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قالت ناتاليا كروغلوفا املخت�صة يف جمال التغذية� ،إن��ه ميكن دعم
وم�ساعدة جهاز املناعة ب�شكل �إ�ضايف يف مو�سم نزالت الربد وانت�شار
وباء كوفيد ،بف�ضل تناول الطماطم.
و�أ� �ش��ارت يف مقابلة م��ع حم�ط��ة �إذاع ��ة "راديو �سبوتنيك"� ،إىل �أن
الطماطم �أو البندورة ،تعترب جزءا من العديد من الأطباق يف قوائم
الطعام اليومية ،وه��ي مفيدة لي�س فقط يف جم��ال حت�سني مذاق
الطعام ،بل وجتعله مفيدا و�صحيا �أكرث.
ونوهت ب��أن الطماطم ،حتتوي على ع��دد من امل��واد القيمة واملفيدة
للج�سم ،مبا يف ذلك م�ضادات الأك�سدة القوية  -الاليكوبني ،القادر
على تن�شيط اخلاليا املناعية .وحتتوي الطماطم على الليكوبني،
وهو م�ضاد �أك�سدة قوي ومهم للب�شر .فهو يحمي اجل�سم من ال�شوارد
احل ��رة ال�ت��ي مي�ك��ن �أن ت�سبب �أم��را���ض ال�ق�ل��ب والأوع �ي ��ة الدموية
وال �� �س��رط��ان .وال�ل�ي�ك��وب�ين ين�شط خ�لاي��ا ال��دف��اع امل �ن��اع��ي .وتوجد
معظم م�ضادات الأك�سدة يف الطماطم املنتجة يف املناطق اجلنوبية،
ذات اللون م�شبع ورائحة متميزة .وتابعت قائلة" :بف�ضل تركيبتها
الفريدة ،تعترب الطماطم مفيدة للعينني واجللد وال�شعر والأظافر.
وحتتوي الطماطم على فيتامني �سي ،وهي غنية بالألياف الغذائية،
وبيتا كاروتني  -هو فيتامني �أ ،الذي يلعب دورا هاما يف املحافظة على
الب�شرة وال�شعر والأظافر والب�صر يف حالة جيدة".

كيف ميكن حماية الأطفال من ح�سا�سية البي�ض؟

تو�صلت درا�سة طبية حديثة �إىل طريقة ميكن من خاللها تفادي
الإ�صابة بـ"ح�سا�سية البي�ض".
ووف��ق الباحثني يف جامعة "بوفالو" الأم�يرك�ي��ة يف ن�ي��وي��ورك ،ف�إن
�إط �ع��ام الأط �ف��ال البي�ض يف �سن م�ب�ك��رة ،ميكن �أن يقلل م��ن خطر
الإ�صابة بـ"ح�سا�سية البي�ض" يف مراحل عمرية الحقة.
ودر�� ��س ال�ب��اح�ث��ون ب�ي��ان��ات �أك�ث�ر م��ن  2200ط�ف�لا م�ن��ذ والدتهم
وحتى بلوغهم �سن ال�ساد�سة ،حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية
وح�سا�سيتهم جتاه البي�ض.
ووج��دت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف موقع "بحوث احل�سا�سية
الغذائية"� ،أن ن�سبة  0.6يف املئة من امل�شاركني يف الأبحاث� ،أبلغوا عن
"ح�سا�سية البي�ض" لدى �أطفالهم الذين كانوا بعمر العام.
و�أفاد الباحثون �أن الأطفال امل�صابني بـ"ح�سا�سية البي�ض" يف عمر 1
و� 6سنوات �أكلوا عددا �أقل من البي�ض يف عمر  5و 6و 7و� 10أ�شهر
من غريهم من غري امل�صابني بهذا النوع من احل�سا�سية.
ونقلت وكالة "يو بي �آي" للأنباء عن رئي�س الباحثني �شيوزونغ وين
تعليقه على الدرا�سة ،حيث قال" :ح�سا�سية البي�ض هي ثاين �أكرث
�أنواع احل�سا�سية الغذائية �شيوعا يف جميع �أنحاء العامل".
و�أ�ضاف" :الأدلة احلالية ت�شري �إىل �أن الإدخ��ال املبكر للبي�ض �أثناء
الطفولة ،متبوعا ب�إطعام متكرر ،يبدو وقائيا �ضد تطور ح�سا�سية
البي�ض .م��ا زلنا ن��در���س التوقيت الأم�ث��ل لإدخ ��ال البي�ض يف نظام
الر�ضع الغذائي وتواتر التغذية".

امل�سافة التي ال ت�ضر فيها �شا�شة الكمبيوتر بالب�صر؟
قال طبيب العيون �سريغي خومياكوف� ،إن املواطنني الرو�س يق�ضون
ب�شكل متو�سط �أمام الكمبيوتر من � 6إىل � 7ساعات يف اليوم.
و�أ��ض��اف" :حتى ال يت�ضرر الب�صر ،يجب اجللو�س خ�لال ذل��ك على
بعد � 60-50سم من ال�شا�شة .وتابع الطبيب ن�صائحه�" :ضع �شا�شة
الكمبيوتر �أمامك مبا�شرة .ويجب �أن تكون احلافة العلوية لل�شا�شة
على نف�س م�ستوى خط الر�ؤية لديك .ويجب �أن تكون امل�سافة من
العني �إىل ال�شا�شة حوايل � 60-50سم .و�إذا كنت ت�ستخدم احلا�سوب
املحمول "الب توب"� ،أو احلا�سوب اللوحي مع �شا�شة بقطر 12-10
بو�صة ،ف�إن امل�سافة يجب �أن تكون مماثلة للم�سافة بني امل�سافة من
الكوع �إىل الإبهام� ،أو مبتو�سط� 45-40سم".
و�أ�شار �إىل �أنه يف ال�سنوات الأخرية ،مت �إيالء الكثري من االهتمام لي�س
مل�ستوى الإ�ضاءة املعياري ،بل للتكوين الطيفي لل�ضوء.
وق��ال" :لقد تطور جهاز الر�ؤية لدينا يف ظ��روف الطيف الطبيعي
لل�ضوء الأبي�ض ،والذي يتكون بعد مرور �ضوء ال�شم�س عرب الغالف
اجلوي .وبالتايل ،ف�إن م�صادر ال�ضوء الأكرث راحة هي الأكرث قربا يف
طيفها �إىل التدفق ال�ضوئي للطيف الطبيعي.

كيف ميكن حتديد
اخلرمال غري القاب�ض؟
ق� ��ال �أن� ��دري� ��ه م��ات �ف �ي��ف � �ش �ي��ف الطبخ
الرو�سي املعروف� ،إن اخلرما �أو اخلرمال
�أو الرب�سيمون ،ال��ذي يباع يف الأ�سواق،
ينق�سم �إىل نوعني :الرب�سيمون ال�شائع
وما ي�سمى بـ "امللكي".
وك�شف اخلبري كيف ميكن للم�ستهلك
ال � �ع� ��ادي ،حت ��دي ��د اخل� ��رم� ��ال النا�ضج
وغ�ير القاب�ض ،وبالتايل اللذيذ وحلو
ال�ط�ع��م .وذك ��ر �أن ��ه يف ك��ل ح��ال��ة ،هناك
معايري خا�صة مهمة لتحديد الثمرة
النا�ضجة التي ال تقب�ض الفم والل�سان
عند تناولها.
و�أ�ضاف" :قبل كل �شيء ،يجب �أن تكون
الأوراق وال�سيقان جافة وذات لون داكن،
ويجب �أن تكون الثمرة بحد ذاتها المعة
وناعمة ،بدون �أي بقع �أو خدو�ش .ويجب
�أن ت �ك��ون ق���ش��رت�ه��ا اخل��ارج �ي��ة ناعمة
وم�ستوية ولونها �أحمر فاحت .و�إذا كانت
هناك بقع على الق�شرة ،فهذا يعني �أن
الثمرة ن�ضجت منذ فرتة".
ون� ��وه ب��وج��ود ق��واع��د اخ �ت �ي��ار خا�صة،
النتقاء ثمار ما ي�سمى بالنوع "امللكي"
بها.
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خبرية تك�شف نوعا من اخل�ضار يحفز املناعة

درا�سة تثبت فعالية "ال�شاي"
يف تقليل ن�شاط التهاب املفا�صل

تهديد مناخي
ملناطق جديدة
بحلول 2030

لن ت�صدق ..ماذا يحدث �إذا
تناولت ثمرة كيوي يوميا؟

تعترب الكيوي وهي الفاكهة املغطاة بالفرو من الفواكه الأك�ثر فائدة
من الناحية الغذائية ،مقارنة بجميع الفواكه الأخرى� ،إذ حتتوي على
فيتامينات ومغذيات ال ح�صر لها؛ �ستتعرف يف هذا املقال على �أهم
فوائد الكيوي.
فاكهة الكيوي موطنها الأ�صلي هو ال�صني ،حيث مت ا�ستهالكها منذ
�آالف ال�سنني وتعرف هناك حتى اليوم با�سم يانك تاو ،ويف �أوائل
القرن الع�شرين ،مت جلب �أ�شجار الكيوي من ال�صني �إىل نيوزيلندا.
قبل و�صولها �إىل الواليات املتحدة ،كانت فاكهة الكيوي ُتعرف
با�سم عنب الثعلب ال�صيني ،وم��ع ذل��ك مت ت�سميتها يف �أمريكا
بـ "الكيوي" تكرميا للطائر الأ�صلي لنيوزيلندا ،بح�سب موقع
.doctormurray
الكيوي مليء باملركبات املفيدة ،ويعد تناوله طريقة ملنح نف�سك
وجبة خفيفة حلوة خالية من الدهون.
�أهم فوائد الكيوي ال�صحية
� .1إ�صالح احلم�ض النووي التالف
�أو�ضحت درا�سة حديثة �أنه بعد تعر�ض احلم�ض النووي
للتلف املتعمد با�ستخدام البريوك�سيد (مركب كيميائي)،
�أظ�ه��رت خاليا �أول�ئ��ك الذين �أك�ل��وا الكيوي �أن احلم�ض
النووي لديهم يتمتع بقدرة �أكرب على �إ�صالح نف�سه.
 .2الوقاية من �أمرا�ض القلب
تناول  3-2حبات من الكيوي كل يوم ي�ساعد يف تقليل
ت�خ�ثر ال ��دم بن�سبة  ،18%وتقليل ال��ده��ون الثالثية
والروا�سب الدهنية يف الدم بن�سبة .15%
وتعترب فاكهة الكيوي �صحية �أكرث للأ�سربين عندما يتم
�ساتخدامها لتقليل تخرث ال��دم ب��دون اي��ة �أث��ارة جانبية
لالن�سان.
واح �ت��وا�ؤه ب��وف��رة على فيتامني  Eو  Cوالبوتا�سيوم،
يجعله ي�ع��زز �صحة ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة ومينع
ان�سداد ال�شرايني.
 .3تعزيز املناعة
مع وجود تركيز عالٍ من م�ضادات الأك�سدة وفيتامني �سي،
ف�إن تناول الكيوي يح�سن من قوة جهاز املناعة لديك.
يحارب فيتامني �سي �أي�ضا الإجهاد وال�شيخوخة ،ويعزز
ال �ت �ئ��ام اجل � ��روح ،وام�ت���ص��ا���ص احل ��دي ��د ،وي��دع��م �صحة
العظام .وقد ثبت �أن هذه الفاكهة تقلل ال�صفري و�ضيق
التنف�س لدى مر�ضى الربو بحوايل .35%
وب��ال�ن���س�ب��ة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ��ض�ع��ف املناعة،
ه��ذه ال�ف��اك�ه��ة �أم ��ر الب��د م�ن��ه ،ح�ي��ث حت ��ارب امليكروبات
وتق�ضي على االلتهابات املو�سمية ولها خ�صائ�ص م�ضادة
للفطريات وم�ق��اوم��ة للفريو�سات مب��ا يف ذل��ك فريو�س
كورونا امل�ستجد.

 .4دعم �صحة العظام
هل تعلم �أن الكيوي يحتوي على  20%من البوتا�سيوم
�أك�ثر من امل��وز؟ يحافظ هذا املعدن احليوي على �صحة
ال �ع �� �ض�لات ،و� �ض �غ��ط ال� ��دم وي �ق �ل��ل م��ن خ �ط��ر الإ�صابة
بح�صوات الكلى وه�شا�شة العظام وال�سكتة الدماغية.
 .5تعزيز وظائف املخ
حتتوي فاكهة الكيوي على حم�ض الفوليك ،وه��و �أمر
�ضروري للوقاية من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وحت�سني من��و ال��دم��اغ وال�ت�ط��ور امل�ع��ريف ،وم�ن��ع ت�شوهات
الدماغ عند الأطفال قبل الوالدة وبعدها ،ويح�سن التعلم
وال��ذاك��رة وامل ��زاج ويعيد ال�شهية �إىل طبيعتها .ي�ساعد
ال�سريوتونني �أي��ً��ض��ا يف احل�ف��اظ على ن��وم مريح  ،لكنه
ي�شجع على الرتكيز يف ال�صباح.
 .6احلفاظ على �صحة العيون
ال�ك�ي��وي غني باللوتني والزياك�سانثني ،وه�م��ا مركبان
موجودان ب�شكل طبيعي داخل العني .عند تناول الكيوي
ب�شكل يومي� ،أثبتت الأبحاث �أن هذه املركبات ت�ساعد يف
تقليل التنك�س البقعي بن�سبة .36%
 .7حت�سني �صحة اجلهاز اله�ضمي
عندما يتم تناول الكيوي ي�ساعد �إنزمي ي�سمى الأكتينيدين
على ه�ضم ال�بروت�ين ،كما تتميز �أل �ي��اف ه��ذه الفاكهة
بقدرته على �إزالة ال�سموم وتطهري الأمعاء.
 .8مفيد للب�شرة
الكيوي غنية �أي�ضا بفيتامني ( ،)Eوه��و �أح��د م�ضادات
الأك���س��دة الأ�سا�سية ال�ت��ي حتمي الب�شرة م��ن التدهور،
وتخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول ،وحت��ارب اخلاليا امل�سببة
لل�سرطان.
 .9مفيد ملر�ضى ال�سكري

حتتوي حبة كيوي كبرية على حوايل � 56سعرة حرارية،
و 13غ��رام��ا م��ن ال �ك��رب��وه �ي��درات ،وك �م �ي��ة ك �ب�يرة من
الفيتامينات وامل�ع��ادن ،ل��ذا ف ��إن تناول الكيوي لن يرفع
م�ستويات ال�سكر يف الدم ب�سرعة كبرية ،وهو �أمر �ضروري
ملر�ضى ال�سكر.
وال حتتوي الكيوي فقط على م�ؤ�شر منخف�ض لن�سبة
ال�سكر يف ال��دم ولكن يقال �أي�ضا �إن لها خ�صائ�ص متنع
حدوث خلل يف الأن�سجة الدهنية التي مت ربطها مبر�ض
ال�سكري.
 .10تقليل �أعرا�ض الربو
ُوج ��د �أن م�ستخل�صات ف��اك�ه��ة ال�ك�ي��وي ف�ع��ال��ة يف عالج
تنك�س احلم�ض ال �ن��ووي .كما مت ا��س�ت�خ��دام الفاكهة يف
الأدوية ال�صينية التقليدية يف مكافحة �أنواع خمتلفة من
ال�سرطانات.
 .11حماربة الأرق
ي�ساعد الكيوي ،كم�صدر جيد لل�سريوتونني (ناقل ع�صبي
مهم للدماغ) ،على النوم العميق� .إن تناول الكيوي يف
امل�ساء مفيد �إذا كنت تعاين من ا�ضطراب النوم.
� .12إبطاء �شيخوخة اجللد
غناه بفيتامني  Eال يجعله يحافظ على الب�شرة ناعة
وخالية من العيوب فح�سب ،بل يحارب اخلطوط الدقيقة
والتجاعيد �أي�ضا ،ويعتقد �أن تناول فاكهة الكيوي يوميا
يبطئ �شيخوخة اجللد.
 .13حماربة الأنيميا (فقر الدم)
يعد الكيوي م�صدرا وفريا لفيتامني  Cواملواد الكيميائية
ال�ن�ب��ات�ي��ة م �ث��ل ال �ل��وت�ين وال��زي��اك �� �س��ان �ث�ين ،وي �� �س��اع��د يف
امت�صا�ص اجل�سم للحديد ،م��ا يحول دون ح��دوث فقر
الدم.

