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ن�صائح مل�ساعدة مر�ضى ال�سكري
على بدء يومهم بن�شاط
يجب �أن تكون الأطعمة التي تتناولها يف ال�صباح الباكر ،خا�صة �إذا كنت
م�صا ًبا بال�سكري ،هي تلك التي ت�ساعدك يف احلفاظ على م�ستويات
ال�سكر يف الدم حتت ال�سيطرة ،وتهدئة �أي م�ضايقات وت�ساعدك على
احل�صول على الن�شاط الالزم لبدء يومك.
فيما يلي �أه��م ال�ط��رق مل�ساعدة مر�ضى ال�سكري على ب��دء يومهم
بن�شاط ،وفق ما �أوردت �صحيفة �إنديان �إك�سرب�س:
 ترطيب اجل�سم هو �أول �شيء يجب تذكره عند اال�ستيقاظ .نظ ًرالأن ج�سمك ي�شعر بالعط�ش بعد �ساعات من ع��دم �شرب امل��اء �أثناء
النوم ،ف�إن �أول ما عليك فعله هو تناول كوب �أو كوبني من املاء الدافئ
لإرواء عط�شك و�إحياء نظامك الغذائي.
 يعاين الكثري من النا�س من احلمو�ضة عند اال�ستيقاظ .قد يكونهذا ب�سبب الع�شاء املت�أخر .لذا ح��اول �أن حتافظ على وقت الع�شاء
قبل ثالث �ساعات على الأقل من موعد النوم .لعالج احلمو�ضة عند
اال�ستيقاظ ،تناول من  10-8حبات من الزبيب الأ�سود املنقوع على
معدة فارغة .الزبيب الأ�سود غني باملواد املغذية ويعادل امل�ستويات
احلم�ضية العالية يف اجلهاز اله�ضمي.
 يُن�صح الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون باالنتفاخ ب�شرب �شاي مكون من 1ملعقة كبرية من بذور الكمون ،وبع�ض الهيل  1 ،ملعقة كبرية من
ب��ذور ال�شمر ،ور�شة من ب��ذور الكاروم يف  500مل م��اء .يغلى ويتم
تناوله فاتراً.
 يجب �أن ي�ت�ن��اول مر�ضى ال�سكر وج�ب��ة ف�ط��ور خفيفة م��ع فواكهمو�سمية ومزيج من الكربوهيدرات والربوتينات .ميكنك �إ�ضافة
م�صادر ال�بروت�ين الطبيعية �إىل وجبة الإف �ط��ار امل�صنوعة منزل ًيا
وتناول �أ�شياء مثل البي�ض مع اخلبز املحم�ص.

القمر الكامل يقلل من
وقت النوم
يعد الكفاح من �أج��ل النوم خ�لال ف�ترات اكتمال القمر �أم��را �شائعا
ب�شكل مده�ش ،حيث ي�شار �إىل هذه احلالة با�سم "الأرق القمري" من
قبل العلماء.
ويف حني �أنه قد يكون من قبيل امل�صادفة �أن حتدث فرتات من القلق
�أثناء اكتمال القمر� ،إال �أنه يعتقد �أنه قد يكون هناك بالفعل رابط بني
الدورة القمرية و�ساعة اجل�سم.
وهذا لي�س مفاجئا بالنظر �إىل �أن القمر معروف منذ فرتة طويلة
ب�أنه ي�ؤثر على العديد من العمليات على الأر�ض ،من التحكم يف املد
واجل��زر �إىل الت�أثري على �أمن��اط ال�سلوك احليواين ،وبالتايل ميكن
�أن يكون للقمر ارتباط �أعمق بكثري يف حياتنا هنا على هذا الكوكب
مما نعتقد عادة.
وقالت الدكتورة �إليزابيث فيليب�س ،خبرية التغذية والطب احليوي
من "فور فايف"� ،إن��ه من املعروف �أن القمر الكامل يقلل من وقت
النوم ،وي�ؤثر على �ساعات النوم العميق يف دورة النوم ،كما �أنه يزيد
من الوقت الذي ي�ستغرقه النوم.
وت�شري هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية (� )NHSإىل �أن البالغني
يحتاجون �إىل ما بني �ست �إىل ت�سع �ساعات من النوم كل ليلة.
ويقول عدد من اخلرباء �إن هناك ثالث طرق رئي�سية ميكن �أن تعني
�أن "الأرق القمري" ي�ؤثر على نومنا.
ونقال عن �صحيفة "ذي �صن" الربيطانية ،ف�إن املنجم �إنبال هونيغمان
يقول �إن القمر له �صلة �أعمق بكوكب الأر���ض مما يعتقده كثري من
النا�س و�أن هذا االرتباط يعني �أننا �سن�شعر بعدم اال�ستقرار.

العالج املطول بالكورتيزون
يهدد به�شا�شة العظام
�أ�� �ش ��ارت اجل�م�ع�ي��ة الأمل��ان �ي��ة لأمرا�ض
ال� � ��روم� � ��ات � � �ي� � ��زم �إىل �أن ال � �ع�ل��اج
مب���س�ت�ح���ض��رات ال �ك��ورت �ي��زون لفرتة
طويلة يزيد خطر الإ�صابة به�شا�شة
العظام ،ون�صحت ب�ضرورة م�صاحبة
هذا العالج من البداية بنظام غذائي
غني بالكال�سيوم وفيتامني "د".
ون�صح الأط �ب��اء الأمل ��ان �أي���ض��ا بقيا�س
كثافة العظام ب�صورة منتظمة ،وعادة
ما ت�ستعمل م�ستح�ضرات الكورتيزون
يف ع�ل�اج الأم ��را� ��ض الروماتيزمية،
وميكن للج�سم حتملها عند ا�ستعمالها
ل �ف�ترة ق �� �ص�يرة ،ح �ت��ى م��ع اجلرعات
املرتفعة.
ول�ك��ن اال��س�ت�ع�م��ال ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة� ،أي
ثالثة �شهور �أو �أكرث ،ال ميكن ا�ستبعاد
الآثار اجلانبية ،والتي ت�شمل انخفا�ض
ك�ث��اف��ة ال �ع �ظ��ام ،م��ا ي � ��ؤدي ب� ��دوره �إىل
الإ�صابة به�شا�شة العظام.
وت�شري تقديرات اجلمعية الأملانية �إىل
�أن � 30إىل  40%من املر�ضى ،الذين
عوجلوا بالكورتيزون � 4أعوام ون�صف
تقريبا ،ظهرت لديهم ك�سور حالية �أو
قدمية.
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خرباء يحددون  6عادات
ملناعة �صلبة

احلكة عالمة على
الإ�صابة بال�سرطان � ً
أي�ضا
ق ��ال م��رك��ز ال���ص�ح��ة الأمل� � ��اين �إن
احل� �ك ��ة م� ��ن امل� �ت ��اع ��ب ال�صحية
امل��زع�ج��ة ،م�شرياً �إىل �أن �أ�سبابها
امل �ح �ت �م �ل��ة ع ��دي ��دة ع �ل��ى ر�أ�سها
الأم��را���ض اجل�ل��دي��ة م�ث��ل التهاب
اجل� �ل ��د ال �ع �� �ص �ب��ي ،وال�صدفية،
والإك ��زمي ��ا ،وال �ع��دوى الفطرية،
واحل �� �س��ا� �س �ي��ة حل �ب��وب ال �ل �ق��اح �أو
املعادن مثل النيكل.
و�أ�ضاف املركز �أنها قد ت�شري �أي�ضاً
�إىل �أمرا�ض الكبد ،خا�صة �إذا تغري
ل ��ون اجل �ل��د �إىل ال �ل��ون الأ�صفر،
�أو ق�صور ال�ك�ل��ى� ،أو ال���س�ك��ري� ،أو
اال�ضطرابات الهرمونية املر�ضية
مثل فرط ن�شاط الغدة الدرقية.
كما قد يكون �سببها �أحد �أمرا�ض
الأع�صاب مثل االعتالل الع�صبي
املتعدد والت�صلب املتعدد.
وق ��د ت �ك��ون احل �ك��ة �أث� � ��راً جانبياً
ل�ل�أدوي��ة مثل امل���ض��ادات احليوية
والأدوي ��ة النف�سية و�أدوي ��ة ارتفاع
� �ض �غ��ط ال� � ��دم وم �ث �ب �ط��ات تخرث
ال��دم .ويف �أ��س��و�أ الأح��وال قد تنذر
بالإ�صابة بال�سرطان مثل �سرطان
اجل �ه��از ال �ل �ي �م �ف��اوي� ،أو الثدي،
�أوالرئة.
ويجب ا�ست�شارة الطبيب لتحديد
��س�ب��ب احل �ك��ة وال �ع�ل�اج يف الوقت
املنا�سب ،خا�ص ًة �إذا ا�ستمرت مدة
طويلة م�صحوبة ب��أع��را���ض مثل
احلمى ،والطفح اجل�ل��دي ،وتغري
لون اجللد.

ميكن �أن ي�ساعد احلفاظ على روح معنوية مرتفعة و�صحة نف�سية جيدة على
حت�سني �أداء جهاز املناعة و�صحة اجل�سم.
ومع تزايد االهتمام بتعزيز جهاز املناعة يف الوقت احلايل،
يتم البحث عن املزيد من الطرق للحفاظ على �صحة البدن
من الداخل �إىل اخلارج ،بح�سب ما ورد يف تقرير ن�شره موقع
.Eat This Not That
وي�ؤكد اخل�براء �أن الرعاية الذاتية وال��ع��ادات ال�صحية هي ح ًقا �أف�ضل
طريقة لالعتناء بالنف�س .ويقول الربوفي�سور �سكوت كايزر ،طبيب متخ�ص�ص
يف �أمرا�ض ال�شيخوخة ومدير �صحة ال�شيخوخة املعرفية ملنطقة املحيط الهادئ
مبعهد علم الأع�صاب يف مركز بروفيدن�س �سانت جون ال�صحي ب�سانتا مونيكا� ،إن
"الطريقة الأف�ضل والأكرث فاعلية حلماية نف�سك من الأمرا�ض الفريو�سية (مبا
يف ذلك نزالت الربد والإنفلونزا وفريو�س كورونا) هي احلفاظ على منط حياة
�صحي".
وهناك بع�ض عادات الرعاية الذاتية �أو العناية بالنف�س ،التي ميكن القيام بها
يوم ًيا لتعزيز املناعة وحت�سني ال�صحة ب�صفة عامة ،كما يلي:
 .1ممار�سة الريا�ضة بانتظام
�إن امل��واظ�ب��ة ع�ل��ى مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة بطريقة روتينية
منتظمة ي�ك��ون لها ت��أث�ير �إي�ج��اب��ي �شامل على اجل�سم.
وي�ق��ول بروفي�سور ك��اي��زر" :تثبت ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية
�أنها مفيدة ل�صحة املناعة بالإ�ضافة �إىل حت�سني الدورة
الدموية ،ما ي�ساعد نظام املناعة يف اجل�سم على العمل
ب�شكل �أكرث فعالية � ً
أي�ضا".
وتقول بروفي�سور مايرا مينديز ،معالج نف�ساين ومن�سق
برنامج للإعاقات الذهنية والتنموية وخدمات ال�صحة
العقلية يف مركز تنمية الأ��س��رة يف �سانتا مونيكا� ،إن��ه ال
يوجد ما يدعو للقلق ب�ش�أن �إنفاق الأموال على املعدات �أو
ع�ضوية ال�صاالت الريا�ضية ،حيث �أن "هناك الكثري من
احل��رك��ات ،التي ميكن القيام بها ب�شكل �إب��داع��ي يف راحة
و�سالمة باملنزل" ،نا�صحة ب ��أن يقوم ال�شخ�ص بب�ساطة
بال�صعود وال�ن��زول على ال��درج �أو امل�شي ب��اخل��ارج �أو حتى
داخل املنزل.
 .2الرتي�ض والتنزه
ويو�ضح بروفي�سور كايزر �أن جمرد اخلروج لب�ضع دقائق
ي��وم� ًي��ا مي�ك��ن �أن ي�ك��ون ل��ه ت ��أث�ير �إي�ج��اب��ي ع�ل��ى �صحتك
العامة ،حيث "ربطت الدرا�سات فيتامني "د" الذي ميكن
�أن حت�صل عليه من التنزه ال�صحي يف ال�شم�س والعديد
من العوامل الأخرى مع قوة نظام املناعة ال�صحي".
وت�شرح دكتور منديز �أن فكرة اال�ستمتاع بالأ�شياء التي
تثري ال�شغف ،مثل اال�ستماع �إىل املو�سيقى واال�ستمتاع
ب�أ�شعة ال�شم�سُ ،تعد يف جوهرها طريقة رائعة للعناية
بالذات.
 .3حمادثة الأ�صدقاء

ال يقت�صر الأم��ر على جم��رد اال�ستمتاع بالتحدث
م��ع �أ��ص��دق��ائ��ك وع��ائ�ل�ت��ك وامل���ش��ارك��ة يف الأن�شطة
االجتماعية ،بل ميكن �أن يكون هذا الن�شاط مفيدًا
جل�سمك وعقلك.
ويقول بروفي�سور كايزر�" :إن
ت ��أث�ير ال�ع��زل��ة االجتماعية
هائل ،وق��د اكت�شف العلماء
�أن ال�شعور الذاتي بالوحدة
ي���ش�ك��ل خ �ط ��ورة ع �ل��ى اجل�سم
تعادل خطر التدخني".
وميكن امل�ساعدة على حت�سني ال�سلوك واحلالة النف�سية
من خالل ق�ضاء الوقت مع الأحباء والأ�صدقاء مبا مينح
ال�شخ�ص دفعة من ال�سعادة والتي تعزز جهاز املناعة.
وت�ضيف دكتور مينديز�" :إن م�شاركة الأفكار والتجارب
مع الآخ��ري��ن امل��وث��وق بهم هي عملية حتقق من ال�صحة
وت��وف��ر ط��ري�ق��ة �سهلة وجم��ان �ي��ة ل�لان �خ��راط يف ن�شاط
العناية بالنف�س".
 .4ق�سط كاف من النوم
يعلم ال�سواد الأعظم من الب�شر �أن النوم ج��زء مهم من
احلفاظ على ال�صحة .ويحتاج الإن�سان �إىل فرتات خمتلفة
من النوم يف مراحل خمتلفة من حياته ،ولكن النوم الكامل
لليلة كاملة عادة ما يكون من � 7إىل � 9ساعات للبالغني.
وال يحتاج الإن�سان فقط �إىل �ساعات كافية ،ولكنه يحتاج
� ً
أي�ضا �إىل جودة النوم� ،أي �أن ينام ب�شكل جيد يوم ًيا وفقًا
جلدول زمني ثابت.
وي�شري بروفي�سور كايزر �إىل �أن قلة النوم ترتبط بالكثري
من امل�شكالت ال�صحية ،مثل اخلرف واملخاوف الإدراكية
�اف ،ف��إن��ه ال
الأخ ��رى .وعندما ال ي�ن��ام الإن���س��ان ب�شكل ك� ٍ

ي � �ت� ��وف� ��ر جل�سمه
ال� � � ��وق� � � ��ت ال � � �ك � ��ايف
لإ�� � � �ص� �ل ��اح نف�سه
واال�ستعداد لبدء يوم
جديد ،لذلك ميكن �أن يعاين من حالة �ضبابية تبطئ من
عمل املخ.
 .5الت�أمل
ميكن �أن ي�ساعد الت�أمل على التخل�ص من �آثار ال�ضغوط
اليومية .ويقول بروفي�سور كايزر" :مت التو�صل �إىل وجود
ارت�ب��اط بني املعاناة من الإج�ه��اد والإ�صابة بااللتهابات،
مم ��ا ي���ض�ع��ف ج �ه��از امل �ن��اع��ة ،وي �ج �ع��ل الإن �� �س ��ان عر�ضة
للعدوى ،وي�ؤثر على ال�صحة النف�سية واجل�سدية" .لكن
مع ممار�سة الت�أمل لب�ضع دقائق يوم ًيا ،ميكن امل�ساعدة يف
تهدئة العقل والتخل�ص من بع�ض �أعباء وم�ضايقات اليوم.
وت�ضيف دكتور مينديز" :ت�ستغرق بع�ض متارين التنف�س
إح�سا�سا رائ ًعا بالهدوء يف اجل�سم".
ب�ضع ثوانٍ وتخلق � ً
 .6نظام غذائي متوازن
ويعلق بروفي�سور ك��اي��زر " :عند ت�ن��اول الطعام لتقوية
جهاز املناعة ،ينبغي �إدراج الأطعمة الغنية بفيتامينات
وم �ع��ادن حم ��ددة ،م�ث��ل ال��زن��ك وف�ي�ت��ام�ين "�سي" ،لأنها
ترتبط بتح�سني املناعة ال�صحية".

جاي كاي رولينغ تتلقى
تهديدات بالقتل
ك�شفت م��ؤل�ف��ة �سل�سلة مغامرات
"هاري بوتر" ال�شهرية الروائية
ال�بري �ط��ان �ي��ة ج ��اي ك ��اي رولينغ
�إن �ه��ا تلقت ع ��دداً ك �ب�يراً ج ��داً من
التهديدات بالقتل من ن�شطاء .
وك�ت�ب��ت ال��روائ �ي��ة يف �سل�سلة من
ال �ت �غ��ري��دات "تلقيت ال�ك�ث�ير من
التهديدات بالقتل �إىل درجة �أن يف
�إمكاين الآن �أن �أغطي بها جدران
بيتي" ،لكنها �أك ��دت �أن ذل��ك لن
يُ�سكتها .ك��ذل��ك ��ش� َك��ت �أن ثالثة
ن�شطاء "�صوروا �أنف�سهم" �أمام
منزلها الأ�سبوع الفائت ،وحر�صوا
ع �ل��ى �أن ي�ل�ت�ق�ط��وا ال �� �ص��ورة "يف
مكان يظهر فيه عنوانها" بيتها،
ون���ش��روه��ا ع�ل��ى �شبكة "تويرت".
و�أعلنت ال�شرطة اال�سكتلندية يف
ات�صال �أج��رت��ه بها وك��ال��ة فران�س
بر�س �أن "التحقيق جار" يف هذه
الق�ضية.

ال�شوفان ي�ساعدك على ن�صائح ذهبية ل�شراء
العطر املنا�سب
احلمية وينظم الكول�سرتول
يحتاج ج�سم الإن���س��ان �إىل الكربوهيدرات املعقدة ليعمل ب�شكل جيد
وطبيعي ،وتعد احلبوب م�صدر جيد لها ،ومن �أ�صح �أن��واع احلبوب هي
الكاملة الغنية بالألياف ،مثل ال�شوفان ،وت�شري الدرا�سات �إىل �أن تناول
دقيق ال�شوفان يعزز تناول الألياف ويوفر العديد من الفوائد لأنه غني
باحلديد والنحا�س واملغن�سيوم وم�ضادات الأك�سدة وفيتامني ب ،وهذا ما
�سنتعرف عليه خالل الأ�سطر القادمة وذلك وفقا ملوقع "."facty
ويو�صي خرباء التغذية ب�أن ت�أكل الن�ساء � 21إىل  25جرامًا من الألياف
يوم ًيا ،ويجب �أن يتناول الرجال كمية �أكرب من � 30إىل  38جرامًا يف
اليوم ،وعند اتباع هذه الن�سب ف�أنت حتمي نف�سك من الإ�صابة بال�سمنة
وال�سكر و�أمرا�ض القلب.
يحتوي ال�شوفان على نوع قابل للذوبان من الألياف الغذائية ،وهو بيتا
جلوكان ،وال��ذي يلعب دو ًرا مفيدًا يف مقاومة الأن�سولني ،ويحد من
ارتفاع �ضغط الدم وامل�ستويات غري الطبيعية من الكول�سرتول والدهون
يف الدم.
ويعمل ال�شوفان علي ال�شعور بال�شبع وتقليل ال�شهية وهذا الأمر ي�ساهم
يف التخل�ص من الوزن الزائد ،وذلك يرجع �إىل غناه بن�سبة عالية من
الألياف.

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" �إن العطور تختلف يف امل�سميات تبعاً لن�سبة
تركيز العطر ،مو�ضحة �أن العطر  Parfumميتاز برتكيز يرتاوح بني
 20و ،40%يف حني ميتاز "ماء العطر"  Eau de Parfumبرتكيز
يرتاوح بني  10و.20%
ويحتوي "ماء التواليت"  Eau de Toiletteعلى العطر برتكيز
ي�تراوح بني  8و� ،10%أم��ا "ماء الكولونيا" Eau de Cologne
فرتكيزه يرتاوح بني  3و.8%
و�أ�ضافت البوابة �أن العطر يتكون من  3طبقات ،علوية ،وهي الرائحة،
التي يدركها املرء مبجرد و�ضع العطر ،والو�سطى ،التي حتمل �شخ�صية
العطر احلقيقية وتدوم �ساعات ،والأ�سا�سية �أو القاعدية ،التي ت�شتمل على
مكونات عطرية ثقيلة تدوم طوي ً
ال.
ولإدراك الطبقة الو�سطى للعطر يجب االنتظار ب�ضع دقائق بعد و�ضعه.
وعند جتربة �أكرث من عطر ،يجب االنتظار عدة دقائق بني عطر و�آخر،
مع مراعاة جتربة � 5إىل  6عطور على �أق�صى تقدير ،لأن الأنف لن يدرك
العطور املختلفة �أو يدركها على نحو �ضعيف.
و ُي��راع��ى �أي�ضاً جتربة العطر على الب�شرة ولي�س على �شريط االختبار،
للحكم على العطر فقط بعد امتزاجه برائحة اجل�سد ،التي تختلف من
�شخ�ص �إىل �آخر.
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منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي يف �إك�سبو  2020يناق�ش االنتعا�ش االقت�صادي بعد الوباء
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

نظم جناح دب��ي العطاء يف �إك�سبو  2020دبي،
جل�سة نقا�شية ح��ول االنتعا�ش االقت�صادي بعد
الوباء� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا لتعزيز
ال�شمولية يف التعليم واملجتمع� ،ضمن جل�سات
الن�سخة  15مل�ن�ت��دى ق �ي��ادة الأع �م��ال الآ�سيوي
"."ABLF
وع�ق��د امل�ن�ت��دى بح�ضور ورع��اي��ة م�ع��ايل ال�شيخ
ن �ه �ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل ن �ه �ي��ان ،وزي� ��ر الت�سامح
والتعاي�ش ،املفو�ض العام ملعر�ض �إك�سبو 2020
دبي ،وبالتعاون مع وزارة االقت�صاد ودبي العطاء،
�أكرب منظمة غري حكومية لدعم تعليم الأطفال
املهم�شني يف العامل.
وق��ال م�ع��ايل ال�شیخ نهیان ب��ن م�ب��ارك يف كلمة
االفتتاح" :تعترب ه��ذه اجلل�سات فر�صة لتبادل
الأف �ك��ار ح��ول الق�ضايا املهمة التي م��ن �ضمنها
م��و� �ض��وع ال�ت���س��ام��ح وال �� �ش �م��ول �ي��ة يف االقت�صاد
العاملي ،حيث �أن منتدى الأعمال الآ�سيوي يقدر
احلاجة املا�سة �إىل الت�سامح واحل��وار والتعاون،
ل��ذا ن��ؤك��د على الأه�م�ي��ة الأ�سا�سية لل�سالم بني
ال� ��دول ،و� �ض��رورة ال �ت �ع��اون الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل
للو�صول �إىل �أهدافنا" .و�أ��ض��اف معاليه" :لقد
علمنا ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ثراه� ،أن الت�سامح يتطلب منا معرفة بع�ضنا،
فنحن نزدهر لأننا ننخرط يف حوار بناء ،ونهتم

برفاهية بع�ضنا البع�ض ،ون�سعى ملعرفة واحرتام
ال �ع��دي��د م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص خم�ت�ل�ف��ي املعتقدات،
والذين يعي�شون ويعملون معنا يف بناء اقت�صاد
مزدهر وم�ستدام".
وت� ��� �س ��اءل م �ع��ال �ي��ه ع ��ن ال� �ف ��وائ ��د االقت�صادية
والتجارية املرتبطة بالت�سامح ،قائ ً
ال" :بقدر ما
تكون املجتمعات املت�ساحمة �أكرث انفتاحا وابتكارا،
ي �ب��دو م��ن ال��وا� �ض��ح �أن �ه��ا ��س�ت�ك��ون �أك�ث�ر ازده� ��ارا
اقت�صاديا ،كما يبدو �أن��ه م��ن املنطقي �أن تكون
ال�شركات املت�ساحمة �أك�ثر جن��اح��ا .نحن نعترب
�أنف�سنا يف الإم� ��ارات م�ث��اال على ه��ذه احلقيقة،
ح�ي��ث ن ��ؤم��ن �إمي��ان��ا را��س�خ��ا ب ��أن الت�سامح لي�س
ف�ضيلة �أخالقية فح�سب ،بل ف�ضيلة اقت�صادية
�أي�ضا".
و�أك ��د م�ع��ال�ي��ه" :يف وزارة ال�ت���س��ام��ح والتعاي�ش
ب��الإم��ارات ،نحقق يف م�س�ألة كيف ميكن قيا�س
الآث ��ار االق�ت���ص��ادي��ة للت�سامح ،ونعتقد �أن هذه
املنطقة ب�أكملها جاهزة لإجراء حتليل اقت�صادي
وجت��اري ��ص��ارم .ويف منتدى الأع �م��ال الآ�سيوي
ندعم البحث يف العالقة بني الأعمال والت�سامح
لتطوير املفاهيم وزيادة الوعي".
وحول ت�أثري جائحة كورونا على تعليم الأطفال
حول العامل ،قال طارق القرق ،الرئي�س التنفيذي
لدبي العطاء" :لو نظرنا �إىل الأرقام قبل خم�سة
ع�شر عاماً كان ما يقرب من  120مليون طفل
ال ي��ذه�ب��ون �إىل امل��در��س��ة ،وو��ص�ل��ت الأرق� ��ام قبل
اجلائحة �إىل  81مليون طفل تقريباً� ،أما الآن،
وبعد اجلائة ،فقد و�صل عدد الأطفال املتخلفني

ع��ن امل��در��س��ة م��ا ي�ق��رب م��ن  216مليون طفل،
ل��ذا علينا ت��وف�ير التمويل ال�ل�ازم ملواجهة هذه
ال �ت �ح��دي��ات ،ول �ك��ن م ��ا ك ��ان ق �ب��ل اجل��ائ �ح��ة هو
العمل على حل امل�شاكل دون تعاون م�شرتك بني
جميع املنظمات احلكومية واخل��ا��ص��ة وغريها،
وم��ا خلقته اجلائحة هو ذل��ك التعاون ال��ذي كنا
نحتاجه ،فقد بد�أت تتحد كل املنظمات واجلهات
للو�صول �إىل حلول م�شرتكة" .و�أ�ضاف القرق:
"علينا العمل على تطوير التعليم ،فاليوم تتطور
التكنولوجيا بوترية �سريعة� ،أما التعليم ،فهو ال
يواكب ذلك التطور ،لذا نحن بحاجة �إىل تعليم
ع��ايل التقنية ،ملواكبة ه��ذا اجليل وطموحاته".

وفيما يخ�ص التكنولوجيا ودوره ��ا يف التعليم،
�أكدت الدكتورة دينا ع�ساف ،املن�سق املقيم للأمم
امل�ت�ح��دة ،ون��ائ��ب امل�ف��و���ض ال �ع��ام ل�ل��أمم املتحدة
يف �إك�سبو  2020دب��ي" :علينا بالفعل ت�سليط
ال�ضوء على ت�أثري الوباء يف املجتمعات ،ومواجهة
التحديات التي نواجهها ،فقد غري الوباء الكثري
م��ن الأم ��ور ،و�أ�صبحت حياتنا �أ��ص�ع��ب ،وكذلك
�أ�صبحنا �أكرث �ضعفا .يوجد اليوم �أكرث من 124
مليون �شخ�ص حت��ت خ��ط الفقر ب�شكل يتجاوز
م��ا ك��ان��وا عليه قبل اجل��ائ�ح��ة ،ول��ذا فمن خالل
�أه ��داف التنمية امل�ستدامة ن�سعى للق�ضاء على
ال�ف�ق��ر ،و�أم ��ا ع��ن التعليم ،فقد �أك�ث�ر م��ن ثلثي

�أطفال العامل �سنة كاملة من حياتهم العلمية".
و�أ��ض��اف��ت ع�ساف" :ن�سعى يف الأمم املتحدة �إىل
�أن ت�صبح التكنولوجيا يف متناول اجلميع ،و�أال
يتخلف �أح��د عن الركب ،وه��ذا مبد�أ مهم لنا يف
�أه��داف التنمية امل�ستدامة ،ل��ذا نحن نبحث عن
ح�ل��ول ،فالتكنولوجيا مهمة ج��دا يف التوا�صل
وم�شاركة املعلومات ،ولكنها يف الوقت ذاته �سالح
ذو ح��دي��ن ،ف�ه��ي ت�سبب خ �ط��را للم�ستخدمني
يف �شتى �أنحاء العامل ،ولهذا علينا �إدارة الذكاء
اال�صطناعي ب�شكل �سليم ،وع�ل��ى امل�ستخدمني
�أنف�سهم �أن يتعلموا كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا
ب�شكل �صحيح" .وق��ال ماجد الع�صيمي� ،سفري

اليوني�سيف رئي�س اللجنة الباراملبية الآ�سيوية:
"�إننا نواجه التحديات دائما حتى قبل اجلائحة،
ولكنها ت�ضاعفت بعدها ،فهناك الكثري من املناطق
حول العامل ال متتلك احلد الأدنى من مقومات
احل�ي��اة ،والتكنولوجيا ،لذلك من ال�صعب جدا
�إ�شراك ه�ؤالء يف �أنظمة التعليم� ،سواء يف املدار�س
�أو التعليم ع��ن ب�ع��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التحديات
التي يواجهها �أ�صحاب الإع��اق��ة� ،سواء يف �إيجاد
الفر�ص املت�ساوية للتعليم وال�صحة وغريها ،لذا
علينا �أوال درا�سة كل منطقة وما يواجهه �أ�صحاب
الهمم هناك ،وو�ضع ا�سرتاتيجية تنا�سبهم ،فكل
منطقة تختلف بتحدياتها و�صعوباتها".

