عليه 
بها وذلك لنظر ال�سق املعاد من حمكمة اال�ستئناف وفقا لالجراءات املتبعة - واحلكم من حيث النتجية بالزام املدعي عليه 
ال�سكني  باملجمع  امل��الك  واحت��اد  الرئي�سي  للمطور  امل�ستحقة  اخلدمات  ر�سوم  مقابل  ذمته  يف  املرت�سدة  املبالغ  كافة  ب�سداد 

الكائن به الوحدة مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
املدعي:م�سرف االمارات اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - هاتف رقم:042227008 - هاتف متحرك 
رقم:0557016552 - مكاين:3135291835 - فاك�ص رقم:042227002

املطلوب اإعالنه :  1- عثمان احمد قري�سي حممد �ساكر قري�سي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها وا�ستكماال لباقي االجراءات نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة حتديد 
اأقرب جل�سة واعالن املدعي عليه بها وذلك لنظر ال�سق املعاد من حمكمة اال�ستئناف وفقا لالجراءات املتبعة - واحلكم من 
حيث النتجية بالزام املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي 
واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب - وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/26  ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدع�ى رقم:505/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها االوىل بالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهم الثانية والثالث والرابع واخلام�سة بان يوؤدوا له 
مبلغ وقدره )4.573.692.84( درهم اربعة ماليني وخم�سمائة وثالث و�سبعون الف و�ستمائة واثنان وت�سعون درهم اماراتي واربعة 
ال�سداد ت�سمني  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام  وثمانون فل�ص - وذلك حتى تاريخ 2021/8/22 والفائدة 
املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا 

للمادة 229 من قانون االجراءات املدنية . 
املدعي:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بناء بنك الفجرية الوطني - 
Abdullah-Abdalkarim@nbf.ae - مكاين:2908894348

اإعالنهم :  1- فريال بهارات بورو�سوتام تالي�سوار 2- ور�سة مرياج ل�سياغة الذهب 3- �سارال بهارات بورو�سوتام تالي�سوار  املطلوب 
4- جموهرات فريال �ص.ذ.م.م 5- بهارات بار�سوتام  -  �سفتهم : مدعي عليهم

الثانية  عليهم  املدعي  والت�سامن مع  بالتكافل  االوىل  عليها  املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
والثالث والرابع واخلام�سة بان يوؤدوا له مبلغ وقدره )4.573.692.84( درهم اربعة ماليني وخم�سمائة وثالث و�سبعون الف و�ستمائة 
واثنان وت�سعون درهم اماراتي واربعة وثمانون فل�ص - وذلك حتى تاريخ 2021/8/22 والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�سمني املدعي عليهم جميعا بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
املوافق 2021/10/17   املدنية - وحددت لها جل�سة يوم االأحد  بالنفاذ املعجل طبقا للمادة 229 من قانون االج��راءات  و�سمول احلكم 
ال�ساعة 08.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدع�ى رقم:2207/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
املدين  التعوي�ص  �سبيل  على   - دره��م  ال��ف  وخم�سون  مائة  دره��م   )250.000( مببلغ  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. 
املدعي:ريا�ص ثنجيالكاث

ام��ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �سارع بني يا�ص - مبنى القرق - �سقة الثاين ع�سر �سقة 1204 -  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 
بور�سعيد

املطلوب اإعالنه :  1- وينتينج ىل  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ )250.000( درهم مائة وخم�سون الف درهم 
- على �سبيل التعوي�ص املدين والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد - نود 
اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج 
االت�سال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�سر على هاتف رقم:00971502350991 
املرئي عن طريق  او احل�سور  ال�ساعة 9:00 �ص ولغاية 12:30 ظ  املوافق: 2021/10/10 يوم االح��د وذل��ك من   -
الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما 
يفيد امكانية الت�سوية الئحة الدعوى + حافظة م�ستندات )ميكنكم االطالع عليها من خالل النظام االلكرتوين 

ملحاكم دبي - لال�سرتاك يرجى التوا�سل على مركز االت�سال 043347777
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13360 بتاريخ 2021/10/7 
اعالن بالن�شر        

 3028/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- يارا غ�سان �سباغ 2- معمر م�سطفى االيوبي  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :املدينة العمال الغاز �ص.ذ.م.م 

وق��دره )66.294.44(  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2020/8/31 وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - معادة من حمكمة اال�ستئناف مبوجوب احلكم 

رقم:833/2021 ا�ستئناف جتاري. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/10/12 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360
Memorandum of announcing the defendants to publish 

to attending in front of the expert
In case no (6331/2017) 

Sharjah Court of First Instance Judicial Department
To the first defendants/ Pradeep Kishore Root Root Powery and the second 
is Melanie Farias Anonoev, We inform you that we have been assigned an 
accounting expert in the above case, which was filed against you by / 
Youssef Muhammad Suleiman, in which he is claiming, Accordingly, you 
are required to attend, or your legal representative, the meeting of the 
expert scheduled to be held on Tuesday 12/10/2021 at eleven am at the 
delegated expert's office: Sharjah Industrial Area 18
Please attend at the appointed time and place and bring the documents 
supporting your defense of the case, and in the event of your failure to 
attend, the expert will begin her work in accordance with the powers 
granted to her by law
Accounting expert
Maitha Al Mazroua

NOTICE

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360
Notifying Party: 1. Mr. Adel Abdullah Sulaiman Murad Almazmi, UAE National, Holder 
of ID No.: 784198830690651 , 2. Mr. Wean Qabw, Chinese National, Holder of ID No. 
784196858074295 - In our capacities as partners of the License (Chinese Wall for Plastic. 
L.L.C), which issued by Sharjah Economic Development Department under No. 775053 - 
Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial. Tel No.: 971504724728
Notified Party: 1.Mr. Hawran Wang, Chinese National, Holder of Passport No. E68315880 
- Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial, behind Al Dhaid Road, Fenced Plot gifted property 
to Mr. Saleh Ahmed Mohamed Al Jala'a  Tel No.: 0526989886
2. Mr. Yousen yem, Korean National - Address: Sharjah, Al Sajaa Industrial, behind Al 
Dhaid Road, Fenced Plot gifted property to Mr.Saleh Ahmed Mohamed Al Jala'a

Subject of Notice: Withdrawal from the Company
Facts: -Whereas the Notified Parties are partners of the License (Chinese Wall for Plastic. 
L.L.C) issued by the Economic Department in the Emirate of Sharjah under License No. 
(775053) -And whereas the Notified Parties are refraining to appear for signing the papers of 
withdrawal from the license at the Economic Department. 
Therefore, The Notifying Parties wished to notify the Notified Parties to appear at the 
Economic Development to sign their withdrawal from the License mentioned above, 
otherwise we shall take the legal actions. Therefore, The Notifying Parties urge the (Notified 
Parties) to appear before the Economic Department for signing the contract of withdrawal 
from the License No. (775053) within 5 days as of today date, otherwise they shall take the 
legal actions to ensure their rights are obtained with reservation and respect.