�إنهاء العالقات �أكرث ت�أثري ًا
على الرجال
�أظهرت درا�سة جديدة �أجراها علماء نف�س بارزون �أن
ال�صورة النمطية القدمية عن �أن الرجال �أقل اهتماماً
عاطفياً بالعالقات من الن�ساء لي�ست �صحيحة.
ووج��د باحثون من جامعة النك�سرت �أن الرجال
يف العالقات بني اجلن�سني ي�شعرون ب�أمل �أكرث
من الن�ساء بعد االنف�صال ،كما �أنهم �أكرث
عر�ضة ملناق�شة �شعورهم بانك�سار القلب.
ون� �ظ ��رت ال ��درا�� �س ��ة ال ��دول� �ي ��ة لدعم
العالقات عرب الإنرتنت يف بيانات
�أكرث من � 184000شخ�ص،
ووج��دت �أن الرجال مييلون
�إىل امل� �ع ��ان ��اة م ��ن الأمل
ال �ع ��اط �ف ��ي �أك �ث ��ر من
الن�ساء عندما ت�أخذ
ع� �ل��اق � � �ت � � �ه� � ��م

منعطفاً نحو الأ��س��و�أ .وب��د�أت الدرا�سة � -أول حتليل
"للبيانات ال�ضخمة" على الإطالق مل�شاكل العالقات
 ك �م �ح��اول��ة لإن� ��� �ش ��اء خ��ري �ط��ة مل �� �ش��اك��ل العالقاتالأك�ث�ر �شيوعاً ال�ت��ي ي�ع��اين منها ال��رج��ال والن�ساء،
وق��ام الباحثون بتحليل اخل�صائ�ص الدميوغرافية
والنف�سية با�ستخدام "طرق معاجلة اللغة الطبيعية"
بعد �أن ن�شر امل�ستخدمون م�شاكل عالقتهم يف منتدى
جم �ه��ول ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،ومت �ك��ن الأك��ادمي �ي��ون من
حتديد املو�ضوعات الأكرث �شيوعًا التي ظهرت عرب كل
من�شور �إح�صائ ًيا ،و�إن�شاء "خريطة" مل�شاكل العالقات.
و�أظهرت النتائج �أن م�شاكل االت�صال هي �أكرث امل�شاكل
امل��ذك��ورة ��ش�ي��وع�اً ،ح�ي��ث �أ� �ش��ار واح ��د م��ن ك��ل خم�سة
�أ�شخا�ص تقريباً �إىل �صعوبة مناق�شة امل�شكالت ،وذكر
واحد من كل ثمانية م�شكالت الثقة يف عالقاتهم.

ب��ال�ت��زام��ن م��ع تفاقم �أزم ��ة تغري
امل� �ن ��اخ ،ب��ات��ت ال�ف�ي���ض��ان��ات متثل
�إح � ��دى �أك�ب��ر ال �ت �ه��دي��دات التي
ت��واج��ه الب�شرية؛ �إذ �أن�ه��ا تعطل
ج �ه��ود ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ،كما
تت�سبب يف ت�ضرر قطاعات كبرية
م��ن الب�شر ،يفوق ع��دده��م �أعداد
امل�ت���ض��رري��ن م��ن �أي خ�ط��ر بيئي
�آخر.
وم�ؤخ ًرا ،قام باحثون من جامعات
�أم�يرك �ي��ة بتحليل � �ص��ور يومية
التقطتها الأق�م��ار اال�صطناعية،
لتتبع الفي�ضانات يف الفرتة من
ع ��ام  2000ح�ت��ى  ،2018ثم
قاموا بتوثيق نتائج جهودهم يف
درا�سة ُن�شرت يف جملة "نيت�شر"
املرموقة يف �أغ�سط�س املا�ضي.
ويف ح� � ��وار م� ��ع م ��وق ��ع "�سكاي
ن� �ي ��وز عربية" ،ك �� �ش �ف��ت باحثة
اجل �غ��راف �ي��ا ال�ب���ش��ري��ة والبيئية
ب �ج��ام �ع��ة �أري� � ��زون� � ��ا ،والباحثة
الرئي�سية بالدرا�سة بيث تيلمان؛
خماطر الفي�ضانات على الب�شر،
ومعدل زيادتها ،وكذلك املناطق
اجلغرافية الأك�ث�ر ت�ه��دي�دًا ،كما
ق ��دم ��ت م� �ق�ت�رح ��ات م� ��ن واق� ��ع
الدرا�سة للتكيف مع الفي�ضانات.
وت � �ق ��ول ت �ي �ل �م��ان �إنّ ال ��درا�� �س ��ة
ا�� �س� �ت� �خ ��دم ��ت � � �ص� ��ور الأق� � �م � ��ار
اال�صطناعية ب��دق��ة  250م ً
رتا
ل��ر��س��م خ��رائ��ط لـ 913في�ضا ًنا
ريا من  2018-2000حول
كب ً
العامل.
وت �� �ض �ي��ف مل ��وق ��ع "�سكاي نيوز
عربية" �أن م� ��ن ب �ي�ن الأم� � ��ور
ال�لاف�ت��ة يف ه��ذه ال��درا� �س��ة �أنهم
ر�� �ص ��دوا م �ع��دل ك �ث��اف��ة �سكانية
مرتفعا يف املناطق التي �ضربتها
الفي�ضانات؛ مقارنة بعدد ال�سكان
يف مناطق �أخ��رى بنف�س الدولة،
وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي �أن ه �ن��اك توجهًا
نحو التنمية يف املناطق املعر�ضة
للفي�ضانات.
وب �� �ش��يء م ��ن ال �ت��و� �ض �ي��ح ،تقول
تيلمان �إن الأرقام ك�شفت �أن نحو
 86مليون �شخ�ص مييلون �إىل
املناطق التي تغمرها الفي�ضانات
خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن امل��ا��ض�ي�ين ،كما
�أنّ ما يقرب من  90يف املئة من
ح� � ��وادث ال �ف �ي �� �ض��ان��ات وق �ع��ت يف
جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا.

الطريقة ال�صحيحة
للإم�ساك بفر�شاة الأ�سنان

يرتكب الكثريون بع�ض الأخطاء يف روتني العناية اليومي ب�أ�سنانهم ،وي�ؤدي
ذلك �إىل تراكم الأو�ساخ وبقايا الطعام وت�سو�س الأ�سنان يف نهاية املطاف.
و�أثناء ظهورها يف برنامج الواقع The Real Housewives of
� Cheshireشاركت طبيبة الأ�سنان التجميلية هانا كين�سيال بع�ض
الن�صائح املهمة للحفاظ على �صحة الأ�سنان وبيا�ضها ،وك�شفت �أي�ضاً عن
اخلط�أ الذي نقوم به جمي ًعا وهو طريقة �إم�ساك فر�شاة الأ�سنان.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي �أه ��م ن�صائح ال��دك �ت��ورة كين�سيال ،بح�سب �صحيفة ذا �صن
الربيطانية:
نظف �أ�سنانك ب�شكل �صحيح :بدلاً من تفري�ش الأ�سنان بقوة بقب�ضة قوية،
ح��اول الإم�ساك بفر�شاة �أ�سنانك من النهاية ،وا�ستخدم املقب�ض كما لو
كنت مت�سك بقلم� ،سي�ؤدي ذلك �إىل تقليل ال�ضغط على الفر�شاة والأ�سنان،
وبالتايل حمايتها من التلف وامل�ساهمة يف تبيي�ض الأ�سنان.
احذر من طعامك و�شرابك :ميكن �أن تت�سبب القهوة وال�شاي وامل�شروبات
الكحولية ب�سرعة يف تكوين بقع �صفراء �أو بنية اللون ،لذا ف�إن احلر�ص
على جتنب هذه امل�شروبات �إن �أمكن� ،أو �شربها من خالل ق�شة قد ي�ساعد يف
احلفاظ على الأ�سنان بي�ضاء وجتنب البقع .وميكن �أن يت�سبب النيكوتني
املوجود يف ال�سجائر � ً
أي�ضا يف تلطيخ الأ�سنان ،لذلك من نافلة القول جتنب
ال�سجائر حلماية الأ�سنان.
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�ضمن فعاليات ور�شة عمل اجلميع من �أجل الوحدة يف جناح رومانيا

لوحات فنية بالفحم واجلرافيت تعك�س مفاهيم اال�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

اجلميع من �أجل الوحدة ،حتت هذا العنوان افتتح النحات
الروماين دانيال رادولي�سكو ور�شة العمل اخلا�صة به ،التي
�ست�ستمر طيلة �شهر ن��وف�م�بر ،يف ج�ن��اح روم��ان�ي��ا ب�إك�سبو
 2020دبي ،التي ت�أتي �ضمن فعاليات ور�شة العمل الفنية
"التقاليد بر�ؤية جديدة" ،التي �أطلقها جناح رومانيا منذ
�أكتوبر املا�ضي وت�ستمر طوال فرتة انعقاد احلدث الدويل،
مب�شاركة  6فنانني وحرفيني وم�صممني رومانيني ،ينجزون

�أعماال فنية مبا�شرة �أمام اجلمهور با�ستخدام مواد طبيعية اال�ستخدام امل�س�ؤول للموارد ،والإبداع ب�صرب وعناية لتحقيق
مثل اجللد واملعدن واخل�شب� ،إذ ت�شكل مفاهيم اال�ستدامة التوازن بني الإن�سان والطبيعة .و�شارك بع�ض الزوار ،يوم
واال�ستخدام امل�س�ؤول للموارد الطبيعية القا�سم امل�شرتك �أم�س الأول ال�سبت ،يف ر�سم لوحات با�ستخدام املواد املختلفة
التي يقدمها النحات رادولي�سكو ،خا�صة الفحم واجلرافيت،
بني جميع الفنانني امل�شاركني.
ي�ه��دف رادولي�سكو م��ن خ�لال ور�شته الفنية ،ال�ت��ي حتمل م�ستلهمني �أعمال ق�سطنطني برانكو�سي ،النحات الروماين
نف�س اال��س��م ال��ذي حتمله �إح��دى املنحوتات ال�ث�لاث التي احلداثي ال�شهري ،كما التقطوا �صورا تذكارية مع دانيال
يعر�ضها ف�ي�ه��ا� ،إىل ت�ع��ري��ف زوار اجل �ن��اح ال��روم��اين على رادولي�سكو� ،أمام جدارية كبرية علقت عليها اللوحات الفنية
�أع�م��ال��ه و�إب��داع��ات��ه الفنية ،التي ينجزها با�ستخدام مواد التي قاموا بر�سمها خالل ور�شة العمل.
خمتلفة؛ كالفوالذ والفحم ومعدن اجلرافيت� ،إ�ضافة �إىل �أما عن منحوتة "اجلميع من �أجل الوحدة" ،التي يعر�ضها
دعوتهم للم�شاركة يف ر�سم لوحاتهم اخلا�صة با�ستخدام خالل الور�شة ،فتعرب عن الر�سالة التي يهدف رادولي�سكو
هذه املواد ،التي تن�سجم مع مفهوم اال�ستدامة القائم على �إىل �إي�صالها للجمهور ،حيث �أو�ضح �أنها عبارة عن جم�سم

م�صنوع من املعدن ،ي�صور �شخ�صاً لديه جمموعة دائرية
من الأيدي ال�ضخمة ،فيما يعرب الفراغ الظاهر يف منطقة
ال�صدر عن ال��روح املنفتحة ،وذل��ك جت�سيداً لقيم االنفتاح
والت�سامح والوحدة بني جميع الب�شر.
يقول رادولي�سكو " :تقوم فكرة الور�شة على دع��وة جميع
ال��زوار من كل البلدان الختيار �إح��دى �أع�م��ال ق�سطنطني
برانكو�سي ،النحات الروماين احلداثي ال�شهري يف ثقافتنا،
و�أح��د �أه��م النحاتني و�أكرثهم ت�أثرياً يف القرن الع�شرين،
وحم��اول��ة �إع��ادة �إنتاجها با�ستخدام الفحم �أو اجلرافيت،
و�سيكون من املذهل �أن نرى العديد من الأي��دي من بلدان
خمتلفة ت�سهم يف ا�ستلهام �أعمال النحات الروماين ال�شهري،

ومن ثم �سيتم تعليق جميع امل�شاركات على لوحة جدارية
كبرية خا�صة ب�أعمال زوار الور�شة".
وعن �أهمية متثيل قيم اال�ستدامة يف �أعماله املتنوعة ،قال
رادولي�سكو" :يهمني ج��داً �أن �أجن��ز �أع�م��ايل بالتوافق مع
مفهوم اال��س�ت��دام��ة ،على �سبيل امل�ث��ال ،ف ��إن ال�ف��والذ؛ قابل
لإع��ادة التدوير بن�سبة  ،100٪كما �أننا ن�ستخدم الفحم
الطبيعي ،وه��ي تقنية رائ �ع��ة للغاية ل�ل��ر��س��م� ،إن ��ه �أم ��ر ال
ي�صدق" ،وا�ست�شهد ب�أعمال الر�سام والنحات العاملي ال�شهري
مايكل �أجنلو ال��ذي ق��ام با�ستخدام الفحم لر�سم املخطط
التمهيدي ل��زخ��ارف �سقف كني�سة �سي�ستني� ،إح��دى �أ�شهر
الأيقونات املعمارية يف العامل.