على هام�ش برنامج يف امل�ستقبل ،كيف �سن�سافر؟ يف جناح اململكة املتحدة

وزير النقل الربيطاين� :إك�سبو  2020دبي ير�سم م�سار َا جديد َا للعامل نحو غد �أف�ضل
•• دبي  -الفجر

�أو�ضح غرانت �شايب�س ،وزي��ر النقل الربيطاين،
�أن��ه يعترب �إك�سبو  2020دب��ي ،نقطة حمورية
لالبتكار والإبداع الب�شري ،وم�ؤ�شرا يعك�س �صورة
متفائلة ملا ميكن �أن يبدو عليه امل�ستقبل ،وال �سيما
م��ع تكثيف اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لإزال ��ة االنبعاثات
الكربونية من العامل.
ج��اء ت�صريح �شايب�س ع�ل��ى ه��ام����ش فعالية "يف
امل�ستقبل ،كيف �سن�سافر" ال�ت��ي تعد ج��زءا من
برنامج الفعاليات الهادف لتحقيق م�ستقبل �أكرث
�أمانا وا�ستدامة يف قطاع ال�سفر ،الذي ي�ست�ضيفه
ج�ن��اح امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة يف �إك���س�ب��و  2020دبي،
و�أ��ض��اف" :املجيء �إىل �إك�سبو  ،2020وبالنظر
�إىل م�شاركة حوايل  200دولة من دول العامل،
يجدد �إمياين بالروح الإن�سانية ،وب�أننا �سنتمكن
من امل�ضي قدما لتنفيذ ما نرنو �إليه ،ولتحقيق م�صر يف العام القادم ،للت�أكد من �أننا ن�سري على
م�ساعينا احلثيثة لإنقاذ كوكب الأر�ض".
الطريق ال�صحيح".
وق��ال �أي�ضا" :من الوا�ضح �أن هناك امل��زي��د من وتابع�" :أعتقد �أن �إك�سبو  2020مهم للغاية لأنه
الأم��ور التي يتعني علينا القيام بها ،و�أن��ا �أتطلع يركز على ا�ست�شراف امل�ستقبل .ومن بني الأمور
حل �� �ض��ور ال� � ��دورة ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �� �ش��ري��ن مل�ؤمتر الأخ��رى التي �ستذهلك على الفور هو مقدار ما
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن حتتويه �أر� ��ض احل��دث ال ��دويل م��ن �أ��ش�ي��اء متت
تغري امل�ن��اخ " "COP 28ال�ت��ي �ست�ست�ضيفها للم�ستقبل ،وال �سيما تلك التي تتعلق على �سبيل
دولة الإمارات العربية املتحدة يف  ،2023و�أي�ضا املثال بالأ�ساليب املتبعة للتقليل والتخل�ص من
حل�ضور م�ؤمتر " "COP 27الذي �ست�ست�ضيفه االنبعاثات الكربونية".

ثم �أ�ضاف" :نحن بحاجة للذهاب �إىل عامل خال
من عقدة ال�شعور بالذنب ،والطريقة الوحيدة
ل�ف�ع��ل ه��ذا ه��و م��ن خ�ل�ال اال��س�ت�ث�م��ار يف جمال
تكنولوجيا الطريان ،عندما حتدثت �إىل املعنيني
يف ط�ي�ران الإم� � ��ارات ،ال��ذي��ن ال�ت�ق�ي��ت ب�ه��م هذا
ال�صباح على �سبيل امل�ث��ال� ،أو املعنيني يف �شركة
"رولز روي�س" الذين يطورون املحركات التي
حتلق بنا �إىل هنا� ،أدرك��ت �أن الرغبة يف الو�صول
�إىل الهدف املن�شود باتت م�ضمونة متاما".

ج��اءت ت�صريحات �شايب�س على هام�ش برنامج
"يف امل�ستقبل ،كيف �سن�سافر؟" ،وهو برنامج ي�ضم
باقة من الفعاليات نظمها جناح اململكة املتحدة
على مدار خم�سة �أي��ام ،خالل الفرتة املمتدة من
� 19إىل  23نوفمرب ،للبحث يف الق�ضايا التي
تتعلق بتوفري و�سائل نقل م�ستقبلية وم�ستدامة
على م�ستوى العامل.
كما �صرح بول �شتاين ،كبري خرباء التكنولوجيا
يف رولز روي�س ،قبل وقت ق�صري من عقد حلقة
نقا�شية ب�ع�ن��وان "كيف �سن�سافر بطريقة �آمنة
وم�ستدامة؟" ،قائال" :حتى قبل انعقاد م�ؤمتر
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ " "COP 26الذي اختتم م�ؤخرا يف
غال�سكو ،كنا نعلم �أن طريقة �إزال��ة االنبعاثات
الكربونية من �صناعة الطريان تتم من خالل ما
ن�سميه بالركائز الثالث".
وتابع" :نحتاج �إىل تعزيز كفاءة كل من املحركات
و�أج��زاء هياكل الطائرات على نحو �أكرب من �أي
وق��ت م�ضى ،ونحتاج �إىل حتقيق نقلة نوعية يف
تطوير �أنواع وقود الطائرات امل�ستدام ،كما نحتاج
�إىل ا�ستك�شاف ت�ق�ن�ي��ات ج��دي��دة م�ث��ل الكهرباء
والكهرباء الهجينة والهيدروجني ،وهو ما تعكف
رول��ز روي����س على �إجن ��ازه م��ع �أخ��ذ ه��ذه الركائز
بعني االعتبار" .
ج ��اءت ت�صريحات �شتاين ع�ق��ب �أي ��ام ف�ق��ط من

�إعالن �شركة رولز روي�س ،التي تتخذ من ديربي
التي تقع و�سط �إجنلرتا مقرا لها ،عن �إطالقها
ل �ط��ائ��رة "روح االبتكار" وه ��ي �أ�� �س ��رع طائرة
كهربائ ّية يف العامل ،وفقا للبيانات ال�صادرة عن
ال���ش��رك��ة ،ح�ي��ث متكنت ال �ط��ائ��رة ،ي��وم الثالثاء
امل��ا� �ض��ي ،م��ن ال��و� �ص��ول �إىل ��س��رع�ت�ه��ا الق�صوى
التي بلغت  555.9كم�-ساعة 345.4( ،ميال
يف ال�ساعة) مل�سافة ثالثة كيلومرتات ،حمطمة
بذلك الرقم القيا�سي احلايل مبقدار 213.04

كم�-ساعة ( 132ميال يف ال�ساعة).
و�أ�ضاف �شتاين" :قد ال نتمكن من عبور املحيط
الأطل�سي على منت طائرة تعمل بالبطارية ،لكننا
يف غ�ضون ب�ضع �سنوات �سنتمكن من ال�سفر مل�سافة
ت�تراوح بني الــ  100و الــ  200ميل على منت
ال �ط��ائ��رات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة .ح�ي��ث ي�ت��م ال�ع�م��ل على
ذلك ب�سرية تامة ،و�سيتم ت�شغيل تلك الطائرات
دون انبعاثات كربونية ،ف�ضال ع��ن �أن تكلفتها
�ستكون �أقل من تكلفة و�سائل النقل احلالية".

جنوب ال�سودان ت�ستقبل زوار جناحها ب�صور تعرب عن ثقافتها يف �إك�سبو 2020
•• �إك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

اعتربت دول��ة جنوب ال�سودان ال�شعر والت�صوير
الفوتوغرايف منهجاً الكت�شاف تاريخها وثقافتها
وماليني الفر�ص املي�سرة واملتاحة لديها ،حيث
تتمتع بطبيعة خالبة وحياة برية ممتعة و�ألوان
مبهجة ،وذل��ك م��ن خ�لال م�شاركتها يف �إك�سبو
 ، 2020كما اختارت �أن يكون موقعها يف منطقة
الفر�ص التى ت�ضم الكثري م��ن ال��دول امل�شاركة
من �أنحاء العامل ولها ثقلها االقت�صادي كال�صني
وال���س�ي��اح��ة واال��س�ت�ث�م��ار م�ث��ل م�صر والإم � ��ارات
وال�نروي��ج واململكة العربية ال�سعودية وغريها
من الدول املتقدمة يف �شتى املجاالت� ،أما موقعها
على اخلريطة اجلغرافية فيحدها من ال�شمال
ال �� �س��ودان وم ��ن ال �� �ش��رق �أث �ي��وب �ي��ا وم ��ن اجلنوب
ال���ش��رق��ي كينيا وم��ن اجل �ن��وب �أوغ �ن��دا �أم ��ا من
اجل�ن��وب الغربي الكنونغو وم��ن ال�غ��رب �أفريقيا
الو�سطى ،وم�ساحتها الكلية  644كيلو مرتاً
مربعاً تقريباً وع��دد �سكانها  11مليون تقريباً
ح�سب �إح�صائيات . 2020
رحلة زوار جناح جنوب ال�سودان يف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ت�ب��د�أ باملمر ال��ذي ي� ��ؤدي �إىل ق��اع��ة عر�ض
ال�صور واللوحات اجل��داري��ة املختلفة ،واملعنونة

بعدة جماالت ،منها الريا�ضة وال�شعب التى تلقي
ال���ض��وء ع�ل��ى ال��ري��ا��ض�ي�ين م��ن ج �ن��وب ال�سودان
الذين يلعبون يف الدوري الأمريكي لكرة ال�سلة،
ولوحة ت�ضم امل�ؤ�س�سات الثقافية والفنية ونبذة
عنهما ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض �صور وتعليق موجز
عن التقاليد ال�شعبية والطبيعة وال�سد ،ف�ضال
عن �صور من عجائب جنوب ال�سودان التي ت�ضم
بع�ض ال�صور حليوانات ومناطق تعريفية للزائر
ع��ن ال� ��دول وم ��ا ف�ي�ه��ا م��ن ع �ج��ائ��ب ،ك�م��ا توجد
لوحة مبهجة لوجوه وطنية من جنوب ال�سودان
بابت�سامة تعلو ال�شفاة وتنم عن ال��روح الطيبة
التى يتميز بها املواطن يف جنوب ال�سودان.
و�أف��اد رافائيل ناجل ،نائب املفو�ض العام جلناح
ج�ن��وب ال �� �س��ودان ب ��أن م�شاركة ج�ن��وب ال�سودان
يف م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و  2020دب ��ي  ،ت ��أت��ي �ضمن
اهتمامها برت�سيخ ال�صورة الذهنية ل��دى زوار
اجلناح من خ�لال تقدمي الوجه الآخ��ر للدولة ،ظل وج��ود فر�ص ك�برى يف جميع املجاالت التى
والتعريف بالعادات والتقاليد والقيم الإن�سانية تتيح ل��رج��ال الأع �م��ال م��ن جميع �أن �ح��اء العامل
التى تنعم بها دولة جنوب ال�سودان ،خا�صة و�أنها لعقد اتفاقيات لال�ستثمار وحت��ري��ك االقت�صاد
دول��ة حديثة تتلم�س خ�ط��وات امل�ستقبل وت�سعى  ،ويف ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة زار اجل �ن��اح ال �ع��دي��د من
ج��اه��دة �إىل ب �ن��اء ج���س��ر م�ت�ين بينها وب�ي�ن دول امل�ستثمرين وت�ساءلوا ع��ن فر�ص اال�ستثمار يف
ال �ع��امل بفتح �آف ��اق ج��دي��دة وجم ��ال لال�ستثمار ال���س�ي��اح��ة وال���ص�ح��ة و�إق��ام��ة امل���ص��ان��ع والطاقة
ال��واع��د وج ��ذب ر�ؤو� � ��س الأم� � ��وال اخل��ارج �ي��ة يف ال�ب��دي�ل��ة واال��س�ت��دام��ة وغ�يره��ا ،ومم��ا ي�سهم يف

�إجناح االقت�صاد هو التوا�صل امل�ستمر مع العامل
م��ن خ�ل�ال ط��رق امل��وا� �ص�لات و��س�ه��ول��ة االنتقال
املبا�شر للعديد من دول ال�ع��امل ،ويقوم العديد
م��ن رج ��ال الأع �م��ال م��ن ج�ن��وب ال �� �س��ودان بلقاء
مبا�شر مع نظرائهم لإمتام التعاون امل�شرتك يف
دعم عجلة التنمية يف الدولة.
و�أ�ضاف رافائيل ناجل ،نائب املفو�ض العام جلناح
جنوب ال�سودان � ،أن الإمارات متكنت من حتقيق
الإجنازات يف جميع املجاالت وهذا املعر�ض العاملي
ي�ع��د م��ن الإجن � ��ازات ال�ت��ى ت���ض��اف �إىل ال ��دوالب
العربي وهذا احلدث الكبري يقدم ر�سالة للعامل
على �أن منطقتنا قادرة على جتاوز احلدود و�إثبات
الذات و�أن لدينا الكوادر الب�شرية التى ت�ستطيع
�أن تنجز �أه��م الفعاليات ال��دل�ي��ة وت�ق��دم �صورة
م�شرفة �أمام العامل ،و�أ�شار �إىل �أن وجود هذا الكم
الهائل م��ن ال��دول خ�ير دليل على �أن الإم ��ارات
حققت الأمن والأمان وقد ا�ستطاعت �أن تتعامل
مع كوفيدا  19باحرتافية والق�ضاء عليها تقريباً
مم��ا ج�ع��ل �أك�ث�ر م��ن  192دول ��ة ين�ضمون �إىل
�إك�سبو  2020دب��ي ،ال��ذي ق��ام ب��دوره بالرتويج
للتبادل الإن�ساين والثقايف و�أتاحت الفر�صة �أمام
جميع الدول للرتويج عن نف�سها و�إع��ادة ترتيب
�أوراق� �ه ��ا م��ن ح�ي��ث ��س��ن ق��وان�ين م�ي���س��رة جلذب

اال�ستثمار وتطوير التنمية امل�ستدامة.
وب�ين رافائيل ناجل ،نائب املفو�ض العام جلناح
جنوب ال�سودان يف �إك�سبو  ، 2020ب�أن ال�شعب
يف جنوب ال���س��ودان يتمتع ب��روح الت�سامح والود
مم��ا يجعله �شعباً م�ضيافاً يعرف �أهمية التقاء
ال�ث�ق��اف��ات وت�ن��وع�ه��ا وت�ق�ب��ل الآخ� ��ر ،ل��ذل��ك جند
�أن �إك�سبو فر�صة طيبة لتغيري املفاهيم اخلط�أ

عن دولتنا و�إع��ادة �صياغة املعلومات مبا ي�صحح
ال�صورة وعودتها لطبيعتها ال�صحيحة ،خا�صة
و�أن ج �ن��وب ال �� �س��ودان مت�ت�ل��ك ك� ��وادر ب���ش��ري��ة يف
الداخل واخل��ارج على �أعلى م�ستوى من التقنية
احلديثة وقد �أثبتت هذه الكوادر �أنها على قدر
امل�س�ؤولية �إذ تعد من امل�شاهري يف العامل يف جمال
كرة ال�سلة وبع�ضهم يف بيوت الأزياء العاملية.

�ش�ؤون حملية
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مبنا�سبة انعقاد الدورة الرابعة لل�صناعة والت�صنيع يف �إك�سبو  2020دبي

زكي ن�سيبة ..القمة العاملية فر�صة ملناق�شة �أبرز الفر�ص والتحديات التي تواجه االقت�صاد العاملي
ق��ال م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة ،امل�ست�شار ال�ث�ق��ايف ل�صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى جلامعة
الإم��ارات العربية املتحدة يُ�سعدنا �أن تت ّم ا�ست�ضافة
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
 2021يف �إك�سبو  2020دبي ،الذي يُ�ش ّكل الوجهة
املثالية التي حتت�ضن  192دولة يف مكان واحد يدعم
تعايف االقت�صاد العاملي من �آثار �أزمة جائحة كوفيد-
 ،19حيث يُ�ش ّكل هذا التج ّمع الب�شري الهائل حتت
�سقف واحد ،و�ضمن من�صة تزخر بالإبداع واالبتكار،
فر�صة ال تتك ّرر ملناق�شة �أبرز الفر�ص والتحديات التي
تواجه االقت�صاد العاملي ،و�إب��راز الدور الهام لتقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة يف تعزيز �إنتاجية القطاع
ال�صناعي ،وخلق قيمة م�شرتكة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف ُتعترب هذه الق ّمة املكان املثايل لإبراز مبادرات

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة �ضمن "م�شروع و�إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل  ،وتعريفهم ب ��أح��دث االجتاهات
 300مليار" يف حتقيق �أه��داف �سيا�سة االقت�صاد واحل� �ل ��ول امل ُ�ب �ت �ك��رة يف ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ة والت�صنيع
ال��دائ��ري وال�ت��ي ُت�ع� ّد �إط ��اراً ��ش��ام� ً
لا ُي �ح �دّد اجتاهات الإماراتي.
الدولة لتحقيق الإدارة املُ�ستدامة واال�ستخدام الف ّعال ف�ض ً
ال عن دورها الهام يف �إبراز التقدم الذي �أحرزته
ل �ل �م��وارد مب��ا ي�ضمن ج ��ودة ح�ي��اة الأج �ي��ال احلالية الإم��ارات يف قطاعات التكنولوجيا وال�صناعة ،و�إلقاء
واملُ�ستقبلية ،وذلك عرب ت�شجيع تب ّني تطبيقات الثورة ال�ضوء على ا�سرتاتيجية النمو الكبرية التي ُت�سهم يف
ال�صناعية الرابعة والتكنولوجيا املتقدمة مبا ي�سهم �إحداث ت�أثري �إيجابي وملمو�س يف جميع �أنحاء العامل،
يف حتقيق عوائد اقت�صادية كبرية للدولة ،وتخفيف جنباً �إىل جنب مع تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات
ال�ضغط البيئي وزي ��ادة ال �ق��درة التناف�سية وحتفيز كمركز عاملي للتكنولوجيا املتقدمة.
و ُي�ع� ّد �إك�سبو  2020دب��ي امل�ك��ان امل�ث��ايل ال�ست�ضافة
االبتكار والنمو االقت�صادي.
املن�صة املثالية للتعارف بني خرباء هذه القمة حتديداً� ،إذ تتج�سد هذه الر�سالة يف �شعار
كما ُتع ّد كذلك ّ
القطاع ال�صناعي ،و�إبراز الفر�ص اال�ستثمارية الغنية املعر�ض وهو "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" ،فدبي
التي متتلكها الإم ��ارات �أم��ام رواد الأع�م��ال يف جمال تدعو جميع العقول وجميع املبدعني �إىل �أر�ض اخلري،
ال�صناعة الباحثني عن فر�ص مثلى للتطور والنمو الإم ��ارات ،كي ير�سموا معها مالمح مل�ستقبل �أف�ضل
داخل حدود الإمارات ،وانطالقاً منها لأ�سواق املنطقة للب�شرية.
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خالل م�شاركتهن يف معر�ض �إك�سبو دبي 2020

طالبات جامعة زايد يناق�شن حلو ًال لعامل �أكرث توازن ًا وعد ًال بني اجلن�سني
•• دبي  -الفجر

� �ش��ارك��ت ط��ال �ب��ات ج��ام�ع��ة زاي� ��د يف ج�ل���س��ة نقا�شية
ل�ت���ص�م�ي��م ح �ل��ول م �ب �ت �ك��رة مل �ج �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة من
ال �ت �ح��دي��ات امل �ط ��روح ��ة م ��ن ق �ب��ل ال� �ه ��دف العاملي
اخلام�س للتنمية امل�ستدامة ( )SDG5للم�ساواة
بني اجلن�سني ومتكني املر�أة وتفعيل دورها يف جميع
القطاعات و�شغلها املنا�صب العليا� ،أقيم احل��دث يف
جناح "�ساب"  SAPيف �إك�سبو دبي  2020م�ؤخراً
بال�شراكة بني مركز تكنولوجيا اجليل القادم الذي
تديره كلية االبتكار التقني بجامعة زاي��د  ،و�شركة
"�ساب" ال��دول�ي��ة لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،ومن�صة
" "People of Impactاملعنية باال�ست�شارات
واالبتكارات يف جمال الت�أثري االجتماعي.
و�أك��د ال��دك�ت��ور ه��اين القا�ضي ،عميد كلية االبتكار
التقني يف جامعة زاي��د ،ب ��أن "هذه امل�شاركة تعترب
ج ��زءا م��ن مهمة الكلية يف ت�خ��ري��ج دف�ع��ة متكاملة
م��ن اخل��ري�ج��ات الطالبات ال�ل��وات��ي �سيحدثن فر ًقا
ملحوظا يف جمتمع دول��ة الإم ��ارات وعلى م�ستوى
العامل ككل ،حيث قدمن نبذة من جانبهن ال�شخ�صي
واملجتمعي ح��ول التحديات التي ت��واج��ه الن�ساء يف
جميع �أنحاء العامل وتو�صلوا �إىل حلول با�ستخدام
التكنولوجيا النا�شئة مل�ساعدتهم على طرح �أفكارهم
وخطط �أعمالهن".
و�أ�� �ش ��ار ال�ق��ا��ض��ي �إىل �أح ��د احل �ل��ول امل �ق�ترح��ة وهو
عبارة عن من�صة الكرتونية تدعى ""Startup
والتي �ست�ساعد الن�ساء على اكت�ساب املعرفة واخلربة
وال�ت�ع�ل��م م��ن رواد الأع �م��ال الآخ��ري��ن م��ن خمتلف
دول ال �ع��امل ،وت�ه��دف ه��ذه املن�صة �إىل منح الن�ساء
الفر�صة لتعزيز الأنظمة الداعمة التي �ستدعمهن يف

الداي اجلزائرية تقدم مو�سيقاها
بنكهة ع�صرية يف �أجواء �إك�سبو 2020

•• دبي – الفجر

رحالتهن امل�ستقبلية بريادة الأعمال.
من جانبها قالت الدكتورة عنود بني ه��اين ،مدير
م��رك��ز ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا اجل �ي��ل ال� �ق ��ادم ب�ج��ام�ع��ة زاي ��د:
"�أتاحت املناق�شة التي جرت بني الطالبات واجلهات
امل�شاركة الفر�صة لت�شكيل ر�ؤى م�ستقبلية متنوعة،
بالإ�ضافة �إىل متكنيهم من �إحداث الت�أثري الإيجابي
اجتاه املجتمع ا�ستنادا �إىل الهدف اخلام�س للتنمية
امل�ستدامة".
و�أكدت الدكتورة عنود ب�أن هذه امل�شاركة تتما�شى مع

واح��دة من العديد من الأه��داف الرئي�سية جلامعة
زاي � ��د امل�ت�م�ث�ل��ة يف مت �ك�ين اخل��ري �ج�ي�ن م ��ن تقدمي
م�ساهمات بارزة وم�ستدامة لدولة الإمارات والعامل
�أجمع".
وبدورها �أكدت ال�سيدة نهى حفني ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي  ،مل�ن���ص��ة "People of Impact
التزامهم ببناء جيل من القادة امل�س�ؤولني اجتماع ًيا،
و�أعربت عن امتنانها بال�شراكة التعاونية مع جامعة
زاي��د و�شركة "�ساب" ،و �أب��دت امتنناها نحو الر�ؤية

امل�شرتكة ال�ت��ي جتمع ك��اف��ة امل�شاركني نحو حتقيق
م�ستقبل واع ��د و�أك�ث�ر �شمولية ل�ل�ق��وى ال�ن��اع�م��ة ،
ولتحقيق ذلك يتوجب علينا ا�شراك ق��ادة امل�ستقبل
من العن�صر الن�سائي لطرح ومناق�شة �أهم التحديات
التي قد تواجه الن�ساء يف مكان العمل ومن ثم ت�شكيل
احللول الفعالة بطريقة عملية وغر�سها يف عقولهم
يف �سن مبكرة ل�ضمان حتقيق الهدف العاملي اخلام�س
للتنمية امل�ستدامة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف دولة
الإمارات والعامل".

�أح�ي��ت فرقة "الداي" اجل��زائ��ري��ة حف ً
ال مو�سيقيا ،على م�سرح اليوبيل
يف �إك�سبو  2020دب��ي و�سط ح�ضور جماهريي الف��ت ، ،قدمت خالله
مزيجا من الأغ��اين الأ�صيلة ب�شكل ع�صري �إىل جانب �أغ��انٍ �أخ��رى من
ال�تراث املو�سيقي اجل��زائ��ري .وجمعت الأغ��اين التي قدمتها الفرقة ما
بني مو�سيقى ال��راي وال�صوفية ،و�أمن��اط�اً مو�سيقية �أخ��رى مثل ال�سامبا
وال�سال�سا ومو�سيقى الريغي ،لتعطي �شعوراً باحلميمية والألفة ،لتكون
بوابة �إىل اجل��زائ��ر �صاحب الإرث الغني والتاريخ الثقايف العريق ،وروح
الع�صر واحلداثة معاً .وقد �شهدت الأم�سية املو�سيقية اجلزائرية تفاعال
كبريا من اجلمهور اجلزائري وفرقة "الداي" ،ب�صحبة يف الغناء الذي
ردده اجلمهور ط��وال الأم�سية .وم��ن امل�ع��روف ع��ن املو�سيقى اجلزائرية
تفاعلها مع الثقافات الأخرى ،وب�شكل خا�ص الثقافتني الغربية وال�شرقية،
ما يجعلها قريبة وحمببة من خمتلف اجلن�سيات.

كوكبة من الن�ساء تقدم عرو�ض ًا فنية متنوعة نهاية الأ�سبوع �ضمن �سهرات �إك�سبو الغنائية
•• دبي – الفجر

ت�سلط الأ� �ض��واء على الن�ساء يف ن�سخة "�سهرات
�إك�سبو الغنائية" املُقامة بحديقة اليوبيل يف �إك�سبو
 2020دبي ،يومي  25و 26نوفمرب ،التي حتييها
كوكبة من الفنانات ،ما بني املو�سيقى الكال�سيكية
�إىل ال �ك��وم �ي��دي��ا ،وب��رن��ام��ج م�ت�ن��وع م��ن العرو�ض
ال�شيقة التي ت�ؤديها جمموعة من املوهوبات.
ب ��د�أ ت�ع�ل��ق امل�غ�ن�ي��ة ال���ص��رب�ي��ة �أل�ك���س�ن��درا كر�ستيك
للمو�سيقى يف �سن الثامنة ،ومنذ ذلك احلني� ،أدت
�أمناطا خمتلفة من املو�سيقى الكال�سيكية ،واجلاز،
والفانك ،وال�سول ،والبوب يف جميع �أنحاء �أوروبا،
وم��ؤخ��را يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة .وهذه
املغنية ،وم�ؤلفة الأغ��اين ،وعازفة البيانو املتعددة
املواهب ،التي �ألفت مقطوعات مو�سيقية لقناة "�إم

تي يف �أدريا" والكثري من الأف�لام ،ت�ستهل �سهرات
�إك���س�ب��و ال�غ�ن��ائ�ي��ة يف  25ن��وف�م�بر ب � ��أداء ن��اب��ع من
القلب.
وجتلب فرقة بهججة ،وهي فرقة كوميدية م�صرية
تتكون من خم�س ن�ساء ،الكوميديا امل�صرية القدمية
�إىل م��وق��ع �إك �� �س �ب��و  ،2020ع�ب�ر �أغ � ��انٍ تراثية،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأغ��اين املعا�صرة ،التي تعالج
ق�ضايا يومية ب�صورة كوميدية وطريفة.
وت� ��ؤدي املغنية ال�شعبية وال�صوفية الباك�ستانية
�سانام ماريف ،التي قدمت �أوىل حفالتها املو�سيقية
احلية يف عام  2012متجولة بني لندن ،وباري�س،
ونيويورك مب�شاركة حديقة كياين وعلي ظفر� ،أغانٍ
باللغات ال�سندية ،والبنجابية ،والبلو�شية.
وت �ب��د�أ ��س�ه��رات �إك���س�ب��و ال�غ�ن��ائ�ي��ة يف مت��ام ال�ساعة
 10:30م�ساء يف  25نوفمرب يف حديقة اليوبيل.

 4فنانني ي�شرحون معاناة قاع البحر من خملفات البال�ستيك مبعر�ض يف �إك�سبو  2020دبي

معر�ض حميطات البال�ستيك يوا�صل ا�ستقبال زواره يف اجلناح الت�شيكي حتى يوم  30نوفمرب اجلاري
•• دبي  -الفجر

ت��دخ��ل ج�ن��اح جمهورية الت�شيك يف �إك�سبو 2020
دبي فتفاجئك قطع الفتة من الكري�ستال البوهيمي،
مغطاة ب�شرائح من البال�ستيك امل�ستعمل ،ثم تنظر
من حولك لتجد �أكيا�ساً بال�ستيكية ،وزجاجات فارغة،
وحفا�ضات �أطفال ،وغريها من احلطام البال�ستيكي.
�أ�سئلة كثرية تثريها ه��ذه املعرو�ضات ،لكن اجلواب
� �س��رع��ان م��ا ي ��أت��ي ع�ب�ر الف �ت��ة � �ص �غ�يرة ك �ت��ب عليها
"معر�ض حميطات البال�ستيك" ،وعند ال�س�ؤال عن
ال�ه��دف معر�ض ك�ه��ذا ،يجيبك م��اري��ك الن��دا ،منظم
املعر�ض� :إنها حماكاة لقاع البحر ،و�إدراك ما يعانيه
عامل الأ�سماك والبحار ،ور�سالة قوية للحفاظ على
البيئة واال�ستدامة.
"مرحبا بكم يف بيئة الأ�سماك" بهذه العبارة ي�ستقبل
منظمو املعر�ض الزوار �شارحني �أن هذه الفو�ضى هي
انعكا�س ملا يح�صل حتت امل��اء ،م�ؤكدين �أن التخل�ص

من كل املواد البال�ستيكية يف حياتنا ،له ت�أثري �سريع
و�إيجابي على البيئة البحرية ،وجتربة "هاواي" �أكرب
مثال على ذلك ،حني حظرت ا�ستخدام البال�ستيك.
يقول ماريك الن��دا ،منظم املعر�ض" :يتعلق م�شروع
امل�ع��ر���ض ه��ذا بالبيئة .لقد �أ��ص�ي��ب ه� ��ؤالء الفنانون
الأربعة بالرعب من حالة قاع البحر ،لذا ،قرروا معاً
�إقامة معر�ض يدمرون فيه جمال متاثيل الكري�ستال
البوهيمية ال�لاف�ت��ة م��ن خ�لال �إحاطتها بالنفايات
ال�ب�لا��س�ت�ي�ك�ي��ة ..ه ��ذه ه��ي ح ��ال احل �ي��اة ال�ب�ح��ري��ة يف
املحيطات اليوم".
ي�ضم "معر�ض حم�ي�ط��ات البال�ستيك" منحوتات
لأرب� �ع ��ة ف �ن��ان�ين ت���ش�ك�ي�ل�ي�ين ،وه� ��م :ب��اف �ي��ل باك�سا،
وفال�ستيميل بريانيك ،ويارو�سالف برو�سيك ،و�إيال
�سم�سيك ،وعند �إجراء بحث �سريع يف "جوجل" ،جتد
�أن �أعمالهم حتظى ب�شعبية ك�ب�يرة يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل .ي��وا��ص��ل "معر�ض حم�ي�ط��ات البال�ستيك" نوفمرب اجل��اري ،ثم تنتقل املعرو�ضات بعد ذلك �إىل منظمو املعر�ض القيام بها لرفع م�ستويات الوعي مما
ا�ستقبال زواره يف اجل �ن��اح الت�شيكي ح�ت��ى ي��وم � 30إندوني�سيا ،وجزر املالديف ،وغريها �ضمن جولة قرر �أ�سموه "معاناة قاع البحر".