LEGAL NOTICE 

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360

Real Estate Appeal 1342/2021/322 
Service by publication details
To the appellees / 1- Hamoud Eissa Khlife
Unknown place of residence
Whereas the appellant / Aqaar Corporation - Represented by / 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in the case No. 1030/2021 Real 
Estate Summary. The hearing of Monday 18-10-2021 at 10:00 
AM on the online court hearing was determined for the same. 
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be 
trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360

Judicial Notification by Publication
No. (8237/2021)

Warner: Gulf Toub Cement LLC
By Proxy of/ Munzer Al Hammadi

Warnee: 1. Conforce Arabia Contracting LLC
2. Syed Agha Javed Syed Zulfiqar Ali Naqvi

(Unknown residence)
Whereas the Warner hereby notifies the Warnee of claiming to pay the 
amount of AED 107,422.00 with the legal interest by 12% from the 
due date until full payment within five days from the date of publishing 
hereof, and in case of failing to do so, will force to resort to the judiciary 
and issue an order for payment of the outstanding amounts under the 
above mentioned cheques.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360
Notification of Judgement by Publication
Notification details:
To the Defendant in lawsuit No. 272/2021 Commercial Banking - Partial
Mueenudheen Madri Veeran - Residence unknown
As the plaintiff: Deem finance (L.L.C)
Presented by Yousef Hussin Mohamed Saleh Al Sahlawy.
We inform you that the court ruled in its session held on 29-08-2021 in the 
above-mentioned lawsuit for Deem Finance L.L.C (Dounia Finance before).
Obligating the defendant to jointly pay to the plaintiff the amount of 72.263 
(Seventy Two Thousand and Two Hundred Sixty Three Dirhams, and the 
legal interest at 5% from the due date on 25-06-2021 until full payment, and 
pay the expenses and fees and the amount of One Thousand Dirhams in return 
for attorney fees. A judgement as if in presence of the defendant, appealable 
within thirty days starting from the day following the publication of this 
announcement. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360
Court of Appeal

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No.  322/2021/1370- Real Estate Appeal
Heard in  First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 889/2021Real Estate Summary, 
the charges, the expenses and the fees
Appellant   Aqaar Corporation
Address   Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, 
IBAN AE090500000000020106942
Represented by  Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified   1- Marjan Mohammad Hassani       Capacity: Appellee
Service Subject
The appellant appealed the verdict issued in Case No. 889/2021 Real Estate Summary
The hearing of Thursday 14-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Ahmed Mohammed Al Ansari

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 7/ 10/ 2021  Issue No : 13360
Dubai Courts of First Instance

Service by Publishing 
In Case No.:  2207/2021/11 Civil Partial

Reviewed by: The Thirteenth Case Management Circuit No. (414)
Merits of Execution: demanding with an amount of AED 250,000 (One Hundred Fifty Thousand 
dirhams) as a civilian compensation and legal interest @ 12% annually from the date of filing 
the case and till the full payment.
Plaintiff: Riyas Thengilakath - Address: Emirate of Dubai, Deira, Beniyas Road, Algerg 
Building, Floor 12, Flat No.: 1204. Bursaeed.
Party to be Served: 1- Wainteng Lee - his capacity is Defendant.
Subject of Service: demanding with an amount of AED 250,000 (One Hundred Fifty Thousand 
dirhams) as a civilian compensation and legal interest @ 12% annually from the date of filing 
the case and till the full payment.
We would like to inform you that the abovementioned case has been registered against you. 
There for you are required to attend via the video communication program (BOTIM) before 
The Thirteenth Case Management on phone number (00971502350991) on Sunday 10/10/2021 
from 9:00 AM until 12:30 PM or visual presence through the legal attorney or the accredited 
service centers (Adeed) to present your answer to the statement of claim and its attachments 
and possibility of reaching to any settlement. Statement of Claim + Docket of Documents (you 
can see them though the electronic system of Dubai Courts, for subscription please contact the 
call center No. 043347777)
Prepared by: Hamad Jassim Alsrrah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأق���ام���ت ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دبي 
“�سيكِرت  م��ع  ���س��راك��ة  للثقافة”  “دبي 
�سيتي تريلز” ودائرة ال�سياحة والت�سويق 
وذلك  لل�سياحة”،  “دبي  بدبي  التجاري 

بهدف اإعداد جتارب ا�ستك�سافية يف متحف 
بتاريخ  ال��ع��امل  لتعريف  ب��دب��ي  ال�سندغة 
االإم������ارة ال��ع��ري��ق وت��راث��ه��ا ال��غ��ن��ي وذلك 
 2020 “اإك�سبو  اف��ت��ت��اح  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

جديدة  تفاعلية  مبادرة  اإط��ار  ويف  دبي”، 
تهدف اإىل اإثراء معارف املقيمني والزوار 
مدينة  بها  تزخر  التي  الثقافية  بالكنوز 

دبي .

ومبوجب هذا ال�سراكة، �ستتعاون “�سيكِرت 
وهي �سركة نا�سئة مقرها  �سيتي تريلز”، 
ل�سبونة وتخت�ص يف ت�سميم األعاب مرحة 
الإلهام النا�ص للخروج وا�ستك�ساف مدنهم، 
الإن�ساء  ال�����س��ن��دغ��ة  م��ت��ح��ف  ف���ري���ق  م����ع 
الثقافية”،  دبي  كنوز  اكت�ساف  “م�سارات 
تفاعلية  اكت�ساف  جتربة  عن  عبارة  وه��ي 
من�سقة وم�سّوقة وتتيح لزواره بحل بع�ص 
اأ���س��ئ��ل��ة مرتبطة  االأل���غ���از واالإج����اب����ة ع���ن 
اإىل ق�س�ص فريدة عن  باملوقع، ليتعّرفوا 
من  االألغاز  متتبعني  االإماراتية،  الثقافة 
ي�ستك�سفون  حيث  اآخ���ر،  اإىل  ���س��ّري  مكان 
اأماكن رمبا كانوا ميرون بها مرور الكرام 
دون اأن تلفت انتباههم، اأو اأماكن اأخرى مل 
ي�سربوا خباياها بعد يف منطقة ال�سندغة 

التاريخية.
اأهلي مدير م�ساريع  وقالت مرمي مظفر 
الهيئة  يف  “نحر�ص  للثقافة”:  “دبي  يف 
تكتنزه  م���ا  اإىل  اجل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
دب����ي م���ن ق�����س�����ص ث��ق��اف��ي��ة غ��ن��ي��ة كامنة 