�إك�سبو  2020دبي يعلن عن �سحب ا�ستك�شاف العامل وعر�ض خا�ص على تذاكر الزيارة
•• دبي– الفجر

�أعلن �إك�سبو  2020دبي �أم�س الأح��د عن �سحب
ا�ستثنائي ل�ل�ف��وز مب�ل�ي��ون م�ي��ل م��ن ��س�ك��اي واردز
ط�يران الإم ��ارات وجمموعة �أخ��رى م��ن اجلوائز
الرائعة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض خا�ص على تذاكر
زي� ��ارة احل ��دث ال � ��دويل .ويف ال��وق��ت ال ��ذي يقبل
فيه زوار �إك�سبو  2020دب��ي ب�شغف على جمع
�أختام زيارة �أجنحة  192بلدا م�شاركا يف احلدث
ال��دويل� ،سيتيح �سحب ا�ستك�شاف �إك�سبو 2020
دب��ي ،ا�ستك�شاف ال�ع��امل للفائزين ب��أم�ي��ال �سكاي
واردز ط�يران الإم��ارات فر�صة ذهبية لزيارة تلك
ال � ��دول .ي�ت�ي��ح ال���س�ح��ب �أي �� �ض��ا جم �م��وع��ة �أخ ��رى
ريا
م��ن اجل��وائ��ز ،ت�شمل ��س�ي��ارات ني�سان �إك ����س ت ّ
الريا�ضية اجلديدة كليا .وبينما ي�شجع ال�سحبُ

زوار �إك�سبو  2020دبي على ا�ستك�شاف �أكرب عدد
ممكن م��ن �أجنحة ال ��دول� ،ستكون زي ��ارة احلدث
الدويل �أي�سر هذا ال�شهر مع تذكرة نوفمرب لأيام
الأ��س�ب��وع ،التي تتيح زي��ارة امل��وق��ع ليوم واح��د من
الأح ��د �إىل اخلمي�س مقابل  45دره�م��ا �إماراتيا
فقط .تتيح ت��ذك��رة نوفمرب لأي��ام الأ��س�ب��وع �أي�ضا
فر�صة ذهبية للتمتع بجميع الفعاليات الرتفيهية
يف امل��وق��ع ،و�ستكون متاحة ط��وال ال�ف�ترة م��ن 7
�إىل  30نوفمرب .وميكن للزوار الذين يق�صدون
امل��وق��ع يف �أوق ��ات م��ا بعد الظهرية وامل�ساء التمتع
مب�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن ال �ع��رو���ض ال��رائ �ع��ة ،من
بينها �أم�سيات جل�سات و�سهرات �إك�سبو الغنائية
و�أم �� �س �ي��ات خ��ال��دة ،ال �ت��ي حتييها ك��وك�ب��ة م��ن �أملع
ال�ن�ج��وم ،وم��ن بينها ح�ف�لات النجوم دي��ان��ا حداد
وح ��امت ال �ع��راق��ي يف  8ن��وف �م�بر ،ون��ان���س��ي عجرم

وراغب عالمة يف  12نوفمرب .بالإ�ضافة �إىل هذا،
ي�ستطيع ال��زوار التمتع مبجموعة ا�ستثنائية من
امل�أكوالت التي ُتر�ضي جميع الأذواق واملتوفرة يف
�أكرث من  200منفذ لبيع الأطعمة وامل�شروبات.
ي�ستمر ال�سحب يف الفرتة من ال�سابع من نوفمرب
�إىل العا�شر من دي�سمرب ،حيث �سيح�صل خم�سة
فائزين على اجل��ائ��زة ال�ك�برى ،وه��ي مليون ميل
�سكاي واردز لكل منهم ،بالإ�ضافة �إىل  50فائزا
يف ال�سحب الأ��س�ب��وع��ي ب��اجل��وائ��ز امل�ت�ن��وع��ة ،التي
را ،وعمالت �إك�سبو
ت�شمل �سيارات ني�سان �إك�س ت�ي ّ
التذكارية الذهبية ،وباقة اليوبيل ،وق�سائم �أطعمة
وم�شروبات كل منها بقيمة  250درهما �إماراتيا.
ول��دخ��ول ال���س�ح��ب ،يتعني ع�ل��ى ال ��زوار احل�صول
على بطاقة �إك�سبو  2020دب��ي لأخ�ت��ام الدخول
م��ن الأك �� �ش��اك امل��وج��ودة يف �أن �ح��اء م��وق��ع احلدث

ال��دويل وجمع ما ال يقل عن  50ختم دخ��ول من
�أجنحة ال��دول ،حيث ي�ساوي كل  50ختم دخول
فر�صة واح��دة لدخول كل من ال�سحب الأ�سبوعي
وال�سحب على اجلائزة الكربى .وي�سمح احل�صول
على  100ختم من �أجنحة الدول بدخول �سحب
�أ�سبوعي واحد و�سحبَني على اجلائزة الكربى؛ �أما
مع  150ختما ،فيح�صل الزائر على فر�صة واحدة
ل��دخ��ول ال�سحب الأ�سبوعي وث�لاث م�شاركات يف
�سحب اجلائزة الكربى؛ بينما عند احل�صول على
 192ختما (ال�ع��دد الإج �م��ايل ل�ل��دول امل�شاركة
يف �إك���س�ب��و  2020دب� ��ي) ،ي��دخ��ل ال ��زائ ��ر �سحبا
�أ�سبوعيا واحدا مع �أربع م�شاركات يف ال�سحب على
اجلائزة الكربى .و�سيتم �إع�لان �أ�سماء الفائزين ال�سحب ،بينما �س ُتعلَن نتائج ال�سحب على اجلائزة وميكن للم�شاركني ت�سليم م�شاركاتهم امل�ستوفية
يف ال�سحب الأ�سبوعي ا�ستك�شاف �إك�سبو  2020الكربى يوم  12دي�سمرب .تقت�صر فر�ص امل�شاركة ل�شروط ال�سحب يف الأك�شاء الرئي�سية املوجودة يف
دب��ي ،ا�ستك�شاف ال�ع��امل ك��ل ي��وم �أح��د ط��وال فرتة يف ال�سحب على بطاقة �أخ �ت��ام واح ��دة لكل زائر� .أنحاء املوقع.

البو�سنة والهر�سك حتاكي ثقافاتها وتراثها بلوحات فنية يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يف ختام �أ�سبوع التنمية احل�ضرية والريفية

�إك�سبو  2020دبي يدعو لإعادة التفكري يف طرق م�ستدامة للبناء والعي�ش واال�ستهالك
•• دبي  -الفجر

اختتم �إك�سبو  2020دبي �أ�سبوع التنمية احل�ضرية
وال��ري�ف�ي��ة ،الأ� �س �ب��وع ال�ث��ال��ث م��ن �أ��س��اب�ي��ع املو�ضوعات
الع�شر التي �ستنعقد على مدار احلدث الدويل ،بجل�سة
حت��ت ع �ن��وان "ابتكار ب�ي�ئ��ة معي�شية �صحية" ناق�ش
خاللها ع��دد من اخل�براء يف بلدية دب��ي مع القائمني
على �إن�شاء موقع �إك�سبو  ،2020وممثلني ع��ن عدد
من الأجنحة امل�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي ،كيفية
الو�صول �إىل ظ��روف معي�شية �آمنة وب�أ�سعار معقولة
خا�صة مع توقعات بزيادة عدد �سكان امل��دن الع�شوائية
مب�ق��دار ث�لاث��ة �أ��ض�ع��اف عما ه��و عليه ال��و��ض��ع حاليا،
وذلك بحلول  .2050فمع الزيادة ال�سكانية امل�ستمرة،
وت���ص��اع��د ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�سكن يف امل ��دن واملجتمعات،
اج�ت�م��ع يف �إك�سبو 2020دب ��ي ،ع�ل��ى م ��دار الأ�سبوع
املا�ضي ،وب�شكل مكثف ،جمموعة كبرية من اخلرباء
واملواطنني وممثلي احلكومات ،لإعادة التفكري يف طرق
ت�صميم و�إدارة املوائل احل�ضرية والريفية ،والكيفية
التي ميكننا من خاللها البناء والعي�ش واال�ستهالك
ب�شكل م�ستدام ،وكيفية تقليل ت��أث�يرن��ا ال�سلبي على
البيئة ،وتعزيز �صحتنا ورفاهيتنا من خالل التوا�صل
م��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة .وق��ال��ت دي�ن��ا � �س �ت��وري ،رئ�ي���س��ة عمليات

اال��س�ت��دام��ة يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي" :يعترب �إك�سبو
 2020م�صدر �إل�ه��ام ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة ،وم�شارك
�أ�سا�سي يف حتقيق الأج�ن��دة الوطنية ل��دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ،ور�ؤيتها حول اال�ستدامة ،فمن خالل
زي��ارة احلدث ال��دويل ،ميكن جلميع ال��زوار �أن يطلعوا
ب�أنف�سهم على م�ستقبل دولتنا ،ف�أثناء جتولهم يف املوقع
�سريون امل�ساحات اخل�ضراء ،والأل��واح الكهرو�ضوئية،
وحم �ط��ات امل �ي��اه ،ك�م��ا ميكنهم ال�ت�ع��رف ع�ل��ى برنامج
�إك�سبو لإنقاذ الطعام من الهدر ،وغريها من التوجهات
واملبادرات التي ت�صب يف �صالح اال�ستدامة ".وتابعت:
"نرى يف �إك�سبو  2020تراثا لال�ستدامة ،وبينما
من�ضي قدمًا خالل الأ�شهر القليلة املقبلة �سوف يت�أ�صل
هذا املفهوم ب�شكل اكرب لي�شكل �أ�سا�سا ملدننا امل�ستقبلية،
ولتب�سيط مفهوم اال�ستدامة اهتممنا ب�أن ي�سيطر هذا
امل�ف�ه��وم ع�ل��ى ك��ل ��ش��ئ يتعلق ب��احل��دث ال� ��دويل ،بداية
من الألعاب ال�صغرية والهدايا التذكارية التي تباع يف
�إك�سبو  2020وو�صوال �إىل مباين املوقع ".كما ناق�شت
اجلل�سة �أي���ض��ا م�ستقبل م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دبي،
وخطط حتويله ملدينة "دي�سرتيكت  ،"2020كنموذج
للتنمية احل�ضرية ال�شاملة واملت�صلة وامل�ستدامة ،مما
يعطي نظرة ثاقبة ل�لاجت��اه��ات امل�ستقبلية يف خطط
التنمية احل�ضرية والريفية.

مبجرد زيارة جناح البو�سنة والهر�سك يف اك�سبو  2020دبي
نكت�شف دول��ة تهتم بال�سياحة والقطاع التجاري وال�صناعي
وت�ت�م�ت��ع مب �ن��اخ وت���ض��اري����س ت��ؤه�ل�ه��ا ب� ��أن ت �ك��ون دول ��ة جاذبة
لل�سياحة واال�ستثمار ،فاجلناح ي�ضم جمموعة متنوعة من
معاملها ال�سياحية و�أن�شطتها الثقافية وا�سرتاتيجيتها يف
تفنية تكنولوجيا املعلومات ،اجلدير بالذكر �أن اجلناح يقع يف
منطقة الفر�ص يف ال�شوارع اجلانبية ويقع خلف جناح فيتنام
وال�ب�ق��رب م��ن �أجنحة �أفريقية كنيجرييا� ،أم��ا موقعها على
اخلريطة العاملية فتقع البو�سنة والهر�سك جنوب �شرق �أوروبا
داخل البلقان وعا�صمتها �سراييفو ،تطل على �ساحل بالبحر
االدرياتيكي بطول  20كيلومرت ويحدها من ال�شرق �صربيا
واجل �ب��ل الأ� �س��ود م��ن اجل �ن��وب وك��روات �ي��ا بال�شمال واجلنوب
الغربي .ولأن البو�سنة والهر�سك من الدول التى خ�ضعت للفتح
الإ�سالمي فنجد امل�شرف على اجلناح قد حتدث باللغة العربية
الف�صحة واملتقنة ومبخارج �ألفاظ م�ضبوطة مما ا�ستوقفنا
عند جمال النطق واالهتمام بانه يتحدث بها ،وبني �أن وجود
دولة البو�سنة والهر�سك يف جناح اك�سبو  2020دبي للتعريف
بثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا التى نعتز بها على مر ال�سنني،
ف�ضال عن وجود خ�ضارة عميقة تتمتع بها الدولة ووجودها يف
القارة العجوز جعل منها دولة لها تاريخ وموروث ثقايف كبري،
وكل لوحة من اللوحات التى و�ضعت على اجلدريات �أختريت
بعناية فائقة لتعرب عن م�شهد من م�شاهد دولتنا وتر�سخ يف
عقول الزائرين ال�صورة الذهنية امل�شرفة للبو�سنة والهر�سك .وقد بني م�س�ؤول جناح البو�سنة والهر�سك �أن معر�ض �أك�سبو
وم ��ن �أه ��م ال �ل��وح��ات امل�ع��رو��ض��ة ت�ل��ك ال �ت��ى ت���ش�ير �إىل جبل  2020بعترب نافذة على العامل تطل منها الدول كافة على
ماغليت�ش الذي يبلغ طوله  2836مرتاً ،ا�ضافة �إىل اللوحات بع�ضها البع�ض ،ووج��ود ه��ذا ال�ع��دد الكبري م��ن ال��دول حتت
التى ت�ضم البحريات الطبيعية وال�صناعية والطبيعة اخلالبة �سقف واح��د �سوف يتيح الفر�صة �أم��ام ال�ع��امل لإع��ادة النظر
التى تك�سو اجلبال ،كما �أن هناك لوحات ت�شري �إىل الثقافات يف تقدمي التقنية التى من �شانها االهتمام بالطاقة النظيفة
واهتمام البو�سنة والهر�سك بتكنولوجيا املعلومات والذكاء واحلد من التلوث واحلفاظ على البيئة ون�شر فكرة االعتماد
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،ون��وه��ت �أي���ض��ا ال�ل��وح��ات �إىل وج ��ود التعاي�ش على البيئة اخل�ضراء التى حتد من االنبعاث الكربوين امل�ؤدي
ال�سلمي والإن �� �س��اين ب�ين الأدي � ��ان و�أن اجل�م�ي��ع م���ش�ترك يف �إىل �أرت�ف��اع درج��ات احل ��رارة ل�سطح الأر� ��ض وامل�ه��دد باختفاد
ال�ع�ق�ي��دة وال �ت��وج��ه �إىل امل �ع��امل اخل��ا��ص��ة ب��دي��ان�ت��ه وممار�سة ج��زر وب�ل��دان �ساحلية كثرية ،ف�ضال عن التقارب بني الدول
الطقو�س اخلا�صة بها يف حرية تامة ب��دون التحيز لعرق او وثقافاتها والتعرف على العادات والتقاليد الإن�سانية امل�شرتكة
دي��ن ،بل تقف الدولة على م�سافة واح��دة بني �أف��راد املجتمع بني اجلميع.
بدعوة للتعاي�ش ال�سلمي.
وك���ش��ف م���س��ؤول ج�ن��اح البو�سنة وال�ه��ر��س��ك يف ج�ن��اح اك�سبو

بيتري �ساجان يتوج بطال ل�سباق «طواف �إيطاليا» للدراجات الهوائية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -الفجر

ُتوِّج بطل ركوب الدراجات الهوائية بيرت �ساجان،
باملركز الأول يف الن�سخة االفتتاحية من �سباق
"طواف �إيطاليا" للدراجات الهوائية ،املكون من
 30لفة ،وال��ذي يعد �أح��د �أك�بر الأح��داث على
التقومي ال��دويل فيما يخ�ص �سباقات الدراجات
الهوائية ،و�أول م�سابقة ريا�ضية احرتافية يتم
�إطالقها يف �إك�سبو  2020دبي.
وح��ل �إي �غ��ان ب�يرن��ال ،بطل ط��واف �إيطاليا لعام
 ،2021وح��ام��ل القمي�ص الأ�صفر يف طواف

فرن�سا ع��ام  2019،يف املركز ال�ث��اين ،فيما حل
م��ارك هري�شي دراج ف��ري��ق الإم� ��ارات للدراجات
الهوائية يف املركز الثالث.
وقال بيرت �ساجان ،احلائز على ت�صنيف "طواف
�إيطاليا" ل���س�ب��اق ال �� �س��رع��ة �" :2021أ�شعر
ب��ال �� �س �ع��ادة واحل �م��ا���س مل���ش��ارك�ت��ي ال �ي��وم يف هذا
ال�سباق ،والذي توج بفوزي باملركز الأول ،وخا�صة
ب�سبب ل�ق��ائ��ي وب�ع��د م��و��س��م ط��وي��ل ،ب�ك��ل ه�ؤالء
ال��دراج�ين الأب�ط��ال هنا يف �إك�سبو  2020دبي،
كان ال�سباق م�شوقا ،وخا�صة يف الدقائق الأخرية،
التي تناف�سنا فيها �أنا والبطل برنال ،حيث كنت

مت�أخرا يف اجلوالت ال�سابقة �إال �أنني ا�ستجمعت
ق��واي وحلقت به ،وف�صلت بيننا م�سافة ق�صرية
جدا قبل و�صويل خلط النهاية".
و�أ�ضاف�" :أ�شكر جميع القائمني على هذا ال�سباق،
و�أ� �ش �ك��ر �إك���س�ب��و ال�ست�ضافة ج�ي�رو دي �إيطاليا
ك��راي�تري��وم ،على �أر���ض ه��ذا امل�ك��ان ال��ذي يجمع
ال �ع��امل ،ر�أي �ن��ا ال �ي��وم احل�م��ا���س ب�ين احلا�ضرين
م��ن خمتلف اجلن�سيات والأع �م��ار ،وبالطبع كنا
�سعيدين جدا باحل�ضور الذي �شاركنا اليوم".
ه��ذا وق��د مت الإع�ل�ان ع��ن ا�ست�ضافة العا�صمة
امل�ج��ري��ة ب��وداب���س��ت الن�ط�لاق��ة م�ن��اف���س��ات �سباق

"طواف �إيطاليا" ل �ل��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة لعام
 ،2022حيث ت�ب��د�أ الن�سخة رق��م  105من
ال�سباق ،التي �ستنطلق من بوداب�ست �إىل مدينة
ف �ي �� �ش �ج��راد ،وم ��ن امل �ق ��رر �أن ت���س�ت���ض�ي��ف املجر
مرحلتني تاليتني ،وفقا للمنظمني .ومن املقرر
�أي�ضا �أن ت�ق��ام اجل��ول��ة الإي�ط��ال�ي��ة ال�ك�برى لعام
 ،2022يف الفرتة من � 6إىل  29مايو ،حيث
�سيتعامل ال��دراج��ون م��ع �أك�ث�ر م��ن  20مرحلة
خ�لال ف�ترة ثالثة �أ�سابيع �شاقة ،و�ست�ست�ضيف
امل �ج��ر ث�ل�اث م��راح��ل م��ن ال� �ط ��واف ،ق�ب��ل عودة
املت�سابقني خلو�ض اجلولة الكربى يف �إيطاليا.