جناح الفلبني يف �إك�سبو  2020يجمع �شركات جنوب �آ�سيا مبلتقى جتاري �إقليمي
•• دبي – الفجر

حت��ول ج�ن��اح الفلبني يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي �أم�س
�إىل ملتقى لل�شركات ورواد الأعمال من جنوب �شرق
�آ�سيا ،بحثا عن فر�ص للتجارة و�سعيا لتعزيز الروابط
االقت�صادية بواحدة من �أكرث مناطق العامل جاذبية.
ويف �أج��واء احتفالية ،نظم اجل�ن��اح الفلبيني املجاور
حل��دي�ق��ة ال�ي��وب�ي��ل ملتقى جت��اري��ا يف ال �ه��واء الطلق

لل��أع �م��ال مل �� �س��اع��دة ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��را���ض ما
توفره من فر�ص ،دون �أن يقت�صر هذا على ال�شركات
الفلبينية مثلما كان الأمر يف منتديات �سابقة.
و�أدى �شبان و�شابات من الفلبني رق�صات تقليدية على
�أن�غ��ام مو�سيقى حملية تعك�س ال�ث�راء الثقايف الذي
ميلكه ه��ذا البلد البالغ ع��دد �سكانه �أك�ثر من 111
مليون ن�سمة .وقالت �شارمني مينون يالونغ ،امللحق
التجاري الفلبيني ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا �إن

الهدف الأ�سا�س من هذا احلدث هو حتقيق التوا�صل
بني ال�شركات الآ�سيوية امل��وج��ودة يف دول��ة الإمارات،
وتو�سيع الآفاق لتتجاوز ال�سوق الفلبينية.
و�أ�ضافت" :ت�سعى الفلبني �أن تتحول �إىل مركز ت�صنيع
يف جنوب �شرق �آ�سيا .ما مييز الفلبني هو �شعبها ،كما
�أن ثقافتها متثل عامال �آخر مهما" .وت�ستعر�ض يالونغ
الفر�ص اال�ستثمارية التي يقدمها بلدها ،فتقول �إن
بينها قطاعات كال�صناعات الغذائية ،وب�صفة خا�صة

الأغ��ذي��ة ال�ط��ازج��ة ،و�صناعة الإل�ك�ترون�ي��ات� ،إ�ضافة
لقطاع ال�ضيافة .وتعتقد �أن ارتباط الفلبني باتفاقات
جت��اري��ة م��ع االحت� ��اد الأوروب� � ��ي وال ��والي ��ات املتحدة
واليابان وكوريا اجلنوبية يجعل منها م�صدر جذب
للراغبني يف دخول هذه الأ�سواق العمالقة .وترتبط
الفلبني بعالقات جتارية مميزة مع دول��ة الإمارات،
�إذ ت�شري بيانات ر�سمية �إىل �أن حجم التبادل التجاري
بينهما و�صل �إىل  1.7مليار دوالر يف .2020

منطقة املمر ال�شمايل االقت�صادية تفتح �أبوابها
للمنطقة يف جناح ماليزيا � ،إك�سبو  2020دبي

•• دبي  -الفجر

�أطلقت هيئة تنفيذ املمر ال�شمايل ( ، )NCIAوه��ي هيئة حكومية يف
ماليزيا  ،ر�سم ًيا برنامج �أعمالها يف جناح ماليزيا يف �إك�سبو  2020دبي
 ،للأ�سبوع الثامن من برنامج اجلناح الذي ي�ستمر � 26أ�سبوعًا .و�سيعقد
الأ�سبوع الذي �أطلقه �سعادة حممد طارد �سفيان � ،سفري ماليزيا لدى دولة
الإم��ارات العربية املتحدة  ،يف الفرتة من � 21إىل  27نوفمرب 2021
لعر�ض الفر�ص التجارية واال�ستثمارية يف املركز الوطني لال�ستثمار ،
ف�ض ً
ال عن عر�ض املبادرات احلكومية الرئي�سية يف معر�ض �إك�سبو العاملي.
تغطي املنطقة االقت�صادية للممر ال�شمايل ( )NCERالواليات ال�شمالية
الأربعة ل�شبه جزيرة ماليزيا :بريلي�س وكيدا وبينانغ وبرياك ولها مكانة
ب��ارزة داخل مثلث النمو بني �إندوني�سيا وماليزيا وتايالند  ،مما يجعلها
بوابة مهمة يف جنوب �شرق �آ�سيا لال�ستثمار يف الأعمال التجارية والتو�سع
التجاري ملختلف ال�صناعات� .إنها وجهة ا�ستثمار وجتارة مثالية كاملة مع
نظام بيئي اقت�صادي م�ستدام لدعم امل�ستثمرين الذين يتطلعون �إىل تو�سيع
�أو ت�أ�سي�س �أعمالهم وعملياتهم يف جميع �أنحاء جنوب �شرق �آ�سيا.
وقال ح�صري ح�سن  ،الرئي�س التنفيذي للعمليات يف " :NCIAتفتخر
 NCERبالبنية التحتية املمتازة مثل الربط بالطرق واملطارات واملوانئ
البحرية واملوانئ الداخلية .ومتتلك املنطقة � ً
أي�ضا نظامًا بيئ ًيا را�سخً ا  ،مع
�شراكات قائمة بني القطاعني العام واخلا�ص وحوافز مالية جذابة ت�ستمر
يف ج��ذب �شركاء اال�ستثمار اال�سرتاتيجيون على م�ستوى ال�ع��امل .ي�أتي
م�ستثمرو  NCERالأعلى قيمة من الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني
واليابان على ال�ت��وايل " .بني عامي  2009و  ، 2020جذبت املنطقة
31.22مليار دوالر �أمريكي من اال�ستثمارات امللتزمة وحققت بالفعل
26.65مليار دوالر �أمريكي .كما �أنها موطن لـ 28.074من رواد
الأع�م��ال .وقد �أدى ذلك �إىل ت�سجيل  188،618فر�صة عمل تراكمية
معتمدة و 161،929فر�ص عمل مرتاكمة حمققة يف املنطقة.
بالن�سبة للم�ستثمرين  ،ه�ن��اك نقطتان هامتان رئي�سيتان هما مدينة
ك�ي��دا للمطاط ( )KRCيف ق��دح ومنطقة وادي ت�شوبينج ال�صناعية
( )CVIAيف بريلي�س .تقدم هذه املناطق �سل�سلة �إمداد را�سخة وفعالة
وحلول لوج�ستية متكاملة والعديد من الفر�ص للم�ستثمرين املحليني
والأجانب .ت�ستعد هذه املجمعات ال�صناعية � ً
أي�ضا للعب �أدوار حمورية يف
تعزيز التعاون الإقليمي داخل مثلث النمو �إندوني�سيا وماليزيا وتايالند.
على الرغم من ظهور الوباء وانخفا�ض الإنتاج بنحو  ،60%فقد احتفظ
املركز الوطني للتعايف املبكر مبرونته االجتماعية واالقت�صادية ويركز
حال ًيا على تنمية امل��واه��ب يف ال�صناعات اال�سرتاتيجية عالية الت�أثري.
وق��د حتقق ذل��ك م��ن خ�لال تنفيذ م�شاريع ا�سرتاتيجية عالية الت�أثري
 ،وتو�سيع قطاعات العمل يف املنطقة  ،وتعزيز النظام البيئي للمواهب ،
وزيادة الأن�شطة االقت�صادية لت�سريع االنتعا�ش االجتماعي واالقت�صادي يف
املنطقة .ل�ضمان االنتعا�ش االجتماعي واالقت�صادي لربنامج NCER
بعد اجلائحة � ،صمم  NCIAبرامج ر�أ�س مال ب�شري �شاملة ومتكاملة
تركز على النا�س .مت ت�صميم ه��ذه الربامج لإف��ادة �أولئك الذين فقدوا
وظائفهم  ،واخل��ري�ج�ين العاطلني ع��ن العمل  ،وال�شركات التي تتطلع
�إىل تو�سيع عملياتها .كما ت�سهل  ، NCERمن خالل برامج ر�أ�س املال
الب�شري  ،تطوير رواد الأعمال املحليني لي�صبحوا العبني دوليني .ي�ضم
�أ�سبوع العمل يف جناح ماليزيا ع�شرة من رواد الأعمال من املنطقة الذين
�سيعر�ضون منتجاتهم املبتكرة وعالية اجلودة اجلاهزة للت�صدير.
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اعالن بالن�شر
 962/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد حمجوب عبا�س العركى
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�صر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )306821.79درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3068/2020/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد ابراهيم حممد تقي �سبهري  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك �أم القيوين الوطني �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دعوى مطالبة اللزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والتكافل والت�ضامم فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )22.861.965.42درهم
كما هو بتاريخ 2021/10/11:وما ي�ستجد من فوائد حتى متام ال�سداد وذلك مبعدل فائدة
�أيبور ثالثة �أ�شهر م�ضافا اليها فائدة مبعدل  %4.5بحد ادين � %6سنويا وفائدة ت�أخريية
 %3لي�صبح معدل الفائدة الكلي � %9سنويا كحد �أدين مع الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/28ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ ( )355.383.61دوالر امريكي م��ا ي�ع��ادل مبلغ
( )1.297.150.17درهم اماراتي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
قيد الدعوى حتى ال�سداد التام.
املدعي�:شركة كنار لالت�صاالت املحدودة
عنوانه:جمهورية ال�سودان  -اخلرطوم و�سط � -شارع الطيار مراد  -الواحة مول  -الربج ال�شرقي  -الطابق
الرابع  -هاتف متحرك - 00249995552055/00249214955599:بريد الكرتوينadv.algharib@gmail.com:
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة نعمة �سوفت وير ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ ()355.383.61
دوالر امريكي ما يعادل مبلغ ( )1.297.150.17درهم اماراتي والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2021/11/30ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7359/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )151600درهم والفوائد
القانونية  %5والر�سوم وامل�صاريف اتعاب املحاماة م�شموال بالنفاذ املعجل.
املدعي:هيثم عبد العظيم فرج حنفي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد نيازي عبدالغني عبداملطلب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2021/11/22:ال��زام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ ( )151600درهم مائة وواحد وخم�سون الف و�ستمائة درهم  -للمدعي والفوائد القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة تاريخ االعالن بالتكليف بالوفاء احلا�صل يف  2021/11/3وحتى ال�سداد
التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه
املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل المربر له لذا ق�ضت برف�ضه .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )23168.96درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم .1077/2020
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي �شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه  -1 :جينيفر ماري�ستيال برييز � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/27:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح�/شركة جمموعة االم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي
للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23168.96درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2375/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )23799.93درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم .1089/2020
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي �شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه  -1 :نيكوال�س جوهاني�س جيلدينهيو�س � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/27:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح�/شركة جمموعة االم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي
للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23799.93درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى
ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  248/2012/211تنفيذ عقاري

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  248/2012/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رقم 2010/725:ع�ق��اري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )1522985درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني  -حاليا (بنك دبي الوطني � -سابقا)
عنوانه :امارة دبي  -ديره � -شارع بني يا�س  -مقابل موقف العربات
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ح�سني ابو هادي
عنوانه :امارة دبي  -قرية جمريا  -العقار جيه يف � -سي  2تي ات�ش  - 12ات�ش 7
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار ار�ض والبناء بالكامل  -املنطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة  -رقم االر�ض  - 822رقم البلدية  - 681-913امل�ساحة  240مرت مربع  -القيمة الكلية 2.430.000:درهم
يباع العلى عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رقم 2010/725:ع�ق��اري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )1522985درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني  -حاليا (بنك دبي الوطني � -سابقا)
عنوانه :امارة دبي  -ديره � -شارع بني يا�س  -مقابل موقف العربات
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ح�سني ابو هادي
عنوانه :امارة دبي  -قرية جمريا  -العقار جيه يف � -سي  2تي ات�ش  - 12ات�ش 7
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار ار�ض والبناء بالكامل  -املنطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة  -رقم االر�ض  - 822رقم البلدية  - 681-913امل�ساحة  240مرت مربع  -القيمة الكلية 2.430.000:درهم
يباع العلى عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 396/2021/20:جتاري كلي
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع ال��دع��وى  :ال ��زام امل��دع��ي عليهم ب��ان ي ��ردوا بالت�ضامم والت�ضامن فيما بينهم اىل امل��دع��ي االول مبلغ وقدره
( )70.169.483.27درهم وتعوي�ض قدره ( )8.420.381.18درهم اماراتي واىل املدعية الثانية مبلغ وقدره ()9.040.721.69
درهم وتعوي�ض قدره ( )1.084.886.6درهم اماراتي واىل املدعية الثالثة مبلغ قدره ( )31.593.035.02درهم وتعوي�ض
ق��دره ( )3.791.164.2دره��م ام��ارات��ي والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �ضم ملف النزاع رقم  522/2020تعيني خربه جتاري.
املدعي:حممد بن مانع بن �سلطان ابالعال  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -باي ا�سكوير تاورز � -شارع الأبراج  -البناية رقم  - 12مكتب رقم
 - 304 - 303رقم مكاين - 2687286633:وميثله:حممود ح�سني علي احمد
املطلوب �إعالنه  -1 :املال �سكيوريتيز االمارات �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بان يردوا بالت�ضامم والت�ضامن فيما بينهم
اىل املدعي االول مبلغ وق��دره ( )70.169.483.27دره��م وتعوي�ض ق��دره ( )8.420.381.18دره��م ام��ارات��ي واىل املدعية
الثانية مبلغ وقدره ( )9.040.721.69درهم وتعوي�ض قدره ( )1.084.886.6درهم اماراتي واىل املدعية الثالثة مبلغ قدره
( )31.593.035.02درهم وتعوي�ض قدره ( )3.791.164.2درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �ضم ملف النزاع رقم  522/2020تعيني خربه جتاري -
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/5ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7795/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  5110/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )238408درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :العربية املتحدة للهند�سة البحرية ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -ديره  -بور�سعيد � -شارع �آل مكتوم  -برج امل�سعود  - 2الطابق
 - 7مكتب 702
املطلوب �إعالنه  -1 :نك�ست دايريك�شن للخدمات الفنية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )238408درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2943/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 1821/2021:جت��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:وحيد حممد ح�سني حبيبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ام هرير الثانية  -دبي � -شارع الرازي  -مبنى وايف ريزيدن�س -
�شقة جي ال  - 4بجوار وايف ريزيدن�س
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة رولدك�س للتجارة العامة ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1821:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/1/12ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 1848/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/ه�شام ممدوح عبداجلابر عبدالقادر  -2وائل ح�سني علي ريحان
 -3رابعه �سليمان العثمان  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حميد لفته عموري
وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )59421درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2599/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )23633.57درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم . 1090/2020
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي �شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
وميثله:عبداهلل حاجي غالم علي
املطلوب �إعالنه  -1 :ناجاراجو دوناكانتي � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/11:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح�/شركة جمموعة االم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) ���ش.م.ع قررت املحكمة ا�صدار
قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة
احل�ضوري الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23633.57درهم والفائدة  %5من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ميثاق لتدقيق احل�سابات

العنوان  :مكتب رقم  308ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم  -ديرة
 القرهود  -الهاتف - 042500781:الفاك�س042500782: ,مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أع�لاه لت�صفية بي ا�س ال ايه لتثمني العقارات ���ش.ذ.م.م وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/15وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/11/15وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة

التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله
 ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

حماكم دبي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى  -1:بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب��أن ي��ؤدوا للمدعية مبلغ ( )415.286.07درهم
اربعمائة وخم�سة ع�شر �ألفا ومئتان و�ستة وثمانون درهما و�سبعة فل�سات  ,والفائدة القانونية  %9من تاريخ
دخول املدعي عليها االوىل امل�شفى احلا�صل يف  2020/2/27وحتى ال�سداد التام  -2ال��زام املدعي عليهم بالر�سوم
وامل�صروفات واالتعاب .
املدعي:امل�ست�شفى االمريكي دبي �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -عود ميثا  -بجانب مدر�سة جيم�س وين�ش�سرت  -مقابل فندق املوفمبيك  -منطقة
رقم � - 319شارع �15أ  -مكاين - 3009592077:هاتف - 0505522502:امييلaalkarmy@yahoo.com:
فاك�س - 043360068:وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنهما  -1 :بلقي�س حممد ذاكري  -2علي حبيب عو�ض النوبي � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/15:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/امل�ست�شفى االمريكي دبي �ش.ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان
ي��ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ( )415.286.07درهم والفائدة القانونية  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
والزمتهم الر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حمكمة التنفيذ

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2578/2021/11:مدين جزئي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2377/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 79/2020أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()1149460
درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك �أبوظبي التجاري  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج ال�صقر لالعمال  -مكتب رقم 902
وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنهم � -1 :ستار اوت دور للدعاية واالع�ل�ان � ��ش.ذ.م.م  -2لوحة االل��وان للمطبوعات  -3الدراوى
لالعالن  -4را�سرت برو منطقة حرة ذ.م.م � -صفتهم  :حاجز �سابق
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/18:اعالنكم على العقارين ( )1ال�شقة ال�سكنية
رقم  2801الكائنة مب�شروع دبي جيت  2بالثنية اخلام�سة واملقام على االر���ض رقم  6/0واملحجوز عليها مبلفات
الق�ضايا ارقام )2( - 207/2020/73 - 207/2020/527:املكتب رقم  1406الكائن مب�شروع ايكزيكتيف هايت�س بالثنية
االوىل واملقام على االر���ض رقم  71واملحجوز عليها مبلفات الق�ضايا �أرق��ام - 207/2020/1004 - 209/2020/40
.2159-207/2019 - 207/2020/73 - 207/2020/527 - 207/2020/1009 - 207/2020/172

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4111/2021/16:جتاري جزئي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2367/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )23403.83درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -رقة البطني  -ديره  -دبي �شارع املكتوم  -مبنى امل�سعود � -شقة 602
املطلوب �إعالنه  -1 :منري ح�سني عبداملجيد خان � -صفته :مدعي عليه
مو�ضوع الإعل��ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب �ت��اري��خ 2021/10/28:يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح�/شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع قررت املحكمة
ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص امل��ادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية
وقررت مبثابة احل�ضوري الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )23.403.83درهم والفائدة %5
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

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

ا�سم ال�شركة  :بي ا�س ال ايه لتثمني العقارات �ش.ذ.م.م
ال�ع�ن��وان  :مكتب  m24ملك الالين�س للت�أمني  -امل��رق�ب��ات .ال�شكل القانون:ذات
م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 799284 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1327006 :
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2021/11/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/11/15
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ميثاق لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  308ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم
 ديرة  -القرهود  -الهاتف - 042500781:الفاك�س,042500782:م�صطحباً معه كافةامل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن حكم بالن�شر
 2922/2021/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1إم ئي للتطوير �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م
وميثله  :فهد احمد علي حممد بن متيم
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/27يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )384880درهم وفوائده بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن بالن�شر
 1127/2021/211تنفيذ عقاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/حممد ر�ؤوف  -2نفيله غنى  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
وميثله  /بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )227024درهم بالت�ضامن
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ثانيا:بالزام املدعي عليهما بت�سليم املدعي ما يفيد �سداد فواتري املاء والكهرباء
والغاز ور�سوم اخلدمة حمل التداعي حتى االخ�لاء  -ثالثا:بف�سخ اتفاقية االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها
املربمة بني طريف التداعي وامل�ؤرخة  2008/5/21والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية باحلالة
التي كان عليها وقت التعاقد واملبني احلدود واالو�صاف ب�سند امللكية كاالتي:املنطقة املرابع العربية رقم االر�ض
 110-129ا�سم املبنى فيال � 129سهيل وادي ال�صفا  6و�شطب ا�شارة القيد العقاري االجارة املنتهية بالتملك الواردة يف
�شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما والتي جاء فيها (تخ�ضع ملكية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا
لعقد االيجاره املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة) وتكليف دائرة االرا�ضي واالمالك لتنفيذ ذلك
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن بالن�شر
 7209/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 8947/2021/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/جموهرات اطل�س ���ش.ذ.م.م فرع  -2جموهرات اطل�س ذ.م.م
فرع ال�شارقة  1ب�صفتها كفيل للدين � -3سريكانت راما�شندران ب�صفته كفيل للدين
 -4اطل�س جولريي انرتنا�شيونال (بي يف �أي) ب�صفتها كفيلة للدين (�شركة مرخ�صة
يف جزر العذراء الربيطانية)  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/يونايتد بنك ليمتد (مكتب ادارة)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )37171378.54درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/دك�سرت للو�ساطة التجارية �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شريين عبا�س نوروزي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )3146107درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  640/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  , 596/2020ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )475.352.2درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
ه ��ات ��ف - 0504643947:بريد الكرتوين - aexecution1@omalc.ae:مكاين - 3244594826
 - IBAN:AE090500000000020106942هاتف042595777:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه � -1 :سوزان معن عبدالرزاق االو�سي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )475352.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2689/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1315/2018جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )17272017.30درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يونيك لل�سيارات �ش.م.ح
عنوانه:امارة دبي  -را�س اخلور  -املنامة � -شارع �سوق ال�سيارات  -حمل رقم  37بوكالة املحامي
الظاهري الدولية مكاين رقم 3598684465
املطلوب �إعالنه  -1 :عادل ر�ؤوف عبدالر�ؤوف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )17272017.30دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حممد ال�شرقي يطلع على �أبرز م�شاريع م�ؤ�س�سة «الفجرية لتنمية املناطق»
•• الفجرية -وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن حمد
ال���ش��رق��ي ويل ع�ه��د ال�ف�ج�يرة ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية
املناطق ،يف مكتبه بالديوان الأمريي،
االجتماع ال��دوري الرابع ملجل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة للعام  ،2021بح�ضور معايل
�سعيد حممد ال��رق�ب��اين ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س الإدارة ،وامل �ه �ن��د���س خمي�س
ال�ن��ون م��دي��ر ع��ام امل��ؤ��س���س��ة ،و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
واط �ل��ع ��س�م� ّوه ع�ل��ى �آخ ��ر امل�ستجدات
يف عمل امل�ؤ�س�سة و�أنظمتها الداخلية
وامل�شاريع الإ�سكانية التي تعمل عليها
ت �ن �ف �ي �ذًا ل�ت��وج�ي�ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية،

ب�أهمية االلتزام بامل�س�ؤولية املجتمعية
التي تعزز ج��ودة حياة �أف��راد املجتمع،
وت��دع��م ت�ق��دمي اخل��دم��ات احلكومية
وفق �أف�ضل معايري التميز العاملية.
كما ا�ستمع �سم ّو ويل عهد الفجرية
مف�صل عن م�ؤ�شرات الأداء
�إىل �شر ٍح ّ
ل �ل �ع��ام  2021وم �� �ش��اري��ع التحول
ال��رق�م��ي ون �ظ��ام ال��رب��ط الإلكرتوين
لأق���س��ام امل�ؤ�س�سة وجميع تعامالتها،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض نتائج م�شاركة
م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق يف
م �ع��ر���ض ج�ي�ت�ك����س ل�ل�ت�ق�ن�ي��ة 2021
 ،وال �ت �ح �� �ض�ي�رات احل��ال �ي��ة مل�شاركة
املجال�س املجتمعية التابعة للم�ؤ�س�سة
يف اح�ت�ف��االت ال��دول��ة باليوم الوطني
الـ 50يف خمتلف مناطق الإمارة.
و�أ�� � �ش � ��اد � �س �م � ّو ويل ع �ه ��د الفجرية
مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات امل �ت �ط��ور ال ��ذي

التوجه
تعمل عليه امل�ؤ�س�سة من خالل
ّ
الرقمي للخدمات واملبادرات املُقدمة،
والنتائج الإيجابية التي حققتها منذ

بدء تطبيقها ،والتي تتواءم مع خطط
�إم � ��ارة ال �ف �ج�يرة يف حت�ق�ي��ق االرتقاء
بقطاع العمل احلكومي.

ح�ضر االجتماع �سعادة �سامل الزحمي
م ��دي �ـ �ـ �ـ �ـ ��ر م� �ك� �ت ��ب �� �س� �م ��و ويل عهد
الفجرية.

بعد اعتماده من املنتدى االقت�صادي العاملي كمعيار عاملي لتوحيد مفاهيم الثورة ال�صناعية الرابعة

�سارة الأمريي« :وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة » تتبنى م�ؤ�شر جاهزية ال�صناعة الذكية
•• دبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة تبنيها
“م�ؤ�شر جاهزية ال�صناعة الذكية “ ال��ذي مت اعتماده
م��ن ق �ب��ل امل �ن �ت��دى االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي ك�م�ع�ي��ار عاملي
لل�صناعة  4.0واالنتهاء من تقييم � 70شركة �صناعية
يف الإم � � ��ارات ،وذل ��ك ب �ه��دف ال �ت �ع��رف ع�ل��ى م ��دى تبني
التكنولوجيا املتقدمة يف ال�ق�ط��اع ال�صناعي ،وم��ن ثم
و�ضع خارطة طريق دقيقة وخم�ص�صة العتماد التقنيات
التي تتنا�سب مع قدرات كل �شركة بهدف زيادة الإنتاجية
ورفع م�ستوى الكفاءة الت�شغيلية .جاء الإعالن عن تبني
امل�ؤ�شر بالتزامن مع فعاليات “القمّة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع  ”2021وال ��ذي م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ساهم يف
تعريف ال�شركات بن�ضجها الرقمي احلايل وزيادة وعيها
ومعرفتها بتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة والفوائد
امللمو�سة التي ميكن �أن حتققها على �صعيد دعم التطوير
الكمّي والنوعي للمنتجات وحت�سني �إدارة �سال�سل التوريد
والقيمة واكت�ساب مزايا تناف�سية جديدة .و يعترب امل�ؤ�شر
�أداة �شاملة ومثالية لتقييم ال�شركات ،لي�س فقط من
خالل تقييم جاهزيتها لتبني التكنولوجيا ولكن �أي�ضاً
تقييم العمليات والتنظيم الإداري .و يركز امل�ؤ�شر على
�صعيد التكنولوجيا على �أمت�ت��ة وات�صال وذك��اء املن�ش�أة
ال�صناعية ..وفيما يخ�ص ركيزة العمليات ،يقيم امل�ؤ�شر
م��دى دم��ج �سال�سل ال�ت��وري��د ودورة ح�ي��اة املنتج� ،أم��ا يف
التنظيم الإداري ف�سيتم تقييم الهيكل امل�ؤ�س�سي وجاهزية
املوارد الب�شرية لتبني حلول الثورة ال�صناعية الرابعة .
و قالت معايل �سارة بنت يو�سف الأم�ي�ري ،وزي��رة دولة

للتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة “ :نفخر ال�ي��وم ب��الإع�ل�ان عن
تبني “م�ؤ�شر جاهزية ال�صناعة الذكية” ،الذي اعتمده
املنتدى االقت�صادي العاملي كمعيار عاملي لتوحيد مفاهيم
ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة وك�م��ا ي�سعدنا الإع�ل�ان عن
الدفعة الأوىل م��ن ال�شركات ال�صناعية ال�ت��ي خ�ضعت
للتقييم �ضمن م�ؤ�شر جاهزية ال�صناعة الذكية والتي
و��ص��ل ع��دده��ا �إىل � 70شركة ،ون�ه��دف �إىل تقييم نحو
� 200شركة �صناعية قبل نهاية العام املقبل «.
و�أ��ض��اف��ت معاليها� ،إن عمليات التقييم ت�شكل عن�صراً
�أ� �س��ا� �س �ي �اً داع �م �اً ل�برن��ام��ج ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة الرابعة
“ال�صناعة  ”4.0و�ست�ساهم املعلومات والبيانات التي مت
جمعها �إىل الآن يف حتديد مدى جاهزية القطاع ال�صناعي
للثورة ال�صناعية الرابعة ،وحتديد التحديات الرئي�سية
والفر�ص من تبني التكنولوجيا املتقدمة ،وو�ضع خطة
عمل دقيقة وعملية لدعم تبني تقنيات الثورة ال�صناعية
الرابعة لكل �شركة ..فيما �سيتم ا�ستخدام هذه املعلومات
و البيانات املف�صلة لو�ضع خارطة طريق وطنية لتبني
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة يف القطاعات ال�صناعية
ذات الأولوية �ست�شمل عدة مبادرات و�سيا�سات وحمفزات.
و نوهت معاليها �إىل �أن ال�شركات ال�صناعية امل�شاركة
�ستكون مر�شحة لال�ستفادة م��ن ح��زم متويلية �ضمن
“م�صرف الإم��ارات للتنمية” من �أج��ل متويل عمليات
التحول الرقمي يف القطاع ال�صناعي والتي خ�ص�ص لها
 5مليارات درهم يف � 5أعوام ، ،م�شددة على �أن ال�شركات
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة�� ،س�ت�ك��ون يف �صدارة
الأولويات اخلا�صة بعملية ن�شر وتنبي تطبيقات الثورة
ال�صناعية الرابعة حيث تعمل ال ��وزارة على و�ضع حزم

حوافز �إ�ضافية لدعم امل�صنعني يف جميع مراحل التحول
الرقمي وتبني التكنولوجيا املتقدمة.
و�أ�ضافت معاليها �إن الربنامج يكر�س ريادة دولة الإمارات
�إقليمياً وعاملياً على �صعيد تطوير البيئة املنا�سبة لتطوير
وتبني التكنولوجيا املتقدمة ،و�سيحدث نقلة نوعية تعزز
قدراته ومن��وه ،مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
جلعل دول��ة الإم��ارات من �أك�ثر ال��دول تقدماً يف القطاع
ال�صناعي ،كما ين�سجم م��ع �أه��داف برنامج “ال�صناعة
 ”4.0لرفع م�ستوى الإنتاجية ال�صناعية بن�سبة 30%
و�إ��ض��اف��ة نحو  25مليار دره��م �إىل االقت�صاد الوطني
خالل العقد املقبل.
و نوهت معاليها �إىل �أن الوزارة الحظت بع�ض التحديات
يف قطاع ال�صناعة خالل تقييم ال�شركات مما دفعها �إىل
تطوير احللول ملواجهة بع�ض حتديات القطاع ،والتي
تتكون م��ن ثالثة حم��اور رئي�سة وه��ي حم��ور التمويل،
وحم��ور التدريب وتنمية ال�ق��درات ،وحم��ور ن�شر الوعي
وامل �ع��رف��ة ..وف�ي�م��ا ي�خ����ص حم ��ور ال �ت �م��وي��ل ،ي�ستطيع
ال��راغ �ب��ون يف ال�ت�ح��ول احل���ص��ول ع�ل��ى مت��وي��ل تناف�سي
لإج��راء ذل��ك من م�صرف الإم��ارات للتنمية� ،أم��ا حمور
املعرفة وال�ت��دري��ب ،فقد مت م��ع جامعة حممد ب��ن زايد
ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي  /MBZUAI/ت�صميم دورة
تدريبية للقادة التنفيذية يف القطاع ال�صناعي لزيادة
الوعي مبفاهيم الثورة ال�صناعية الرابعة وتقدمي تدريب
�أكادميي لل�شركات� ..أما حمور ن�شر الوعي واملعرفة فهو
م��ن خ�لال �شبكة رواد ال�صناعة  4.0وال�ت��ي ت�ستعر�ض
ا�ستخدامات التكنولوجيا املتقدمة وت���ش��ارك الدرو�س
امل�ستفادة لل�شركات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة.