امل�ساركة  حتفيز  طريق  عن  اأحيائها  بني 
اجلمهور،  فئات  جميع  قبل  م��ن  الفاعلة 
العام  القطاعني  مع  ال�سراكات  وتن�سيط 
الداعم  ه��ي  الهيئة  وباعتبار  واخل��ا���ص. 
الر�سمي لل�سوؤون الثقافية ملعر�ص اإك�سبو 
2020 دبي، فاإن هذه املبادرة تاأتي �سمن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة التي 
اأعددناها الإثراء جتربة زوار هذا املعر�ص 
الرائد وترك اأثر م�ستدام لديهم، متا�سياً 
دبي  تعزيز مكانة  اإىل  الهادفة  روؤيتنا  مع 
لالإبداع،  حا�سنًة  للثقافة،  عاملياً  م��رك��زاً 

ملتقى للمواهب«.
املجتمع  اأف��راد  “مل�ساعدة  اأهلي:  واأ�سافت 
م��ن االإم��ارات��ي��ني واملقيمني وال���زوار على 
ا���س��ت��ك�����س��اف ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف االإم���ارات���ي 
والتوا�سل معه، فاإن اإن�ساء جتارب تعليمية 
تفاعلية اأمر بالغ االأهمية. وميكن ملتحف 
ال�سندغة اأن يلعب دوراً يف ذلك، كونه يقع 
اأبرز املناطق التاريخية  يف حي ال�سندغة، 
ال�����س��اه��دة ع��ل��ى م���راح���ل ن�������س���اأة االإم������ارة 

وازده�����اره�����ا. وع����ن ط��ري��ق ���س��راك��ت��ن��ا مع 
“�سيكِرت �سيتي تريلز” و”دبي لل�سياحة” 
�سنقدم جتربة م�سوقة تتيح لزوار املتحف 
ومعار�سها  ومنازلها  املنطقة  ا�ستك�ساف 
بطريقة مرحة ال ُتن�سى، وت�سهم يف تعميق 
فهم االأجيال ال�ساعدة للما�سي وعالقته 

بالهوية االإماراتية املعا�سرة«.
اللعب  اأهمية  “ندرك  اأه��ل��ي:  واأو���س��ح��ت 
ب��اع��ت��ب��اره م��ن اأه����م ط���رق ال��ت��ع��ل��م، وهذه 
الكت�ساف  تفاعلية  من�سة  �ستوفر  املبادرة 
متحف ال�سندغة عرب حل االألغاز والك�سف 

عن الق�س�ص املخباأة يف اأرجاء املتحف«.
واأ�سارت اأهلي اإىل اأن م�سارات امل�سي املرحة 
ميكن  اإذ  اآم��ن��اً،  ا�ستك�سافياً  ن�ساطاً  ُت��ع��دُّ 
االإج���راءات االحرتازية يف  املحافظة على 
�سخ�ص  الأي  ميكن  كما  االأوق����ات،  جميع 
الهاتف  التجربة من خالل  اإىل  الو�سول 
الذكي من دون احلاجة للم�ص اأية اأجهزة 
اأخ����رى، وت��ت��م اإم���ا يف جم��م��وع��ات �سغرية 
ب�سكل  اأو  اأق�سى،  كحد  اأ�سخا�ص،   5 م��ن 

فردي.
حتتفي  الثقافية،  ر�سالتها  من  وانطالقاً 
الرتاثية  دب���ي  ب��ك��ن��وز  للثقافة”  “دبي 
ب�سونه  وتلتزم  العريق  وما�سيها  الغنية 
وح��م��اي��ت��ه ون��ق��ل��ه ع��رب االأج���ي���ال، متيحًة 
اأم������ام اجل��م��ي��ع اإم���ك���ان���ي���ة ال���و����س���ول اإىل 
مفرداته الرائعة، وحمّفزًة م�ساعر الفخر 

واالنتماء الوطني يف نفو�سهم.

ي�سارك مركز اأبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة 
الثقافة و ال�سياحة - اأبوظبي يف معر�ص الريا�ص 
الريا�ص يف  واج��ه��ة  يقام يف  ال��ذي  للكتاب  ال���دويل 
لت�سليط  اجل��اري  اأكتوبر   10 و   1 بني  ما  الفرتة 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  املهم  دوره  على  ال�سوء 

والتبادل الثقايف مع اململكة العربية ال�سعودية.
حر�سه  اإط��ار  يف  املعر�ص  يف  املركز  م�ساركة  تندرج 
املحلية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ت���واج���د يف  ع��ل��ى 
الثقايف  التوا�سل  وتعزيز  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية 
لهذه  �سمم  وق��د  املنطقة..  يف  املعنية  اجلهات  مع 

والرتويج  م�ساريعه  لعر�ص  مميزا  جناحا  الغاية 
لها اإ�سافة اإىل بيع اإ�سداراته والتوقيع على كتبه.

مركز  رئي�ص  متيم،  بن  علي  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
امل�����س��ارك��ة يف  “ت�سعدنا  ال��ع��رب��ي��ة:  ل��ل��غ��ة  اأب��وظ��ب��ي 
م��ع��ر���ص ال��ري��ا���ص ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ال���ذي ي�سكل 
اململكة  يف  ال��ث��ق��ايف  للعمل  ون��وع��ي��ة  حمطة مم��ي��زة 
العربية ال�سعودية و�سناعة الكتاب واكت�سب مكانة 
مرموقة يف �سناعة الكتاب على امل�ستويني العربي 
النا�سرين  لقاء  اإىل  ونتطلع  والعاملي..  واالإقليمي 
وتعزيز التعاون امل�سرتك ملا فيه خري قطاع الن�سر 

يف املنطقة«.
على �سعيد مت�سل ي�سارك �سعادة الدكتور علي بن 
متيم بو�سفه اأمينا عاما جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب 
االأمانة  تنظمه  ال���ذي  العربية  اجل��وائ��ز  مبنتدى 
العامة جلائزة امللك في�سل يف الريا�ص، هذا املحفل 
العربي  العامل  جوائز  ي�سم  ال��ذي  العربي  الثقايف 
ومي��ث��ل ف��ر���س��ة ه��ام��ة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات واملعارف 
التعاون  تعميق  و  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اجل��وائ��ز  واالرت���ق���اء 
وتوحيد  العربية  اجل��وائ��ز  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي 
اجلهود فيما يخدم الثقافة والعلم واالإبداع ويحقق 

االأثر االإيجابي لها يف ظل التحديات الراهنة.
التنفيذية  امل��دي��رة  ال�سام�سي  م��وزة  قالت  ب��دوره��ا 
الريا�ص  معر�ص   “ العربية:  للغة  اأبوظبي  ملركز 
الدويل للكتاب حدث مهم يف خارطة معار�ص الكتب 
العربية و لعله من اأبرزها يف حجم املبيعات وعدد 
باأكرب  امل�ساركة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  و�سرنكز  ال����زوار.. 
لعر�سها  اأ���س��دره��ا  ال��ت��ي  الكتب  عناوين  م��ن  ع��دد 
الذين  وال��ع��رب  ال�سعوديني  ال��ق��راء  جمهور  على 
اأن  وي�سعدنا  مبن�سوراته..  كبريا  اهتماما  يبدون 
تتواىل معار�ص الكتب العربية بعد االنقطاع الذي 

فر�سته ظروف اجلائحة، مبا ي�سهم يف دفع عجلة 
الن�سر اإىل االأمام«.