 2020عن �سعادة دولته بالتنظيم الكبري الذي متكنت دولة
الإم��ارات العربية املتحدة من ا�ست�ضافته على �أر�ضها يف ظل
جائحة ك��ورون��ا وه��ذا النجاح الكبري لدولة �صديقة يربطنا
بها تعاون م�شرتك يف �شتى املجاالت ،و�أن الإمارات �سخرت كل
الأمكانيات وذللت كل ال�صعاب �أمام اجلميع لكي يبتكر وي�صنع
الفارق يف عر�ض مقتنياته وفتح �آفاق امام الدول النا�شئة ب�أن
تتفق على تعاون م�شرتك مع الدول الكربى يف جمال ال�صناعة
والتجارة خا�صة و�أن البو�سنة تعتمد على ال�صناعات احلديثة
ومنها �صناعة الأ��س�م��اك وتكنولوجيا املعلومات ،كما ندعوا
ال��زوار �إىل ال�سياحة الثقافية والعالجية والتمتع بت�ضاري�س
دولة البو�سنة والهر�سك ،و�أع��رب عن �سعادته بحر�ص الزوار
على ختم جواز �سفر البو�سنة والهر�سك كزوار للدولة

االثنني  8نوفمبر  2021م  -العـدد 13386

�صحة وتغذية

8 November 2021 - Issue No 13386

ال�����ت�����ه�����اب امل���ف���ا����ص���ل
الروماتويدي هو حالة
مزمنة يف املفا�صل ،ت�سبب
الأمل والتورم والت�صلب
يف امل��ف��ا���ص��ل ،م��ا ي�ترك
البع�ض غري قادرين على
حتملها.
يحوي على مواد لها ت�أثريات قوية م�ضادة لاللتهابات
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درا�سة تثبت فعالية " ال�شاي " يف تقليل ن�شاط التهاب املفا�صل
وت��ؤث��ر احل��ال��ة ع��ادة على اليدين وال�ق��دم�ين واملع�صمني.
وهناك ط��رق مثبتة للتخفيف من ت�أثري التهاب املفا�صل
الروماتويدي ونوبات الأمل الناجتة عنه.
وتدعم درا�سة وا�سعة النطاق ،ن�شرت يف دورية Nutrition
 ،and Metabolismا�ستهالك ال�شاي للتخفيف من
التهاب املفا�صل الروماتويدي.
وكان الهدف من الدرا�سة هو ا�ستك�شاف العالقة املحتملة
بني ا�ستهالك ال�شاي والتهاب املفا�صل الروماتويدي من
خالل درا�سة واقعية وا�سعة النطاق.
ومت فح�ص ما جمموعه  733مري�ضا بالتهاب املفا�صل
الروماتويدي من يونيو �إىل دي�سمرب.2016 ،
ومت تقييم الن�شاط املر�ضي اللتهاب املفا�صل الروماتويدي
ح�سب ن�شاط املر�ض بدرجة  28معدل تر�سيب كريات الدم
احلمراء (.)ESR
ومعدل تر�سيب كرات الدم احلمراء� ،أو �سرعة تث ّفل كرات
الدم احلمراء ( ،)ESRهو اختبار دم ميكن �أن يك�شف عن
الن�شاط االلتهابي يف ج�سمك.
ومت ت�سجيل ك�م�ي��ة و�أن � ��واع ا��س�ت�ه�لاك ال���ش��اي م��ن خالل
اال�ستبيانات ذاتية الإدارة يف املوقع.
ووجد الباحثون �أن ا�ستهالك ال�شاي يقلل من ن�شاط املر�ض
لدى مر�ضى التهاب املفا�صل الروماتويدي.

وم�ق��ارن��ة مب��ن ال ي���ش��رب��ون ال���ش��اي ،ارت �ب��ط ت �ن��اول كميات واال�ستجابة بني كمية ا�ستهالك ال�شاي ون�شاط املر�ض".
�أك�بر من ال�شاي بانخفا�ض ن�شاط مر�ض التهاب املفا�صل وخل�صوا �إىل �أن" :ا�ستهالك ال�شاي مرتبط بانخفا�ض
ن�شاط مر�ض التهاب املفا�صل الروماتويدي ،ما ي�شري �إىل
الروماتويدي ،ولكن لي�س بقلة تناول ال�شاي.
وكتب الباحثون" :عرثنا على ارتباط كبري بني اجلرعة الت�أثري النافع املحتمل لل�شاي يف املر�ض".

ال�شاي الأخ�ضر والأ� �س��ود والأبي�ض غنية بالبوليفينول،
ملاذا ال�شاي؟
يعد ال�شاي من �أكرث امل�شروبات التي متت درا�ستها عندما وه ��ي م��رك �ب��ات م��ن ن �ب��ات��ات ل �ه��ا ت� ��أث�ي�رات ق��وي��ة م�ضادة
لاللتهابات".
يتعلق الأمر بفوائده ملر�ضى التهاب املفا�صل.
وت��و� �ض��ح م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت �ه��اب امل �ف��ا� �ص��ل (�" :)AFأنواع ووف�ق��ا مل�ؤ�س�سة ال�ت�ه��اب املفا�صل� ،ستجد �أع�ل��ى م�ستويات
البوليفينول يف ال�شاي الأخ�ضر والأبي�ض.
ويُنظر �إىل ال�شاي الأخ�ضر عموما على �أن��ه الأك�ثر فائدة
للجميع لأن املكون الن�شط هو مادة البوليفينول املعروفة
با�سم � epigallocatechin 3-gallateأو اخت�صارا
.EGCG
وث�ب��ت �أن � EGCGأق ��وى مب��ا ي�صل �إىل  100م��رة يف
ن�شاط م�ضادات الأك�سدة من الفيتامينات  Cو.E
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ات �أن ��ه ي���س��اع��د �أي���ض��ا يف احل �ف��اظ على
الغ�ضاريف والعظام،
على الرغم من ع��دم وج��ود جت��ارب خا�ضعة للرقابة على
نطاق وا�سع يف الأ�شخا�ص امل�صابني بالتهاب املفا�صل.
وت �ظ �ه��ر الأب� �ح ��اث �أن ال �ق �ه��وة حت �ت��وي �أي �� �ض��ا ع �ل��ى مادة
البوليفينول امل�ضادة للأك�سدة.
وهذا يعني �أن القهوة ميكن �أن ت�ساعد يف حماربة اجلذور
احلرة يف اجل�سم،
والتي ت�سبب تلف اخلاليا.
وت�شري �أب�ح��اث �أخ��رى �إىل �أن القهوة ق��د يكون لها ت�أثري
وقائي �ضد النقر�س �أي�ضا ،وهو �أحد �أنواع التهاب املفا�صل.

العلماء يكت�شفون عواقب طويلة درا�سة جديدة تك�شف ع ّما قد يوقف
البعو�ض عن نقل الأمرا�ض!
املدى لقلة النوم املزمنة
ك���ش�ف��ت ن �ت��ائ��ج درا�� �س ��ة ر� �ص��دي��ة �أج� ��راه� ��ا علماء
بولنديون� ،أن اجل�سم بعد ع�شرة �أي��ام متتالية من
قلة ال�ن��وم ،يحتاج �إىل �أك�ث�ر م��ن �أ��س�ب��وع لي�ستعيد
حالته الطبيعية.
وت �� �ش�ير جم �ل��ة � ،PLOS ONEإىل �أن� ��ه من
امل�ع��روف �أن قلة ال�ن��وم م��ن الأم ��ور امل�ع�ت��ادة ل�سكان
امل� ��دن ال �ك �ب�ي�رة ،ت ��ؤث ��ر ��س�ل�ب��ا يف وظ ��ائ ��ف اجل�سم
الف�سيولوجية.
ون �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ت�ن�خ�ف����ض ال � �ق� ��درات املعرفية
واالن�ت�ب��اه وال��ذاك��رة ،وتظهر م�شكالت �صحية يف
القلب والأوعية الدموية ،وتزداد خماطر الكوارث
مثل حوادث ال�سيارات والإ�صابات يف العمل .ولكن
�إىل الآن مل يحدد العلماء كم يحتاج ج�سم الإن�سان
للتعايف بعد فرتة طويلة من قلة النوم.
وم��ن �أج ��ل حت��دي��د ه��ذه امل ��دة ،ق��رر ع�ل�م��اء جامعة

ياغيلونيا ال�ب��ول�ن��دي��ة ،برئا�سة ج�يرمي��ي �أوج ��اب،
�إج� ��راء جت��رب��ة ي���ش��ارك فيها ع��دد م��ن املتطوعني
الأ�صحاء ،ت�ضمنت تقليل �ساعات نومهم املعتادة،
مل��دة ع�شرة �أي��ام ،وبعدها ينامون دون قيود �سبعة
�أيام.
وك��ان جميع امل�شرتكني يعي�شون خ�لال التجربة
يف بيئتهم الطبيعية املعتادة ،وكانوا يحملون على
مع�صمهم �أج�ه��زة ا�ست�شعار ،لتتبع من��ط نومهم و
ن�شاطهم ال�ي��وم��ي .كما خ�ضعوا لتخطيط يومي
للدماغ ،ملراقبة ن�شاطه واختبارات لوقت رد الفعل
ودقته.
وات�ضح للباحثني� ،أن��ه بعد �أ�سبوع م��ن ال�ن��وم غري
امل�ح��دد ا�ستعاد امل�شرتكون �سرعة رد الفعل فقط،
يف حني بقيت امل�ؤ�شرات الأخ��رى بعيدة عن حالتها
الطبيعية .و�أن ا�ستعادة �سرعة رد الفعل مل تكن

مت�ساوية لدى اجلميع.
ووف �ق ��ا ل �ل �ب��اح �ث�ين ،ك���ش�ف��ت ن �ت��ائ��ج ال ��درا�� �س ��ة� ،أن
االخ �ت�ل�اف يف اال��س�ت�ج��اب��ة ال���س�ل��وك�ي��ة واحلركية
والف�سيولوجية الع�صبية ،ي�ؤثر يف عملية التعايف
بعد قلة النوم لفرتة طويلة.
وي�شري الباحثون� ،إىل �أنهم مل يقارنوا هذه النتائج
مع نتائج درا��س��ات �أخ��رى ا�ستخدم الباحثون فيها
طرقا خمتلفة .ولكنهم يعتقدون �أنهم تو�صلوا �إىل
ا�ستنتاج مهم ،يفيد ب ��أن النا�س ال يح�صلون على
وقت كاف للتعايف من عواقب فرتة طويلة من قلة
النوم.
ويخطط الباحثون ملوا�صلة البحث يف هذا املجال
م�ستقبال ،مع تو�سيع عدد امل�شاركني ،ودرا�سة فرتات
ال�ت�ع��ايف ال�ط��وي�ل��ة ،وحت��دي��د ترتيب ع��ودة وظائف
اجل�سم املختلفة �إىل طبيعتها.

تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن نوع البعو�ض الذي
ينقل فريو�سات مثل زيكا وحمى ال�ضنك ميكن
احل��د منه عن طريق تناول ال�سكر من الأزهار
قبل الدم.
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ة ،ال�ت��ي ق��اده��ا م��رك��ز �أبحاث
الفريو�سات التابع جلامعة غال�سكو� ،أن ف�صيلة
ب �ع��و���ض ال �ن �م��ر الأ� �س �ي��وي��ة �أو ب �ع��و���ض احلمى
ال �� �ص �ف��راء ،ع ��ززت امل �ن��اع��ة يف �أح���ش��ائ�ه��ا ب�ع��د �أن
تغذت على ال�سكر ،وه��ذا يحمي �إن��اث النوع من
الإ�صابة.
ويتغذى البعو�ض البالغ على رحيق النبات لبناء
طاقته ،لكنه يحتاج �إىل الدم للتكاثر.