و �أ�شادت معايل وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة ،بالدور
املحوري للقطاع اخلا�ص يف دعم م�سرية تقدم ال�صناعة
الإماراتية ،حيث حر�صت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة على �إ��ش��راك القطاع يف �صياغة ر�ؤى و�أهداف
“م�شروع  300مليار” ال���س��اع��ي مل�ضاعفة م�ساهمة
القطاع ال�صناعي يف ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل للدولة،
معتربة �أن م�ب��ادرة ال�شركات لإج ��راء عمليات التقييم
ي�شكل دليال �إ�ضافيا على عمق ال�شراكة وم�ستوى الثقة
بني القطاعني العام واخلا�ص.

�سالل ت�ستثمر  200مليون درهم لتطوير  80مزرعة يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �سالل ا�ستثمار  200مليون
دره��م لتطوير  80مزرعة حملية يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي بهدف زي��ادة حجم االن�ت��اج املحلي
ال ��زراع ��ي ورف� ��ع م���س�ت��وى ج ��ودت ��ه ،ف�ض ًال
ع��ن تعزيز تبني التكنولوجيا املتقدمة يف
املزارع املحلية ،وتر�سيخ املمار�سات الزراعية
امل �� �س �ت��دام��ة� ،إىل ج ��ان ��ب حت �ق �ي��ق �أه � ��داف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة للتكنولوجيا
ال��زراع �ي��ة .ج��اء ذل��ك على هام�ش فعاليات
“�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي”،
ال��ذي ت���ش��ارك ��س�لال فيه ب�صفتها الراعي
امل���ش��ارك ل�ل�ح��دث .و مب��وج��ب ه��ذه املبادرة،
� �س �ت ��زود �� �س�ل�ال امل� � � ��زارع مب ��راف ��ق جديدة
للبيوت املحمية �أو ال�ب�ي��وت ال�شبكية على

م�ساحة هكتار واح��د ،م��زودة ب�أنظمة ذكية
لإدارة عملية ال ��ري وم��راق �ب��ة املحا�صيل،
وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت���س��اع��د ال���ش��رك��ة يف
م���ض��اع�ف��ة امل�ح��ا��ص�ي��ل ب �ج��ودة ع��ال�ي��ة ووفق
�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ال��زراع �ي��ة امل���س�ت��دام��ة .و
�ستعمل �سالل جنباً �إىل جنب مع املزارعني
لو�ضع اخل�ط��ط ال��زراع�ي��ة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
زيادة ربحية املزارع �إىل �أق�صى حد و �ستوفر
التدريب ال�لازم للمزارعني العتماد �أف�ضل
املمار�سات الت�شغيلية .و قال �سعادة املهند�س
جمال �سامل الظاهري ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �سالل“ :ت�أتي هذ املبادرة بالتزامن
مع اقرتاب احتفاالت دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ب��ال��ذك��رى اخل�م���س�ين لت�أ�سي�سها،
وال�ت��ي نتعهد فيها بامل�ساهمة يف موا�صلة
ت �ع��زي��ز ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي يف ال ��دول ��ة من

خ�ل�ال اع�ت�م��اد �أح ��دث ح�ل��ول التكنولوجيا
الزراعية امل�ستدامة ،ورفع ق��درات املزارعني
املحليني لتنمية مهاراتهم وزيادة مواردهم،
مب��ا يتما�شى م��ع امل �ب��د�أ ال���س��اب��ع ل�ـ “مبادئ
اخلم�سني” ،وال ��ذي ي ��ؤك��د �أه�م�ي��ة التفوق
ال��رق�م��ي والتقني والعلمي لر�سم احلدود
التنموية واالقت�صادية للدولة ،وتر�سيخها
عا�صمة للمواهب وال�شركات واال�ستثمارات”.
و�أكد �أن �إطالق هذه املبادرة يهدف �إىل زيادة
الإنتاج املحلي ورفع م�ستوى جودته يف املزارع
التي مت اختيارها ،وحتفيز تبني احللول التي
تعتمد ع�ل��ى التكنولوجيا يف خمتلف هذه
امل ��زارع ،ف�ض ًال ع��ن �ضمان حتولها الكامل
من امل��زارع التجارية التقليدية �إىل املزارع
التجارية املتطورة� ،إىل جانب حت�سني �سبل
العي�ش ورفع م�ستوى حياة املزارعني.

الإمارات ت�شارك يف االجتماع الـ  33ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
•• �أبوظبي -وام:

�شاركت دولة الإمارات يف االجتماع العام الثالث والثالثني
ملجموعة العمل امل��ايل ملنطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا ،ال��ذي عُقد يف الفرتة من � 16إىل  17نوفمرب
 ،2021يف القاهرة ،بالإ�ضافة �إىل جل�سات عمل املجموعة
امل ��ؤدي��ة �إىل امل�ن��اق���ش��ات ال�ع��ام��ة .ون��اق����ش االج�ت�م��اع العام
جمموعة وا�سعة من اجلهود اجلارية يف املنطقة ملكافحة
غ�سل الأم ��وال ومت��وي��ل الإره� ��اب ،وحت��دي��داً فيما يتعلق

بتنفيذ التو�صيات الأرب�ع�ين ملجموعة العمل امل��ايل و11
نتيجة مبا�شرة .كما قامت دولة الإم��ارات ب�إطالع �أع�ضاء
املجموعة على خال�صة التجربة الإم��ارات�ي��ة يف معاجلة
تو�صيات تقرير التقييم املتبادل ،حيث �أثبتت هذه التجربة
�أن االل �ت��زام ال�سيا�سي على �أع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات ،واملنهجية
املتكاملة امل�ستندة �إىل ال��دع��م ال�سيا�سي ،وال�شراكة بني
جميع الأطراف ذات العالقة هي املفتاح الرئي�سي لتحقيق
التقدم يف ملف مواجهة غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب.
وب��الأخ����ص ،ا�ستعر�ضت دول��ة الإم ��ارات النقاط التالية:

· اجلهود احلثيثة التي تقوم بها كافة اجلهات املعنية يف
الدولة ،والتي يتم الإ��ش��راف عليها ومتابعة تقدمها من
قبل اللجنة العليا للإ�شراف على اال�سرتاتيجية الوطنية
ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،واملكتب التنفيذي
ملواجهة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،كهيئة التن�سيق
الوطنية الرئي�سية ،ل�ضمان حتقيق املطلوب وف��ق خطة
العمل الوطنية ملواجهة غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب،
�سعي لتوحيد اجلهود على هذا ال�صعيد ،ولبلورة
وذلك يف ٍ
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة مل��واج �ه��ة غ���س��ل الأم � ��وال ومتويل

الإره ��اب ،مب��ا ي��واك��ب كافة املعايري وال�ق��وان�ين واملواثيق
الدولية ذات ال�صلة� · .إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة
للجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب
ومت��وي��ل التنظيمات غ�ير امل���ش��روع��ة ،وا��س�ت�ح��داث جلان
جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة ،منها جلنة ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ،برئا�سة املكتب التنفيذي
ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب ،وهي الأوىل من
نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي ت�ضم  17ع�ضوا
من اجلهات احلكومية و 22ع�ضوا من القطاع اخلا�ص .

الإمارات تقود م�ستقبل التنقل الذكي واملركبات ذاتية القيادة

را�شد النعيمي :احلافلة ذاتية القيادة ت�شكل جزء ًا مهم ًا يف التحول الرقمي
•• �أبوظبي -وام:

ي �� �ش �ه��د ق� �ط ��اع ال �ت �ن �ق��ل ال ��ذك ��ي طفرة
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة م��ن �ش�أنها
اال� �س �ه��ام يف ت���ش�ك�ي��ل م���س�ت�ق�ب��ل �صناعة
املركبات ذاتية القيادة التي باتت واقعا يف
الإمارات كونها الدولة الأوىل يف املنطقة
و الثانية عامليا التي ح�صلت على رخ�صة
م��ؤق�ت��ة الخ�ت�ب��ار امل��رك�ب��ات ذات�ي��ة القيادة
على الطرق.
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي �ح��دث ه ��ذا التطور
املهم طفرة قوية يف التقدم التكنولوجي
ب�شكل ع��ام وم�ستقبل �صناعة املركبات
ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة ب�شكل خ��ا���ص ال��س�ي�م��ا يف
ظ��ل الأه�م�ي��ة الكبرية لهذين املحورين
للمجتمع واالقت�صاد.
و ي�سهم التعاون بني املبتكرين وم�صنعي
ال� ��� �س� �ي ��ارات واالت � �� � �ص� ��االت والإدارات
احلكومية وغ�يره��ا يف تطوير م�ستقبل
التنقل الذكي واملركبات ذاتية القيادة .
وج��اء �إط�ل�اق �أول حافلة ذات�ي��ة القيادة
تعمل بتقنية اجليل اخلام�س يف املنطقة
يف �إم��ارة عجمان ال�شهر املا�ضي املبادرة
التي قادها مركز عجمان  ،Xو”جمموعة
ات�صاالت” م �ت��واف �ق �اً م��ع ط �م��وح دولة
الإم��ارات يف قيادة التحول الرقمي ،ومع

م�سعود حممود :عقدنا �شراكات متعددة لإجناز م�شروعات التنقل الذكي
الأجندة الوطنية التي ت�سعى �إىل تعزيز
مكانة دولة الإمارات وو�ضعها يف م�صاف
�أف�ضل ال��دول يف العامل يف جم��ال النقل
ذات��ي ال�ق�ي��ادة املعتمد على �شبكة ،5G
والتقنيات املتقدمة.
و بهذه املنا�سبة قال ال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س دائرة البلدية و التخطيط

يف عجمان  ”:لقد �أ�صبحت عجمان اليوم
واح��دة م��ن �أك�ثر امل��دن تقدماً م��ن حيث
توظيف التكنولوجيا يف خدمة �سكانها
ويف ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ..ون �ظ��راً للجهود
ال��دائ �م��ة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا دائ � ��رة البلدية
والتخطيط يف اقتنا�ص الفر�ص التي من
�ش�أنها ت�شكيل �أنظمة نقل متقدمة �أكرث

ا�ستدامة ومرونة وتركيزاً على الإن�سان،
ف�إننا على ثقة ب ��أن ه��ذه احلافلة ذاتية
القيادة التي تعمل بتقنية اجليل اخلام�س
 5Gمن ات�صاالت �ست�شكل ج��زءاً مهماً
م��ن م�ب��ادرة التحول الرقمي التي تقوم
ب�ه��ا دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ة ،وال �ت��ي حت��ر���ص من
خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ت��وف�ير �أح � ��دث التقنيات

واالبتكارات �إىل الإم��ارة و�سكانها ..و مع
ا�ستعدادات ال��دول��ة لالحتفال باليوبيل
الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة،
وجت���س�ي��داً ل��ر�ؤي��ة ق �ي��ادة دول ��ة الإم ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ب ��أه �م �ي��ة ب� �ن ��اء نقل
م�ستقبلي ذات��ي القيادة ،ف�إننا �سنوا�صل
ال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيق الأه � ��داف الرقمية
ل �ل��دول��ة ،وب��ال �� �ش �ك��ل ال� ��ذي مي�ك�ن�ه��ا من
امل�ساهمة يف منو الإمارة واالقت�صاد».
يف ه��ذا ال���س�ي��اق ق��ال م�سعود م� .شريف
حممود ،الرئي�س التنفيذي لــ “ات�صاالت
الإمارات”“ :من �أج� ��ل مت �ك�ين مركز
عجمان  Xمن �إطالق خدمة احلافلة ذاتية
القيادة فقد عززت جمموعة ات�صاالت من
تعاونها مع فرق خمتلفة من اخلرباء يف
�صناعة القطع الأ�صلية لل�سيارات ذاتية
ال� �ق� �ي ��ادة ، OEM autonomous
وخ�براء يف جم��ال ات�صاالت املركبات مع
ك��ل � �ش��يء  ../V2X/وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�إطالق ون�شر ال�شبكة فقد قامت املجموعة
ببناء �شراكات متعددة لهذا امل�شروع مع
�شركات تقنية متخ�ص�صة مثل Navya,
 ،IoN, Derg and Acacusوبال�شكل
الذي �أ�سهم يف جناح �إطالق احلافلة ذاتية
القيادة العاملة بتقنية اجليل اخلام�س يف
عجمان».

عرب من�صة �أبوظبي للأعمال25
�صندوق خليفة يطلق برنامج «الو�صول
�إىل اخلرباء» لتعزيز �أداء رواد الأعمال

•• �أبوظبي-الفجر:

�أط�ل��ق �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع ع�بر من�صة �أب��وظ�ب��ي للأعمال
برنامج “ الو�صول �إىل اخلرباء” ،الذي يتيح لرواد الأعمال التوا�صل مع
خرباء وا�ست�شاريي الأعمال من خالل من�صة رقمية متطورة .
ويتيح الربنامج ل��رواد الأع�م��ال ت�صفح قائمة اخل�ب�راء يف ث�لاث حماور
رئي�سية تت�ضمن الو�صول �إىل �سوق �أبوظبي ،واخلربة التجارية التي ت�شمل
�إدارة الأعمال وامل�شاريع وجاهزية اال�ستثمار واال�ست�شارات القانونية واملالية
وال�ضريبية بالإ�ضافة �إىل خربات القطاعات املتنوعة مبا يف ذلك الأغذية
وامل�شروبات ،وقطاع التجزئة ،والقطاع ال��زراع��ي ،والتكنولوجيا املالية،
والذكاء اال�صطناعي � ً
أي�ضا .و�سيتمكن رواد الأعمال من طرح ا�ستف�ساراتهم
عرب رابط �إلكرتوين مبا�شر على من�صة �أبوظبي للأعمال ،حيث �سيجيب
اخلبري املعني باملو�ضوع عن الأ�سئلة املطروحة ،لت�صل �إىل ال�سائل مبا�شرة،
و�سيتم ن�شرها بعد ذلك على املن�صة
لفتح املجال لإ�ضافة التو�صيات التي
�ستتاح للجميع  .وق��ال �سعادة را�شد
البلو�شي نائب رئي�س جمل�س �إدارة
��ص�ن��دوق خليفة لتطوير امل�شاريع:
�إن �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ملتزم ب�ط��رح واب�ت�ك��ار �آل �ي��ات وطرق
جديدة من �ش�أنها دع��م وتعزيز �أداء
رواد االع �م��ال ومتكينهم م��ن �إدارة
م�شاريعهم ب ��أق��ل درج ��ات املخاطرة
وزيادة فر�ص جناحهم خالل رحلتهم
الريادية» .و�أ�ضاف �سعادته“ :و�ضعنا
راب��ط �إل�ك�تروين مبا�شر ،يتاح لرواد
الأع �م ��ال م��ن خ�لال��ه ال�ت��وا��ص��ل مع
اخلربات املتميزة يف املجاالت املختلفة،
معرباً عن �أمله يف �أن ت�ساهم هذه املبادرة النوعية بتعزيز بيئة االعمال
يف �إم��ارة �أبوظبي م�ؤكدًا �أن املن�صة �ستوا�صل ا�ستقطاب اخلرباء من كافة
امل �ج��االت ل��دع��م �أداء املن�صة و�أث��ره��ا الإي�ج��اب��ي .وك��ان��ت من�صة �أب��و ظبي
للأعمال وجهت الدعوة للم�ؤ�س�سات وال�شركات الرائدة يف دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة للم�ساهمة يف ال�برن��ام��ج ،منها ��س��وق �أب��و ظبي العاملي
( ،)ADGMمكتب امل�ست�شار ال��دويل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
 ،ICLOجمعية الإمارات للم�ستثمرين املبادرين� ،سرتاتك�س� ،إنوفا مينا،
�شركة �إم �إ�س لال�ست�شارات املحا�سبية وال�ضريبية ،وغريها الكثري.

ال�سعودية ت�شارك يف القمة العاملية لل�صناعة

•• دبي-وام:

ت���ش��ارك اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ب�ج�ن��اح يف ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة
والت�صنيع التي انطلقت �أم�س و ت�ستمر حتى  27نوفمرب جلاري مبركز
دبي للمعار�ض يف �إك�سبو  2020دبي مب�شاركة �أكرث من  250متحدثا من
خمتلف �أنحاء العامل .ت�ستعر�ض اململكة يف جناحها �أهم الفر�ص ال�صناعية
من خالل برنامج �صنع يف ال�سعودية ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد ال�سعودي
وي�ستهدف �أن يكون املنتج ال�سعودي اخليار الأف�ضل للم�ستهلكني داخل
اململكة وخارجها يف القطاع ال�صناعي واخل��دم��ات .و ق��ال في�صل املغلوث
امل�شرف العام لربنامج �صنع يف ال�سعودية � “ :سعداء مب�شاركتنا يف القمة
للرتويج للربنامج و بحث فر�ص التعاون بهدف زيادة ح�صة املنتج ال�سعودي
يف ال�سوق و زيادة ال�صادرات غري النفطية وتعزيز جاذبية القطاع ال�سعودي
لال�ستثمار»  .و�أ�ضاف املغلوث  ”:تتجاوز حاليا عدد ال�شركات التي ان�ضمت
للربنامج �أكرث من � 0%110شركة و�أكرث من  0%450منتج �سعودي
بالتعاون مع خمتلف اجلهات الت�شريعية يف اململكة .و �أك��د املغلوث عمق
العالقات الإماراتية  -ال�سعودية يف خمتلف املجاالت ومن بينها القطاع
ال�صناعي بتوجيهات القيادة الر�شيدة يف البلدين.

�سفري الإمارات يف بوركينا فا�سو يد�شن
م�شروع الوحدات الإنتاجية للن�ساء

•• واغادوغو -وام:

با�شرت �سفارة دولة الإمارات بتنفيذ م�شروع الوحدات الإنتاجية للن�ساء يف
بوركينا فا�سو بهدف متكني الن�ساء يف هذا البلد ،من خالل تدريبهن على
عدد من املهارات الأ�سا�سية ودجمهن يف جمتمع الأعمال كن�ساء منتجات ،على
امل�ساهمة يف النمو االقت�صادي والتنموي لبلدهن .وقام �سعادة الدكتور فهد
عبيد التفاق� ،سفري دولة الإمارات لدى نيجرييا وال�سفري غري املقيم لدى
بوركينا فا�سو ،برفقة �سعادة ال�سيدة ويدراغو يوجني ع�ضو املجل�س الوطني
يف بوركينا فا�سو وح�ضور عدد من ال�سفراء و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
والقن�صلي املعتمدين لدى واغادوغو وعدد من القيادات الن�سائية بتد�شني
م�شروع الوحدات االنتاجية بتمويل من الإم��ارات العربية املتحدة والذي
يهدف �إىل متكني �أكرث من  15000امر�أة يف � 13إقليماً يف بوركينا فا�سو
اقت�صادياً .و�أ�شار �سعادة التفاق يف كلمة باملنا�سبة �إىل �أن هذه املبادرة ت�شكل
من�صة لدعم م�سرية التنمية االجتماعية ومتكني امل��ر�أة اقت�صادياً ،م�ؤكداً
على �أن دعم �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية “�أم الإمارات”� ،أ�سهم ب�شكل كبري يف تعزيز مكانة املر�أة الرائدة يف
دولة الإمارات ،و�شدّد على � ّأن الأن�شطة الإن�سانية لدولة الإمارات تركز على
دعم ومتكني الن�ساء والفتيات يف �شتى �أنحاء العامل.
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حتت رعاية هزاع بن زايد

برعاية من�صور بن زايد

افتتاح «�أ�سبوع �أبوظبي
للزراعة والأمن الغذائي»

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية  ..افتتحت �أم�س ر�سميا �أعمال الن�سخة الأوىل من
“�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي” الذي ي�ستمر حتى  25نوفمرب
اجلاري يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض �/أدنيك./
وقبيل االف�ت�ت��اح الر�سمي ب��د�أ الأ��س�ب��وع فعالياته ي��وم��ي الأح��د واالثنني
بتنظيم �أول هاكاثون للزراعة يف �إم��ارة �أبوظبي وال��ذي فتح باب املناف�سة
الإبداعية �أمام طلبة اجلامعات على م�ستوى الدولة لتطوير حلول مبتكرة
يف جمال الربجميات وا�ستخدام اخلوارزميات والذكاء اال�صطناعي لتعزيز
وتنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي واحليوي .وكرمت الهيئة امل�شاركني
و�أع�ضاء الفرق الفائزة بتقدمي �أف�ضل احللول واالبتكارات املتعلقة ب�أن�شطة
الهيئة وجماالت عملها وخا�صة احللول التي ت�ساعد على مواجهة حتديات
الزراعة والأمن الغذائي و الأمن احليوي وحت�سني اخلدمات وحتقيق ر�ضا
و�سعادة املتعاملني حيث وع��دت الهيئة بتبني احل�ل��ول واالب�ت�ك��ارات التي
�أبدعها امل�شاركون يف الأجريثون .ويحظى �أ�سبوع �أبوظبي للزراعة والأمن
الغذائي بدعم كل من “وزارة �ش�ؤون الرئا�سة” و”وزارة التغري املناخي
والبيئة” ،بالإ�ضافة �إىل دعم ورعاية دائ��رة الطاقة � -أبوظبي و جمل�س
�أبوظبي للجودة واملطابقة و�شركات “ات�صاالت”  ،و�سالل و”�إليت �أغرو”
و”الوطنية للأعالف” و”�أي �إن ات�ش بي” وط�يران االحت��اد �إىل جانب
الدعم والرعاية الإعالمية لوكالة �أنباء الإمارات “وام».

«دل�سكو» تفتتح م�صنعا
لإعادة تكرير النفط يف دبي

•• دبي-وام:

�أطلق قطاع احللول البيئية ملجموعة “دل�سكو” ال�شركة الإماراتية الرائدة يف
حلول املوارد الب�شرية واحللول البيئية م�صنعاً متقدماً لإعادة تكرير النفط هو
الأول من نوعه يف املنطقة وذلك على م�ساحة �أكرث من  00041مرت مربع يف
جبل علي بدبي .وي�أتي افتتاح امل�صنع �ضمن ر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة
و اهتمامها باال�ستدامة ك�أولوية ق�صوى باعتبارها ج��زءاً ال يتجز�أ من جهود
التنمية ويتم التعامل مع �إدارة النفايات مبنتهى الأهمية وهو ما دفع “دل�سكو”
�إىل زي��ادة ا�ستثماراتها يف التكنولوجيا
واالب�ت�ك��ار دع�م�اً منها لأج �ن��دة الدولة
لال�ستدامة وتنفيذاً ل�سيا�سة الإمارات
لالقت�صاد ال��دائ��ري 1302-1202
الرامية �إىل تعزيز اال�ستخدام الفعّال
ل �ل �م��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة م��ن خ�ل�ال تبني
�أ�ساليب وتقنيات اال�ستهالك والإنتاج
مبا ي�ضمن جودة حياة الأجيال احلالية
وامل�ستقبلية وت�ع��زي��ز ك�ف��اءة ا�ستهالك
املوارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وق � � ��ال دي �ف �ي ��د � �س �ت��وك �ت��ون الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “دل�سكو” تكمن
�أولويتنا بتبني دور رائ��د على امل�ستوى
ال��وط �ن��ي يف ت�ن�ف�ي��ذ ال �ب �ن �ي��ة التحتية
امل�ستدامة للم�ستقبل ونقوم بذلك ل�ضمان تطبيق قيمنا من خالل اال�ستثمار
واخل�ب�رة والتعليم يف �أف���ض��ل مم��ار��س��ات االقت�صاد ال��دائ��ري وم�شاريع �إعادة
التدوير وال نركز على حتقيق الأهداف التي تخدم �أعمالنا فح�سب بل ن�شجع
الآخرين �أي�ضاً على احلفاظ على مواردهم لأطول فرتة ممكنة وتبني نهج �إعادة
التدوير وابتكار منتجات جديدة عند انتهاء احلاجة �إىل املنتجات ال�سابقة.

« كهرباء ومياه دبي» ت�ستعر�ض يف من�صتها بالقمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع �أبرز م�شاريعها الرائدة

•• دبي-وام:

ت�ستعر�ض هيئة كهرباء ومياه دبي يف من�صتها امل�شاركة بالدورة الرابعة من القمة
العاملية لل�صناعة والت�صنيع �أب��رز م�شاريعها الرائدة عاملياً ومبادراتها الرقمية
املبتكرة وخدماتها الذكية املتطورة التي ت�سهم يف تعزيز اال�ستثمارات اخل�ضراء
و�ضمان م�ستقبل رق�م��ي �شامل وم���س�ت��دام .وق��ال م�ع��ايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي :ت�سعدنا امل�شاركة يف
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع بو�صفنا �أحد ال�شركاء امل�ؤ�س�سني للقمة مل�شاركة
خرباتنا يف توظيف تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة مثل الذكاء اال�صطناعي
واحلو�سبة ال�سحابية و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء لدعم اجل�ه��ود الهادفة �إىل احل��د من
انبعاثات الكربون وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة
حملياً وعاملياً وتقوية �أوا��ص��ر التعاون العاملي وال�شراكات بني خمتلف اجلهات
احلكومية واخلا�صة وتوظيف ال�سيا�سات احلكومية مبا ي�ساهم يف تطوير القطاع
ال�صناعي والتكنولوجي لدعم النمو االقت�صادي وحتقيق االزدهار العاملي .و�أ�ضاف
معاليه  :تويل الهيئة �أهمية بالغة لال�ستثمارات اخل�ضراء وحتقيق االقت�صاد
الأخ���ض��ر وت�سريع التحول الرقمي وتبني م�صادر الطاقة امل�ستدامة لتعزيز
ا�ستدامة وكفاءة الطاقة وتتمتع الهيئة ب�أداء مايل قوي مدعومة ب�أ�صول ت�صل
لنحو  200مليار درهم ،ولدينا ا�ستثمارات ب�أكرث من  86مليار درهم على مدى
� 5أعوام لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف الإمارة عرب ا�سرتاتيجية
وا�ضحة وخارطة طريق لتحويل دبي �إىل مركز للتميز يف التقنيات اجلديدة.