وي�����س��ارك وف��د م��ن امل��رك��ز يف ل��ق��اءات م��ع القيادات 
الثقافية ال�سعودية والنا�سرين ال�سعوديني والعرب 
للتباحث ب�ساأن التحديات التي تواجه قطاع الن�سر 
م�ساريع  ع��ر���ص  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه  النهو�ص  واإع����ادة 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  ملعر�ص  وال��رتوي��ج  املركز 
والربامج التي يتم تنظيمها على هام�ص املعر�ص.. 
الذي  ال��ع��رب  النا�سرين  م��وؤمت��ر  اأي�سا  و�سيح�سر 
ه��ام�����ص معر�ص  ع��ل��ى  اأك��ت��وب��ر  4 و5  ي��وم��ي  يعقد 

الريا�ص.
عر�ص  العربية  للغة  اأبوظبي  مركز  جناح  ويتيح 
واملقروءة  امل�سموعة  ال��ك��ت��ب  م��ن  خم��ت��ارة  �سل�سلة 
النرية..  واملوؤلفات  الكتب  اأب��رز  من   100 ت�سم 
با�ستخدام  عليها  االط���الع  م��ن  ال��ق��راء  و�سيتمكن 
 QR« ه��وات��ف��ه��م ال��ذك��ي��ة م���ن خ���الل م�����س��ح رم���ز
و”وجيز  الكتب”  “اأثري  مبادرة  ركن  يف   »code
اأكتوبر   7 يف  ي�سهد  و  امل�سموعة..  للكتب  الكتب” 
توقيع كتاب “االأ�سلوبية املو�سيقية” للفنان ن�سري 

�سمة، ال�سادر عن مركز اأبوظبي للغة العربية.

اأبوظبي للغة العربية ي�سارك يف معر�ص الريا�ص للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

مهرجان  م��ن  الثامنة  ال���دورة  فعاليات  ت�ست�سيف 
وال�سباب،  ل��الأط��ف��ال  ال���دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة 
املعنية  )ف����ن(  م��وؤ���س�����س��ة  ب��ع��د(  )ع���ن  تنظمها  ال��ت��ي 
بتعزيز ودعم الفن االإعالمي لالأطفال والنا�سئة يف 
الفرتة  اأجنبياً، تعر�ص خالل  40 فيلماً  االإم��ارات، 
م��ن 10 - 15 اأك��ت��وب��ر اجل����اري، حت��ت ���س��ع��ار فكر 

�سينما.
اإجمال  التي ت�سكل ن�سف  االأف��الم االأجنبية  وتتوزع 
العام، على  املهرجان لهذا  امل�ساركة يف  االأف��الم  عدد 
اأفالم  ال�سبع، وهي  املهرجان  خم�ص فئات من فئات 
دولية  واأف����الم  الطلبة،  �سنع  م��ن  واأف����الم  روائ��ي��ة، 
ق�سرية، واأفالم الر�سوم املتحركة، واأفالم وثائقية، 
الطفولة  عن  فريدة  فنية  �سينمائية  روؤى  وتك�سف 

من خمتلف ثقافات العامل.

فئة اأفالم من �سنع الطلبة
الطلبة  اأفالم من �سنع  املهرجان �سمن فئة  ي�سهد 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف االأط���ف���ال م���ن ع��م��ر 8 وم���ا فوق، 
عر�ص �ستة اأفالم ت�سمل: الفيلم الق�سري ال�سامت 
اإخ���راج  يوانت�سينغ كاي،  ال��ذي ج��اء من  “الكفن”، 
ون��اث��ان ك��راب��وت، وه��وزي ه��وان��غ، ونيكوالي يانيف، 
فرن�سا،  م��ن  نغوك  ت��ران  وثيو  ليبون،  وماندميبي 
وفيلم “ال ب�ستيا” )الوح�ص( باللغة االإ�سبانية، من 
والفريدو  ت��ام��ز،  ورام  نيونني،  ف��ان  م��ارل��ني  اإخ���راج 
ج����ريارد ك��وت��ي��ك��ات، وت����دور اأح���داث���ه ح���ول رح��ل��ة يف 

القطار متثل حتواًل حقيقياً يف حياة �سخ�سياته.
باللغة  زالجاتي؟”  ب��ع��ِت  “هل  ف��ي��ل��م  ت�����س��م  ك��م��ا 
فكرة  ح��ول  انفعالياً  در���س��اً  يقدم  ال��ذي  الفرن�سية، 

ال��ت��ن��ازل ع��ن ال��ق��دمي واالن��ت��ق��ال اإىل م��ا ه��و جديد، 
وفيلم “رحلة اإىل منزل �سديقي” وهو فيلم باللغة 
باللغة  فيلمني  اإىل  باالإ�سافة  الهندية،  البنغالية 

و”وداعاً روبن«. االإجنليزية هما “�سرتة االأم”، 

�ستة اأفالم �سمن فئة اأفالم دولية ق�سرية
اأف���الم دول��ي��ة ق�سرية  امل��ه��رج��ان �سمن فئة  وي��ق��دم 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف االأط���ف���ال م���ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 8 
للمخرجة جينا  الر�سا�ص”  “قلم  فيلم  ف��وق،  وما 
على  القدرة  وال�سينية،  االإجنليزية  باللغتني  ت��ان، 
حني  يف  ال�سداقة،  ومعنى  واخلطاأ  ال�سواب  متييز 
للمخرجة  الكبري”  ال�سغري  “ الرجل  فيلم  يركز 
الذي  بالعجز  ال�سعور  على  ت�ساو  دي��ان��ا  التايوانية 

يدفع اأحد االأطفال اإىل التوق لال�ستقاللّية.
باللغة  “ دوبوت”  ف��ي��ل��م  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ت�����س��م��ل  ك��م��ا 
ماليون،  و�سارة  الغ��ال  بيري  للمخرجني  الفرن�سية 
للمخرج  االإي��ط��ال��ي��ة  باللغة  تيمو”  “�ستاء  وفيلم 
باللغة  االأم”  “عجل  وفيلم  ما�سرتوماورو،  جوليو 

الرو�سية للمخرجة فيكتوريا رونت�سوفا.

لالأطفال  املتحركة  الر�سوم  فئة  يف  فيلمًا   19
من جميع الفئات العمرية

ت�ستهدف  التي  املتحركة،  الر�سوم  اأفالم  وت�سم فئة 
اأغلبها  ف��ي��ل��م��اً   19 ف����وق،  وم���ا   8 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة 
باللغة االإجنليزية والفرن�سية واالإ�سبانية ملخرجني 
ون��ي��وزي��ل��ن��دا وفرن�سا  االأرج��ن��ت��ني  وخم���رج���ات م��ن 
وك���ن���دا وال����ربازي����ل وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة وال����والي����ات 
لوكا”  “اأخي  فيلم  منها  وغريها،  وبلجيكا  املتحدة 
للمخرجني كارلو�ص اأجلارا وكاتالينا �سرينا، وفيلم 

“اأغنية الفيل” للمخرجة لني توملين�سون.