ونتيجة لذلك ،ف�إنها تنقل الفريو�سات ،مبا يف الإ��ص��اب��ة يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .وب�شكل عام،
ذل��ك ف�يرو���س �شيكونغونيا ،وه��ي م�شكلة عامة تك�شف النتائج عن الدور احلا�سم لتغذية ال�سكر
يف مناعة البعو�ض امل�ضادة للفريو�سات ،والتي
للعامل ب�أ�سره.
ومن غري الوا�ضح ملاذا يحمي ال�سكر البعو�ض من ب��دوره��ا تقلل م��ن احتمالية انت�شار فريو�سات
الإ�صابة بالعدوى ،لكن الباحثني يعتقدون �أنه  ،arbovirusال �ت��ي ت�شكل ت �ه��دي��دا كبريا
قد يكون م�س�ؤوال جزئيا عن "احل�سا�سية العالية للنا�س.
للفريو�سات املنقولة باملف�صليات وانتقالها من ويف امل�ستقبل ،ميكن �أن ي�ساعد ذل��ك يف تطوير
وتطبيق ا�سرتاتيجيات مكافحة ال�ن��واق��ل مثل
قبل هذا النوع من البعو�ض".
وقالت الدكتورة �إميلي بوندفيل ،عاملة احل�شرات ُطعم ال�سكر ،التي تهدف �إىل احل��د من انتقال
اجل��زي�ئ�ي��ة يف ج��ام�ع��ة � ،MRCإح� ��دى معدي فريو�س .arbovirus
الدرا�سة امل�شاركني� ،إن النتائج ت�سلط ال�ضوء على و ُن �� �ش��رت ال��درا� �س��ة م� ��ؤخ ��را يف امل �ج �ل��ة العلمية
�أهمية تغذية البعو�ض بال�سكر خلف�ض معدالت .PLOS Pathogens
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  573/2021/18عقاري جزئي

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة الآجلة املنتهية بالتملك املربمة بني طريف الدعوى بتاريخ 2006/11/15
ومالحقها وما يرتتب على الف�سخ من �آثار  ،و �إلزام املدعى عليهم برد حيازة العقار و ت�سليمه للمدعية خالياً من ال�شواغل
وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد  ،و�شطب كلمة (اجارة املقرتنة بعبارة �شهادة ملكية عقار ) الواردة يف �شهادة امللكية ،
و�شطب جدول (ا�سماء امل�ست�أجرين وح�ص�صهم ) الواردة يف �شهادة امللكية  ،و �شطب عبارة (ومت تطبيق ايجارة تنتهي بالتملك
من تاريخ  2014 -06-15اىل تاريخ ) الواردة يف �شهادة امللكية  ،و�إلزام املدعى عليهم ب�سداد مبلغ وقدره ( )59,664درهم
(ت�سعة وخم�سون �ألفاً و�ستمائة و�أربعة و�ستون درهماً ) قيمة الأجرة املت�أخرة غري املدفوعة من تاريخ  2020/ 3/15حتی
تاریخ �شهر ابريل  2021وما ي�ستجد من �أجرة حتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع �أجرة � 35,000سنوياً  ،وتقدمي
براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة  ،و�إلزام املدعي عليهم ب�أداء مبلغ وقدره ( 144,228الف درهم) تعوي�ضاً للمدعية  ،وذلك
جرباً ملا حلق املدعية من �أ�ضرار ب�سبب �إخالل املدعي عليهم بالتزاماتهم التعاقدية.
املدعى  :متويل”م�ساهمه خا�صه”
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-ديرة  -دبي� -شارع املكتوم-مبنى بناية بنك دبي الإ�سالمي-مقابل دناتا
املطلوب �إعالنهما  -1 /ريباكا �شاونون فالكاو �صفته :مدعى عليه
� -2شاونون جا�سبري جونی فالكاو �صفته :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-09-29يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح
 /متويل”م�ساهمه خا�صه -بف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك مو�ضوع الدعوى امل�ؤرخة  2006/11/15ومالحقها،
و�إلزام املدعى عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع العقد وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�شواغل ،و�إلغاء �إ�شارة القيد العقاري
الواردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعى عليهما وتكليف دائرة الأرا�ضي والأمالك بتنفيذ ذلك و�إلزامهما ب�سداد مبلغ
( 59,664درهم) ت�سعة وخم�سون �ألفاً �ستمائة �أربعة و�ستون درهماً املرت�صد بذمتيهما اعتباراً من �شهر مار�س2020/
وحتى اكتوبر 2020 /وما ي�ستجد من قيمة ايجارية بواقع اجرة �سنوية مقدارها ( 35,000درهم) حتى تاريخ االخالء
التام والر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/09/16 :

املودعة حتت رقم 359703 :
رقم الأولوية90589169 :
تاريخ الأولوية2021/03/19 :
البلد الأولوية :الواليات املتحدة االمريكية
با�ســم :ايه يف بي ماترك�س ،ال ال �سي
وعنوانه 7373 :جيتواي بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا ،94560 ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة9 :
�أنظمة ال�صوت؛ نظام �صوتي لال�ستخدام يف املركبات
و�صف العالمة :كلمات  SURREAL SOUNDباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :360293تاريخ2021/09/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم : 360296تاريخ2021/09/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359814تاريخ2021/09/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :359811تاريخ2021/09/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :أوج انف�ستمنت�س ليمتد
وعنوانه� :ص.ب ، 3140 .رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
حجز النقل عرب املواقع االلكرتونية ،تغليف وتخزين الب�ضائع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت
ملواد الت�سليم ،تتبع وتعقب ال�شحنات ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LITحتتها كلمة  PIZZAبالغة الإجنليزية بخط وطريقة
مميزة باللونني الأحمر و ال�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز الفنادق.
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و��ص��ف ال�ع�لام��ة :ع�لام��ة  FUSE SHAWARMA BASEع�ب��ارة ع��ن كلمة  FUSEبخط
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و  BASEبخط �صغري باللون الأ�صفر حتتها ر�سم تعبريي لقاعدة باللون الأ�صفر وجميع الكلمات
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انطالق �أ�سبوع النفط الأفريقي يف دبي مب�شاركة كربى �شركات الطاقة العاملية
•• دبي-وام:

ينطلق ال �ي��وم “�أ�سبوع ال�ن�ف��ط الأفريقي” �أكرب
م�ع��ر���ض للنفط وال �غ��از يف ق ��ارة �أف��ري�ق�ي��ا والذي
يرتقبه قطاع النفط باهتمام وا�سع و�سط ح�ضور
رفيع امل�ستوى من قطاع الطاقة.
ويعقد امل�ؤمتر لأول مرة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة وي�ستمر حتى  11نوفمرب اجلار مب�شاركة
كبرية من احلكومات االفريقية وال�شركات الكربى
من داخل الدولة ومن افريقيا.
ويجمع الأ�سبوع �أهم املعنيني يف قطاع التنقيب عن
النفط والإنتاج �إ�ضافة �إىل �أبرز �صناع القرار وكبار
فر�صا هائلة لعقد ال�صفقات
امل�س�ؤولني حيث يوفر ً
ال� �ك�ب�رى وال� ��� �ش ��راك ��ات اجل ��دي ��دة ال �ت ��ي �ستحدد
م�ستقبل قطاع النفط والغاز يف �أفريقيا والتحول
الذي ي�شهده قطاع الطاقة وال�سيا�سات والقوانني
واللوائح يف ال�سوق واالقت�صاد الأخ�ضر واملمار�سات
املتعلقة باحلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
ال �� �ش��رك��ات  ESGيف ق �ط��اع ال�ن�ف��ط وا�ستك�شاف
وتطوير وانتاج النفط والغاز من احلقول الربية
ودور ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف مزيج
الطاقة امل�ستقبلي يف �أفريقيا والفر�ص والتحديات
ال �ت��ي ي���ش�ه��ده��ا ه ��ذا ال �ق �ط��اع يف م��رح �ل��ة م��ا بعد
اجلائحة وال��و��ص��ول �إىل طاقة نظيفة وتناف�سية

يف �أف��ري �ق �ي��ا وغ�ي�ر ذل ��ك م��ن م��و� �ض��وع��ات مهمة.
وقال معايل املهند�س �سهيل املزروعي وزير الطاقة
والبنية التحتية “لطاملا كانت دولة الإمارات �سباقة
يف ت�سهيل ع�ق��د ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ك�برى م��ن خمتلف
�أنحاء العامل مبا يف ذلك �إك�سبو  2020دبي الذي
ت�ست�ضيفه الدولة حال ًيا .وقد �أ�سهم النجاح الذي
حققته الدولة يف تنظيم وا�ست�ضافة �أهم الأن�شطة
والفعاليات العاملية يف ك�سب ثقة �أ��س�ب��وع النفط

الأفريقي الذي ي�شكل �أهمية ا�سرتاتيجية بالن�سبة
لقطاع الطاقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .
و�أ�ضاف �سي�سهم تنظيم هذا احلدث الكبري يف تعزيز
ال�ع�لاق��ات التجارية الثنائية ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وال� � ��دول الأف��ري �ق �ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ع��زي��ز فر�ص
اال�ستثمار يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ككل و�إنني
على ثقة �أن �أ�سبوع النفط الأفريقي �سي�سهم يف دفع

عجلة النمو واحلفاظ على م�سرية التطور ”.و من
جانبه قال نيكوال�س ترياز رئي�س قطاع اال�ستك�شاف
والإنتاج وع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة توتال
للطاقة و�أحد املتحدثني خالل فعاليات الأ�سبوع:
“باعتبارها �إحدى �أكرب منتجي النفط يف �إفريقيا
والعامل ت��درك “توتال للطاقة” �أهمية دوره��ا يف
�أ�سبوع النفط الأفريقي «.
وقال كويدو برو�سكو مدير عام اال�ستك�شاف والإنتاج
يف �شركة “�إيني”“ :ب�صفتنا �شركة عاملية للنفط
والغاز ولدينا حمفظة ا�ستثمارية متنوعة يف قارة
�أفريقيا ف�إننا نتطلع �إىل امل�شاركة يف “�أ�سبوع النفط
الأفريقي” و�سي�سهم امل�ك��ان اال�سرتاتيجي الذي
يعقد فيه احلدث هذا العام يف زيادة اال�ستثمارات يف
البنية التحتية للطاقة يف جميع �أنحاء �إفريقيا «.
وق ��ال ب��ول �سنكلري ن��ائ��ب رئ�ي����س ال�ط��اق��ة ومدير
العالقات احلكومية يف �أ�سبوع النفط الإفريقي:
“تنطلق غ �دًا فعاليات �أ��س�ب��وع النفط الإفريقي
مب�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة وال�شركات
والعار�ضني واحل�ضور .كما ت�شهد فعاليات الأ�سبوع
م���ش��ارك��ة ع ��دد م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين احلكوميني
وال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ح �ي��ث ي �ه��دف امل� ��ؤمت ��ر �إىل حتفيز
احل��وار وتعزيز فر�ص الأع�م��ال فهدفنا هو ت�أكيد
دور الفعالية يف �سد الفجوة بني قطاع الطاقة يف
�أفريقيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط».

الأوراق املالية وحرة مطار دبي تتعاونان يف طرح و�إدراج �أ�سهم �شركات دافزا يف الأ�سواق املالية

•• �أبوظبي-وام:

�أبرمت هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سلطة
املنطقة احلرة مبطار دبي الدويل “دافزا”
اتفاقية ب�ش�أن التعاون الإ�شرايف والرقابي
بينهما يف جمال طرح و�إدراج �أ�سهم �شركات
امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة مب �ط��ار دب ��ي ال � ��دويل يف
الدولة .وقع االتفاقية عن الهيئة �سعادة
الدكتورة مرمي بطي ال�سويدي ،الرئي�س
التنفيذي للهيئة ،و�سعادة الدكتور حممد
الزرعوين ،املدير العام لـ “دافزا»..
وت�ن��درج �ضمن م�ساعي الطرفني لتمكني
ال���ش��رك��ات العاملة يف املنطقة احل��رة من
ط��رح �أ�سهمها لالكتتاب ال�ع��ام يف الدولة
وفقا لأحكام قرار جمل�س �إدارة الهيئة رقم
“ -11ر.م” ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام
اخل��ا���ص ب�ط��رح و�إ� �ص��دار �أ��س�ه��م ال�شركات
امل���س��اه�م��ة ال �ع��ام��ة وت �ع��دي�ل�ات��ه ،وكذلك
�إدراج �ه��ا يف �أ� �س��واق ال��دول��ة املرخ�صة من
قبل الهيئة وفقا ل�ضوابط الإدراج املعمول
بها ل��دى ه��ذه الأ� �س��واق ،وامتثاال لأحكام
نظام الطرح التي ت�شرتط املوافقة ل�شركة
املنطقة احلرة على طرح �أ�سهمها لالكتتاب
العام يف الدولة وج��ود اتفاقية تعاون بني
الهيئة وم�سجل ال�شركات يف املنطقة احلرة
يف جمال الإ�شراف والرقابة وفقا للنموذج
املعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.
و ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة م ��رمي ال���س��وي��دي “ :
االت �ف��اق �ي��ة ت �ه��دف �إىل ت �ع��زي��ز التعاون

الإ�شرايف و الرقابي امل�شرتك بني الطرفني
ب�ش�أن عمليات طرح و �إدراج �أ�سهم �شركات
املنطقة احلرة يف الدولة ،وذلك على نحو
ميكنهما من تنفيذ مهامهما التنظيمية و
الإ�شرافية والرقابية مبا ي�ضمن االلتزام
بالت�شريعات امل�ع�م��ول ب�ه��ا ك��ل يف منطقة
اخت�صا�صه».
و �أ��ض��اف��ت ال���س��وي��دي“ :تعمل االتفاقية
على توفري احلماية الالزمة للم�ستثمرين
يف �أ�سهم �شركات املنطقة احل��رة والعمل
على حماية ال�سوق و�سالمة املعامالت من
خالل التعاون الإ�شرايف والرقابي امل�شرتك
وت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات وامل���س��اع��دة يف عمليات
التفتي�ش وال�ت�ح�ق�ي��ق وف �ق��ا لأح �ك��ام هذه
االتفاقية و�ضمن احل��دود التي ت�سمح بها
الت�شريعات املنظمة لعمل الطرفني».
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور حممد
ال � ��زرع � ��وين“ :تندرج ه � ��ذه االتفاقية
�ضمن م�ساعي املنطقة احل��رة مبطار دبي
والرامية لتوفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة
لل�شركات الأجنبية من �ش�أنها �أن ت�ساعدها
على تنمية �أعمالها وحماية ا�ستثماراتها
مب��ا ين�سجم م��ع ال �ق��وان�ين والت�شريعات
ال�سارية يف ال��دول��ة ،ويفتح �أمامها الباب
ل�لا� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ف��ر���ص ال �ت��ي توفرها
ال�سوق املحلية وبالتايل تعزيز م�ساهمتها
يف ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م ��ايل واالقت�صاد
الوطني».
و �أ�ضاف �سعادته“ :تعزز اتفاقية التعاون

الإ��ش��رايف والرقابي يف جمال طرح و�إدراج
�أ��س�ه��م ��ش��رك��ات امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة م��ع هيئة
الأوراق املالية وال�سلع من كفاءة و�سال�سة
العمليات وت�ؤكد التزام املنطقة احلرة على
�صعيد ت�سهيل عملية طرح ال�شركات التي
تتخذ م��ن “دافزا” م�ق��را ل�ه��ا لأ�سهمها
لالكتتاب ال�ع��ام يف ال��دول��ة ،مب��ا يعزز من
�سمعة املنطقة احلرة باعتبارها واحدة من
�أجنح املناطق احلرة و�أكرثها مرونة على
م�ستوى الدولة واملنطقة» .ويتمثل نطاق
التعاون امل�شرتك ب�ين الطرفني مبوجب
هذه االتفاقية يف الإ�شراف والرقابة على
جمموعة م��ن العمليات وامل �ه��ام تت�ضمن
عمليات طرح و�إدراج �أ�سهم �شركات املنطقة
احل� ��رة يف ال ��دول ��ة وم�ت�ط�ل�ب��ات الإف�صاح
ذات ال �ع�لاق��ة ب�ه�م��ا ،و�إن �ف ��اذ الت�شريعات

امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ع�م�ل�ي��ات �إ�� �ص ��دار وط ��رح �أ�سهم
�شركات املنطقة احل��رة يف ال��دول��ة ،و�إنفاذ
الت�شريعات املتعلقة ب ��إدراج �أ�سهم �شركات
املنطقة احلرة يف �أ�سواق الدولة ومتطلبات
الإف�صاح امل�ستمر واحلوكمة ،وكذلك �إنفاذ
الت�شريعات املتعلقة بالتعامل ب ��الأوراق
امل��ال �ي��ة وت�ن�ظ�ي��م ال �ت �ع��ام��ل ب �ه��ا و�إدارت� �ه ��ا
وتقدمي امل�شورة بخ�صو�صها.
و ي���ش�م��ل ال �ت �ع��اون ك��ذل��ك ال��رق��اب��ة على
ت��داوالت وملكيات �أ�سهم �شركات املنطقة
احل��رة امل��درج��ة يف ال�سوق ،وال��رق��اب��ة على
��ش��رك��ات امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة وال�ت�ف�ت�ي����ش على
�أعمالها ودفاترها �أو �أية �أوراق �أو �سجالت
لدى فروعها و�شركاتها التابعة يف املنطقة
احل� ��رة وداخ � ��ل وخ � ��ارج ال ��دول ��ة� ،أو لدى
م��دق��ق ح�ساباتها �أو ل��دى ��ش��رك��ة �أخرى