خالد بن حممد بن زايد يفتتح الدورة اخلام�سة ملهرجان فينتك �أبوظبي 2021
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي افتتح �سمو ال�شيخ خالد
ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي الدورة اخلام�سة
مل �ه��رج��ان “فينتك �أب��وظ �ب��ي ”2021
الذي يُنظمه �سوق �أبوظبي العاملي على
مدى يومني يف جزيرة املارية مب�شاركة
�أك�ثر من  250م�ستثم ًرا عامل ًيا ،و�أكرث
من  200متحدث دويل و� 100شركة
عاملية يف جمال التكنولوجيا املالية� ،إىل
ح��ان��ب ق ��ادة م��ال�ي�ين دول �ي�ين م��ن �أكرث
من  40دول��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أك�ثر من
 25000م�شارك عرب الإنرتنت.
وبعد مرا�سم تد�شني احل��دث الأب��رز يف
جم��ال التكنولوجيا امل��ال�ي��ة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،أجرى
� �س �م � ّوه ج��ول��ة ع �ل��ى خم �ت �ل��ف فعاليات
املهرجان واطلع على �أح��دث االبتكارات
التي ي�شهدها قطاع اخلدمات املالية.
وت�ست�ضيف ن�سخة ه��ذا ال�ع��ام فعاليات
ح���ض��وري��ة و�أخ � ��رى اف�ترا� �ض �ي��ة ،جتمع
نخبة من الرواد املبتكرين وامل�ستثمرين
وامل��دي��ري��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين والأكادمييني
واخلرباء يف القطاع املايل.
ك�م��ا ت�شهد ال�ن���س�خ��ة اخل��ام���س��ة عر�ض
ال �ع��دي��د م��ن امل �ن �ت��دي��ات اجل ��دي ��دة ،مبا
يف ذل� ��ك “منتدى املجل�س” ،ال ��ذي
يعقد جمموعة من احل ��وارات اخلا�صة
واملنتديات املخ�ص�صة للمدعوين فقط،
والتي تهدف �إىل تبادل الأفكار والآراء
ب�ين ق��ادة ق�ط��اع التكنولوجيا املالية يف

ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص م��ن جميع
�أن� �ح ��اء ال �ع��امل  .ك �م��ا ت���ش�م��ل فعاليات
امل �ه��رج��ان ج��ول��ة ال�ب�ح��ث ال�ع��امل�ي��ة التي
ت �� �ض��م م �ن �ت��دى �أب ��وظ� �ب ��ي لال�ستثمار
وحت � ��دي االب� �ت� �ك ��ار ل �ف �ي �ن �ت��ك �أبوظبي
و”فينتك .»100
وت �ع ��ر� ��ض �أج � �ن� ��دة “فينتك �أبوظبي
 ”2021ح �ل �ق��ات وج �ل �� �س��ات حوارية
وور�� � � � ��ش ع� �م ��ل ي �� �س �ت �� �ض �ي �ف �ه��ا خ �ب��راء
التكنولوجيا امل��ال�ي��ة ملناق�شة موا�ضيع
متنوعة �أبرزها الأمن املايل واال�ستثمار
وال�صريفة الرقمية وري��ادة الأع�م��ال يف
ق�ط��اع فينتك واال� �س �ت��دام��ة واحلوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة ال�شركات
وجم � ��االت � �س��وق ال �ت �ج��زئ��ة واالئتمان
واملدفوعات.
وخ�ل�ال امل �ه��رج��ان� ،أل �ق��ى ��س�ع��ادة �أحمد
ج��ا��س��م ال��زع��اب��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي ،كلمة افتتاحية
دعت جمتمع امل��ال والتكنولوجيا املالية
للتعاون وال�ع�م��ل م� ًع��ا ع��ن كثب يف دفع
ال� �ت� �ق ��دم ال� �ف ��اع ��ل و�إح � � � ��داث تغيريات
م�ستدامة و�إيجابية على القطاع املايل
بهدف خدمة الأجيال القادمة والعامل
كافة م�ؤكدا �أن امل�شهد املايل العاملي �سريع
التغري داعيا اجلمهور �إىل التعرف على
دور �أبوظبي يف تعزيز م�ستقبل القطاع
املايل.
و�أك��د �سعادته على �أن مهرجان فينتك
�أب��وظ�ب��ي ق��د �أ��ص�ب��ح �أح ��د �أه ��م من�صات
التكنولوجيا املالية العاملية الرئي�سية
ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت ق � ��ادة ال� �ع ��امل واجل� �ه ��ات
التنظيمية امل��ال �ي��ة وال �ب �ن��وك املركزية
و� �ص��ان �ع��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ات وامل�ستثمرين
وال�شركات النا�شئة يف جمال التكنولوجيا

م ًعا لتبادل املعرفة و�أف�ضل املمار�سات،
و�إطالق ابتكارات جديدة وتوفري فر�ص
قيمة للأعمال ت�سرع االبتكار والنمو يف
القطاع املايل الإلكرتوين.
و�أ�ضاف :بدورنا كمركز مايل دويل بارز
ووج�ه��ة مف�ضلة لتمكني الأع �م��ال ،لقد
جنحنا يف �سوق �أبوظبي العاملي يف �إن�شاء
بيئة عمل �شاملة ومبتكرة ومتكنا من
توفري العديد من فر�ص النمو الناجحة
وا�ستقطبنا �شركات التكنولوجيا املالية
ال�ع��امل�ي��ة �إىل ال��دول��ة و�أر��س�ي�ن��ا عالقات
التعاون �ضمن م�ب��ادرات عابرة للحدود
مب ��ا ي �ع��زز اق �ت �� �ص��اد �أك �ث��ر ديناميكية
وت �ق��د ًم��ا وا�� �س� �ت ��دام ��ة� ..أح � ��د املكونات
ال��رئ�ي���س�ي��ة مل���س�ت�ق�ب��ل ال �ت �م��وي��ل يرتكز
على البنية التحتية الرقمية واللوائح
التنظيمية الذكية واللذان �سي�سهمان يف
املرحلة اجلديدة من النمو للقطاع املايل
واالقت�صاد العاملي».
و�أك��د على �أن البنية التحتية الرقمية
وال �ل��وائ��ح ي �ت��واءم��ان ��س��وي�اً م���ش�يرا �إىل
�أن امل �خ �ت�ب�ر ال ��رق �م ��ي ي �ت �ي��ح للجهات
التنظيمية وال�شركات النا�شئة يف جمال
التكنولوجيا املالية وامل�ؤ�س�سات املالية
التعاون وامل�شاركة والعمل �سوياً لإيجاد
احل �ل��ول واال��س�ت�ف��ادة م��ن التكنولوجيا
ال��رق�م�ي��ة وذل ��ك حل��ل حت��دي��ات القطاع
املايل على �أر�ض الواقع.
و�أ��ض��اف �سعادة �أح�م��د جا�سم الزعابي:
“�إننا ن�خ�ط��ط �أي �� ً��ض��ا ل ��زي ��ادة جمتمع
املخترب الرقمي من � 90إىل  300كيان
بحلول �أواخر عام  .2022لبناء وت�سريع
اجل �ي ��ل ال� �ت ��ايل م ��ن احل� �ل ��ول املبتكرة
لالقت�صاد الرقمي يف امل�ستقبل” .و�أعلن
�أن �سوق �أبوظبي العاملي �سين�شر اليوم

تقري ًرا جديدًا يعر�ض بع�ض مبادراتنا
الرئي�سية والإجنازات يف جمال الإ�شراف
التكنولوجي مو�ضحا �أن تقرير �سوق
�أب��وظ �ب��ي ال �ع��امل��ي اجل ��دي ��د م �ت��اح الآن
لتقدمي ر�ؤى �شاملة حول كيفية حت�سني
التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الرقابة
التنظيمية والإ�شرافية يف �سوق �أبوظبي
العاملي.
وق ��ال�“ :إنني على يقني ب��أن�ن��ا جمي ًعا،
ن� ��رى ال �ت �م��وي��ل واالب� �ت� �ك ��ار والتنظيم
كعنا�صر متكني رئي�سية لالقت�صاد ككل.
و�إن القطاع املايل يعمل كمحفز �أ�سا�سي
يف دف��ع وت���س��ري��ع ال�ن�م��و ع�بر االقت�صاد
بكافة جوانبه».
ول �ت �ع��زي��ز ال �ق �ط��اع امل � ��ايل ،ي ��رى رئي�س
جمل�س �إدارة ��س��وق �أب��وظ�ب��ي العاملي �أن
ال�شركاء الرئي�سني ،مبا يف ذل��ك �صناع
ال�سيا�سات والبنوك املركزية واجلهات
التنظيمية ،ميكنهم العمل ب�شكل جماعي
ل�ت�ع��زي��ز االب �ت �ك��ار ال��رق �م��ي والأن�شطة
االقت�صادية عرب احلدود.
و�أك� ��د ��س�ع��ادة ال��زع��اب��ي ع�ل��ى م�س�ؤولية
�سوق �أبوظبي العاملي كجزء ال يتجز�أ من
البنية التحتية املالية لدولة الإمارات
العربية املتحدة و�أبوظبي حيث تتوافق
ج �ه��ودن��ا م ��ع خ �ط��ط ال ��دول ��ة لتحقيق
التنوع االقت�صادي وزي��ادة االزده��ار على
امل��دى ال�ط��وي��ل ،و�إن�ن��ا يف ��س��وق �أبوظبي
العاملي �سنوا�صل دورنا يف “ت�شجيع تبني
مبادئ التمويل امل�ستدام واال�ستثمارات
امل� ��� �س� ��ؤول ��ة ل �ل �ع �م��ل ك �م �ح �ف��ز لتعزيز
اال�ستقرار والنمو امل�ستدام القت�صاد دولة
الإم��ارات على مدى ال�سنوات اخلم�سني
املقبلة وما بعدها».
وقال انه بالتزامن مع اليوبيل الذهبي

الطموحة يف خمتلف املجاالت ،ال �سيما
ال�ط��اق��ة ،بعد م��رور �أك�ث�ر م��ن ع��ام على
�إب ��رام االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي لل�سالم بني
اجلانبني و الرامية �إىل تعزيز ال�سالم
و اال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
يف ظ��ل التفاهمات وال�شراكات النوعية
ال��داع �م��ة ل�ت��وج�ه��ات�ه�م��ا امل�ستقبلية” .
و�أك ��د �أن االت �ف��اق االب��راه�ي�م��ي �ساهم يف
خلق فر�صة واعدة لي�س لبلدينا فقط بل
ملنطقة ال�شرق الأو�سط برمتها.
ون ��وه �إىل �أن ر�ؤي� ��ة الإم� � ��ارات وا�ضحة
وتن�سجم مع مبادئ و�أه��داف اخلم�سني،
ع�بر م��وا��ص�ل��ة ال�ع�م��ل ال � ��د�ؤوب لتنفيذ
م�شاريع اخلم�سني التي �أطلقتها حكومة
دولة الإم��ارات من خالل �شراكات قادرة
على تعزيز م�ستقبل الطاقة مبا يتما�شى
م��ع �أه � ��داف م �ئ��وي��ة الإم � � ��ارات 2071
وتوجيهات القيادة الر�شيدة م��ؤك��دا �أن
مثل ه��ذه امل��ذك��رات وال�ل�ق��اءات الثنائية
ق � � ��ادرة ع �ل��ى ال �ن �ه��و���ض ب� �ه ��ذا القطاع
احليوي لدوره يف التنمية امل�ستدامة على
ال�صعيدين الوطني والدويل.
وق��ال معاليه� ”:إن مثل ه��ذه ال�شراكات

ت�ساهم يف ب�ل��ورة ال�ت�ح��ول نحو الطاقة
ال �ن �ظ �ي �ف��ة امل� �ت� �ج ��ددة ،وت ��دع ��م �صياغة
امل���ش��اري��ع وامل� �ب ��ادرات ال��داع �م��ة لتحقيق
اتفاق باري�س للتغري املناخي الذي تعترب
دول ��ة الإم � ��ارات م��ن �أوائ� ��ل ال ��دول التي
�صادقت عليه ،وت�ساهم يف فتح �آفاق رحبة
للنمو وال�ت�ط��ور �ضمن جهود الدولتني
يف ت �ن��وي��ع م��زي��ج ال �ط ��اق ��ة ،واالعتماد
على النظيفة منها ،ويف بناء املزيد من
ال���ش��راك��ات وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون لال�ستفادة
م��ن الفر�ص املرتبطة ب��ال��ري��ادة العاملية
للإمارات و�إ�سرائيل يف خمتلف املجاالت،
ال �سيما املرتبطة باالبتكار والتكنولوجيا
واال�� �س� �ت ��دام ��ة ذات االرت � �ب� ��اط بقطاع
الطاقة.
ووفقاً ملذكرة التفاهم التي وقعها ٌ
كل من
م�ع��ايل �سهيل امل��زروع��ي وم�ع��ايل كارين
الهارار بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من
اجل��ان �ب�ين ،ي�ت�ع��اون ال �ط��رف��ان يف تبادل
امل �ع �ل��وم��ات وامل �ع��رف��ة واخل �ب��رات ،وعقد
اج �ت �م��اع��ات رف �ي �ع��ة امل �� �س �ت��وى للتباحث
وال �ت �ف��اك��ر يف ال�ق���ض��اي��ا ذات االرتباط
ب �ت �خ��زي��ن ال �ط��اق��ة ،ال ��س�ي�م��ا النظيفة

منها ،والأمن ال�سيرباين املادي يف البنية
التحتية ،والطاقة الأح�ف��وري��ة؛ و�شبكة
الكهرباء وال�شبكة الذكية ،والهيدروجني،
وق�ضايا املياه ،و�سبل دعم �إ�سرتاتيجيات
الطاقة يف الإم��ارات و�إ�سرائيل ،وتفعيل
مذكرة التفاهم املربمة بني اجلانبني.
و ت �ت �� �ض �م��ن م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ال� �ت ��زام
الطرفني بالتنمية امل�ستدامة يف تنفيذ
�سيا�سات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا

ل��دول��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة يف
ن��وف �م�بر� ،أ�� �ص ��درت ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ل ��دول ��ة الإم � � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
ً
خمططا وطن ًيا متكام ً
ال للنمو امل�ستدام
“ ،مبادئ اخلم�سني”  ،لر�سم م�ستقبل
الدولة نحو حقبة اقت�صادية واجتماعية
جديدة و�شاملة .ورحب �سعادة الزعابي
ب �ـ � ، OurCrowdأك�ب�ر ��ش��رك��ة ر�أ� ��س
م� ��ال ا� �س �ت �ث �م��اري يف �إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ،ليتم
ت�أ�سي�سها يف �أب��وظ �ب��ي وال �ت��ي �أ�صبحت
�أول �شركة ا�ستثمار �إ�سرائيلية يف ر�أ�س
امل��ال يتم ترخي�صها م��ن �سوق �أبوظبي
ال �ع��امل��ي م���ش�يرا �إىل �أن � �س��وق �أبوظبي
ال�ع��امل��ي وهيئة تطوير و��س��ائ��ل الإعالم
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ال���س�ن�غ��اف��وري��ة ،وال�سلطة
ال�ن�ق��دي��ة يف ��س�ن�غ��اف��ورة �أجن � ��زوا �سوياً
�أول م�شروع جتريبي لتمويل التجارة
الرقمية و�أكد ب�أنه �سيكون هنالك املزيد
من ه��ذه امل�شاريع م�ستقب ً
ال ،وذل��ك مبا
ي�سرع عملية رقمنة متويل التجارة يف
�أبوظبي والدولة.
ب�ع��د ذل��ك نظمت جل�سة �ضمت معايل
حممد علي ال�شرفاء احل �م��ادي ،رئي�س
دائ��رة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي،
وك�ي�ف��ن �أول �ي��ري ،رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
�شركة �أو�شار�س لال�ستثمار حول “كيفية
اال�ستفادة مما تقدمه �أبوظبي” وما دفع
االبتكار والتقدم التكنولوجي لأبوظبي
�إ�ضافة �إىل حوار حول م�ستقبل اقت�صاد
الإنرتنت يف ال�شرق الأو�سط بني �سعادة
حممد علي را�شد العبار ،امل� ّؤ�س�س وع�ضو
جمل�س الإدارة املنتدب ل�شركة ’�إعمار
العقارية‘ ،وج��ون كولي�سون ،الرئي�س
وال���ش��ري��ك امل��ؤ��س����س ل�شركة املدفوعات
.Stripe

الإمارات و�إ�سرائيل توا�صالن تعزيز ال�شراكة لدعم م�ستقبل قطاع الطاقة

•• �أبوظبي -وام:

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س
املزروعي ،وزير الطاقة والبنية التحتية،
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة توا�صل
عملها امل���ش�ترك م��ع خمتلف الالعبني
ال��دول �ي�ي�ن يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ،ال �سيما
النظيفة منها ،لتطوير منوذجها كواحدة
من �أبرز الدول التي تقود اجلهود العاملية
يف ق�ط��اع ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،باعتبارها
ركيزة �أ�سا�سية لدعم البيئة امل�ستدامة.
ج� � ��اء ذل� � ��ك خ �ل ��ال ل � �ق� ��اء ب �ي��ن معايل
�سهيل امل��زروع��ي و معايل كارين الهارار
وزي ��رة الطاقة الإ�سرائيلية ،يف اجلناح
الإ��س��رائ�ي�ل��ي مب�ع��ر���ض �إك���س�ب��و ح�ي��ث مت
توقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة لتعميق
العالقات املرتبطة بقطاع الطاقة بني
البلدين حتت مظلة االتفاق الإبراهيمي
ل �ل �� �س�لام ،و�إط �ل��اق م �ب��اح �ث��ات �شراكات
ث �ن��ائ �ي��ة ت��دع��م م���س�ت�ه��دف��ات�ه�م��ا ب�ش�أن
م�ستقبل الطاقة النظيفة.
و ق��ال معاليه ”:حققت دولتا الإمارات
و�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ال� �ع ��دي ��د م ��ن الإجن� � � ��ازات

لدعم ال�شركات عرب برامج الإقرا�ض وال�ضمانات ومتويل امل�ستحقات

م ��ع م ��راع ��اة االع� �ت� �ب ��ارات االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية املتغرية مثل تغري
امل �ن��اخ ،وت�ع��زي��ز اال��س�ت�ث�م��ار وال �ت �ج��ارة يف
جم��ال الطاقة واخل��دم��ات وامل�ع��دات ذات
ال�صلة بالطاقة ،واحلر�ص على الأهمية
اال�سرتاتيجية لتطوير مناهج م�شرتكة
ع�ل��ى ال�صعيد ال ��دويل م��ن �أج ��ل تعزيز
فر�ص الو�صول �إىل الأ�سواق� ،إ�ضافة �إىل
التنمية امل�ستدامة ملوارد الطاقة.

اتفاقية تعاون بني م�صرف الإمارات للتنمية و�صندوق �أبوظبي للتنمية
•• دبي-الفجر:

و ّق��ع م�صرف الإم ��ارات للتنمية ،املعني
ب�ت�م�ك�ين �أج �ن ��دة ال�ت�ن��وي��ع االقت�صادي
وال �ت �ح��ول ال���ص�ن��اع��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون مع
��ص�ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتنمية ،ي��وف��ر من
خ�ل�ال� �ه ��ا امل� ��� �ص ��رف ح � �ل� ��و ًال متويلية
وم�صرفية مبتكرة و�ضمانات للقرو�ض
وب��رام��ج ل�ل�إق��را���ض امل �� �ش�ترك ل�صالح
امل�ستفيدين م��ن مت��وي�لات ال�صندوق
�ضمن جهوده الداعمة لتنويع االقت�صاد
يف �إم� � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي وع� �ل ��ى امل�ستوى
االحت��ادي ودع��م النمو امل�ستدام وتعزيز
ال�صادرات.
وو ّق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ك��ل م��ن �أح�م��د حممد
ال�ن�ق�ب��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
الإم��ارات للتنمية ،و�سعادة حممد �سيف
ال�سويدي ،مدير عام �صندوق �أبوظبي
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة .وت �ت �م��ا� �ش��ى االت �ف��اق �ي��ة مع
الأه��داف امل�شرتكة للجانبني ،وخا�صة
ت��وف�ير ال �ت �م��وي��ل واحل� �ل ��ول امل�صرفية
املبتكرة التي حتقق التنمية امل�ستدامة
لل�شركات الكبرية وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة مبا يدعم �أه��داف االقت�صاد
الوطني.

وت�شمل جماالت التعاون وفقاً لالتفاقية،
ت�ب��ادل البيانات املتاحة ب�ين الطرفني،
�إىل ج��ان��ب ال �ع �م��ل ع �ل��ى و� �ض��ع خطة
لإي �ج��اد ف��ر���ص متويلية للم�ستفيدين
من متويالت �صندوق �أبوظبي للتنمية
من خالل متويالت م�شرتكة ومتويالت
مل�شاريع كبرية ،بالإ�ضافة �إىل التعاون
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج � �ض �م��ان القرو�ض
والإق��را���ض امل�شرتك اخلا�ص ب�صندوق
�أبوظبي للتنمية وزي��ادة تطبيق من�صة
متويل امل�ستحقات اخلا�صة بامل�صرف.
كما �سيتعاون م�صرف الإمارات للتنمية
و�صندوق �أبوظبي للتنمية يف املجاالت

ذات امل�صالح امل�شرتكة مثل ريادة الأعمال
املحلية والتنمية االقت�صادية والتعاون
امل�ج�ت�م�ع��ي ،م��ع ب�ح��ث �إم �ك��ان �ي��ة تقدمي
امل�صرف متويالت جلهات تعمل يف جمال
ال�صناعة �ضمن قائمة امل�ستفيدين من
متويالت �صندوق �أبوظبي للتنمية� ،إىل
جانب تطوير وتنفيذ برامج م�شرتكة
يف جم � ��االت ت �ط��وي��ر ري � � ��ادة الأع� �م ��ال
والتوعية وم�شاركة املعرفة ال�صناعية
م��ع فر�صة ال�تروي��ج ملنتجات وخدمات
كال الطرفني على املن�صة الإلكرتونية
للطرف الآخر.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال �أح �م��د حممد

ال�ن�ق�ب��ي ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
الإم ��ارات للتنمية“ :منذ ت�أ�سي�سه عام
 1971على يد املغفو ُر له ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه،
يحمل �صندوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية على
عاتقه مهمة �سامية لتمكني املجتمعات
ودع ��م ال�ت�ن�م�ي��ة ح ��ول ال �ع��امل ،وكذلك
ت�ع��زي��ز االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي وم�سريته
الناجحة ،ولهذا ف�إننا نعتز يف م�صرف
الإم� ��ارات للتنمية بتعزيز ال�ت�ع��اون مع
هذه امل�ؤ�س�سة الرائدة لتحقيق �أهدافنا
امل �� �ش�ت�رك��ة يف دع � ��م م �� �س�ي�رة التحول
وال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي ع �ل��ى م�ستوى
ال � ��دول � ��ة ».و�أ� � �ض� ��اف ال �ن �ق �ب��ي“ :لدى
�صندوق �أبوظبي للتنمية قائمة كبرية
من امل�ستفيدين من ال�شركات العاملة يف
خمتلف القطاعات ذات الأولوية �ضمن
ا�سرتاتيجية م�صرف الإمارات للتنمية،
وخ��ا� �ص��ة يف جم� ��االت ال�ب�ن�ي��ة التحتية
وال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة،
و�ست�ساعدنا االت�ف��اق�ي��ة ع�ل��ى الو�صول
املتبادل �إىل امل�ستفيدين من الطرفني
م��ن �أج ��ل دع��م �أه��داف �ه��م وم�ساعدتهم
على النمو من خ�لال برامج التمويل،
وكذلك عرب خطط التدريب والتطوير
وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة ال�صناعية .وب�صفتنا

امل�ح��رك امل��ايل ال�سرتاتيجية ’م�شروع
 300مليار‘ الذي ت�شرف على تنفيذه
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ف ��إن �ن��ا يف م �� �ص��رف الإم � � ��ارات للتنمية
معنيون بال�سعي �إىل الو�صول �إىل �أو�سع
ق��اع��دة ممكنة م��ن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،ونتطلع ملا �ستحمله الفرتة
املقبلة من �إجنازات م�شرتكة».
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة حم �م��د �سيف
ال�سويدي ،مدير عام �صندوق �أبوظبي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة�“ :سعداء ب�ت��وق�ي��ع اتفاقية
التعاون مع م�صرف الإم ��ارات للتنمية
وال��دخ��ول يف ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية مع
�إحدى م�ؤ�س�ساتنا الوطنية الرائدة التي
تعمل على توفري حلو ًال متويلية وبرامج
و�سنوحد جهودنا من
م�صرفية مبتكرة،
ّ
�أجل حتقيق امل�صالح الوطنية امل�شرتكة
ودع� ��م ال �� �ش��رك��ات ال �ك �ب�ي�رة وامل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة امل���س�ت�ف�ي��دة من
متويالت ال�صندوق مبا ي�ساهم يف رفد
االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي وحت�ق�ي��ق التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة ،مبا يتما�شى مع
التوجهات امل�ستقبلية الرامية �إىل تعزيز
ّ
م�ك��ان��ة ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة وتو�سيع
ن�ط��اق �أع�م��ال�ه��ا للو�صول �إىل الأ�سواق
العاملية».
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مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س الأعمال الدولية يف بنك «�أوف �أمريكا»
“�أوف �أمريكا” مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز
ع��امل��ي ل �ل �م��ال والأع � �م� ��ال ع �ل��ى م���س�ت��وى املنطقة
والعامل ،م�شريا �إىل ما تقدمه الدولة للم�ستثمرين
ورواد الأعمال من مزايا ،بداية من البنية التحتية
واللوج�ستية املتطورة ،والإط��ار الت�شريعي املرن،
�إىل جانب �سوق واع��د ي�ضم جمموعة كبرية من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية العاملية.
و�أ�� �ش ��اد ب��امل �ب��ادرات الأخ �ي��رة ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا دبي
و�إدراجها ل�شركات حكومية و�شبه حكومية يف �سوق
دب��ي امل��ايل والأث ��ر الإي�ج��اب��ي ل�ه��ذه اخل�ط��وة على
حتفيز وت�ي�رة النمو االق�ت���ص��ادي وحتقيق املزيد
من الإجن��ازات والنجاحات التي تر�سخ مكانة دبي
الرائدة كواحدة من �أهم �أ�سواق املال والأعمال يف
العامل.
ح�ضر ال�ل�ق��اء م�ع��ايل حممد ب��ن ه��ادي احل�سيني
وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية و�سعادة عي�سى كاظم،
حمافظ مركز دبي املايل العاملي.

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير املالية �أم�س برينارد مين�ساه رئي�س الأعمال
الدولية يف بنك “�أوف �أمريكا” مبركز دبي املايل
العاملي.
تناول اللقاء الفر�ص اال�ستثمارية ال��واع��دة التي
يوفرها القطاع امل�صريف الإماراتي للبنوك العاملية،
وحر�ص امل�ستثمرين من خمتلف دول العامل على
اال�ستفادة من البيئة املثالية اجلاذبة لال�ستثمارات
بعدما جنحت دولة الإمارات يف التحول �إىل مركز
ج��ذب رئي�سي للم�ستثمرين وال�ب�ن��وك واملحافظ
اال�ستثمارية الن�شطة يف �سوق ر�أ���س امل��ال العاملي،
والباحثني عن فر�ص ا�ستثمارية جمدية يف �سوق
م�ستقرة ،وقطاع م�صريف قوي وموثوق.
م��ن جانبه� ،أك��د رئي�س الأع �م��ال ال��دول�ي��ة يف بنك

انطالق «�أ�سبوع �أبوظبي27

بهدف تقدمي خدمات وت�سهيالت ل�صاحبات امل�شاريع ورائدات الأعمال

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة
•• عجمان-الفجر:

وقع جمل�س �سيدات �أعمال عجمان التابع
لغرفة جت��ارة و�صناعة عجمان ،اتفاقية
ت�ع��اون م��ع دائ ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
يف حكومة ال�شارقة ،وذل��ك بهدف تعزيز
ال�شراكة بني اجلانبني لتقدمي خدمات
ن��وع �ي��ة ل �� �ص��اح �ب��ات امل �� �ش��اري��ع ورائ � ��دات
الأع �م��ال ،وت �ب��ادل اخل�ب�رات يف املجاالت
امل�شرتكة.
ووق��ع االتفاقية كل من �سعادة الدكتورة
�آم �ن��ة خ�ل�ي�ف��ة �آل ع �ل��ي ،رئ�ي���س��ة جمل�س
��س�ي��دات �أع �م��ال ع�ج�م��ان ،ع�ضو جمل�س
�إدارة غ��رف��ة ع �ج �م��ان ،و� �س �ع��ادة عفاف
اب��راه�ي��م امل ��ري ،رئ�ي����س دائ ��رة اخلدمات
االجتماعية يف حكومة ال�شارقة.
و�أك � ��دت � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة خليفة
�آل ع �ل��ي ،ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال �� �ش��راك��ات التي
يربمها املجل�س مع خمتلف اجلهات من
القطاعني احلكومي واخلا�ص �سواء على
م�ستوى �إم ��ارة عجمان وك��ذل��ك اجلهات
املحلية واالحتادية يف الدولة ،مل�ساهمتها
يف تعزيز منظومة اخلدمات والت�سهيالت

التي يقدمها املجل�س لع�ضواته وجمتمع
الأع� �م ��ال ورواده ،الأم � ��ر ال� ��ذي ير�سخ
تناف�سية ال�ب�ي�ئ��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف �إم ��ارة
ع �ج �م��ان وي��و� �س��ع م���س��اه�م�ت�ه��ا يف تنمية
وت�ط��وي��ر االق�ت���ص��اد امل�ح�ل��ي ،مب��ا يواكب

ر�ؤي��ة قيادتنا الر�شيدة لتمكني م�ساهمة
امل � ��ر�أة يف امل �ج��ال االق �ت �� �ص��ادي ،وحتقيق
تطلعات دولتنا للخم�سني القادمة.
و�أ�ضافت “ نعمل ب�شكل حثيث يف جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان على تنويع �شراكتنا

وتو�سيع دائرتها لتت�ضمن جميع جماالت
اخلدمات التي حتتاجها رائدات الأعمال
لتنمية م�شاريعهن و�سهولة ممار�ستهن
للأعمال يف �إمارة عجمان».
ومبوجب االتفاقية �سيتعاون اجلانبان يف

خالل اجلل�سة االفتتاحية لفعاليات اليوم الثاين

عدة جماالت ت�شمل التن�سيق امل�شرتك يف
امل�شاريع واملبادرات ذات ال�صلة ب�صاحبات
امل�شاريع ،وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمترات،
واالج�ت�م��اع��ات ،وال �ن��دوات وور� ��ش العمل
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ب��ال �ط��رف�ي�ن وامل� �ع ��ار� ��ض
اخل��ارج�ي��ة� .إىل جانب البحث والتعاون
على و�ضع اخلطط الرتويجية وا�ستثمار
قنوات التوا�صل االجتماعي للإعالن عن
برامج اجلانبني.
كما �سيعمل الطرفني من خالل االتفاقية
على اال�ستفادة م��ن ال�برام��ج التدريبية
وور�� ��ش ال�ع�م��ل والأن �� �ش �ط��ة والفعاليات
وامل � ��ؤمت� ��رات ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا ك��ل منهما،
و�إيجاد جماالت جديدة تخدم اجلميع.
وعلى هام�ش توقيع االتفاقية ق��ام وفد
دائ� ��رة اخل ��دم ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة برئا�سة
� �س �ع��ادة ع �ف��اف اب��راه �ي��م امل � ��ري ،بجولة
تفقدية مل��رك��ز ع�ج�م��ان ل��ري��ادة االعمال
واالطالع على املعر�ض الدائم ،وما يوفره
امل��رك��ز م��ن من�صة ت�سويقية م�ستدامة
ل��رواد ورائ��دات الأعمال ودوره يف توفري
املقومات والت�سهيالت التناف�سية للقطاع
االقت�صادي ككل.