االأف���الم لالأطفال  م��ن  ع���دداً  الفئة  ه��ذه  كما ت�سم 
ال�����س��اب��ع��ة، منها فيلم  ���س��ن  ه��م دون  ال�����س��غ��ار مم��ن 
امل�ستحيل”  والعناق  ال�سغري  ريك�ص  “التريانو�سور 
“احللزون  ل��ل��م��خ��رج ج��ال��ني ���س��ان��در ف����وت، وف��ي��ل��م 
واحلوت” للمخرجني ماك�ص الجن، دانيال �سنادون.

فئة اأفالم روائية
تزيد  االأطفال من  الروائية  االأف��الم  فئة  ت�ستهدف 
“اجلوز”  وت��ع��ر���ص فيلم  اأع�����وام،   8 ع��ن  اأع��م��اره��م 

حممد  اإخ���راج  م��ن  الفار�سية  باللغة 
على  ي��روي ق�سة طفل  ال��ذي  ر�سا حاجي غالمي، 
قناعة باأن يديه �ستتحوالن اإىل اللون االأ�سود ب�سبب 

خطيئة ارتكبها.
كما تقدم فيلم “بوري” للمخرج الكوري كيم جني 
يف  يعي�ص  طفل  حياة  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي  ي��و 
باالإ�سافة  ال�سمم،  اإعاقة  من  اأفرادها  يعاين  عائلة 
جودي  للمخرج  ملبريي”  �سارع  “ملوك  فيلم  اإىل 
اأفريقيا، وهو فيلم درام��ي بقالب  نايدو من جنوب 

كوميدي.

خم�سة اأفالم وثائقية
واختارت الدورة الثامنة من املهرجان خم�سة اأفالم 
الوثائقية،  االأف����الم  فئة  �سمن  واآ���س��ي��وي��ة  اأوروب��ي��ة 
لتثقيف االأطفال من الفئتني العمريتني +8 و+10 
اأعوام، وترفيههم وحتفيز اهتمامهم بهذا النوع من 

االأفالم.
البحر”  ق��رب  “املدر�سة  فيلم  الفئة  ه��ذه  وت�سمل 

الذي  ميلكريايني،  �سولفي  الرنويجية  للمخرجة 
بعد  طفل  ل��دى  الربيئة  امل�ساعر  من  طيف  يتناول 
اإغالق املدر�سة وما يحتويه هذا الطيف من م�ساعر 
التكيف،  على  وال��ق��درة  وال�سمود  وال�سعادة،  االأمل 
التاأقلم  ع��ل��ى  ق��درت��ه  بح�سب  وال��ن��م��و،  واخل�����س��ارة 
كرة  عن  يتحدثن  “فتيات  وفيلم  التغيري،  هذا  مع 
القدم” للمخرجة االإيطالية باوال �سورينتينو، حول 
التي  اللعبة  ه��ذه  يف  جتربتهن  ي�ساركن  فتيات  �ست 

ي�سيطر عليها الفتيان.

ُتعر�ض خالل الفرتة من 10 – 15 اأكتوبر اجلاري

ع�ساق ال�سينما على موعد مع 40 فيلمًا اأجنبيًا يف ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب

دبي للثقافة توفر جتربة تفاعلية ل�ستك�ساف متحف ال�سندغة والرتاث الإماراتي تزامنا مع اإك�سبو2020
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فيلم )عرو�ستى( جتربة ممتعة بكل املقايي�ض

جميلة عو�ص: اجلمهور يف�سل الأعمال 
ال�سينمائية الرومان�سية

فيلم  ف���ى  امل�����س��ارك��ة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  ك��ي��ف  • ب����داي����ة.. 
)عرو�ستى(؟

جًدا  و�سعدت  املقايي�ص،  بكل  ممتعة  جت��رب��ة  ك��ان��ت   -
من  الفنانني  م��ن  جميلة  جمموعة  م��ع  بامل�ساركة 
ج��ي��ل��ى، وم����ن ج��ي��ل ال��ك��ب��ار ال���ذي���ن ت��ع��ل��م��ن��ا منهم 

الكثري.
ال�سرجانى، حلر�سه  اإيهاب  املنتج  اأ�سكر  اأن  واأود 
على توفري كل ما احتاج اإليه فريق العمل، كما 
الذى قد م فيلًما  اأ�سكر املخرج حممد بكري، 

متميًزا.
العمل؟ فى  امل�ساركة  قبول  اأ�سباب  • ما 

ي�سم  الأن��ه  العمل،  ف��ى  امل�ساركة  قبلت   -
عدًدا كبرًيا من النجوم، والأن خمرجه 
ه��و حم��م��د ب��ك��ري، ف��ق��د ك��ن��ت اأمتنى 

التعاون معه، الأنه مميز جًدا.
اأ�سباب  ���س��م��ن  م����ن  اأن  ك���م���ا 
ُعر�ص  الفيلم  اأن  امل��واف��ق��ة 
علّى عقب عر�ص حكاية 
من  اأع���ي�������ص(  )الزم 
اأنا(،  )اإال  م�سل�سل 
م�سل�سل  وب��ع��د 
)ح�������������������������رب 
اأهلية( مع 
نة  لفنا ا
ي�سرا، 

�سخ�سية  جت�سيد  اإىل  واأحتاج  �سعبة،  �سخ�سيات  ج�سدت  باأننى  حينها  اأ�سعر  كنت 
هادئة فى عمل )اليت كوميدى اجتماعى(.

حامت؟ اأحمد  الفنان  مع  التعاون  كان  • كيف 
- اأحمد حامت ممثل كبري وموهوب ولذيذ، ويحر�ص على م�ساعدة جميع زمالئه.. 
مع  بامل�ساركة  ج��ًدا  و�سعدت  التعاون،  ه��ذا  يتكرر  اأن  واأمتنى  معه،  التعاون  اأحببت 

جميع العاملني فى فيلم )عرو�ستى(.
اأع�ساء فريق العمل على  اأن��ه كان هناك اتفاق �سمنى بني  اإىل  اأ�سري  اأن  اأح��ب  كما 

تقدمي عمل �سينمائى خمتلف ومهم.
الفيلم؟ لفكرة  تقييمك  • ما 

ر�سائل  يقدم  بل  ال��زواج فقط،  اأن��واع  يناق�ص فكرة  الأن��ه ال  الفيلم،  اأحببت ق�سة   -
اأكرب واأعمق، خا�سة فيما يتعلق بعالقة ال�سخ�ص بخطيبته، وكيف توؤثر العوامل 

النف�سية على م�ستقبل العالقات.
لتعرف  اختبارات خلطيبها،  اأن ت�سنع  اأج�سد �سخ�سيتها حتر�ص على  التى  الفتاة 