ذات ع�ل�اق��ة ب��ال���ش��رك��ة حم��ل التفتي�ش،
وي �ج��وز ل�ل�ط��رف�ين اال��س�ت�ع��ان��ة م��ع فريق
التفتي�ش بخبري �أو �أكرث من اجلهات ذات
اخلربة الفنية واملالية مبو�ضوع التفتي�ش،
للتحقق من التزام ال�شركات بالت�شريعات
املعمول بها و�أنظمتها الأ�سا�سية ،ولفريق
التفتي�ش طلب ما يراه �ضروريا من بيانات
�أو معلومات من جمل�س الإدارة �أو الرئي�س
التنفيذي �أو من املديرين بال�شركة �أو من
مدققي ح�ساباتها ،والإ� �ش��راف والرقـابة
على الأ�سواق وكذلك على عمليات املقا�صة
والت�سوية ومتابعة االل�ت��زام بالت�شريعات
ال �� �ص��ادرة ب �ه��ذا ال �� �ش ��أن .وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ذل��ك ي�ت�ع��اون ال�ط��رف��ان فيما يخ�ص منع
وك���ش��ف �أن���ش�ط��ة غ���س��ل الأم � ��وال ومتويل
الإره� � ��اب وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات غ�ي�ر امل�شروعة،
واملنع والك�شف عن الغ�ش والأن�شطة املالية
غ�ير امل��رخ���ص��ة ،وال��و��س��ائ��ل الأخ ��رى غري
النظامية والأن�شطة املخالفة فيما يتعلق
ب�ط��رح �أو �إدراج �أو ت ��داول �أ��س�ه��م �شركات
امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة ،وت�ع��زي��ز و��ض�م��ان ت�أهيل
وك �ف��اءة الأ� �ش �خ��ا���ص امل��رخ���ص�ين والعمل
ع�ل��ى رف ��ع م���س�ت��واه��م امل�ه�ن��ي مب��ا ي�ضمن
نزاهة املعامالت وكفاءة �أدائهم ،ف�ضال عن
امل�ساعـدة يف ك�شف واتخاذ الإج��راءات �ضد
ال �ت��داوالت ال�ت��ي تتم ب�ن��اء على معلومات
داخلية وكذلك حاالت التالعب يف ال�سوق
وغريها من حاالت االحتيال يف تعامالت
الأوراق املالية.

حرة احلمرية تعزز جهودها يف دعم ا�سرتاتيجية الإمارات ال�ستدامة �سال�سل التوريد
•• دبي-الفجر:

�شاركت هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية
يف امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للم�شرتيات
و�سال�سل التوريد لعام  ،2021الفعالية
الأك �ب��ر م��ن ن��وع �ه��ا ب��ال �� �ش��رق الأو�سط
املتخ�ص�صة يف ق�ط��اع �سال�سل التوريد
وال�ت��ي نظمتها ي��وم (ال�سبت) �أكادميية
“بـلـو �أو�شـن” ،يف م�ن�ت�ج��ع �أتالنت�س
النخلة بدبي ،حيث �شهد امل�ؤمتر الذي
جاء حتت �شعار “عامل واح��د � ..سل�سلة
توريد واحدة” ،ح�ضور نخبة من رواد
وق ��ادة الفكر و��ص� ّن��اع ال �ق��رار واخل�ب�راء
واملخت�صني يف قطاع امل�شرتيات و�سل�سلة
التوريد من جميع �أنحاء منطقة ال�شرق
الأو� � �س ��ط� ،إىل ج��ان��ب ع ��دد م��ن رجال
الأعمال وامل�ستثمرين من خمتلف دول
ال �ع��امل .وج ��اءت م���ش��ارك��ة الهيئة كرا ٍع
رئي�س للحدث ،يف �إط��ار �سعيها لتحقيق
م�ساهمة ف��اع�ل��ة يف دع��م ا�سرتاتيجية
دولة الإمارات ال�ستدامة �إزدهار �سال�سل

ال�ت��وري��د ،وتعزيز ال�شراكات الإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ل �� �ض �م��ان ان �� �س �ي��اب �ي��ة تدفق
ال�سلع واخل��دم��ات� ،إىل جانب التعريف
ب �ب��اق��ة اخل ��دم ��ات وال �ت �� �س �ه �ي�لات التي
ت��وف��ره��ا ال�ه�ي�ئ��ة وال �ت��ي ت�ع�ت�بر الأك�ث�ر
�شمولية وتناف�سية ب�ين املناطق احلرة
على م�ستوى منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�إف��ري �ق �ي��ا مب ��ا ي �ل �ب��ي اح �ت �ي��اج��ات هذا
القطاع الهام.
رئي�س
العب
ِ
و�أكد �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير
هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية ،خالل
الكلمة التي �ألقاها يف امل��ؤمت��ر �أن دولة
الإم� ��ارات �أ�صبحت ال�ي��وم الع�ب�اً رئي�ساً
على م�ستوى العامل يف �سال�سل التوريد،
وذل � � ��ك يف ظ� ��ل ال� �ت� �ط ��ور امل �ت �ك ��ام ��ل يف
مناطقها احلرة ،و�سرعة ومرونة عملية
التخلي�ص اجل�م��رك��ي وف�ق�اً لت�شريعات
ناظمة ل�ه��ذا ال���ش��أن� ،إىل ج��ان��ب املوقع
اجل� �غ ��رايف اال� �س�ترات �ي �ج��ي ع �ل��ى طريق

اللوج�ستية يف التقدم يف جميع امل�ؤ�شرات
ال �ف��رع �ي��ة ال� �ث�ل�اث ��ة ،وال� �ت ��ي ت�ضمنت
الفر�ص اللوج�ستية املحلية ،والفر�ص
اللوج�ستية الدولية ،و�أ�سا�سيات مزاولة
الأع� �م ��ال ،وذل ��ك وف �ق �اً ل�ت�ق��ري��ر ﻣ�ﺆ�ﺷﺮ
�أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ اﻟﻠﻮﺟ�ﺴﺘﻲ ﻟ�ﻸ �ﺳﻮاق اﻟﻨﺎ�ﺷﺌﺔ
لعام .2020

التجارة بني ال�شرق والغرب ،بالإ�ضافة
�إىل �أن جناح جهود التنويع االقت�صادي
امل���ص�ح��وب ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ف �ع��ال للخطط
اللوج�ستية الوطنية وتكثيف مبادرات
التحول الرقمي التي يقوم بها القطاعان
العام واخلا�ص �ساهمت ب�شكل كبري يف
متيز الدولة يف قطاع �سال�سل التوريد،
ح �ي��ث �أث� �م ��رت ج �ه��ود دول � ��ة الإم � � ��ارات
ال�ت�ن�م��وي��ة يف جم��ال ��ص�ن��اع��ة اخلدمات

بيئة مثالية
و�أ�شار املزروعي �إىل اجلهود التي تبذلها
هيئة املنطقة احل ��رة ب��احل�م��ري��ة لدعم
ق �ط��اع � �س�لا� �س��ل ال �ت ��وري ��د يف ال ��دول ��ة،
حيث ت�ضم ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن ال�شركات
املتخ�ص�صة يف خدمات التخزين و�سال�سل
الإم � � ��داد وال �ت��وزي��ع وال �ن �ق��ل وال�شحن
البحري واجلوي والأر�ضي ،ملا توفره من
امتيازات وحوافز ،وبيئة تناف�سية ومرنة
وج��اذب��ة للإ�ستثمار ،حيث حتت�ضن ما
ي�ق��ارب م��ن � 6500شركة مل�ستثمرين
ي� �ن� �ت� �م ��ون لأك� �ث� ��ر م � ��ن  160دول � � ��ة،
وت �ع��د م�ك��ان��ا م�ث��ال�ي��ا خل��دم��ات التوريد

وال�شحن ،ب�سبب موقعها اال�سرتاتيجي
ال��ذي يوفر و�صوال �سهال �إىل الأ�سواق
العاملية ،ومرافقها ذات امل�ستوى العاملي.
وحر�صت هيئة املنطقة احلرة باحلمرية
�ضمن م�شاركتها بامل�ؤمتر على التوا�صل
مع اخلرباء واملخت�صني يف قطاع �سل�سلة
التوريد ورج��ال الأع�م��ال وامل�ستثمرين،
م�ستعر�ضة م��ن خ�لال من�صتها مزايا
اال�ستثمار يف املنطقة وت�أ�سي�س الأعمال،
والت�سهيالت التي توفرها للم�ستثمرين
يف خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات االقت�صادية،
وتعريفهم بالفر�ص املجزية التي حتظى
ب�ه��ا ال���ش��رك��ات ال�ت��ي تتخذ م��ن املنطقة
منطلقاً لأع�م��ال�ه��ا ،م��ن خ�لال موقعها
اال�سرتاتيجي ال��ذي يتو�سط الإم ��ارات
وال � �ع ��امل ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ك��ون �ه��ا املنطقة
ال ��وح� �ي ��دة ال� �ت ��ي حت� �ت ��وي ع �ل��ى جممع
لل�صناعات الغذائية ،وجممع لوج�ستي
م �ت �ط ��ور ي �� �ض��م م �� �س �ت ��ودع ��ات ج ��اه ��زة
لال�ستخدام ب�أحجام خمتلفة وخيارات
طاقة متنوعة.

و�أهمية امل�شاركة يف املعار�ض التي ينظمها
ال �ط��رف��ان وال �ت �ب��ادل امل�ستمر لزيارات
الوفود وعقد اللقاءات امل�شرتكة� ..إىل
ج��ان��ب دع ��وة اجل��ان��ب ال�ترك��ي مل�شاركة
وف��د الغرفة يف املعر�ض املتخ�ص�ص يف
البناء والت�شييد الذي يقام خالل يناير

 2022مب�شاركة وا��س�ع��ة م��ن خمتلف
الدول.
وا�ستعر�ض اللقاء �آليات �إتاحة الفر�صة
لأع���ض��اء غرفة عجمان لبناء �شراكات
وع �ق��د ��ص�ف�ق��ات م��ع امل �ن �� �ش ��آت امل�سجلة
حتت مظلة “جمعية التعاون امل�شرتك

ل �ل �ب �ل��دان ال�ترك �ي��ة والعربية”� ..إىل
ج��ان��ب ب�ح��ث �أه �م �ي��ة ت �ب��ادل املعلومات
واالح�صائيات بني الطرفني.
وق��د زار ال��وف��د ال�ترك��ي مبنى عجمان
ل��ري��ادة الأع �م��ال وت�ع��رف على مميزاته
وما يوفره من فر�ص للم�ستثمرين.

غرفة عجمان تبحث مع وفد جمعية التعاون للبلدان الرتكية والعربية بناء �شراكات جتارية

•• عجمان-وام:

بحثت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة عجمان
م��ع وف��د م��ن جمعية ال�ت�ع��اون امل�شرتك
ل �ل �ب �ل��دان ال�ت�رك �ي��ة والعربية” �سبل
تعزيز ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي يف العديد
م ��ن امل� �ج ��االت ال �ت �ج��اري��ة وال�صناعية
وال�سياحية.
ي��أت��ي ذل��ك يف �إط ��ار �سعي ال�غ��رف��ة نحو
تعزيز �شبكة عالقاتها ال��دول�ي��ة ودعم
م �� �ص��ال��ح الأع� ��� �ض ��اء م ��ن ال �� �ش��رك��ات و
امل���ص��ان��ع ل�ل��دخ��ول �إىل �أ� �س��واق جديدة
وبناء �شراكات جتارية فعالة.
ج��اء ذاك خ�ل�ال ل�ق��اء ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل
امل��وي�ج�ع��ي رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة غرفة
عجمان ،و�سعادة �سامل بن �أحمد النعيمي،
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وحممد على
اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع تنمية
التجارة والعالقات الدولية يف الغرفة
وفد جمعية “التعاون امل�شرتك للبلدان
ال�ترك �ي��ة والعربية” ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
�صبوحي عطار ،رئي�س اجلمعية.

و�أكد �سعادة عبد اهلل املويجعي �أن غرفة
عجمان تعمل �ضمن خطط مدرو�سة على
تعزيز ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واالقت�صادي
ب�ين الإم� ��ارة وجميع دول ال�ع��امل ومن
بينها تركيا ل��ذا نحر�ص على االطالع
ب�شكل م�ستمر على الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة مع خمتلف الأطراف والتي تفتح
�آف��اق��ا واع ��دة مل�ستثمري �إم ��ارة عجمان
و�أع�ضاء الغرفة من ال�شركات وامل�صانع.
وق��ال  :تتيح ل�ق��اءات ال��وف��ود التجارية
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ن��ا ل� �ل�ت�روي ��ج للمقومات
واحل��واف��ز االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي متتلكها
�إمارة عجمان ،والت�سهيالت التي تقدمها
الغرفة لقطاعي التجارة واال�ستثمار،
والتي ت�سعى حكومتنا من خاللها �إىل
ت�ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي��ة الإم� � ��ارة ،وب �ن��اء بيئة
اق�ت���ص��ادي��ة ا��س�ت�ث�م��اري��ة ج��اذب��ه وق ��ادرة
على امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية عجمان االقت�صادية ودعم
م�سريتها نحو التنمية امل�ستدامة».
ن��اق ����ش ال �ل �ق��اء ��س�ب��ل ت �ع��زي��ز العالقات
وال� �ت� �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك ب�ي�ن اجلانبني،
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د .علي العامري� :أبوظبي تعزز
مكانتها كمركز عاملي يف جمال الطاقة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أك ��د ال��دك�ت��ور ع�ل��ي ال�ع��ام��ري رئي�س
جم �ل ����س �إدارة جم �م��وع��ة ال�شموخ
خلدمات النفط �أن تنظيم فعاليات
م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ل �ل �ب�ترول خالل
ال �ف�ترة  18-15ن��وف�م�بر اجل ��اري
يف مركز �أبوظبي للمعار�ض ،ي�شكل
ح��دث �اً ه��ام �اً ل�ق�ط��اع ال�ن�ف��ط والغاز
للتعرف على التوجهات امل�ستقبلية يف
ظل التطورات التي ي�شهدها القطاع
م��ن ح�ي��ث من��و الأ� �س �ع��ار ،وموا�صلة
عمليات اال�ستك�شاف والإ�ستثمارات،
مما يعزز من ثقة ال�شركات العاملة
يف القطاع ويدفعها للنمو والتو�سع .وق��ال الدكتور على العامري بهذه
املنا�سبة� ”:إن احت�ضان �أبوظبي لفعاليات معر�ض �أديبك  2021يعزز
مكانة العا�صمة االماراتية كمركزاً عاملياً يف جمال الطاقة ،حيث �سي�شكل
املعر�ض منا�سبة هامة �أم��ام �صناع ال�ق��رار واخل�ب�راء والعاملني يف قطاع
النفط وال�غ��از للتباحث ح��ول م�ستقبل ال�ق�ط��اع ،وم��ا ي�شهده م��ن تطور
م�ستمر يف ا�ستخدام �أحدث التكنولوجيات يف عمليات احلفر واال�ستك�شاف،
�إىل جانب التو�سع يف مناطق اال�ستك�شاف يف ظل وجود العديد من الفر�ص
�أمام ال�شركات  ،والتي �ست�ساعدها على جتاوز ت�أثريات اجلائحة «.
و�أ�ضاف د .العامري ”:كما �أن �أبوظبي جنحت يف تعزيز مكانتها كعا�صمة
ال�صناعة النفطية على امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،عرب احت�ضانها لهذا
احلدث الذي ت�شارك به مئات ال�شركات الوطنية والإقليمية والعاملية ،مع
توقعات �أن ي�ستقطب ع�شرات �آالف ال��زوار واملهتمني ،مما �سيعزز الثقة
بالقطاع ،ويعطيه مزيداً من الزخم والتفاعل».