«ال�شارقة لريادة الأعمال ّ »2021
ي�سلط ال�ضوء على دور وت�أثري قادة الأعمال يف ظل الأزمات

•• ال�شارقة-الفجر:

ان �ط �ل �ق��ت ف �ع��ال �ي��ات ال �ي ��وم ال �ث ��اين من
م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة ل ��ري ��ادة الأع� �م ��ال
 ،2021بجل�سة نقا�شية حت��ت عنوان
“احلقائق غ�ي�ر امل��رئ �ي��ة ح ��ول كونك
رئي�ساً تنفيذياً رائعاً” ،ا�ست�ضافت ك ً
ال
م��ن ن�سرين �شقري الرئي�س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة “يوك�س ن�ي�ت��ا بورتيه” يف
ال�شرق الأو�سط ،و�أمري فرحة ،م�ؤ�س�س
�شركة “�سي �أو تي يو فينت�شر” ،وحممد
ب� �ل ��وط ،م ��ؤ� �س ����س � �ش��رك��ة “كيتوبي”،
و�أدارت � �ه� ��ا ف��ري��دة ال �ع �ج �م��ي ،ال�شريك
امل ��ؤ� �س ����س ل �� �ش��رك��ة “كيما” ،وتطرق
امل �� �ش ��ارك ��ون �إىل ك �ي �ف �ي��ة وق� � ��درة ق ��ادة
الأعمال على الت�ص ّرف يف ظل الأزمات،
وذلك يف �أعقاب �أزمة كوفيد ،19-و�أهم
ما مي ّيز جتارب ه�ؤالء القادة.
وقالت ن�سرين �شقري“ :خالل املرحلة
املا�ضية وحتديداً مرحلة تف�شي جائحة
كوفيد ،19-كان االهتمام الأب��رز لديّ
كمدير ورئي�س تنفيذي هو كيفية �إدارة
ال �ف��ري��ق يف ظ��ل االج� � ��راءات ال �ت��ي من ّر
ب �ه��ا ،وال �ت �ب �ع��ات ال �ت��ي ن��واج�ه�ه��ا ب�سبب
الأزم � ��ة ،وذل ��ك لأن �ن��ا مل ن�ك��ن ن�ع�ل��م ما
ال��ذي �سيحدث بعد ،و�إىل �أي��ن �سن�صل

يف ظل هذه الأزمة غري امل�سبوقة ،فقمنا
بتوجيه تركيزنا نحو ا�ستمرارية عملنا،
وتقليل الآثار املرتتبة قدر الإمكان».
و�أ�� �ض ��اف ��ت�“ :شعرت خ�ل��ال امل ��راح ��ل
الأ� �ش��د م��ن اجل��ائ �ح��ة �أن ال�ت�ع��ام��ل مع
الأزم� ��ة ي�ح�ت��اج ل�ل�ه��دوء وامل ��رون ��ة ،و�أن
ن�سهم يف ب��ث روح الطم�أنينة والأم ��ان
يف قلوب ونفو�س املوظفني ،فنحن �أمام

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
اعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
يف الدعوى  2021/169جتاري كلي

بناء على طلب مدعي � /إبراهيم �سعيد �سليمان النقبي اجلن�سية  /الإمارات العربية املتحدة
اىل مدعى عليه  /ال�سيد �سليمان على عبدالعزيز اجلن�سية  /م�صر
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة
 09:00من يوم االثنني املوافق  29-11-2021لالجابة علي الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و
دفوع  ,و يف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�أن املحكمة �ستبا�شر الدعوى
غيابيا طالبا فيها� -:أوال  :قبول قيد الدعوى وحتديد �أق��رب جل�سة ممكلة لنظرها و�إع�لان املدعى عليه
بها .ثانياً � :إل��زام املدعى عليه مبحو و�شطب املدعي من الرخ�صة التجارية رقم  22838ونقل ملكية
الرخ�صة التجارية رقم  22838وامل�سماة (�أ�صايل للإن�شاء والتعمري ���ش.ذ.م.م) ب�إ�سمه وذل��ك مبوجب
توقيعه على منوذج امل�ستفيد احلقيقي بتاريخ � 2021/6/16إ�ستناداً لقرار جمل�س الوزراء رقم  58ل�سنة
 2020يف �ش�أن تنظيم �إجراءات امل�ستفيد احلقيقي .ثالثا � :إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
املالحظات  :الإمارات  /را�س اخلمية /اخلران  -ر�أ�س اخليمة
مدير دعوى
باهر حممد حلمي عابدين

حالة غري م�سبوقة من فقد الوظائف،
وتقليل الرواتب وغريها ،وهو ما يجعل
املوظف يف و�ضع �صعب بكل ت�أكيد ،فكان
ال ب ّد من االهتمام باملوظفني».
نظام �صديق للموظف يف وقت الأزمات
وتابعت �شقري“ :قمنا كردة فعل �أوىل يف
تلك املرحلة ب�إن�شاء نظام “ال�صديق”

للتوا�صل مع املوظفني ،وكانت ت�أثرياته
ع�ظ�ي�م��ة ج � ��داً ع �ل��ى ن �ف��و���س املوظفني
واملدراء على ح ّد �سواء .ال�صحة النف�سية
يف ظل بيئة العمل مهمة ج��داً ،فالأمر
يتعلق مب ��دى ال���ص�لاب��ة وامل �ت��ان��ة التي
يتمتع ب�ه��ا ال�ق��ائ��د� ،إىل ج��ان��ب �أ�سلوب
ال �ت �ع��ام��ل الأم� �ث ��ل ،ف �م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن
ت�ك��ون ل��دي��ه اهتماماته اخل��ا��ص��ة �سواء

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9430

املنذر  :موفق غالب �صادق � -سوري اجلن�سية
املنذر اليه  :دايرك�شن كرييتف ملعدات االطفاء � -ش ذ م م
ينذر املنذر املنذر اليه بت�سديد مبلغ وقدره (� )6250ستة الف ومئتان وخم�سون درهم والقيمة
االيجارية املرتتبة عليه وينذره بتغيري عقد االيجار وبت�سديد القيمة االيجارية املرتبة عليه
عن ال�سنة االيجارية احلالية نقدا او �شيكات مع املالك اجلديد  ،وذلك خالل مدة اق�صاها 30
يـوم من تاريخ الن�شر �أو اخالء العني امل�ؤجرة خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليها
مـع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر �أو تلف وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء واالت�صـاالت
عن مدة �شغله للعني وما ي�ستجد من قيمة ايجارية  ،و�إال �سي�ضطر املنذر ا�سـفـا الـى الإجراءات
القانونية والق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر (وفق ن�ص املادة  /٢٥البند رقـم  - 1ف �أ من
القانون رقم  33لعام  ،2008مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر  ،مع حتميـل املنذر اليه
كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ع �م��ل �أو ال ،ول �ك��ن على
ال�صعيد ال�شخ�صي ع�ن��دم��ا �أدخ ��ل �إىل
املكتب� ،أترك خلفي كل �أح��داث الأم�س،
حتى ال ت�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على �أ�سلوبي
وت�ع��ام�ل��ي ،وب��ال �ت��ايل ن�ستطيع تخطي
التحديات املختلفة ��س��وي�اً ،وق��د �أ�سهم
هذا املبد�أ فع ً
ال يف تعزيز التطور والنمو
ب�شكل �أكرب».
من جهته �أكد حممد بلوط �أن ال�سنوات
املا�ضية كانت فكرة التوظيف لديه تقوم
فقط على �أن املوظف يجب �أن يلعب دوراً
يف حتقيق التطور وال�ف��وز يف �أي �سباق
تخو�ضه ال�شركة.
وق� � ��ال“ :بغ�ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن امل�شاعر
والأزم � ��ات ال�ت��ي ق��د مت � ّر ب�ه��ا الأعمال،
ولكن خالل مرحلة كوفيد� ،19-أدركنا
�أن��ه ينق�صنا التعاطف والت�ضامن ،لذا،
قمت بتغيري نظام القيادة اخلا�ص بي،
بطريقة ت�سهم يف تعزيز التعاطف يف
بيئة العمل ،وبات هديف الأول �أن �أمتتع
بالقدرة على التنفيذ والت�صرف ب�شكل
�سريع ،و�أ�صبحت �أركز على توظيف من
هو �أذكى مني ،للح�صول على نتائج �أكرث
فاعلية .وبالتايل ف�إنّ ا�ستقطاب املواهب
املبدعة هو الأ�سا�س ،فهي من �ستحقق
التغيري يف الوقت والزمان املنا�سبني».

United Arab Emirates
Ministry of Justice

للزراعة والأمن الغذائي »2021

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية  ...افتتحت معايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزيرة
التغري املناخي والبيئة �أم�س ر�سميا الن�سخة الأوىل من “�أ�سبوع �أبوظبي
للزراعة والأم ��ن الغذائي” يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض .وعربت
معاليها عن �سعادتها بالتواجد يف الدورة الأوىل لـ “�أ�سبوع �أبوظبي للزراعة
والأم��ن الغذائي” متوجهة بال�شكر والتقدير �إىل هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية على جهودها املتميزة يف دع��م وتعزيز ق��درات القطاع
الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي .وقالت معاليها يف كلمتها “منذ �أ�سبوع اختتم
احلدث الأهم عاملياً حلماية كوكب الأر�ض  ..م�ؤمتر الأطراف للتغري املناخي
 COP26وركز امل�ؤمتر على جمموعة من املوا�ضيع التي ميكننا من خاللها
�ضمان �إيجاد م�ستقبل �أف�ضل لأجيالنا املقبلة» .و�أ�ضافت “ من �أهم ما ركز
عليه امل�ؤمتر �أهمية االبتكار يف نظمنا الغذائية والزراعية لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ومواكبة النمو املت�سارع للطلب على ال�غ��ذاء واحل��د من
التغري املناخي حيث تعترب النظم الغذائية امل�س�ؤول عن ثلث انبعاثات غازات
االحتبا�س احل��راري عاملياً الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي العمل عرب ا�سرتاتيجيات
فعالة لتعزيز قدرات انتاج الغذاء ب�شكل م�ستدام و�ضرورة التو�سع يف تبني نظم
ال��زراع��ة احلديثة وحتفيز القطاع اخلا�ص وجهات التمويل ورواد الأعمال
وبالأخ�ص فئة ال�شباب على اال�ستثمار يف هذه النظم احلديثة».

«براي�س ووترهاو�س كوبرز» جتدد �شراكتها
مع القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع

•• دبي-وام:

�أع �ل �ن��ت �أم ����س ك��ل م��ن “براي�س ووت��ره��او���س كوبر” ،ال���ش��رك��ة العاملية
ل�لا��س�ت���ش��ارات وال�ت��دق�ي��ق ،وال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة والت�صنيع متديد
�شراكتهما بهدف تعزيز دور التقنيات املتقدمة يف �صياغة م�ستقبل العمل
وت�سريع عملية التحول الرقمي يف القطاع ال�صناعي .تهدف ال�شراكة �إىل
توظيف اخلربة التي تتمتع بها القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع يف الريادة
الفكرية ،وت�ف��وق اخل��دم��ات اال�ست�شارية التي تتميز بها �شركة “براي�س
ووت��ره��او���س كوبر” ،لتعزيز ال��دور ال��ذي ميكن �أن يلعبه توظيف الذكاء
اال�صطناعي والروبوتات يف تطوير �سال�سل التوريد �أكرث �أمنا وا�ستدامة،
وتعزيز الإنتاجية ال�صناعية ،وخف�ض تكاليف الت�شغيل ،وتعزيز التوا�صل
بني الب�شر والآالت يف �أماكن العمل ،وتعزيز ا�ستدامة القطاع ال�صناعي.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 24/ 11/ 2021 Issue No : 13400
Publication notice
)(8669/2021
Warner/Khamis Ahmed Al-Khalaf - Syrian national, as the owner of the Sahara Establishment for
Hydrocarbons.
By power of attorney/Salama Mohamed Abdullah Mohamed Shaarawy - Egyptian nationality as a
representative of the lawyer / Kifah Mohamed Nasser Al-Shahsi Al-Zaabi under power of attorney
No./ SH20160413D24690 issued by the notary public in Sharjah on 7/14/2019 in her capacity as a
representative of Mr. Khamis Ahmed Al-Khalaf - Syrian Nationality under power of attorney No.
AJ20151215A66342 issued by the notary public in Ajman on 12/15/2015
Against
First Warnee Bevergulf Contracting LLC - Emirate of Dubai - Deira Al Qusais Industrial 3rd - Tel:
97143521225-Fax: 97143524224 - PO Box 31835 Makani No. 3829898928
Second Warnee/Rajesh Kumarrishna - Indian national - Emirate of Dubai - Deira Al Qusais Industrial
3rd - Tel: 97143521225 - Fax: 97143524224 - PO Box 31835 Makani No. 3829898928
Subject
)Judicial Notice No. (219161/1/2021
As the warner warns them in accordance with the provisions of Articles (63, 62, 65, 64) of Cabinet
Resolution No. 57 of 2018 and its amendments regarding the regulations of the Federal Civil Procedures
)amounting to 144,480 dirhams (one hundred and forty-four thousand four hundred and eighty dirhams
Law No. 11 of 1992 and its amendments. The necessity of fulfilling the amount subject of the error
and the legal interest in the amount of 12% from the date of the warning until full payment, within a
maximum period of five days from the date of publishing this warning, and all fees and expenses to
collect the amount subject of the warning
Public Notary

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 24/ 11/ 2021 Issue No : 13400

Date 24/ 11/ 2021 Issue No : 13400

UAQ Federal Court of Appeal Court
Case Management Office
Notification of Publication in Both Arabic and English
In Appeal Case No: 2021/117 (Commercial) Umm Al Quwain
To/ Blackrock Consulting Middle East FZE
We inform you that the appeal submitted by / Bcool FZC
Against
The Appellees/ Blackrock Consulting Middle East FZE
Concerning the Judgment Issued in Case No. 354/221 (Commercial) It was
decided to refer the appeal to the court for a session on Sunday 5/12/201 at 9:30
UAQ Federal Court of Appeal before the court. Therefore, you are obligated to
attend or send your legal representative to present what you have, and in the event
of your absence, the court will proceed with the appeal in accordance with the
provisions of the law
Issued under my signature on : 23/11/2021
Head of the lawsuit management office
Omar Majed Rashed Majed

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/640- Real Estate Execution
Heard in Fourth Execution Tribunal No. 186
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 596/2020, by paying the
execution amount of (AED 475,352,2), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
1- Suzan Maan Abdul Razaq Al Awsi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of 475352.00 dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Hesa Mohammed Albloushi
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008384مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008717مدين (جزئي)

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9336

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالتكليف بالوفاء وال�سداد بالن�شر
()201/9454

�إىل املدعي عليه  :حممد جواد ناظر ح�سنی  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل
بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه /حممد جواد ناظر ح�سنی -باك�ستاين اجلن�سية  ،تطالب
فيها بالتايل  -:اوال  -:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن املدعى عليه.
ثانيا ً � :إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )20430.71ع�شرون �ألفا ً و�أربعمائة وثالثون درهم و  71فل�س
 ،والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
ثالثا  :الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

�إىل املدعى عليه  :جا�سم حممد ح�سنی  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اجلرينة �شارع
 114منزل رقم  13هاتف رقم 0506804270
نعلمكم �أن املدعي حممد ح�سني حميدة يو�سف  -م�صري اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي
� -1إلزام املدعى عليه مببلغ وقدره  20,000درهم
� -2إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
ل��ذل��ك �أن��ت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/30أم ��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى حمكمة
ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنية  -مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى ) �شخ�صيا”
�أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أي��ام من تاريخ الن�شر وذل��ك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

املنذره  /م�ؤ�س�سه بالل التجارية ملالكها خليل �سامل اجلبور
املنذر �إليه  /عبدالعزیز �شیمباییل
مبوجب هذا الإن��ذار تنذر املنذره املنذر �إليه ب�سداد مبلغ املديونية املرت�صدة بذمتك والثابته
مبوجب ال�شيكات الأربعة �أرقام  000176 ، 000144 ، 000048 ،000096امل�سحوبه
على م�صرف عجمان ،والبالغ �إج�م��ايل ق��دره��ا ( 625,773,29دره��م) (�ستمائه وخم�س
وع�شرون �ألفا و�سبعمائه وثالث و�سبعون درهما وت�سع وع�شرون فل�ساً) ومبلغ  50,000درهم
تعوي�ضاً عن ما �أ�صاب املنذرة من �أ�ضرار بالإ�ضافه �إىل  %5من تاريخ �إ�ستحقاق �أخ��ر �شيك
بتاريخ  ، 2021/5/13وذل��ك يف موعد غايته خم�سه �أي��ام �إعتباراً من تاريخ �إعالنك بهذا
الإن��ذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل �إتخاذ كافة الإج��راءات القانونية قبلك وفقاً لأحكام القانون .وهذا
مع حفظ كافه حقوق املنذره الأخرى،،،
الكاتب العدل

املنذر  /ال�سيد  /ا�س ام ا�س دي للتجارة العامه �ش ذ م م  -بوكالة املحاميه � /شيخه احمد
�ضد  /املنذر اليها الأويل  /مهدي نا�صر للإدارة الت�سويقيه (جمهول حمل الإقامة)
املنذر اليها الثاين  /مهدي نا�صر جزائري اجلن�سيه (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن بالن�شر
ب �ن��اء ع�ل�ي��ه  ،ت �ن��ذر امل �ن��ذره ك�ل�ا م��ن امل �ن��ذر ال�ي�ه�م��ا االويل وال �ث��اين ب� � ��أداء م�ب�ل��غ وق ��دره
 142,000.00درهم (مائة واثنني واربعون الف درهم) للمنذره وذلك يف خالل خم�سه
�أيام من تاريخ هذا الإنذار واال �سن�ضطر املنذره ايل اتخاذ كافه الإجراءات القانونية �ضدكم
مع حتميلكم كافة امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماه من تاريخ اال�ستحقاق والتعوي�ض
عما �أ�صابها من �ضرر نتيجه التاخري يف ال�سداد

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل
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�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

املخطـر /حممد احمد الرفاعي – �سوري اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784197236108250
العنـوان  /ال�شارقة  -الطليعة  -هاتف رقم 0556890908 /
املخطر �إليه  /جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء ذ م م وميثلها حممد ماجد �شاكو�ش � -سوري اجلن�سية
العنـوان /ال�شارقة – املجاز – �شارع الكورني�ش مكتب رقم  1902طابق رقم  19ملك �شركة البطحاء للعقارات
 هاتف رقم 0506286599 /املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  20,000درهم (ع�شرون الف درهم)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  31866درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه
بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل:
ال�شيك رقم 005279مببلغ  10000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/01وامل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
و�شيك رقم  005282مببلغ  10000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/26وامل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
و�شيك رقم  005278مببلغ  11866درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/09/25وامل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك

يف الدعوى رقم ( )2021/3239جتاري جزئي
املدعي عليه الثالث  :او�ستني باول انتوين
املدعي عليه الرابع  :مانيام نايكام بيالي
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف بالدعوى املقامة �ضدكم من املدعي  :بنك
�أبوظبي التجاري (بنك الإحتاد الوطني �سابقا)  ،وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30يف متام ال�ساعة
� 10.00صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت
تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم
( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم
عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

اخلبري امل�صريف
حممد ح�سن املرزوقي

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002548مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :زهاد العامل عبداملنان �شودغر
الزاهد للعقارات  -ذ م م  -ل�صاحبها  /زهاد العامل عبداملنان �شودغر
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ا�سماعيل غنى �شودري  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 211674.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9427

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9339

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9340

املنـذران  -1 :حممد عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن باقر.
� -2سیلفرواترز میتالز اند مینریالز م.د.م�.س.
املنذر اليه  :جون جوزيف ميجري.
املو�ضوع  /انذار عديل وتكليف قانوين برد �أ�صول ال�شيكات
ب�صفتنا وكالء قانونيني عن موكلينا (املنذران) فاننا ننذركم ونكلفكم ب�سرعة ردكم للمنذران لل�شيكات
�أرقام  050-030-029-017-037امل�سحوبني على بنك االمارات دبي الوطني وال�صادرة من ح�ساب
املنذرين واملوقعة من املنذر االول ،والتي كانت على �سبيل ال�ضمان ومل يتحقق ال�شرط ال��ذي من �أجله
مت حترير ال�شيكات امل��ذك��ورة ،ومنهلكم مدة �أق�صاها ( )5خم�سة اي��ام من تاريخ �إ�ستالمكم لهذا الإنذار،
ويف حال امتناعكم عن رد ا�صول ال�شيكات خالل الأج��ل املذكور ،فاننا �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة
االجراءات القانونية املنا�سبة يف مواجهتكم ال�سرتداد حقوق موكلينا ،والزامكم ق�ضائيا برد �أ�صول ال�شيكات
بالإ�ضافة �إىل الر�سوم الق�ضائية �أو �آية م�صاريف �أخرى يتكبدها املنذران يف هذا ال�صدد ،مع حفظ كافة
حقوق املنذرين الأخرى.

الكاتب العدل

�إجتماع خربة

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

رقم املعاملة MOJAU - 2021-0034850
�إخطار عديل بالوفاء

االمارات العربية املتحدة

رقم املحرر 2021/1/211/207211
املنذر  :امرجیت �سينغ دهری
املنذر �إليهم  -1:بيه تي ار لتجارة ال�ساعات �ش.ذ.م.م
 - 2دامبری �شادها  -هندي اجلن�سية ب�صفته املوقع على ال�شيك
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال  :املنذر �إليها هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال بيع التحف الفنية و جتارة العطور و جتارة ال�ساعات و
قطع غيارها و جتارة احللي من غري املعادن الثمينة و جتارة منتجات الكري�ستال وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها التجاري
بالرخ�صة التجارية رقم (� )748589صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية دبي.
ثانياً:
 -1بتاريخ  2017/5/13حرر املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر اليها االوىل لدى بنك االمارات دبي الوطني ل�صالح املنذر �شيك
رقم ( )000235مببلغ  175,000درهم (مئة و خم�سة و �سبعون الف درهما).
ثالثا  :ارتد ال�شيك دون �صرف لدى عر�ضه يف ميعاد ا�ستحقاقه ودون الوفاء بقيمته ب�سبب عدم كفاية الر�صيد
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتهم عن ال�شيك �سالفة الذكر و البالغ قيمته
 175,000درهم (مئة وخم�سة و�سبعون الف درهم) خالل خم�سة �أيام من تاریخ ت�سلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات
القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف .

الكاتب العدل

رقم املحرر 2021/1/207234
املنذر  :امرجیت �سینغ دهری
املنذر �إليه  :دامبري �شادها  -هندي اجلن�سية

املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال :
 -1بتاريخ  2017-05-16حرر املنذر اليه من ح�سابه لدى بنك االم��ارات دبي الوطني ل�صالح املنذر �شيك رقم
( )000023مببلغ  1,060,000درهم (مليون و�ستون الف درهما)
 -2بتاريخ  2017/5/13ح��رر امل�ن��ذر اليه م��ن ح�سابه ل��دى بنك االم ��ارات دب��ي الوطني ل�صالح امل�ن��ذر �شيك رقم
( )000024مببلغ  2,500,000درهم (مليونان وخم�سمائة الف درهما).
ثالثاً  :ارتد ال�شيكات دون �صرف لدى عر�ضها يف ميعاد ا�ستحقاقها ودون الوفاء بقيمتها ب�سبب عدم كفاية الر�صيد.
عليه  ،ف�إن املنذر يوجه هذا الإن��ذار لتكليف املنذر اليه بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمته عن ال�شيكات �سالفة الذكر والبالغ
جمموع قیمتها درهم ( 3,560,000ثالثة ماليني و خم�سمائة و �ستون الف درهما) خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمهم
لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد /حممد احمد عبداهلل حممد عبدالرحمن ,اجلن�سية  :االمارات,
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيدة  /امنه خليل ح�سن
حممد – اجلن�سية :االمارات ,وترغب ال�سيدة /فاطمه عبداهلل عبدالرحمن احمد ,اجلن�سية :
الكويت ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيدة  /امنـه خليـل ح�سن
حممد – اجلن�سية :االمارات بالرخ�صة امل�سماه (ور�شة العميد ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست بـ�أمـارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )540793ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :ا�شرف جيدميول ایل ابراهیم ادور موىل  -اجلن�سية:
الهند ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :
عبدالواحد خان عبداملتنی خان  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم �سرحد)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )212856ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :را�شـد �سـامل حممد را�شـد ال�صـريدي  -اجلن�سية :االمارات ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيد :حمـد حممد �سامل
الكى احلمودي – اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماه (طريق الإحرتاف ل�صيانة ال�سيارات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )774893ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /خليل ابراهيم عقيل العبدول العو�ضي  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(ال�شعلة لتجارة اجهزة االنذار و املراقبة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة جتارية رقم (� ،)778797إىل ال�سيد  /خلفان عبيد خلفان على اللحف ـ اجلن�سية
االمارات  ،تعديالت اخرى  :اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

املخطر :حممد هارون الر�شيد حممد عبدالرحمن اجلن�سية بنغالدي�ش
يحمل بطاقة هوية رقم 784199282750217
املخطر �إليه  :جمعه �سامل على حممد الكعبي � -إماراتي اجلن�سية
يحمل بطاقة هوية رقم 784198031696879
العنوان  :الفجرية الف�صيل فيال رقم  18/34بالقرب من النادي امل�صري -هاتف رقم 971505455563
حيث �أن املخطر اليه هو وكيل خدمات الرخ�صة امل�سماة (طريق ال�سهول للطباعة وت�صوير امل�ستندات) والكائنة
بال�شارقة واملرخ�صة حتت رقم ()740361
 وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالرد على املخطر ومتغيب عن الرخ�صة وعن متابعة م�صاحلها منذ مدة طويلة ،مما ت�سبب يف تعطيل م�صالح الرخ�صة وم�صالح املخطر املتعلقة بها  ،واحلق باملخطر ال�ضرر البالغ ،
 وحيث ان املخطر يرغب يف �إخراج وكيل خدمات الرخ�صة مع �إ�ستمرارها �سارية با�سم املخطر وحيث �أن املخطر اليه ال ي�ستجيب للمطالبات الودية ،واالقامة منتهية منذ تاريخ  2019/02/15وايل تاريخهلذلك  ،نخطركم عن طريق الكاتب العدل برغبتي بعزل وكيل اخلدمات خالل ثالثة �أيام فقط من تاريخ ا�ستالمك
هذا االخطار ويف حالة الرف�ض ف�أنني �س�أ�ضطر �آ�سفا التخاذ االجراءات القانونية مع حتملك كافة الر�سوم الق�ضائية
وامل�صاريف واتعاب املحاماة وكل ما يرتتب علي من خ�سائر،

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة �أم القيوين الإحتادية الإ�ستئنافية
مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعـالن بالن�شـر باللغتني العربية واالجنليزية
يف الدعوى اال�ستئنافية رقم ( 117/2021:جتاري) �أم القيوين

�إىل  /بال كروك كون�سلتنج میدل ای�ست م  .م .ح
نعلمكم ب�أن اال�ستئناف املقدم من� /شركة بي كول �ش م ح
�ضد  /امل�ست�أنف �ضدهم  /بالكروك كون�سلتنج میدل ایی�ست م م ح
ب�ش�أن احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ( 354/2021جتاري)
قد تقرر �إحالة اال�ستئناف للمحكمة جلل�سة يوم االحد املوافق  5/12/2021ال�ساعة 9:30
�صباحا مبقر حمكمة ام القيوين االحتادية اال�ستئنافية �أمام هيئة املحكمة لذا ف�أنتم مكلفون
باحل�ضور �أو ايفاد من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حال غيابكم قام املحكمة �ستبا�شر
نظر اال�ستئناف وفقاً لأحكام القانون
�صدر بتوقیعی يوم .23/11/2021 :
رئي�س مكتب ادارة الدعوى
عمر ماجد را�شد ماجد

الكاتب العدل

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

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

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

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � /سلطان عتيق مهدي عبداهلل ,اجلن�سية  :االمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %51وذلك اىل ال�سيد  /حممد اخالق حممد
اح�سان ,اجلن�سية :الهند بالرخ�صة امل�سماه (احلياة الذهبية للخياطة والتطريز) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )539716ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/حممد �سلطان خان ا�صل خان – اجلن�سية :باك�ستان – يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  )%100( -وذلك �إىل ال�سيد /روبیل ح�سنی حممد
هالل الدین احمد  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (الطوب الذهبي ملقاوالت النجارة
امل�سلحة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)737074تعديالت
�أخرى  :تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (الطوب الذهبي ملقاوالت النجارة امل�سلحة) �إىل (باب
املفرق ملقاوالت النجارة امل�سلحة) ،تغیری وكیل خدمات،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد�/صالح ابراهيم ح�سني امياين  -اجلن�سية :الإمارات
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد�/ساجلكانتي �شرما اجلن�سية  :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة الراعفة لكهرباء ال�سيارات)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)213191تعديالت
�أخرى  :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8669

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
�إعالن بالن�شر
()2021/8905

املنذر /خمي�س احمد اخللف � -سوري اجلن�سية ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة ال�صحراء للمحروقات بوكالة � /سالمه حممد عبداهلل حممد �شعراوي
 م�صري اجلن�سية ب�صفته وكيل عن املحامية  /كفاح حممد نا�صر ال�شح�صي الزعابي مبوجب وكالة رقمSH20190713D24690/�صادرة من كاتب العدل يف ال�شارقة بتاريخ  2019/7/14ب�صفتها وكيلة عن ال�سيد  /خمي�س احمد اخللف � -سوري اجلن�سية مبوجب وكالة
رقم � AJ20151215A66342صادرة من كاتب العدل يف عجمان بتاريخ 2015/12/15
�ضـد  /املنذر �إليها الأوىل  -بيفرجلف للمقاوالت �ش ذ م م � -إم��ارة دبي  -ديرة الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -هاتف  - + ٩٧١٤٣٥٢١٢٢٥فاك�س
� - + ٩٧١٤٣٥٢٤٢٢٤ص ب  31835رقم مكاين 3829898928
املنذر �إليه الثاين  /راجي�ش كوماركري�شنا  -هندي اجلن�سية � -إمارة دبي  -ديرة الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -هاتف  - + ٩٧١٤٣٥٢١٢٢٥فاك�س
� - + ٩٧١٤٣٥٢٤٢٢٤ص ب  31835رقم مكاين 3829898928
املو�ضوع
الإخطار العديل رقم حمرر ()2021/1/219161
حيث �أن املنذرة تنذر املنذر �إليهما عمال بن�صو�ص امل��واد ( )62،63،64،65من ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم  57ل�سنة  2018وتعديالته يف
�ش�أن الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية االحتادي رقم  11ل�سنة  1992وتعديالته ب�ضرورة الوفاء باملبلغ مو�ضوع الإخطار وقدره
 ١٤٤٤٨٠درهم (مائة واربعة واربعون الف وواربعمائة وثمانون درهما) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ الإنذار وحتى متام ال�سداد
وذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�ضوع
االنذار وكافة الر�سوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�ضوع االنذار