حقيقة حبه لها.
الكوالي�ص؟ كانت  • كيف 

البزاوى، فهو فنان  - كانت الكوالي�ص جميلة، و�سعدت بالعمل مع الفنان حممود 
الفنانة  مع  بالعمل  �سعدت  كما  اإليه،  يذهب  مكان  اأى  فى  البهجة  وين�سر  ب�سيط 
اإنها  اأق��ول  اأن  واأح��ب  الفيلم،  اأم��ى خالل  التى ج�سدت �سخ�سية  الكبرية �سابرين، 

متعاونة جًدا وال تبخل بتقدمي الن�سيحة الأى �سخ�ص.
زينب  الفنانة  واأحببت  بلطف،  يتعاملون  كانوا  العمل  فى  امل�ساركني  الفنانني  كل 

غريب جًدا، وحزنت النتهاء الت�سوير.
الرومان�سية؟ ال�سينمائية  االأعمال  اجلمهور  يف�سل  • هل 

بال�سينمات،  عر�سها  وينتظر  االأع��م��ال  من  النوعية  ه��ذه  يف�سل  اجلمهور  نعم،   -
ا، والدليل على ذلك هو اأن تلك االأفالم حتقق اإيرادات كبرية، مثل  ويفتقدها اأي�سً
فيلم )هيبتا(، الذى حقق جناًحا كبرًيا، و�ساركت خالله اإىل جانب جنوم كبار، وكانت 

م�ساهدى مع الفنان اأحمد مالك، ومن هنا اأتوقع النجاح لفيلم )عرو�ستى(.
)املحكمة(؟ فيلم  فى  امل�ساركة  على  وافقت  • ملاذا 

- �ساركت فى هذا الفيلم الأننى اأعجبت بال�سيناريو، فالق�سة مميزة وتناق�ص واقع 
املجتمع، واأج�سد �سخ�سية خمتلفة عن كل ما قدمته من قبل.

ق�سة الفيلم ت�سبه فيلمّى )كباريه( و)الفرح(، اإذ حتدث فى مكان واحد، هو املحكمة، 
اأن  واأمتنى  به،  درام��ى خا�ص  النا�ص، ولكل بطل خط  الكثري من  ون�ساهد ق�سايا 

ينال الفيلم اإعجاب اجلمهور.
اأدوارك؟ تختارين  • كيف 

والتليفزيونية  ال�سينمائية  االأعمال  عن  واأبحث  بعناية،  اأدوارى  اأختار   -
اأحب  اجل��م��ه��ور..  على  ت��وؤث��ر  مهمة  ق�سايا  تناق�ص  ال��ت��ى 
اإىل  اأع��م��ال ق��وي��ة ت�سيف  اأ���س��ارك ف��ى  اأن 

م�سريتى الفنية.
مع  التعاون  كان  • كيف 

اأبطال الفيلم؟
اأق�����اب�����ل  ال   -
اأغ�������������ل�������������ب 
االأب����ط����ال، 
ن  الأ
ال����ف����ي����ل����م 

يتكون من ق�س�ص كثرية، وكل فنان يقدم ق�سة، وي�سارك فى الفيلم الفنانون: غادة 
عادل وحممود عبداملغنى وكرمي عفيفى وفتحى عبدالوهاب وجنالء بدر واأحمد 
خالد �سالح و�سالح عبداهلل و�سليمان عيد وحممود عامر، تاأليف اأحمد عبداهلل، 

ومن اإخراج حممد اأمني، الذى �سعدت بالتعاون معه.
�سيناء؟ اإىل  موؤخًرا  ذهبت  • ملاذا 

- ذهبت اإىل �سيناء لدعم الفتيات، �سمن مبادرة ريا�سية بالتعاون مع وزارة ال�سباب 
والريا�سة، كانت تت�سمن تدريًبا على لعب كرة القدم.

و�سعدت جًدا با�ستقبال االأهاىل ىل، وكنت متحم�سة الأرى جتارب البنات، واأمتنى اأن 
اأ�سارك فى فعاليات اأخرى كتلك.

املا�سى؟ رم�سان  فى  م�ساهدتها  على  حر�ست  التى  االأعمال  • ما 
الفنان كرمي  ب��اأداء  واأعجبت جًدا  )االختيار(،  الثانى من م�سل�سل  تابعت اجلزء   -
اأحمد مكى، وكنت متحم�سة ب�سدة خالل امل�ساهدة، الأننى  عبدالعزيز واأداء الفنان 

اأحب االأعمال الوطنية.
كما �ساهدت م�سل�سل لعبة نيوتن، الأننى اأحب م�ساهدة اأعمال املخرج تامر حم�سن، 
والفنان حممد  والفنان حممد مم��دوح  الفنانة منى زكى  اأداء  ا  اأي�سً اأح��ب  والأننى 

فراج.
املقبلة؟ الفرتة  خالل  جديدة  اأعمااًل  �ستقدمني  • هل 

- نعم.. اأفا�سل بني اأكر من �سيناريو، ومل اأحدد بعد العمل الذى �ساأ�سارك فيه، 
فى  بامل�ساركة  و�سعيدة  الدراما فى م�سر،  �سوق  بتطور  �سعيدة  اإننى  اأق��ول  اأن  واأود 
فى  امل�ساركة  جتربة  تكرار  واأمتنى  الق�سرية،  امل�سل�سالت  وفى  الرم�سانى  املو�سم 

م�سل�سالت ق�سرية.

ناق�ست  التى  اأن��ا(،  )اإل  مب�سل�سل  اأعي�ض(  )لزم  حكاية  فى  بجدارة  جناحها  بعد 
ق�سية التنمر على مر�سى البهاق، فاجاأت الفنانة جميلة عو�ض جمهورها بفيلم 
)عرو�ستى(، الذى ظهرت فيه اإىل جوار الفنان اأحمد حامت، وُيعر�ض حالًيا فى 

دور ال�سينما. 
جميلة عو�ض الفنانة ال�سابة، التى توقعت اأن ينال فيلمها اجلديد اإعجاب 
اجلمهور، لأن ق�سته رومان�سية، موؤكدة اأن امل�سريني يحبون الرومان�سية، 
فيلمّى  ي�سبه  الذى  )املحكمة(،  فيلم  فى  حالًيا  ت�سارك  اأنها  اإىل  لفتة 

)الفرح( و)كباريه(، حيث اإن الت�سوير يجرى فى مكان واحد.