�ساجنيف خو�سال ي�ستعر�ض حوافز د�سرتكت
 2020ومزايا من�صة �سيكل  2دبي

•• دبي -وام:

�أكد �ساجنيف خو�سال نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذى لل�شئون التجارية
فى د�سرتكت � 2020أنهم �سيوفرون املزايا الى منطقة حرة يقدمونها
فما مت الإعالن عن برنامج ي�سمى “�سيكل 2دبي” وهي عبارة عن من�صة
تركز على ت�شجيع ال�شركات النا�شئة
ع� �ل ��ى اط� �ل ��اق �أع� �م ��ال� �ه ��ا اخلا�صة
و�أولئك الذين يرغبون فى ا�ستخدام
دب ��ى كمن�صة ل�ل��و��ص��ول �إىل العامل
م�ستعر�ضا امل��زاي��ات واحل��واف��ز التي
تقدمها املن�صة للمتقدمني لها مبا
فى ذلك حزم خمف�ضة التكلفة للبدء
واال�ستمرار فى الأعمالك.
و�أع��رب عن فخره بجناح اال�ستدامة
ال ��ذى ي��ول��د ال �ك �ه��رب��اء اخل��ا� �ص��ة به
ويح�صل �أي�ضا على امل��اء من الهواء
معتربا �أن د�سرتكت � 2002ستكون
منطقة ابتكار ج��دي��دة ملدينة دب��ى ،
و�ست�ستند اىل ما ن�سمية منوذج االبتكار الرباعى احللزونى  ،وهذا يعنى
اننا نريد �أن تكون ال�شركات الكربى وال�شركات النا�شئة فى مكان واحد.
و�أ��ض��اف فى ح��وارم��ع وكالة انباء االم ��ارات (وام) �ضمن فعاليات �أ�سبوع
التنمية احل�ضرية والريفية باك�سبو  2020الذى اختتم �أعماله �أم�س �أن
املدن التى تتمحور حول الإن�سان هي مدن تركز على الطريقة التى يعي�ش
بها الب�شر ويعملون وكيف يح�صلون على �أق�صى ا�ستفادة منها م�شريا �إىل
�أنهم قاوموا بالرتكيز على ثالثة مبادى وهي� :أوال � :أن املدينة التى نبنيها
يجب ان تكون حيوية و�صاحلة للعي�ش  ،لذلك يتطلب منا ان يكون لدينا
م�ساكن ومكاتب واي�ضا الكثري من املعامل الثقافية وبع�ض اال�شياء التى
يجب القيام بها حتى تظل املدينة ن�شطة ف��ى جميع االوق ��ات ك��ان ذلك
ليال او نهارا  .وثانيا �أن املوقع الذى قمنا ببنائه هو موقع م�ستدام للغاية
وجميع املبانى التى قمنا ببنائها معتمدة ب�شهادة ذهبية او بالتينية من
نظام ال��ري��ادة فى ت�صممات الطاقة والبيئة ليد  ..اننا نولد  22%من
مدينتنا الكهربائية من خ�لال االل��واح ال�شم�سية امل��وج��ودة  ،كما يعتمد
الكثري مما قمنا به على معايري القدرة ونخطط ملوا�صلة ذلك فى امل�ستقبل
القريب .وثالثا �أن املدينة التى تتمحور ح��ول االن�سان تقوم على �صحة
ووعي اال�شخا�ص الذين يعي�شون بها .

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعـــالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة �شندلر بار�س انرتنا�شيونال ليمتد
(اجلن�سية�:سوي�سرا) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي
(العنوان� :شارع املرور  -بناية�/سيف بن دروي�ش الكتبي � -ص.ب� - 54204:شارع
املرور  -بناية� /سيف بن دروي�ش الكتبي � -أبوظبي � -ص.ب )38250:واملقيدة حتت رقم
( )1613يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم
( )2ل�سنة 2015م يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على
العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.
ادارة الت�سجيل التجاري
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•• دبي -وام:
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غرفة �أبوظبي تبحث �آفاق
ال�شراكة االقت�صادية مع �أذربيجان

•• �أبوظبي-وام:

�أ َّكد �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
على �أهمية تنمية ال�شراكة القائمة بني �إمارة �أبوظبي وجمهورية �أذربيجان
الدميقراطية ال�صديقة ،وزي��ادة التبادالت التجارية وتدفقات اال�ستثمار
وحتقيق م�ستويات �أعلى من ال�شراكة االقت�صادية اال�سرتاتيجية مبا يلبي
التطلعات التنموية للبلدين ال�صديقني خالل املرحلة املقبلة.
جاء ذلك خالل زيارة �سعادة �أورخان فيدادي مامادوف ،رئي�س جمل�س �إدارة
وكالة تنمية الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة يف وزارة االقت�صاد بجمهورية
�أذربيجان؛ ملقر الغرفة والوفد الدبلوما�سي املرافق ل��ه ،بح�ضور ال�سيد
عبداهلل غرير القبي�سي نائب مدير عام الغرفة.
و�أ� �ش��اد مدير ع��ام غرفة �أب��وظ�ب��ي خ�لال حديثه م��ع ال��وف��د الأذربيجاين
بالتنوع االقت�صادي احليوي الذي تتمتع به �أذربيجان ،مبا يربز مكانتها
كوجهة مثالية لأن�شطة التجارة واال�ستثمار وال�سياحة والتعاون االقت�صادي
على امل�ستوى الإقليمي الفتاً �إىل �سعي غرفة �أبوظبي �إىل حتقيق م�ستويات
�أع�ل��ى م��ن التن�سيق الثنائي ب�ين رواد الأع�م��ال يف �أبوظبي ونظرائهم يف
�أذرب�ي�ج��ان ،ل�لاط�لاع على الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة ل��دى اجلانبني
يف خمتلف املجاالت احليوية ذات االهتمام امل�شرتك ،ال�سيما يف جماالت
ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة وال��ذك��اء اال�صطناعي وال�ت�ج��ارة الإلكرتونية
والأم��ن الغذائي .من جهته ،اكد �سعادة �أورخ��ان فيدادي مامادوف رغبة
ب�لاده لالرتقاء بقنوات ال�شراكة االقت�صادية مع دول��ة الإم ��ارات عموماً
و�إم ��ارة �أبوظبي على وج��ه اخل�صو�ص ،وبال�شكل ال��ذي يرتقي بتطلعات
البلدين وال�شعبني ال�صديقني م�شرياً �إىل اهتمام ب�لاده البالغ بتطوير
العالقات الثنائية وتو�سيع دوائر وجماالت التعاون مع الإمارات التي تعد
ال�شريك التجاري الرئي�سي لبالده يف منطقة اخلليج ،الفتاً �إىل الدور
الإيجابي الرائد الذي ت�ضطلع به غرفة �أبوظبي يف دعم القطاع اخلا�ص
وتعميق الروابط التجارية مع �أذربيجان ،مبا ي�سهم يف تطوير العالقات
ودعمها �إىل م�ستويات �أرحب .كما تطرق مامادوف �إىل خ�صائ�ص االقت�صاد
الأذرب�ي�ج��اين ،وامل��زاي��ا التي يقدمها بهدف ج��ذب اال�ستثمارات وت�شجيع
االب�ت�ك��ار وت��وف�ير ح��ا��ض�ن��ات �أع �م��ال وغ�يره��ا ،م�ب��دي�اً تطلعه �إىل تكثيف
الزيارات املتبادلة بني رواد الأعمال الإماراتيني ونظرائهم يف جمهورية
�أذربيجان خالل الفرتة املقبلة.

نادي املوارد الب�شرية يناق�ش �سبل
حتفيز الأفراد لريادة الأعمال

•• دبي-وام:

عقدت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ،اجلل�سة االفرتا�ضية
اخلام�سة لنادي املوارد الب�شرية خالل العام  ،2021حتت عنوان “التمكني
لريادة الأعمال” ،وا�ست�ضافت الدكتور عبد القدو�س حممد �أ�ستاذ م�ساعد
ب�إدارة الأعمال يف كليات التقنية العليا.
و�أك ��د ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال �ق��دو���س حم�م��د �أه�م�ي��ة ري ��ادة الأع �م��ال يف ت�شكيل
م�ستقبل ال ��دول ،وتعزيز ديناميكية اقت�صاداتها ،وت��وف�ير فر�ص العمل
ل�ل���ش�ب��اب ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى � �ض��رورة �أن
تتبنى ح�ك��وم��ات ال �ع��امل منظومات
وت���ش��ري�ع��ات و��س�ي��ا��س��ات ع�م��ل مرنة،
حتفز الأج �ي��ال ال�شابة وامل�ستقبلية
ع �ل��ى ري � ��ادة الأع � �م� ��ال ،وت ��وف ��ر لهم
الإم�ك��ان��ات وامل�ق��وم��ات ال�ت��ي متكنهم
من حتقيق طموحاتهم ،والنجاح يف
�أع�م��ال�ه��م ،ف ��رواد الأع �م��ال على حد
و�صفه ه��م ع�صب االقت�صاد العاملي
احلايل وامل�ستقبلي ،وقلبه الناب�ض.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ث �م��ة جم �م��وع��ة من
ال�صفات والقوا�سم امل�شرتكة بني رواد
الأع �م ��ال مت�ي��زه��م ع��ن غ�يره��م من
الأ�شخا�ص ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر /تف�ضيل العمل �ضمن فريق
عمل واحد ،والتعاون مع الآخرين ،وابتكار �أدوات ومنهجيات عمل جديدة،
وامليل �إىل املجازفة املدرو�سة �إن �صح التعبري ،والرغبة يف التعلم والتطوير
امل�ستمرين ،والت�شاور مع الآخرين قبل اتخاذ القرارات امل�صريية./
ودع��ا �إدارات امل��وارد الب�شرية يف القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص �إىل الرتكيز
على ا�ستقطاب �أ�صحاب املواهب والكفاءات من �أفراد جيل الع�صر الرقمي
اجل��دي��د ،وت��وف�ير احتياجاتهم املختلفة ،ومنحهم خ �ي��ارات عمل مرنة،
متكنهم من الإبداع واالبتكار ،وا�ستحداث خدمات وحلول جديدة ،مبا يلبي
تطلعات املتعاملني ،وير�سخ مكانة امل�ؤ�س�سات التي يعملون ل�صاحلها.
من جهتها قالت �سلوى عبداهلل مدير �إدارة امل�شروعات والربامج يف الهيئة
�إن الهيئة عقدت  5جل�سات لنادي امل��وارد الب�شرية خالل العام ،2021
تابعها �أك�ثر من � 24أل��ف �شخ�ص من خمتلف �أنحاء العامل ،م�شرية �إىل
�أن اجلل�سة الأخ�يرة رك��زت على تعريف احل�ضور مبفهوم ري��ادة الأعمال،
و�أهميته يف دعم اقت�صادات الدول ،ودفع عجلة التنمية ال�شاملة امل�ستدامة،
وال�سبل الكفيلة بتمكني الأف� ��راد وحتفيزهم ل�ل��دخ��ول �إىل ع��امل ريادة
الأعمال .وبينت �أن نادي املوارد الب�شرية ي�شكل من�صة توا�صل فكري ومعريف
مهمة جتمع حتت مظلتها الآالف من املهتمني واملخت�صني مبو�ضوعات
الطرح والنقا�ش� ،سواء كانت يف ق�ضايا املوارد الب�شرية واخلدمات امل�ساندة
�أو الق�ضايا العامة وامل�ستجدة.

افتتح معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االق �ت �� �ص��اد م�ع��ر���ض ج�ل�ف��ود للت�صنيع و
الذي ي�ستعر�ض �أحدث االبتكارات الذكية
يف م �ي��دان ت�صنيع الأغ ��ذي ��ة ال�ع��امل��ي مع
ا�ستئناف االجتماعات املبا�شرة يف القطاع
من قلب مركز دبي التجاري العاملي على
مدى ثالثة �أيام.
و�أك��د معايل عبد اهلل ب��ن ط��وق امل��ري �أن
دول��ة الإم ��ارات وبف�ضل ر�ؤي��ة وتوجيهات
قيادتها الر�شيدة تتبو�أ اليوم مكانة رائدة
على امل�ستوى الإقليمي يف جتارة و�صناعة
الأغ� ��ذي� ��ة وي �ع �ت�ب�ر ق �ط ��اع ال � �غ ��ذاء �أح ��د
الأول��وي��ات االقت�صادية للدولة وحمركاً
رئي�سياً للتنويع االقت�صادي والتناف�سية
والإنتاجية ..م�شرياً �إىل �أن جتارة الدولة
م��ن ال�سلع الغذائية �ساهمت ب��أك�ثر من
 7يف امل��ائ��ة م��ن ال�ن��اجت املحلي الإجمايل
ل�ل��دول��ة ل�ع��ام  2020وب ��أك�ثر م��ن 8.4
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل غري
النفطي للعام ذاته بالأ�سعار اجلارية.
و�أو�ضح معاليه �أن دولة الإم��ارات توا�صل
مكانتها ك�شريك جت��اري رئي�سي للعديد
م ��ن دول امل �ن �ط �ق��ة وال� �ع ��امل يف �أن�شطة
التجارة واال�ستثمار والت�صنيع املرتبطة
بقطاع الأغذية وا�ستحوذت جتارة ال�سلع
الغذائية على  5.5يف املائة من �إجمايل
حجم ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة غ�ير النفطية
ل �ل��دول��ة خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن عام
 2021وع �ل��ى ن�ح��و  6.2يف امل��ائ��ة عام
 ..2020وعلى م��دى ال�سنوات اخلم�س
امل��ا� �ض �ي��ة  2020-2016من��ت جتارة
ال��دول��ة م��ن ه��ذه ال���س�ل��ع بن�سبة  21يف
املائة وبلغ حجمها الرتاكمي  444مليار
درهم ..وخالل عام  2020وعلى الرغم
م��ن ت��داع�ي��ات ج��ائ�ح��ة كوفيد 19-على
التجارة العاملية عموماً وجت��ارة الأغذية
وامل �� �ش ��روب ��ات ع �ل��ى ن �ح��و خ��ا���ص حققت
ال��دول��ة من��واً يف ��ص��ادرات�ه��ا م��ن الأغذية
وامل �� �ش��روب��ات بن�سبة  3يف امل��ائ��ة مقارنة
بعام  ..2019ويف الن�صف الأول من عام
 2021بلغت ن�سبة منو جتارة الدولة من

عبد اهلل بن طوق يفتتح معر�ض جلفود للت�صنيع

ال�سلع الغذائية  9يف املائة مقارنة بالفرتة
ذاتها من العام املا�ضي.
و�أ�ضاف معاليه� “ :أثبت جلفود للت�صنيع
م�ك��ان�ت��ه كمن�صة ع��امل�ي��ة رائ� ��دة للتوريد
ودع��م �سال�سل الإم��داد يف قطاع الأغذية
وامل �� �ش��روب��ات وت��ر� �س �ي��خ ري � ��ادة الإم � ��ارات
ك�م�ح��ور رئ�ي���س��ي يف ه ��ذا ال �ق �ط��اع ..وما
ن�شهده اليوم هو من�صة زاخ��رة باالبتكار
وتوظيف التكنولوجيا يف تطوير �أف�ضل
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات واحل �ل��ول املبتكرة
وال�ت�ق�ن�ي��ات اجل��دي��دة يف ت�صنيع و�إنتاج
وجت ��ارة ال�غ��ذاء  ..و نحن على ثقة ب�أنه
��س�ي�ق��دم دف �ع��ة ج ��دي ��دة ل��دع��م الن�شاط
االق�ت���ص��ادي و حتفيز مم��ار��س��ة الأعمال
التجارية ذات القيمة االقت�صادية العالية
وامل���ض��اف��ة م��ن خ�ل�ال ت�سهيل ال�صفقات
وال �� �ش��راك��ات وت �ب ��ادل اخل�ب��رات و�أف�ضل
املمار�سات الأمر الذي ين�سجم بالكامل مع
امل�ستهدفات الوطنية لدولة الإمارات».
و ق ��ال“ :توفر الأن �� �ش �ط��ة االقت�صادية