املنذرة � /شركة الكيبالت العاملية املحدودة ذم م INTERNATIONAL CABLE CROP.L.L.C
�إمارة ال�شارقة  -ال�صجعة ال�صناعية  -خلف �شارع االمارات  -ار�ض م�سورة ملك اناهيد طهما�سیان �سافارين موبايل  0505780444الربيد
الإليكرتوين  alkefahadvocates@gmail.comبوكالة� /سالمه حممد عبد اهلل حممد ب�صفته وكيل عن مديرتها � /أناهيد
طهما�سیان �سافاراين  -كندية اجلن�سية بوكالة رقم � 2017 /1 /219477صادرة من كاتب العدل يف دبي بتاريخ 10/10/2017
�ضد  )1( /املنذر �إليها االوىل  /راجي العاملية (�ش .ذ .م .م) RAJAY INTERNATIONAL LLC
دبي  -بر دبي  -برج خليفة  -مكتب رقم  2302ملك راكي�ش ديوان وراجيني ديوان جوال  0553412001هاتف  044251999فاك�س
 044251998مكاين  2606987878بريد اليكرتوين Dewan@rgsgulf.com
 )3املنذر �إليه الثاين  /راكي�ش دیوان ام ا�س دیوان هندي اجلن�سية RAKESH DEWAN
دبي بر دبي – برج خليفة  -مكتب رقم  2302ملك راكي�ش ديوان وراجيني ديوان جوال 0553412001
هاتف  044251999فاك�س  044251998رقم مكاين  2606987878بريد اليكرتوين Dewan@rgsgulf.com
املو�ضوع  -:اعالن بالن�شر يف الإخطار العديل رقم املحرر ()2021/1/ 224686
حيث �أن املنذرة تنذر املنذر �إليهما عمال بن�صو�ص املواد ( )64،65، 62،63من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة  2018وتعديالته يف �ش�أن
الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية االحتادي رقم  11ل�سنة  1992وتعديالته ب�ضرورة الوفاء باملبلغ مو�ضوع الإخطار مببلغ وقدره
 514800درهم (خم�سمائة واربعة ع�شر الف وثمامنائة درهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم
وامل�صروفات و �أتعاب املحاماة وذلك يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار مع حفظ حق املنذرة يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
للمطالبة باملبلغ مو�ضوع االنذار وكافة الر�سوم وامل�صاريف لتح�صيل املبلغ مو�ضوع االنذار

الكاتب العدل

اخلبري الهند�سي
حممد ناظم ا�سرب 050-4167395

�إخطار عديل بعزل الوكيل
برقم املحرر 2021/0030768

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

رقم املعاملة MOJAU - 2021-0034689
تنازل /بيع

�إىل املدعى عليها الأوىل /رويف توين تاورز ليمتد ،
واملدعى عليها الثانية  /رويف للعقارات �ش ذ م م .
مبا ان املدعي  /ح�سن �أحمد حممد ح�سن الأغ�بري قد �أقام الدعوى املذكورة
�أع�ل�اه ،ومب��ا �أن املحكمة قد انتدبتنا خبرياً يف ه��ذه ال��دع��وى  ،ومب��ا �أن��ه تعذر
علينا ابالغكم عن اجراءات اخلربة بكل و�سائل االت�صال املتاحة  ،ف�إننا ندعوكم
حل�ضور �إجتماع اخل�برة الأول �أو ح�ضور ممثلكم القانوين ال�ساعة 12:00
ظهر يوم اخلمي�س  2021-11-25مبكتبنا بدبي عود ميثاء بناية �سبكرتوم
مكتب  102هاتف 04-3138888 :

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24

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

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

�إعالن بالن�شر
بالدعوى  1201/2021عقاري جزئي  -دبي

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

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

الكاتب العدل
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الكاتب العدل

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

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

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالرحمن حممد طاهر عبدالرحمن الزرعوين  -اجلن�سية :
الإمارات العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل
ال�سيد  :يون�س عبداهلل ح�سن احمد املرزوقي  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة
امل�سماه (مغ�سلة املنامة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )564631ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد/حممد ريا�ض نبي – اجلن�سية :باك�ستان – يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد/حممد اوزی اهلل حممد رحیم -
اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (ور�شة ال�سرحان للحدادة) ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)548600تعديالت �أخرى  :تغيري اال�سم التجاري
للرخ�صة من (ور�شة ال�سرحان للحدادة) �إىل (ركن ال�شم�س امل�شرقة ل�صيانة ال�سيارات) ،تغري
الن�شاط التجاري للرخ�صة من (ور�شة حدادة وحلام) �إىل (ال�صيانة والأ�صالح العام للمركبات
(كراجات)) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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الكاتب العدل
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9439

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9440

العدد  13400بتاريخ 2021/11/24
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9441
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9442

املنذرة � :سنرتون لاللكرتونيات  -م�ؤ�س�سة فردية
املنذر �إليه  :خالد ح�سني علي عبداهلل بن يراح � -إماراتي اجلن�سية
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 17657درهم (�سبعة ع�شر الف و�ستمائة و�سبعة وخم�سون درهم) وذلك
خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإنذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ
ك��اف��ة الإج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة امل��دن�ي��ة واجل�ن��ائ�ي��ة ال�لازم��ة م��ن �أج ��ل حت�صيل
املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات
باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

املنذرة � :سنرتون لاللكرتونيات  -م�ؤ�س�سة فردية
املنذر �إليه  :حمد �سامل علي �سعيد ال�شام�سي � -إماراتي اجلن�سية
تنذر املنذرة املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 27168درهم (�سبعة وع�شرون الف ومائة وثمانية و�ستون درهما) وذلك
خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإنذار واال �سن�ضطر �أ�سفني لإتخاذ
ك��اف��ة الإج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة امل��دن�ي��ة واجل�ن��ائ�ي��ة ال�لازم��ة م��ن �أج ��ل حت�صيل
املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات
باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

املنذرة � :سنرتون لاللكرتونيات  -م�ؤ�س�سة فردية
املنذر �إليها  :العنود �صالح حممد عبداهلل الفال�سي � -إماراتية اجلن�سية
تنذر املنذرة املنذر �إليها ب�سرعة �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتها والبالغ �إجماليها
 38665درهم (ثمانية وثالثون الفا و�ستمائة و�ستة وخم�سة و�ستون درهم)
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإن��ذار واال �سن�ضطر �أ�سفني
لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل
املبلغ املذكور بخالف الفوائد القانونية من تاريخ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات
باال�ضافة للر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.

املنذر  :احمد حممد احمد هالليه  -م�صرى اجلن�سية.
املنذر �إليه  :عمران احمد حممد االبطح  -اردين اجلن�سية
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته والبالغ �إجماليه
 5800درهم (خم�سة �آالف وثمامنائة دره��م) وذلك خالل خم�سة �أي��ام من
ت��اري��خ �إ��س�ت�لام ه��ذا الإن� ��ذار واال �سن�ضطر �أ��س�ف�ين لإت �خ��اذ ك��اف��ة الإج� ��راءات
القانونية املدنية واجلنائية الالزمة من �أجل حت�صيل املبلغ املذكور بخالف
الفوائد القانونية م��ن ت��اري��خ �إ�ستحقاقها والتعوي�ضات باال�ضافة للر�سوم
وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
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ميكن �أن ينتج عن نق�ص فيتامني  B12جمموعة من الت�أثريات
املقلقة على اجل�سم ،ما يعطل احلياة اليومية يف هذه العملية.
ومن ال�صعب املبالغة يف �أهمية احل�صول على ما يكفي من فيتامني
 B12يف نظامك الغذائي .وي�ساعد الفيتامني يف �إنتاج خاليا
ال��دم احلمراء ،واحلم�ض النووي ،والعمل الطبيعي للجهاز
الع�صبي .و�إذا مل يقنعك ذلك ،فرمبا تقنعك الآث��ار احلادة
النخفا�ض م�ستويات .B12
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كيفية ا�ستيقاظك يف ال�صباح ميكن �أن ت�شري �إىل انخفا�ض م�ستويات فيتامني B12

وميكن �أن تتبع هجمة الأعرا�ض نق�ص فيتامني  ،B12وبع�ضها ميكن
�أن يعيق قدرتك على العمل.
وحت��ذر م�ؤ�س�سة  Holland and Barrettم��ن �أن��ه �إذا كنت
ت�ستيقظ متعبا ،على الرغم من ح�صولك على نوم جيد ليال ،فقد
يعني ذلك انخفا�ض م�ستويات  .B12وذلك لأن نق�ص هذا الفيتامني
ميكن �أن ي�سبب �ضعفا وتعبا م�ستمرين.
وي�ساعد فيتامني  B12على تكوين خاليا الدم احلمراء وتنقل خاليا
الدم احلمراء الأك�سجني من رئتيك �إىل �أنحاء اجل�سم .و"الأك�سجني
مهم لع�ضالتك وللتعايف بعد املجهود �أو التمرين".
وعالوة على ذلك ،ي�ساعد فيتامني � B12أي�ضا يف ا�ستقالب الربوتني،
وهو �أمر مهم لبناء الع�ضالت.
وتو�ضح " :Holland and Barrettهذا يعني �أنه بغ�ض النظر
عن مقدار النوم اجليد الذي حت�صل عليه يف الليل ومقدار ما متار�سه
من التمارين �أثناء النهار� ،ستظل ت�شعر بالتعب وال�ضعف �إذا مل حت�صل
على ما يكفي من فيتامني ."B12
وت�شمل العالمات املنبهة الأخرى لنق�ص فيتامني  B12ما يلي:
 �ضيق التنف�س �شعور باالغماء ال�صداع جلد �شاحب دقات قلب ملحوظة (خفقان) �سماع الأ�صوات القادمة من داخل اجل�سم ولي�س من م�صدر خارجي(طنني الأذن)
 فقدان ال�شهية وفقدان الوزنووف�ق��ا لهيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الربيطانية (،)NHS
يجب �أن ترى طبيبا عاما �إذا كنت تعاين من �أعرا�ض نق�ص فيتامني
.B12

وت�شري الهيئة ال�صحية" :ميكن ت�شخي�ص ه��ذه احل��االت غالبا بناء
على الأعرا�ض ونتائج فح�ص الدم".
ومن املهم ب�شكل م�ضاعف ت�شخي�ص نق�ص فيتامني  B12وعالجه يف
�أ�سرع وقت ممكن.
وحتذر هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية" :على الرغم من �أن العديد
من الأعرا�ض تتح�سن مع العالج� ،إال �أن بع�ض امل�شكالت التي ت�سببها
احلالة ميكن �أن تكون ال رجعة فيها �إذا تُركت دون عالج".
وهناك نوعان من عوامل اخلطر الرئي�سية لنق�ص  :B12فقر الدم
اخلبيث والنظام الغذائي.
ويعد فقر الدم اخلبيث ،ال�سبب الرئي�سي لنق�ص فيتامني  ،B12وهو
حالة من �أمرا�ض املناعة الذاتية حيث يهاجم اجلهاز املناعي خاليا
املعدة التي تنتج العامل الداخلي ،وه��و بروتني ي�ستخدمه ج�سمك
المت�صا�ص فيتامني .B12
وميكن �أن ي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص بنق�ص فيتامني  B12نتيجة عدم
احل�صول على ما يكفي من الفيتامني من النظام الغذائي.
ويتعر�ض النباتيون ب�شكل ��ص��ارم خلطر الإ��ص��اب��ة بنق�ص فيتامني
 B12لأنه يوجد �أ�سا�سا يف اللحوم والأ�سماك ومنتجات الألبان.
كيف يتم عالج نق�ص فيتامني B12
يعتمد ع�لاج فيتامني � B12أو فقر ال��دم الناجم عن نق�ص حم�ض
الفوليك على �سبب احلالة.
وميكن ع�لاج معظم النا�س ب�سهولة عن طريق احلقن �أو الأقرا�ص
لتعوي�ض الفيتامينات املفقودة.
وع ��ادة م��ا ي�ت��م ع�ل�اج ف�ق��ر ال ��دم ال�ن��اج��م ع��ن نق�ص فيتامني B12
(انخفا�ض عدد خاليا الدم احلمراء) بحقن فيتامني .B12
وه�ن��اك ن��وع��ان م��ن حقن فيتامني  :B12الهيدروك�سوكوباالمني
وال�سيانوكوباالمني.

العلماء يك�شفون فوائد ال�صوم املتقطع العلماء يكت�شفون عالمة لدى
الن�ساء ت�شري �إىل قرب وفاتهن

اكت�شف علماء �أمريكيون� ،أن ال�صوم املتقطع ،الوا�سع االنت�شار حاليا ،له
فوائد �صحية عديدة ،بالإ�ضافة �إىل تخفي�ض الوزن.
وت�شري جملة � ،Cell Reportsإىل �أن اتباع نظام غذائي يقيد تناول
الطعام يف �ساعات معينة ،يثري اهتمام الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل
تخفي�ض وزنهم والتحكم فيه ،لذلك معظم الدرا�سات ال�سابقة تركز
على هذه امل�س�ألة.
ول �ك��ن ع �ل �م��اء م�ع�ه��د � �س��ال��ك ل �ل �ب �ح��وث ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة يف
كاليفورنيا ،قرروا �إجراء جتارب على الفئران املخربية،
لتحديد ت�أثري ال�صيام املتقطع يف وظائف اجل�سم.
وقد �أظهرت نتائج هذه التجارب ،ان ال�صوم املتقطع
ي�ساعد يف حالة الإ�صابة بالنوع الثاين من مر�ض
ال���س�ك��ري ،وم��ر���ض ال�ك�ب��د ال��ده �ن��ي ،و�سرطان
الكبد وحتى عند الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية
مبا فيها "كوفيد."-19
وي�ق��ول الربوفي�سور �سات�شيداناندا
ب � ��ان � ��دا ،رئ� �ي� �� ��س ف ��ري ��ق البحث،
"النتيجة الرئي�سية لالختبارات
ال�سريرية ه��ي تخفي�ض ال ��وزن.
ولكن اكت�شفنا �أن ال�صوم املتقطع
م �ف �ي��د ل �ي ����س ف �ق��ط ل ل��أم ��را� ��ض
الأي� ��� �ض� �ي ��ة ،ب ��ل و�أي� ��� �ض ��ا ل ��زي ��ادة
م �ق��اوم��ة الإن �� �س��ول�ي�ن ومقاومة
الأمرا�ض املعدية".
ووف � � ًق� ��ا ل � ��ه ،ي �ع �ت�ب�ر ع � ��دم حتمل
اجل�ل��وك��وز ،اخل�ط��وة الأوىل ملر�ض
ال� �ك� �ب ��د ال ��ده� �ن ��ي غ�ي��ر الكحويل
و�سرطان الكبد� ،أحد �أنواع ال�سرطان
القليلة ،التي ارتفع معدل الإ�صابة

والوفيات بها ،بد ًال من انخفا�ضها على مدار  30-25عا ًما املا�ضية .هذا
االجتاه يجعل البحث عن طرق ب�سيطة ملكافحة عدم حتمل اجللوكوز،
من �أولويات البحث العلمي الرئي�سية.
وت�ضمنت التجارب� ،إطعام الفئران ب�أطعمة غنية بالدهون وال�سكر ،ولكن
خ�لال ت�سع �ساعات يف اليوم حرموا من الطعام .وق��د ن�سق الباحثون
مواعيد تناول الطعام مع منط حياة الفئران  -النوم نهارا والبحث
عن الطعام ليال .وكان الباحثون خالل هذه التجارب ،يجرون حتليال
للرتكيب الكيميائي للكبد وم�ستوى الغلوكوز يف الدم ،مع تقييم
الكتلة الع�ضلية واختبار الأداء والتحمل والبقاء على قيد احلياة
يف حالة تعفن الدم.
واكت�شف ال�ب��اح�ث��ون� ،أن ن�ظ��ام ال���ص��وم املتقطع ،يحمي من
مر�ض الكبد الدهني بغ�ض النظر عن العمر واجلن�س .كما
�أن اختبارات حتمل الغلوكوز التي �أجريت على الفئران بعد
� 16ساعة من ال�صيام� ،أظهرت �أن ال�صيام املتقطع يحافظ
على انخفا�ض م�ستوى ال�سكر يف ال��دم وي��وف��ر عودة
�أ�� �س ��رع �إىل م �� �س �ت��واه ال �ط �ب �ي �ع��ي ،ب �ع��د ح ��دوث
ا�ضطرابات .لذلك ميكن �أن يكون ال�صوم
امل �ت �ق �ط��ع ،ط��ري �ق��ة جم��ان �ي��ة ومالئمة
للوقاية م��ن مر�ض
ال�سكري ومتالزمة
التمثيل الغذائي �أو
عالجهما.
وج � � � ��د ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون
�أي��ً��ض��ا �أن ن�ظ��ام ال�صوم
املتقطع ،ميكن �أن يحمي
من امل��وت الناجم عن تعفن ال��دم ،على
�سبيل امل�ث��ال يف وح��دات العناية امل��رك��زة ،وهذا
مهم جدا ب�صورة خا�صة �أثناء اجلائحة.

ا�ستنتج علماء من ال�سويد والدمنارك� ،أن انخفا�ض طول املر�أة يف منت�صف
العمر ،ي�شري �إىل زيادة خطر املوت املبكر .
وت�شري جملة � ،BMJ Openإىل �أنه وفقا للباحثني ،ينخف�ض معدل النمو
ل��دى العديد من الب�شر بعد بلوغهم اخلم�سني من العمر ،وعند بلوغهم
ال�سبعني من العمر تت�سارع هذه العملية .ويعترب ت�سطح الأقرا�ص الفقرية
والك�سور االن�ضغاطية يف العمود الفقري ،وت�شوهه ،من �أ�سباب انخفا�ض
الطول .ولكن �أظهرت نتائج درا�سات جديدة� ،أن انخفا�ض الطول ،قد ي�شري
�إىل ازدياد خطر املوت املبكر ب�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وقد تابع علماء من جامعتي غوتنبورغ ال�سويدية وكوبنهاغن الدمناركية،
حالة  2406ن�ساء من ال�سويد والدمنارك ،ولدن بني �أعوام 1908
و ، 1952من خالل قيا�س طولهن مرتني يف عمر 60-30
عاما ،واملرة الثانية بعد م�ضي  13-10عاما .وات�ضح
للباحثني� ،أن��ه خ�لال ه��ذه الفرتة انخف�ض طول
امل���ش��ارك��ات يف ال��درا��س��ة يف املتو�سط مبقدار
� 0.8سنتمرت .ولكن طول بع�ضهن
مل ي �ت�غ�ير �إط �ل�اق � �اـ يف حني
انخف�ض ط��ول البع�ض
الآخ ��ر مب �ق��دار 14
�سنتمرتا.
وا� � � �س � � �ت � � �م � ��ر
الباحثون يف
متابعة حالة
امل�شرتكات يف الدرا�سة
ع�ل��ى م ��دى  19-17ع��ام��ا ال�ت��ال�ي��ة ب�ع��د القيا�س
ال �ث��اين ،وت�ب�ين �أن��ه خ�لال  19ع��ام��ا توفيت 625
ام ��ر�أةـ و�أن �سبب وف��اة  157منهن ك��ان��ت �أمرا�ض
القلب والأوع�ي��ة الدموية من �ضمنها  37وفاة

ب�سبب اجللطة الدماغية .وات�ضح للباحثني� ،أن انخفا�ض الطول مبقدار
واحد �سنتمرت ،يزيد من خطر املوت املبكر بن�سبة  14باملئة يف ال�سويد و21
باملئة يف الدمنارك .و�أنه عند فقدان �أكرث من �سنتمرتين ترتفع هذه الن�سبة
�إىل  74باملئة و 80باملئة على التوايل.
وا�ستنتج الباحثون من هذه النتائج� ،أن انخفا�ض
الطول ب�صورة ملحوظة ،ي�شري �إىل ت�ضاعف
خ�ط��ر امل ��وت امل�ب�ك��ر ب�سبب �أم��را���ض القلب
والأوع�ي��ة الدموية واجللطة الدماغية.
ل��ذل��ك ي��دع��ون �إىل م��راق�ب��ة انخفا�ض
الطول ،من �أجل ت�شخي�ص خماطر
تطور �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
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ثقافة وفنون
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•• �أبوظبي-وام:

�أ��ض��اف متحف اللوفر �أبوظبي �أع�م��ا ًال جديدة �إىل جمموعته
الف ّنية التي يتيحها للجمهور عرب موقعه الإلكرتوين ،وذلك ليوفر
لهم �إمكانية الإطالع رقمي ًا على هذه الأعمال الف ّنية العاملية من
منازلهم .ففي العام املا�ضي �أطلق املتحف املرحلة الأوىل من هذه
املبادرة عرب ن�شر جمموعة خمتارة من  118عم ًال فني ًا� ..أما الآن،
فقد �أ�صبح ب�إمكان اجلمهور االطالع على �أكرث من  600عمل فني من
ثقافات وح�ضارات خمتلفة ،يف جت�سيد لإبداع الب�شرية على مدار
قرون عديدة.

30

«اللوفر �أبوظبي» يعزز جمموعته الرقمية ب�أعمال فنية جديدة
ونظراً �إىل �أن اللوفر �أبوظبي يخاطب جمهوره بلغات عدّة ،ف�إنه يوفر
جمموعته الرقمية بثالث لغات هي الإجنليزية والعربية والفرن�سية..
و ميكن للم�شاهدين التعمق يف ق�ص�ص لقاء احل�ضارات التي يرويها
املتحف من خالل تفا�صيل الأعمال الفنّية و�أو�صافها وتاريخها وال�صور
الدقيقة لكل عمل� .إذ �سيتمكن ال��زوار الذين يرغبون يف التح�ضري
لزيارتهم للمتحف وع�شاق الفن والطالب واخلرباء ،من االطالع على
�صور عالية الدقة ،مبا يف ذلك التفا�صيل التي ي�صعب ر�ؤيتها �أحياناً يف
قاعات العر�ض ،بالإ�ضافة �إىل �صور لأعمال غري معرو�ضة حالياً.
و تتوزع الأعمال الفنّية على  12ف�ص ً
ال ،يعر�ض كل منها حقبة رئي�سية
من تاريخ الب�شرية ،منذ والدة القرى الأوىل وحتى الديانات العاملية،
ومنذ ن�ش�أة احل�ضارة ال�صناعية وحتى عامل العوملة .فاجلماهري مدعوة
الكت�شاف املراحل العظيمة التي �شهدها التاريخ الإن�ساين متج�سدة
يف ال�تراث الثقايف والأ�سلوبي وامل��ادي من خمتلف ال�ق��ارات ..فمتحف
اللوفر �أبوظبي ي�سعى �إىل ت�سليط ال�ضوء على تداخل تراث احل�ضارات،
ليتمكّن الزوار من ت� ّأمل الع�صور التي ر�سمت معامل عاملنا احلا�ضر.
ُيذكر �أن هذه املبادرة جزء من م�شروع توثيق املقتنيات الذي يهدف
�إىل تعزيز �أهمية جمموعة املتحف الفنّية و�إتاحتها لأو��س��ع قاعدة
جماهريية ممكنة.

باكورة احتفاالت اليوم الوطني اخلم�سني

معر�ض حروف �إماراتية ( )6وتكرمي الإعالمي واملرتجم كامل يو�سف
•• دبي  -د.حممود علياء

اف �ت �ت��ح م �ع��ايل حم �م��د امل ��ر رئي�س
جم�ل����س �إدارة م�ك�ت�ب��ة حم �م��د بن
را� �ش��د م�ع��ر���ض (ح ��روف �إماراتية
 )6ال ��ذي نظمته ن ��دوة الثقافة
وال � �ع � �ل� ��وم وج� �م� �ع� �ي ��ة الإم � � � � ��ارات
ل �ف��ن اخل� ��ط ال �ع��رب��ي والزخرفة
الإ�سالمية بح�ضور ب�لال البدور
رئي�س جمل�س الإدارة وعلي عبيد
الهاملي نائب الرئي�س ،ود� .صالح
ال �ق��ا� �س��م امل��دي��ر الإداري وجمال
اخل �ي��اط امل��دي��ر امل��دي��ر ود� .سعيد
ح� ��ارب ود .ع� �ب ��دال ��رزاق الفار�س
ود .رفيعة غبا�ش وخ��ال اجلالف
وع �ب��دال �� �ش �ك��ور ت�ه�ل��ك ون �خ �ب��ة من
املهتمني والإعالميني.
�أ�شاد خالد اجلالف رئي�س اجلمعية
ب ��ال� �ت� �ع ��اون امل� �م� �ي ��ز ب�ي��ن ال � �ن� ��دوة
واجلمعية يف تنظيم املعر�ض الوطني
حروف �إماراتية والذي ي�شارك فيه
نخبة من اخلطاطني الإماراتيني
املخ�ضرمني وال��واع��دي��ن ،و�أعرب
ع��ن اع �ت��زازه بال�شراكة واحل�ضور
وامل�ستوى الراقي للمعر�ض ،ومتيز
امل�شاركات ه��ذا العام ،ما ي��دل على
�أن اخلط بد�أ ي�أخذ مكانه يف قلوب
حمبني ومم��ار��س��ي الفنون وي�ؤكد
ويزيد االرت�ب��اط بالهوية العربية
والإ�سالمية ،وي�برز حب الفنانني
ل�ل�أ� �ص��ال��ة ب��اع�ت�ب��ار �أن ه ��ذا الفن
م� �ت ��وارث م��ن الأج� �ي ��ال ال�سابقة،
وي��رت �ب��ط ف�ي��ه اخل ��ط ال �ع��رب��ي مع
ال��زخ��رف��ة الإ� �س�لام �ي��ة ،واملعر�ض
خ�ي��ر دل � �ي ��ل ع� �ل ��ى ع � � ��ودة احل� �ي ��اة
والفعاليات بقوة بعد �أزمة كورونا.
و�أ� �ش��ار اجل�ل�اف �أن امل�ع��ر���ض ي�ضم
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خ�ط��اط��ا �إم��ارات �ي��ا مبختلف �أن ��واع
اخلطوط والزخرفات.
و�أك � � ��د اخل � �ط� ��اط حم �م��د عي�سى
خلفان على م�شاركته ال�سنوية يف
معر�ض حروف �إماراتية ،و�أ�شار �إىل

متيز امل�شاركات املعرو�ضة هذا العام
م��ا ي��دل ع�ل��ى �صقل خ�بر وجتربة
اخلطاط الإماراتي.
وذك� ��ر ع �م��ران ال�ب�ل��و��ش��ي امل�شارك
ب �ث�لاث��ة �أع� �م ��ال �أح ��ده ��م باخلط
ال�ك��ويف امل�صحفي ل�ل�آي��ة القرانية
(وج� �ع� �ل� �ن ��اك ��م �� �ش� �ع ��وب� �اً وق� �ب ��ائ ��ل
ل � �ت � �ت � �ع� ��ارف� ��وا) ب� �ح� �ل ��ة وحم� ��اك� ��اة
ل�ل�م���ص��اح��ف ال �ق��ر�آن �ي��ة القدمية
ع�ل��ى ��ش�ك��ل خم �ط��وط��ة ،والعملني
الآخرين بخط كويف بحلة جديدة.
و�شاركت اخلطاطة فاطمة حممد
(جوري) بلوحة بخط الكويف املربع
مل�ث��ل �شعبي ق��دمي (م��ن دق الباب
ج��اه اجل ��واب) وا��س�ت��وح��ت لوحتها
من هذا املثال فكان ت�شكيل الكتابة
من خالل باب تراثي قدمي و�أكدت
على حر�صها على امل�شاركة يف كافة
م �ع��ار���ض ح� ��روف �إم ��ارات� �ي ��ة التي
ت�برز اخل�ط��اط الإم��ارات��ي وتدعم
خرباته.
�أع��رب��ت م��رمي ال�ف��ار��س��ي مهند�سة
وخ� � �ط � ��اط و�أم � �ي� ��ن �� �س ��ر جمعية
الإمارات لفن اخلط والزخرفة عن
فخرها باملعر�ض وال��دع��م الكبري
م��ن قبل اجلمعية ون��دوة الثقافة
وال�ع�ل��وم وم �ع��ايل حم�م��د امل��ر على
دع �م��ه ل �ف��ن اخل� ��ط واخلطاطني
الإم��ارات�ي�ين ب�شكل خ��ا���ص ،خا�صة
�أن ه��ذا امل�ع��ر���ض يعترب الأول لها
بعد جائحة كورونا ما ميثل انت�صار
كبري على الأزمة ولوحتها اخلطية
تت�ضمن ب�ي��ت ��ش�ع��ر ع��رب��ي (�أك ��رم
موازين املخاليق الأخ�لاق ..و�أكرم
ك�ن��وز الأر� ��ض كنز القناعة) بخط
دي� ��واين ج�ل��ي م���ص�ح��وب بزخرفة
نباتية.
وب �ع��د امل �ع��ر���ض اج�ت�م��ع احل�ضور
ل� �ت� �ك ��رمي امل�ت��رج� ��م والإع �ل��ام � ��ي
امل�صري كامل يو�سف وال��ذي عمل
يف الإم��ارات ملا يقرب من � 40سنة
منح احلياة الثقافية والإعالمية
ر�صيداً هائ ً
ال من الكتب املرتجمة

وامل� � �ق � ��االت ال �ن �ق ��دي ��ة والفكرية
املميزة.
وذكر بالل البدور �أن كامل يو�سف
�أث ��رى املكتبة الإم��ارات �ي��ة بكتابني
مم�ي��زي��ن ه�م��ا «م�ستقبل الثقافة
يف الإم ��ارات» وال��ذي ميثل �إ�ضافة
نوعية وتوثيق للحركة الثقافية

ور�ؤي ��ة م�ستقبلية ل�ه��ا ،بالإ�ضافة
�إىل مو�سوعة امل�ساجد يف الإمارات
والتي ت�ستعر�ض التطور املعماري
مل�ساجد الإم��ارات ،بد ًء من امل�ساجد
التاريخية التي تعود �إىل الع�صور
الإ��س�لام�ي��ة الأوىل ،وو� �ص��وال �إىل
امل�ساجد احلديثة.