اأطلقت  ح��ي��ث  غ��ي��اب  ب��ع��د  م��ي��دي��ا  لل�سو�سيال  ي��و���س��ف،  ران��ي��ا  النجمة  ع���ادت 
بعد  "في�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  اجل��دي��دة  �سفحتها 

اإغالق �سفحتها القدمية الأ�سباب جمهولة. 
و تعي�ص رانيا يو�سف، 

ح��ال��ة م��ن ال��ن�����س��اط ال��ف��ن��ي ح��ي��ث ان��ت��ه��ت م��ن ت�����س��وي��ر جميع 
م�ساهدها باجلزء الرابع من م�سل�سل" االآن�سة فرح"،  بينما 
ا�ستعداداً  "املماليك"  م�سل�سل  يف  م�ساهدها  حالًيا  ت�سور 

لعر�سه يف مو�سم ال�ستاء. 
 وحققت النجمة رانيا يو�سف كالعادة جناًحا كبرياً ببطولتها 
اأج��زاء خالل  ال��ذي عر�ص منه ع��دة  ف��رح،  االآن�سة  م�سل�سل 
الفرتة املا�سية، وتنتظر عر�ص اجلزء الرابع ملتابعة ردود 

اأفعال جمهورها. 
رانيا  بطولة  من  فرح"  "االآن�سة  م�سل�سل  اأن  يذكر 
اأحمد جمدي، حممد  اليزيد،  اأبو  اأ�سماء  يو�سف، 
ك���ي���الين، ع���ارف���ه ع��ب��د ال���ر����س���ول، وت���ام���ر فرج، 
وجمموعة اأخرى من النجوم، تاأليف حممود 

عزت، اإخراج اأحمد اجلندى.
ينتمى  ف��ه��و  املماليك"،  م�سل�سل  اأم���ا 
بطولة  60 حلقة، من  ال���  لنوعية 
ران��ي��ا ي��و���س��ف، وب��ي��وم��ي ف����وؤاد، 
وران���ي���ا ي��و���س��ف، واآخ���ري���ن 
وت��األ��ي��ف ه�����س��ام هالل، 
واإخراج حازم فودة.

اأحداث  �سمن  م�ساهدها  اأوىل  ت�سوير  عبدالغفور  ريهام  الفنانة  ب��داأت 
خالله  وت��خ��و���ص  ال��ي��وم،   )207 )ال��غ��رف��ة  والت�سويق  ال��رع��ب  م�سل�سل 

البطولة الن�سائية اأمام الفنان حممد فراج.
االأح��داث ب�سخ�سية خمتلفة ت�سيطر  وتظهر ريهام عبدالغفور خالل 

 10 االأح���داث على م��دار   ال��ذي تك�سفه  الغمو�ص  عليها حالة من 
حلقات، ومن املقرر عر�سه على اإحدى املن�سات االإلكرتونية خالل 

ال�سهر املقبل.
عبدالغفور،  ري��ه��ام  ف���راج،  حممد  بطولة   207 الغرفة  م�سل�سل 
اإبراهيم ي�سري، مراد مكرم، مرمي اخل�ست،  ناردين فرج، حممد 

يو�سف عثمان، اأحمد جمدي، مها اأبوعوف، وجمموعة اأخرى 
من الفنانني و�سيوف ال�سرف.

 ،1968 207 فى ع��ام  اأح���داث رواي��ة الغرفة  وت��دور 
وتقع اأحداثها داخل غرفة بفندق اأ�سر مالكه على 

بقائها رغم االأهوال التي تدور فيها من رعب 
واإث��ارة، وت��ودى بحياة كل من يقطنها، 

الغرفة  دخ���ل���وا  ال��ك��ث��ري  اإن  ح��ي��ث 
فقط  ق��ل��ي��ل��ني  ل���ك���ن   207

منها،  النجاة  ا�ستطاعوا 
احللقات  م����رور  وم���ع 

امل�ساهدون  يكت�سف 
االأمور  هذه  �سبب 

الغام�سة.

انتهت من ت�سوير )الآن�سة فرح( 

ريهام عبدالغفور تبداأ رانيا يو�سف تعود لل�سو�سيال ميديا بعد غياب
ت�سوير )الغرفة 207(
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طبيب يك�سف عن كيفية 
فح�ص الغدة الدرقية

ال�سخ�ص  ا�ستباه  عادة عند  ميا�سنيكوف،  الك�سندر  الرو�سي  الطبيب  اأعلن 
امل��وج��ات فوق  اإج���راء فح�ص  اإىل  ي�سرع  الدرقية  ال��غ��دة  ب��وج��ود م�سكلة يف 

ال�سوتية. مع اأنه قد ال يعطي نتائج دقيقة.
بهذه  امل�سكلة  ت�سخي�ص  اأن  اإىل  تلفزيوين،  وي�سري ميا�سنيكوف، يف حديث 
الطريقة قد تكون غري فعالة متاًما يف هذه احلالة. فماذا يجب اأن نعمل؟

وفقا للدكتور، اأمرا�ص الغدة الدرقية خبيثة، الأنها ميكن اأن تختبئ خلف 
والتهاب  والغثيان  وال��دوخ��ة  التعب  مثل  متاما،  خمتلفة  اأخ��رى  اأع��را���ص 
احللق وارتفاع م�ستوى �سغط الدم والتعرق وا�سطراب النوم وتغري الوزن 
اأن  ميكن  االأعرا�ص  هذه  جميع  املفا�سل،  واآالم  املثانة  والتهاب  واالإم�ساك 

تكون اإ�سارة من الغدة الدرقية.
وجود  اإىل  ت�سري  االأع��را���ص  ه��ذه  اأن  املري�ص  يفهم  ال  م��ا  غالبا  وي�سيف، 
م�سكلة يف الغدة الدرقية. فمثال يعترب الرجفان االأذيني لدى متو�سطي 
العمر من احلاالت ال�سائعة. ولكن وفقا لالإح�سائيات هناك يف العامل 35 
ن��ادرا ما يربط االأطباء  مليون �سخ�ص يعانون من هذا املر�ص، ومع ذلك 

هذه احلالة بالغدة الدرقية، مع اأنه يف الواقع اأكر االأ�سباب انت�سارا.
ويقول، "اإذا مل يتم تعديل م�ستوى الهرمونات، لن يكون باالإمكان التخل�ص 

من الرجفان االأذيني".
وي�سيف، ميا�سنيكوف، هناك حالة �سائعة بني كبار ال�سن، وهي اأنهم ين�سون 
كل �سيء ب�سورة مفاجئة، ويفقدون اهتمامهم باحلياة. ويعتقد االأقارب يف 
يتعبون  لذلك ال  اخل��رف،  اأو  بالزهامير  ال�سخ�ص م�ساب  اأن  هذه احلالة 
اأنف�سهم باإجراء التحليالت الالزمة. ولكن غالبا ما ت�سري هذه احلالة اإىل 
عالج  وعند  الهرمونات،  نق�ص  وبالذات  الدرقية،  الغدة  يف  م�سكلة  وج��ود 

امل�سكلة يعود ال�سخ�ص اإىل حالته الطبيعية.
وين�سح الطبيب، ب�سرورة اإجراء حتليل هرمون TSH قبل كل �سيء عند 
الرغبة يف فح�ص حالة الغدة الدرقية. وين�سح الن�ساء اللواتي عمرهن 35 

عاما واأكر اإجراء هذا الفح�ص حتى عند عدم وجود ما يزعجهن.
ويقول، "تزن الغدة الدرقية ب�سعة غرامات، ولكنها مع ذلك حتدد حياتنا 

مدى العمر. لذلك يجب احلفاظ عليها".
الهالل؟ �سكل  على  جزر  عدة  من  تتكون  التي  الدولة  • ما 

جزر القمر.
البعو�ض؟ فيها  ُذكر  التي  ال�سور  • اأي 

�سورة البقرة.
الإ�سالمية؟ العمالت  اأول  هي  • ما 

الدينار الذهبي.
باحل�سبة؟ ُي�ساب  اأن  ميكن  احليوانات  • اأي 

القرد.
احلجارة؟ اأنواع  اأقوى  هو  • ما 

االأملا�ص.