وعرب حممد املر عن امتنانه للدور
املميز ال��ذي لعبه كامل يو�سف يف
�إث� ��راء املكتبة ال�ع��رب�ي��ة ب ��أك�ثر من
 100ك �ت��اب م�ترج��م م��ن الأدب
العاملي �إىل اللغة العربية ،ومتيزه
ب�ترج �م��ة روائ � ��ع الأدب الياباين
وال ��واق� �ع� �ي ��ة اجل� ��دي� ��دة ،وتعاقب

ترجماته و�أهميتها فقد كان راهباً
يف حم ��راب ال�ترج�م��ة ون ��ذر نف�سه
وج�ه��ده للثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،و�إث ��راء
مكتبها.
و�أ� �ض��اف امل��ر �أن ك��ام��ل ي��و��س��ف هو
ابن بار حلركة الرتجمة التي كان
مل�صر الريادة فيها ،والدور الأهم يف
ت�أ�سي�س فكر وح��رك��ة الرتجمة يف
العامل العربي.
و�أكد ظاعن �شاهني �أن كامل يو�سف
يف ف�ت�رة عملهما م�ع��ا يف �صحيفة
ال �ب �ي��ان ك ��ان م�ث��ل اجل �ن��دي املثابر
القادر على �ضبط ال�صف ،والإتقان
يف العمل ،ويعترب م�شروع امل�ساجد
يف الإمارات من امل�شروعات احليوية
واملهمة والذي ثابر �سنوات طويلة
لإعداد مادته وتوثيقها.
و�أ�شار ظاعن �إىل قدرة كامل يو�سف
العالية يف ت�أهيل وتدريب الكوادر
ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف جم� � ��ال ال�ت�رج �م��ة
مبهنية عالية ومب�صداقية و�أمانة
علمية وق� ��درة ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى �إيجاد
احللول لكثري من ال�صعوبات.
و�أ�شاد على عبيد الهاملي بالفرتة
ال �ت��ي ع �م��ل ف�ي�ه��ا يف وج� ��ود كامل
يو�سف و�أك��د على جديته يف العمل
و�أن م �ن��ح امل� �ج ��ال ق �ي �م��ة ثقافية
وع�ل�م�ي��ة وم �ث��ل �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ه يف
العمل الإعالمي وحركة الرتجمة،
و�أن ��ه �إ��ض��اف��ة حقيقية للثقافة يف
دول��ة الإم� ��ارات وج��دي��ر بالتكرمي
والإ�شادة.
و�أع � ��رب ك��ام��ل ي��و��س��ف ع��ن �شكره
وامتنانه لهذه احل�ف��اوة و�أم�ل��ه �أن
ي �ت��م �إع � ��ادة ط �ب��ع ك �ت��اب��ه م�ستقبل
الثقافة يف الإمارات ،لأنه يركز على
التنمية الثقافية ،والآل�ي��ة واملنهج
حلل م�شاكل احلياة الفكرية.
و�أ� � �ش � ��ار �إىل �أن � �س �ف��ره مل �� �ص��ر ال
يعترب قطعا لل�صلة ولكنه امتداد
وا�ستمرارية للعطاء و�أن الإمارات
وطن ثان ق�ضى فيها �أجمل �سنوات
العطاء.

قراءة يف كتاب القادة والو�صايا
الع�شر للدكتورة فاطمة �ألدربي
•• بقلم الدكتور يو�سف �رشاب

اليوم هو يوم الأديبة الإماراتية الدكتورة فاطمة �ألدربي وذلك لعدة �أ�سباب
بعد �أن خ�ص�صت فجر ه��ذا اليوم ل�ق��راءة كتاب ال�ق��ادة والو�صايا الع�شر
للكاتبة الإم��ارات�ي��ة املبدعة فاطمة �أل��درب��ي ،وق��د �أعجبني كثريا حمتواه
الأدبي الثقايف ،و�أيقنت �أنه كتاب متميز وطلع  10/10لأنه ت�ضمن ()10
و�صايا موجهة من القادة املعا�صرين وامل�ؤ�س�سني يف دولة الإمارات العربية
املتحدة،
وق��د ا�شتمل الكتاب على ( )10ف�صول والغالف تزين به ( )10كلمات
معربة بطريقة غري م�ألوفة تعرب عن الف�صول الواردة فيه  ،وقد مت توقيع
الكتاب يف �أكرب معر�ض عاملي للكتاب وهو معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب يف
دورته الأربعني ،متزامنا مع انعقاد �أكرب معر�ض عاملي يف املنطقة العربية
وقارتي �آ�سيا و�أفريقيا هو معر�ض �إك�سبو  2020يف دبي .
ويعد عنوان الكتاب لوحده قويا فهو موجز لكلمة واح��دة معربة وذات
معنى ودالل��ة ال�ق��ادة والو�صايا الع�شر مبفهومها الكبري والعظيم يف �آن
واحد �إ�ضافة ملا يت�ضمنه من ر�سائل موجهه .
فاملقدمة لوحدها ر�سالة �ضرورية ومدخل قوي للقارئ ،وكل كلمة بها ذات
معنى ومغزى كبري .
وما جذبني �أكرث للكتاب هو ما ورد يف �صفحة  77التي متثل عمري وهي
واردة يف منت�صف الكتاب الواقع مع الورقة الأخرية يف 154من احلجم
املتو�سط .
وهنا علي الإ�شارة �إىل ما ورد يف �صفحة  77منت�صف الكتاب حيث فيها
دليل واعرتاف اعتادت الن�ساء �إخفاءه ؟ ولكن �صدق امل�ؤلفة ومو�ضوعيتها
و�أمانتها العلمية دعتها ل�لاع�تراف ب ��أن ق�ي��ادات عليا ه��م م��ن طالبنها
بت�أليفه لنظرتها الثاقبة وثقافتها العالية وعلمها املنتفع به  ،وهو ممن
هم يف مواقع امل�س�ؤولية ومن يح�سبها �صح يعرف عمرك ؟ دون مواربة.
و�أوجز ر�أي فيما �سبق يف ( )8مبقولة ( من يراين يدعو ملن رباين)
و�أخريا ولي�س �آخرا يكفي �أن توقيعك مت يف �أكرب معر�ض للكتاب يف العامل
معر�ض ال�شارقة ال��دويل يف دورت��ه الأرب�ع�ين الأخ�ي�رة التي حفلت مبئات
التواقيع للكتب وزاره امل�لاي�ين م��ن كافة �أن�ح��اء ال�ع��امل م��ع �أمنياتي لك
مبزيد من العطاء والتميز يف �إ�صدار املزيد من الكتب املفيدة.
يف النهاية �أحب �أن �أنوه هنا ب�أن ورود ا�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم رعاه اهلل يف املراجع مرتني امل�سل�سل (  )21 - 1متنيت لو
�أن خمرج الكتاب قد روعيت الأبجدية لكن رقم ( )30هو رقم ( )1ورقم
( )31هو رقم ( )2و�إمي��ان و�إينا�س … ..ويكون ال�شيخ حممد رقمني
مت�سل�سلني ؟ دون فا�صل بينهما  .وتكون املحتويات دون الفهر�س كونها
نف�س املهني وال داعي للكلمة الإفرجنية  .ولو ف�صلت ال�صحف عن الكتب
بيكون هو ال�صواب بعينه .
وكما �أو�ضحت ف�إن الكتاب  10/10ومبارك هذا اجلهد املتميز .
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انتهى املُ ْخ ِرج اللبناين �سمري حب�شي من ت�صوير م�سل�سل (بكري)
عن ن�ص للكاتبة كلوديا مر�شليان ،وي�شارك يف بطولته عمار
�شلق ،ك��ارول احل��اج ،رن��دة كعدي ،وغ�بري��ال مي�ين ،ومارينال
�سركي�س وغريهم ،والعمل من �إنتاج �شركة (.)day two
يف هذا احلوار ،يتحدث حب�شي عن عمله اجلديد وحت�ضرياته
ال�سينمائية للفرتة املقبلة ،معترب ًا �أن الدراما �أ�صبحت ب�أهمية
ال�سينما.

لبنان يعي�ش �أزمة اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية

�سمري حب�شي :من املهم جد ًا �أن ت�صبح الدراما �أكرث جدية
لكن �أزمة (كورونا) �أف�سدت كل امل�شاريع.
• ما تفا�صيل عملك اجلديد؟
 ال ميكنني �أن �أحتدث كثرياً عن تفا�صيل العمل بطلبٍ من �شركة • بر�أيك ،هل �أخذت املن�صات دور ال�سينما؟ الدراما التلفزيونية �أ�صبحت ب�أهمية ال�سينماالإنتاج.
يف هذه املرحلة ،ولذلك يجب ان تكون الدراما
• و َمنْ هي ال�شركة املنتجة للعمل؟
امل�شرتكة ب�أهميتها و�أن يفتح كل م�سل�سل
 ( .)day twoامل�سل�سل لبناين حملي بعنواننقا�شاً اجتماعياً يخ�ص املجتمع.
(ب � �ك �ي�ر) ،وت� ��� �ش ��ارك ف �ي��ه جم �م��وع��ة م ��ن املمثلني
يف �أم�ي��رك� ��ا وف ��رن �� �س ��ا ،اجت � ��ه ع � ��دد كبري
اللبنانيني.
م��ن امل ُ� ْ�خ � ِرج�ي�ن ال���س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ل�ل�ع�م��ل يف
• ك �ن��ت حت �� ّ��ض��ر ل �ف �ي �ل��م � �س �ي �ن �م��ائ��ي ج ��دي ��د .ما
التلفزيون لأن الدراما التلفزيونية �صارت
م�صريه؟
منوّعة ووا�سعة ج��داً ،كما �أن هناك �إقبا ًال
 العمل م��ن �إن�ت��اج غابي خ��وري ،و�س�أعمل علىكبرياً على م�شاهدة املن�صات مقابل تراجُ ع
ت �ن �ف �ي��ذه خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة امل �ق �ب �ل��ة .ك� ��ان من
كبري يف الإقبال على �صاالت ال�سينما.
امل �ف�تر���ض �أن �أجن� ��ز هذا
ومن هنا ،ف�إن من املهم جداً �أن ت�صبح الدراما
امل� ��� �ش ��روع العام
�أكرث جدية.
امل � �ن � �� � �ص� ��رم،
يف املا�ضي ،كنا نخجل �أن نقول �إننا نعمل
يف جمال الدراما� ،أما اليوم فلم يعد
ه ��ذا اخل �ج��ل م ��وج ��وداً ،ل�ك��ن �شرط
تقدمي درام��ا جدية تطرح موا�ضيع
جريئة كما يح�صل يف الأفالم.
• ما �صحة ما يرتدد عن �أن �أ�ساتذة
اجل ��ام� �ع ��ات ي� �ن� � ّف ��رون ال� �ط�ل�اب من
ال�ع�م��ل يف ال�ت�ل�ف��زي��ون وي �ق��ول��ون �إنه
للمال وال�شهرة فقط؟
 ال �أعرف �إذا كان هذا الأمر موجوداًيف بع�ض اجلامعات ،ولكنني ال �أقول
لطالبي كالماً مماث ً
ال ،بل �أن�صحهم
بالعمل يف �أيّ مكان ،و�أ�شدد عليهم ب�أال
ي�ب�ق��وا م��ن دون ع�م��ل .ال��و��ض��ع الذي
�أ��ش��رتِ �إل�ي��ه ك��ان م��وج��وداً قبل خم�سة
ع���ش��ر ع ��ام� �اً ،وك� ��ان ه �ن��اك خ �ج��ل من
العمل يف التلفزيون� ،إذ ّ
يف�ضل اجلميع
امل �� �س��رح ع�ل�ي��ه ،ل�ك��ن يف ه ��ذه املرحلة،
وبعدما ح ّلت ال��درام��ا مكان ال�سينما،
تغيرّ الو�ضع و�صارت هي الأه � ّم ،وبات
املمثلون يحبون امل���ش��ارك��ة فيها لأنها

املجال الوحيد ال��ذي ي�صنع ا�سماً لهم ،بينما �أي عمل م�سرحي
يُقدّم �سنوياً ال يتجاوز عدد م�شاهديه � 2000شخ�ص.
الرائج اليوم هو امل�سرح التجريبي ،الذي يعر�ض �أعما ًال ال تتجاوز
فرتة عر�ضها �شهراً �أو �شهرين �أو حتى �أ�سبوعينْ  ،وهذه الأعمال
ُت َقدَّم عادة للمتعة ال�شخ�صية �أو لهواة امل�سرح وحمبيه ،يف حني �أنه
مطلوب من املمثل كي ي�صبح م�شهوراً ومطلوباً لفيلم �سينمائي،
امل�شاركة يف �أعمال درامية.
مث ً
الُ ،طلبت ريتا حايك ودياموند بوعبود للعمل يف �أفالم �أجنبية،
لأنهما عُرفتا من خالل الدراما� ،أما امل�سرح فال يتيح �أمام املمثل
الفر�صة للو�صول �إىل هذه الأعمال.
لكن يجب �أن تكون امل�شاركة يف �أعمال جيدة ،لأن الدراما ال�سيئة
ميكن �أن ت�سيء للمثل و�أن تقلل من قيمته.
ومن هنا مطلوب من املمثل �أن ي ُْح�سِ ن اختيار ال�سيناريو الذي
ي�شارك فيه وامل ُ ْخرِج الذي مي ّثل حتت �إدارت��ه ،لأن امل�س�ألة لي�ست
(يا رب تيجي يف عينه).
ويفرت�ض باملمثل �أن يكون منطقياً مع نف�سه و�أن يختار العمل
الذي يقول �شيئاً والذي ي�ضيف �إىل م�سريته الفنية.
• تعمل يف ال��درام��ا اللبنانية ال�ت��ي ينعيها غالبية املمثلني
وي�ع�ت��ذرون ع��ن ع��دم امل�شاركة فيها ن�ظ��راً ل�ضعف الإن�ت��اج ولقلة
ع��دد الأع�م��ال التي ُتنتج �سنوياً .فهل ه��ذا يعني �أن العمل فيها
مخُ ْ جِ ل؟
 هذا الكالم م�ضحك! وكل �شخ�ص ح ّر يف ما يقوله ،ولكن هلالدراما منف�صلة عن جمتمعها؟ وهل املمثلون ال علم لهم بالأزمة
ال�ت��ي ُي�ع��اين منها لبنان ،وب� ��إذالل النا�س على حم�ط��ات الوقود
و�سرقة امل�صارف لأموالهم! ويفرت�ض بالدراما �أن تتناول هذه
التفا�صيل.
هل هم يريدون درام��ا تعك�س واقعاً خمتلفاً و�أن يكون كل ه ّمهم
َتقا�ضي املال ال �أكرث؟ هذا �أمر غري منطقي.
لبنان يعي�ش �أزمة اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية ،والدراما هي
ابنة هذا البلد وهي �أي�ضاً متر ب�أزمة مثله.
هذا الكالم يعك�س قلة وعي ،لأن �سوق الدراما املحلية يف لبنان هو
املحطات اللبنانية ،وهذه املحطات غري قادرة على الإنتاج ب�سبب
عدم توافر املال نتيجة تردي و�ضع ال�سوق الإعالنية ،وهذا الأمر
انعك�س على ال��درام��ا .يف املقابل ،هناك رواج للدراما امل�شرتكة
واملمثلون اللبنانيون يعملون.

�أحمد وفيق :توقعت جناح (�أم العيال)..
و�سعيد برت�شيحي لهذا الدور
�أع ��رب ال�ف�ن��ان �أح �م��د وف �ي��ق ،ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب ��دوره الأخري
يف ح�ك��اي��ة "�أم العيال" ��ض�م��ن ح �ك��اي��ات م�سل�سل "زي
القمر" ،حيث ج�سد خالله دور "عبده" و�أُعجب للغاية
مو�ضحا �أن امل�سل�سل ُع��ر���ض عليه بعد
بال�شخ�صية،
ً
انتهائه من عملني وق��راره باحل�صول على �إج��ازة ملدة
�شهر ،ولكنه حني قر�أ العمل قرر �أن ين�ضم �إليه.
تابع وفيق ،خالل حواره يف برنامج "من م�صر" الذي
يقدمه الإعالمي عمرو خليل على قناة ":"CBC
"�أنا بحب املخرج اللي ي�شوفني غري ،وقطعت �شوط
كبري جدًا من االرتياح ،وقررت مقابلة املخرجة �شريين
عادل ،ومن �أول م�شهدين عجبتني ال�شخ�صية لأن الورق
ك��ان وا�ضح ،و�أن��ا �سعيد �إن املخرج ر�شحتني يف �شخ�صية
بعيدة عني متا ًما".
�أ��ض��اف الفنان" :توقعت جن��اح امل�سل�سل مبجرد قراءته،
وا�ستطاعت املخرجة �شريين عادل تو�صيل الر�سالة
يف  5حلقات لأن�ه��ا ��ش��اط��رة ،وق�ل��ت ل�شريين
عايزين نكمل م�سل�سل بعده لأين ملحقت�ش
ا�ستمتع معاها بال�شغل لأين ه�ستفيد �أكرت،
وهي كانت �سايبة م�ساحة للممثلني وكان
يف تقارب لفهم ال�شخ�صية".
وي�شارك يف بطولة حكاية "�أم العيال"
ك�ل�ا م ��ن؛ ران �ي��ا ف��ري��د � �ش��وق��ي� ،أحمد
وف �ي��ق ،حم �م��ود ي��ا� �س�ين "جونيور"،
ر�ضوى ج��ودة� ،ضياء املريغني وعدد
م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال �� �ش �ب��اب ،وه ��ي من
ت ��أل �ي��ف ع �م ��رو ال � � ��دايل ،و�إخ� � ��راج
�شريين عادل.
وجت �� �س��د ال �ف �ن��ان��ة ران� �ي ��ا فريد
� �ش��وق��ي ،دور � �س �ي��دة متزوجة
ول��دي �ه��ا � 7أب � �ن ��اء ،وتتعر�ض
لل�ضرب والإه��ان��ة ب�شكل دائم
م��ن زوج� �ه ��ا ،ح �ي��ث ي�ستوىل
ع�ل��ى �أم��وال �ه��ا وي�ع�ي����ش عالة
عليها وعلى الأبناء.

ن�سرين طاف�ش تعتذر عن (املداح )2
وتختار م�سل�سلاً �سور ًيا لرم�ضان 2022
اع�ت��ذرت الفنانة ال�سورية ن�سرين طاف�ش ع��ن امل�شاركة يف
م�سل�سل (امل� ��داح) اجل��زء ال �ث��اين ،بعد تعاونها م��ع بطله
الفنان حمادة ه�لال يف مو�سمه الأول وحققا خالله
ريا.
ً
جناحا كب ً
وك �ت �ب��ت ن �� �س��ري��ن ع�ب�ر ح �� �س��اب �ه��ا مب��وق��ع تويرت:
(اع�ت��ذرت ع��ن امل�شاركة يف م�سل�سل امل��داح اجلزء
ال �ث��اين ب�ع��د �إع �ل�ام ال���ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ة بارتباطي
ر� �س �م �ي��ا مب���س�ل���س��ل �آخ� ��ر وه ��و ج��وق��ة ع ��زي ��زة يف
�سوريا ال�ستحالة التن�سيق بني عملني يف بلدين
خمتلفني يف نف�س الوقت وال �صحة لأي �إ�شاعة
كاذبة غري ما �سبق� ،أمتنى لأحبائي �أ�سرة املداح
النجاح يف اجلزء الثاين).
م�سل�سل (امل � ��داح) ب�ط��ول��ة ح �م��ادة ه�ل�ال ،خالد
� �س��رح��ان ،ن���س��ري��ن ط��اف ����ش� ،أح �م��د ب��دي��ر ،دنيا
ع �ب��دال �ع��زي��ز ،ع �م��رو رم � ��زي ،حم �م��د ع ��ز ،حنان
�سليمان ،و�آخ��ري��ن وم��ن �سيناريو وح ��وار �أمني
ج �م��ال وول �ي��د �أب��وامل �ج��د و� �ش��ري��ف ي���س��رى ومن
�إخراج �أحمد �سمري فرج.
وتلعب النجمة ال�سورية دور البطولة يف هذا
امل�سل�سل ،رفقة النجم �سلوم ح��داد الذي
�س ُي�شاركها البطولة.
ويتناول امل�سل�سل اجلديد ق�صة اجلوقة
التي تكونها عزيزة ،التي �ست�ؤدي دورها
ن�سرين طاف�ش يف دم�شق.
وي �ع��د ه ��ذا امل���س�ل���س��ل م��ن الأعمال
ال�تراث�ي��ة امل�ق��رر عر�ضها يف املو�سم
ال��رم �� �ض��اين ال� �ق ��ادم ،ال �ت��ي �سرتوي
ق�ص�ص حقب زمنية ع � ّدة م��ن تاريخ
�سوريا.
وم �� �س �ل �� �س��ل ج ��وق ��ة ع ��زي ��زة ،م ��ن ت�أليف
خ �ل��دون ق �ت �ي�لان ،و�إخ� � ��راج ت��ام��ي �إ�سحاق
وبطولة ن�سرين طاف�ش و�سلوم حداد وعدد
من النجوم ال�سوريني.
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الك�شف عن �أعرا�ض غري متوقعة ملر�ض ال�سرطان
�أعلن الأطباء �أن فقدان ال�شهية ،هو �أح��د �أعرا�ض الإ�صابة
ب�سرطان البنكريا�س
وت�شري  ،Expressا�ستنادا �إىل بيانات الأطباء الربيطانيني،
�إىل �أن �شحوب اجللد وبيا�ض العينني وفقدان ال�شهية وفقدان
الوزن دون مربر ،ت�شري �إىل الإ�صابة ب�سرطان البنكريا�س.
ووفقا للخرباء ،يظهر �شحوب اجللد وبيا�ض العينني ،نتيجة
ت��راك��م ن ��واجت حت�ل��ل ال�ب�ي�ل�يروب�ين يف ال ��دم .ك�م��ا ي�ج��ب عدم
اه�م��ال ف�ق��دان ال�شهية وف�ق��دان ال��وزن غ�ير امل�ب�رر ،وكذلك
ال�شعور بالتعب �أو ال��وه��ن ،واحلمى والق�شعريرة والغثيان
و�أمل يف �أعلى البطن .وين�صح اخل�براء ،با�ست�شارة الطبيب

فيتامني «د» واللومي�ستريول
يظهران نتائج واعدة يف
�إمكانية عالج كوفيد19 -

م�شروبات الدايت
على الرغم من �أن
م �� �ش��روب ال�صودا
ال� �ع ��ادي وال ��داي ��ت
ي � �ت � �� � �ش� ��اب � �ه� ��ان يف
امل � � ��ذاق احل� �ل ��و �إال
�أن ه � �ن� ��اك ف � ��ارق
ك �ب�ي�ر يف حمتوى
ال�سكر بينهما .وال
يعني ه��ذا الفارق
�أن �أح��ده��ا �أف�ضل
�صحياً ،فم�شروبات
ال��داي��ت ال حتتوي
ع� � � � ��ادة ع � �ل� ��ى �أي� � ��ة
مقدار من ال�سكر،
لكنها حتتوي على
بدائل ا�صطناعية للتحلية.
وحتتوي عبوة الكوكاكوال مث ً
ال على  39غراماً من ال�سكر ،ترتفع �إىل 65
غراماً من ال�سكر يف عبوة احلجم الكبري.
بينما ال يوجد �أي غرام من ال�سكر �أو الكربوهيدرات يف الكوكا كوال زيرو،
ولذلك هي ال حتتوي على �سعرات حرارية ،لكن هناك �أدل��ة على ارتباط
بدائل ال�سكر امل�ستخدمة يف حتلية م�شروبات الدايت مبر�ض ال�سكري من
النوع .2
وقد وجدت درا�سات �أن تناول عبوة من م�شروبات الدايت يومياً يزيد خطر
الإ�صابة بال�سكري من النوع 2بن�سبة ترتاوح بني  8%و.% 13

ـ ما هو ا�سم الربوتني الذي يوجد يف خاليا الدم احلمراء
ويقوم بنقل الأك�سجني من الرئتني �إىل الأن�سجة؟
بروتني الهيموجلوبني.

ـ من هو قائد االحتاد ال�سوفيتي خالل احلرب العاملية الثانية؟
جوزيف �ستالني.

ـ ما هو اال�سم الالتيني لعلم النبات؟
علم .Botanica

ـ من هو م�ؤ�س�س �شركة �أمازون؟
جيف بيزو�س.

عند اكت�شاف هذه الأعرا�ض وعدم �إهمالها ،لإجراء الفح�ص
الالزم وبدء العالج �إذا تطلب الأمر.
و�سرطان البنكريا�س ،هو ورم خبيث ينمو يف ظهارة �أن�سجة
وقنوات البنكريا�س .وهذا ال�سرطان ي�صيب عادة كبار ال�سن
من الن�ساء والرجال على حد �سواء.
ويعترب تناول امل�شروبات الكحولية �أحد العوامل التي تزيد
م��ن خطر الإ��ص��اب��ة ب��ه وت �ط��وره ،وك��ذل��ك ال�ت��دخ�ين وتناول
الأطعمة الدهنية واحلارة.
و�أع��را���ض �سرطان البنكريا�س غري حم��ددة وغ�ير وا�ضحة،
لذلك ينمو الورم اخلبيث وال يكت�شف �إال يف وقت متاخر.

كاردي بي احلائزة على جائزة هيب هوب �سونغ املف�ضلة ،تقف يف غرفة ال�صحافة خالل حفل توزيع جوائز
املو�سيقى الأمريكية لعام  2021يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

ت�شري بيانات جديدة واعدة من درا�سة حديثة �إىل �أن الأ�شكال الن�شطة
لفيتامني (د) ميكن �أن متنع تكرار وتطور "كوفيد."-19
وت�شري نتائج الدرا�سة �أي�ضا �إىل �أن اللومي�ستريول ،وهو جزء من عائلة
فيتامني (د) من مركبات ال�ستريويد ،والذي ينتج عن تفاعل كيميائي
يف اجل�سم با�ستخدام ال�ضوء ،يعمل على منع "كوفيد."-19
وكان فيتامني (د) وم�ستقلبات اللومي�ستريول قادرين على منع �إنزميني
حم��ددي��ن ( RdRPو )Mrpoمطلوبني ل ��دورة ح�ي��اة SARS-
 ،CoV-2وفقا لفريق الباحثني من جامعة �أالباما يف برمنغهام،
وم��رك��ز البحث متعدد التخ�ص�صات يف العلوم الأ�سا�سية يف نيودلهي
بالهند ،وجامعة غرب �أ�سرتاليا.
واق�ت�رح ال��دك�ت��ور �أن �ت��وين ف��و��س��ي ،م��دي��ر امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي للح�سا�سية
والأمرا�ض املعدية ،يف �سبتمرب � 2020أن فيتامني (د) ميكن �أن ي�ساعد
يف حماربة "كوفيد."-19
ومتكن العلماء يف هذه الدرا�سة اجلديدة من �إثبات �أن م�شتقات فيتامني
(د) واللومي�ستريول اجلديدة وذات ال�صلة من الناحية الف�سيولوجية
"تعمل على �أهداف متعددة ،ما ي�شري �إىل �أنها قد تكون فعالة �ضد
ال�سالالت الأ�صلية واملتحورة من ."SARS-CoV-2
وت�شمل الفوائد الأخ��رى لفيتامني (د) التي ذكرها الباحثون تكلفته
املنخف�ضة و�سهولة الو�صول �إليه.
ومب�ج��رد ا�ستهالك فيتامني (د) ،يتم ا�ستقالبه �إىل �أ��ش�ك��ال ن�شطة
خمتلفة بوا�سطة �إنزميات ت�سمى �أوك�سيديز ال�سيتوكروم �أو �إنزميات
.CYP
ويقول الباحثون يف هذه الدرا�سة �إن النتائج التي تو�صلوا �إليها ت�ساعد
يف �شرح الآلية املحتملة ل�سبب �أن انخفا�ض م�ستويات فيتامني (د) يبدو
�أنه يعزز عدوى "كوفيد "-19والنتائج ال�سيئة لدى بع�ض الأفراد.
ويرتبط هذا بدرا�سات �أخ��رى تظهر وجود عالقة بني نق�ص فيتامني
(د) ونتائج املر�ض ال�سيئة .ومت التخطيط ملزيد من الدرا�سات والتجارب
ال�سريرية الختبار فعالية فيتامني (د) ولومي�ستريول كعالج م�ضاد
لـ"كوفيد "-19يف احليوانات والب�شر.

• هناك �أكرث من  1600نوع معروف من جنم البحر.
• احليتان لديها �أبط�أ عملية متثيل غذائي من بني كل احليوانات الأخرى.
• تعي�ش كل طيور البطريق يف الن�صف اجلنوبي من الكرة الأر�ضية وخا�صة يف ال�ق��ارة القطبية
اجلنوبية( .با�ستثناء تلك التي تعي�ش يف حدائق احليوان �شمال خط الإ�ستواء).
• ال�ضفادع تفرت�س الفري�سة التي تتحرك فقط.
• عندما تولد الزرافة يكون طولها حوايل  1.8مرت.
• يفقد الدب  25%من وزنه عندما يكون يف �سباته ال�شتوي.
• دب الباندا ي�ستغرق � 12ساعة يوميا يف �أكل اخليزران.
• �أ�سنان التما�سيح تنمو ب�إ�ستمرار لت�ستبدل بدل الأ�سنان القدمية.
• الهيكل العظمي للفيل الإفريقي ي�ش ّكل  15%من وزنه الك ّلي.

التاجر الطيب
كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة  ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل
اال ار�سل حرا�سه ليقتادوه اىل ال�سجن ظلما وعدوانا ..وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س
يف �صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب
فالقى بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه �إىل الوايل
الذي امر مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب �إىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت
وا�صبح خاويا على عرو�شه فجف الب�ستان ويب�س.
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما ،وذهب �إىل بيته وعاد له خادم
كان خمل�صا لريعاه ف�أخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ساءل يا ترى
هل هناك من �شئ منها ...فذهب �إىل املو�ضع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ض وجد احدى
جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�ضع منها واحدة ..و�سبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�س ماله فحمد
اهلل وعلم انه قد بقيت له �أعماله ال�صاحلة يف الدنيا.