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ص على  اجلاذبية  �سد�ص  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�سر  �س�تة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ال  ال�سم�ص  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  الة  اال�سطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

خداع جحا 
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الفول ال�سوداين
تغذية  خ����������رباء  اأك����������د 
ال�سوداين  ال����ف����ول  اأن 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ف���وائ���د 
�سحية رائعة تعود على 
وال�����دم�����اغ وكل  ال���ق���ل���ب 
اأج���زاء اجل�سم م��ن هذا 
باالإ�سافة  ه��ذا  الطعام، 

لكونه م�سدراً للطاقة.
ال�سوداين  فوائد  وتعود 
كنت  ������س�����واء  ل���ل���ج�������س���م 
كوجبة  ال�سوداين  تاأكل 

خفيفة اأو تتناول زبدة الفول ال�سوداين على االإفطار مع اخلبز اأو �سرائح 
التفاح.

ومن اأبرز الفوائد ال�سحية لل�سوداين:
املعدة،  �سرطان  حت��ارب  نباتية  ومكونات  ده��ون  على  ال�سوداين  يحتوي   -

ومتنع منّوه.
الكول�سرتول  م��ن  ال�����س��وداين  يحتويه  ال��ذي  اجليد  الكول�سرتول  يقلل   -

ال�سار يف اجل�سم ويطرده.
- يوفر ال�سوداين م�سادات لالأك�سدة متنع ان�سداد ال�سرايني واجللطة.

ال�سكر  ن�سبة  يرفع  ال  الأن��ه  ال�سكري،  من  للوقاية  مفيد  ال�سوداين  اأك��ل   -
بالدم ب�سرعة، ويعّزز االإح�سا�ص بال�سبع.

ال�سريوتونني  لهرمون  اجل�سم  اإنتاج  تزيد  مادة  على  ال�سوداين  يحتوي   -
الذي يخّفف االكتئاب.

 متنى �سيخ التجار ان يرى احدا ي�ستطيع ان ي�سحك على جحا واف�سى باأمنيته هذه اإىل ح�سان احد ا�سدقائه 
فقال ح�سان ح�سنا ومن يفعل ذلك فقال �سيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�سان اإىل ال�سوق وبحث عن 
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�سارق ثم رفع يده و�سفع جحا �سفعة 
قوية وهو يقول االن انا اأ�سفعك يا م�سعود اأما املرة القادمة ف�ساأقتلك.. فقال جحا: انا ل�ست م�سعودا يا رجل 
انا جحا ومْن هنا ال يعرفني؟ فقال الرجل ا�سف ا�سف اعتقدت انك م�سعود ثم م�سى اإىل �سيخ التجار فذهب 

خلفه وعند الباب �سمع �سحكاتهم معا فعرف انهم �سحكوا عليه .
يف امل�ساء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�سان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال: يا �سيد ح�سان ان �سيخ 
التجار يقول لك ار�سل اليه 005 دينار وقال يف احلال ا�سرع فهناك م�سكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث 

بينكم �سباحا وما فعلته يف جحا.
 ف�سدقه ح�سان وا�سرع واخرج 500 دينار وقال هل اتي معك؟ فقال: ال.. انه واقع يف م�سكلة ويخاف ان تاأخدك 

ال�سرطة معه.
دكانه فوجده يجل�ص هناك  التجار.. فمر على  �سيخ  امر  لينظر يف  م��رتدد وخائف  وهو  ذهب ح�سان �سباحا 

فا�ستعجب لذلك. والقى عليه ال�سالم ثم �ساأله هل تركتك ال�سرطة؟
 فقال �سيخ التجار: اية �سرطة؟

 فحكى له ماحدث وهو ي�سرب راأ�سه بيده حزنا على �سياع النقود. فقال �سيخ التجار: ومن يعرف ما حدث 
من امر جحا غرينا؟ ف�سمعوا �سوتا يقول انا.. تقدم جحا وهو ي�سحك.. ال يوجد احد ي�سحك على جحا. 
فقال ح�سان �ساأخرب ال�سرطة مبا حدث منك فقال جحا.. ح�سنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �سفعتي 

ت�ساوي 500 دينار. 

تيلدا �سوينتون خالل ح�سورها عر�ض Memoria خالل مهرجان نيويورك ال�سينمائي التا�سع واخلم�سني. ا ف ب

اأعلنت الدكتورة داريا �سافيليفا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن الفواكه تكر 
يحاول  لذلك  الثمن،  رخي�سة  وت��ك��ون  اخل��ري��ف  وب��داي��ة  ال�سيف  نهاية  يف 

الكثريون تناول اأكرب كمية منها. ولكن ما خطورة ذلك؟
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  الريا�سية،  التغذية  خبرية  وت�سري 
اأجل  من  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  الفواكه  من  كبرية  كميات  يتناولون  الكثريين 

�سارة. فكرة  ولكنها  ال�ستاء.  الفيتامينات" لف�سل  "تخزين 
اأن البع�ص يعتربون الفاكهة طعاما  "هذا ما يفكر به النا�ص. كما  وتقول، 
مو�سميا، لذلك يجب تناولها بكرة يف مو�سمها. ولكنهم بعد ذلك ي�سكون 
من عدم التحكم بال�سهية ويكرون من تناول التفاح مثال، ويزداد وزنهم، 

ي�ستمرون يف  البطن، وت�سوء حالتهم، ومع ذلك  ويعانون من م�سكالت يف 
تناول الفاكهة الأن هناك فكرة "يجب" متجذرة يف روؤو�سهم".

ووفقا لها، تناول الفاكهة مفيد دائما يف جميع ف�سول ال�سنة، ولكن يجب 
اأن يكون باعتدال. فمثال ال ين�سح بتناول اأكر من تفاحتني يف اليوم، الأنها 

حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر.
"يعترب تناول تفاحة واح��دة، جرعة عالجية جيدة، الأنها حتتوي  وتقول، 
احلجم  م��ن  تفاحتني  ت��ن��اول  ومي��ك��ن  لل�سحة.  مفيدة  غذائية  م���واد  على 
ال�سغري يف اليوم. وعموما يجب اأكل الفواكه والثمار بجرعات عالجية، اأي 

ما يعادل 200 غرام يف اليوم".

ملاذا ل ين�سح بالإكثار من تناول الفواكه يف اخلريف؟