املرتبطة بقطاع الأغذية ركيزة لعدد من
اال�سرتاتيجيات الوطنية املتكاملة التي
تهدف �إىل و�ضع الأطر و�إطالق املبادرات
وامل�شاريع الكفيلة بقيادة عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية لدولة الإمارات
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات وال �ع �ق ��ود امل �ق �ب �ل��ة مبا
يلبي تطلعات القيادة الر�شيدة وين�سجم
م� ��ع م � �ب� ��ادئ اخل �م �� �س�ي�ن وم�ستهدفات
مئوية الإم� ��ارات  2071ويف مقدمتها
ا�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي ودعم
ال �� �ص��ادرات وج ��ذب اال��س�ت�ث�م��ار وم�شروع
 300مليار لتطوير وحتفيز ال�صناعة
الوطنية وا�سرتاتيجية الأمن الغذائي”..
م���ش�يراً �إىل �أن ج�ل�ف��ود للت�صنيع يوفر
مظلة لل�شراكة واحلوار حول تطوير دور
القطاع من خالل االبتكار والتكنولوجيا
يف م��واج�ه��ة الق�ضايا امل ُ�ل�ح��ة يف املنطقة
وال� �ع ��امل م��ن ح �ي��ث الإن� �ت ��اج والت�صنيع
واال� �س �ت��دام��ة و� �س�لا� �س��ل الإم� � ��داد وبناء
ال�شراكات وتلبية احتياجات امل�ستهلكني

ون�شر ثقافة تر�شيد اال��س�ت�ه�لاك .وقام
معاليه بجولة يف املعر�ض ال��ذي ي�ستمر
حتى  9نوفمرب اجلاري بح�ضور جمموعة
م ��ن امل �� �س ��ؤول�ي�ن احل �ك��وم �ي�ي�ن وممثلي
ال�شركات التجارية الدولية وغريهم من
ال�شخ�صيات البارزة يف القطاع.
ي���ض��م امل �ع��ر���ض  1,250ج �ه � ًة عار�ض ًة
م��ن  55دول��ة خمتلفة م��وزع��ة على 15
ق��اع��ة يف م��رك��ز دب��ي ال �ت �ج��اري العاملي..
و ُي�ق��ام يف امل��وق��ع نف�سه معر�ض يامك�س
ال�شرق الأو�سط �أك�بر معر�ض للحلويات
والوجبات اخلفيفة يف املنطقة ومهرجان
امل � ��أك� ��والت امل�ت�خ���ص���ص��ة �أ� �ش �ه��ر معر�ض
للم�أكوالت الفاخرة يف املنطقة ومعر�ض
العالمات التجارية اخلا�صة والرتخي�ص
يف ال�شرق الأو��س��ط املعر�ض الوحيد من
نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
و ُت �ع��د الفعالية اال�ستثنائية ال�ت��ي ُتقام
خ�لال الأ��س�ب��وع اجل��اري حمط ًة رئي�سي ًة

لتحديد م�ستقبل القطاع و�إحدى الو�سائل
التقنية لأمتتة عمليات القطاع التي تقود
التحول يف عامل ما بعد اجلائحة لتحقيق
اقت�صاد ناجح يلبي التغريات التي تطر�أ
ع �ل��ى ت��وج �ه��ات امل���س�ت�ه�ل�ك�ين ومتطلبات
اال��س�ت��دام��ة واح�ت�ي��اج��ات الأم ��ن الغذائي
والتحديات التي يواجهها.
و يوفر املعر�ض الرائد جمموع ًة متنوع ًة
من احللول التي من �ش�أنها �أن تقود عملية
التحول يف القطاع ال��ذي يُعد واح��داً من
�أهم ثالثة قطاعات م�ساهمة يف االقت�صاد
الإم��ارات��ي ويهدف �إىل معاجلة حتديات
اال��س�ت��دام��ة يف جم��ال التغليف والأمتتة
و�سل�سلة توريد قطاع الأغذية وامل�شروبات
العاملي.
و ق��ال��ت ت��ري�ك���س��ي ل ��وه م�يرم��ان��د نائب
الرئي�س التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى
م��رك��ز دب��ي ال�ت�ج��اري ال�ع��امل��ي �إن معر�ض
جلفود للت�صنيع يُعد حمط ًة مهم ًة للقطاع
ك��ون��ه ي��وف��ر �إىل ج��ان��ب ق�م��ة تكنولوجيا
الغذاء التي تعد من �أبرز الفعاليات خالل
املعر�ض حلو ًال وحتليالت مبا�شرة متعلقة
بالتوجهات الكربى واالبتكارات اجلديدة
التي ت�سهم يف �إعادة ر�سم مالمح القطاع
على جميع امل�ستويات املحلية والإقليمية
والدولية.
ت�ضمنت �أبرز الأحداث التي �شهدها اليوم
الأول من املعر�ض افتتاح قمة تكنولوجيا
الغذاء املرتقبة وحلقة نقا�ش بعنوان حوار
مع قادة الت�صنيع �إىل جانب العديد من
الفعاليات البارزة .
و ت�ضم قائمة اجلهات العار�ضة رواد قطاع
الت�صنيع ومعاجلة الأغذية وتغليفها يف
جميع �أنحاء العامل لت�سليط ال�ضوء على
�أح ��دث ال�ت�ط��ورات يف جم��ال الإن �ت��اج كما
�سيُتاح لزوار املعر�ض التعرف على العديد
من االبتكارات من خالل جوالت االبتكار
يف معر�ض جلفود للت�صنيع.
و يركز معر�ض جلفود للت�صنيع على �ستة
موا�ضيع رئي�سية ومرتابطة ت�شمل حلول
�سل�سلة التوريد واملكونات والطباعة وو�سم
املنتجات وامل�ع��اجل��ة والتغليف والأمتتة
والتحكم.

نظمتها الرابطة العاملية للمعار�ض التجارية UFI

�إك�سبو ال�شارقة ي�ستعر�ض يف القمة العاملية ل�صناعة املعار�ض جتربة الإمارات يف �إعادة زخم الفعاليات
•• روتردام-الفجر:

� �ش��ارك م��رك��ز �إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة ممث ً
ال
ب���س�ع��ادة �سيف حم�م��د امل��دف��ع الرئي�س
التنفيذي للمركز رئي�س االحتاد العربي
للمعار�ض وامل ��ؤمت��رات ال��دول�ي��ة ع�ضو
جمل�س �إدارة االحت��اد ال��دويل ل�صناعة
امل �ع��ار���ض “�أويف” ،يف ف�ع��ال�ي��ات القمة
العاملية ل�صناعة املعار�ض ،التي نظمتها
ال��راب�ط��ة العاملية للمعار�ض التجارية
 UFIخالل الفرتة من  6-3نوفمرب
يف مدينة روتردام بهولندا.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملركز
�إك�سبو ال�شارقة خ�لال لقاءه ع��دداً من
�أع �� �ض��اء ال��راب �ط��ة وم �� �س ��ؤويل اجلهات
العاملة يف قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات،
امل �ك��ان��ة ال� ��رائ� ��دة ال �ت ��ي حت �ت �ل �ه��ا دول ��ة
الإم��ارات على خارطة �صناعة املعار�ض
ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حتققها
على �صعيد تنظيم وا�ست�ضافة العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ن �ت��دي��ات الإقليمية
وال��دول �ي��ة ،وال �ت��ي م��ن �أب ��رزه ��ا �إك�سبو
 2020دبي ،واملنتدى الدويل لالت�صال
احل�ك��وم��ي ،وم�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة الدويل
ل�ل�ك�ت��اب ،وال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط لل�ساعات
وامل � �ج ��وه ��رات ،م �� �س �ل �ط �اً ال �� �ض��وء على
التجربة النموذجية لإم ��ارة ال�شارقة
يف �إع��ادة االنتعا�ش لقطاع املعار�ض من
خالل بوابة مركز �إك�سبو ال�شارقة الذي
ح��ر���ص على تنبي �آل �ي��ات عمل مبتكرة
وت �ط �ب �ي��ق ب� ��روت� ��وك� ��والت ومم ��ار�� �س ��ات

تنظيمية عاملية ،كما بحث مع عدد من
اجل �ه��ات ال�ع��امل�ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف احلدث
ت��و��س�ي��ع �آف� ��اق ال �ت �ع��اون ب �ه��دف تطوير
خ��دم��ات �صناعة امل�ع��ار���ض وامل�ؤمترات
و�أهميتها املتنامية يف ع�صر الأعمال
وتطوير اخلدمات اللوج�ستية امل�صاحبة
للمعار�ض و�أ�ساليب تنظيمها و�إدارتها.

مرحلة جديدة
و�أ�شار املدفع� ،إىل �أن م�شاركة “�إك�سبو
ال�شارقة” يف القمة العاملية ل�صناعة
امل �ع��ار���ض ت���ش�ك��ل جم� ��ا ًال �إ� �ض��اف �ي �اً من
جم ��االت ال�ت�ع��اون والتن�سيق للرتويج
ل � �ق� ��درات وم� �ق ��وم ��ات ق �ط ��اع املعار�ض
وامل� ��ؤمت ��رات ب��دول��ة الإم � � ��ارات ،منوهاً
�إىل �أن الإم � ��ارات دخ �ل��ت ب �ق��وة مرحلة
جديدة يف �صناعة املعار�ض ب�شكل متواز
م��ع ال �ت �ع��ايف ال� ��ذي ي���ش�ه��ده االقت�صاد
الوطني تطبيقا لر�ؤية القيادة الر�شيدة
وخططها �ضمن «م�شاريع اخلم�سني»
وج �م �ل��ة امل� � �ب � ��ادرات وامل � �ح � �ف ��زات التي
�أطلقتها و�أ�سهمت يف حتقيق نقلة نوعية
يف ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،الأم ��ر الذي
ر�سخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لأبرز
املعار�ض والفعاليات العاملية املتخ�ص�صة
يف ال �ع��دي��د م��ن ال �ق �ط��اع��ات التجارية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،م �ن��وه��ا �إىل �أن قطاع
املعار�ض وامل�ؤمترات على م�ستوى العامل
ت��أث��ر ب�شكل كبري م��ن جائحة “كوفيد
 ”19ح�ي��ث انخف�ضت �إي ��رادات ��ه �إىلح� ��وايل  % 70خ �ل�ال ع ��ام ،2020

ومن هنا ت�أتي �أهمية تنظيم هذه القمة
ال �ع��امل �ي��ة مب��ا ت���ض�م�ن�ت��ه م��ن طروحات
وق ��رارات �ستعزز اجل�ه��ود الدولية نحو
اتخاذ خطوات جدية للخروج مببادرات
ن��وع �ي��ة ت�ع�ي��د ل�ل�ق�ط��اع �أل �ق��ه ودوره يف
خمتلف القطاعات االقت�صادية.
�إعادة االنتعا�ش
وت�ضمنت فعاليات القمة التي �شهدت
ح �� �ض��ور �أع �� �ض��اء ال��راب �ط��ة وم�س�ؤويل
وم � ��دراء ال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف قطاع
امل� �ع ��ار� ��ض وامل � � ��ؤمت� � ��رات م� ��ن خمتلف
دول ال �ع��امل ون�خ�ب��ة م��ن �أب ��رز اخلرباء

وامل �خ �ت �� �ص�ين ،ع��ر� �ض �اً ل ��واق ��ع �صناعة
امل � �ع� ��ار�� ��ض خ� �ل��ال ال �� �س �ن ��ة امل ��ا� �ض �ي ��ة،
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي واج �ه �ت �ه��ا يف ظل
تداعيات جائحة (كوفيد  )19وخطوات
العمل الواجب اتخاذها لإعادة االنتعا�ش
لهذا القطاع ،حيث �شهد احل��دث عقد
ج�ل���س��ات وور� � ��ش ع �م��ل ن��اق���ش��ت �أهمية
توفري برامج وحزم دعم حكومية خا�صة
و�ضرورة ربط خطط التعايف االقت�صادي
بالقطاع واعتباره جزءاً �أ�سا�سياً من تلك
اخل �ط ��ط� ،إىل ج��ان��ب ت�ف�ع�ي��ل وتعزيز
الإن��دم��اج��ات وال���ش��راك��ات ب�ين اجلهات
املنظمة للمعار�ض على امل�ستوى العاملي،

بح�ضور �أكرث من � 200شخ�صية

كما ت�ضمنت القمة مناق�شة �أهم املبادرات
ال��داع �م��ة لأع �� �ض��اء ال��راب �ط��ة العاملية
للمعار�ض التجارية  ،UFIكالرتويج
ومتثيل ودعم م�صاحلهم التجارية على
م�ستوى العامل� ،إىل جانب الإعالن عن
�إقامة فعاليات القمة العاملية ل�صناعة
املعار�ض لعامي  ،2023 ،2022يف كل
من العا�صمة العمانية م�سقط ،ومدينة
ال� � ��س ف �ي �ج��ا���س الأم ��ري� �ك� �ي ��ة .وت�ضم
ال��راب�ط��ة العاملية للمعار�ض التجارية
 UFIيف ع�ضويتها �أك�ث�ر م��ن 800
منظمة و�شركة ومركز لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات متثل  88دولة يف العامل.

املالية املركزية بال�شارقة تعقد امللتقى املايل االفرتا�ضي الثالث 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت دائ��رة املالية املركزية بال�شارقة
امللتقى امل��ايل االفرتا�ضي الثالث للعام
اجل � ��اري  ،2021ب�ح���ض��ور �أك �ث�ر من
� 200شخ�صية م��ن خم�ل�ت��ف اجلهات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات ،حيث القى امللتقى
تفاع ً
ال حيوياً الفتاً من قبل احل�ضور
وامل���ش��ارك�ين ال��ذي��ن �ساهموا م��ن خالل
ت���س��ا�ؤالت�ه��م وا��س�ت�ف���س��ارات�ه��م يف �إث ��راء
امللتقى ،و�أعربوا عن �شكرهم وتقديرهم
ل �ل��دائ��رة ودوره � ��ا وج �ه��وده��ا م��ن �أجل
املزيد من االرتقاء بالأداء املايل.
وت�ضمن امللتقى عدة حماور من �أبرزها
�سفراء املالية ،ودليل احل�سابات ،و�شجرة
احل �� �س ��اب ��ات ،واحل �� �س ��اب ��ات اخلتامية،
وبرنامج تكامل ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع
االت� ��� �ص ��ال الآم � � ��ن لأن� �ط� �م ��ة ال ��دائ ��رة
التطبيق االفرتا�ضي.
ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات
واملمار�سات يف �أنظمة
العمل املايل احلكومي
وق ��ال ��ت ه� ��دى ال �ي��ا� �س��ي ،م ��دي ��ر �إدارة
النظام امل��ايل يف دائ��رة املالية املركزية
بال�شارقة ”:ن �ح��ر���ص ع �ل��ى تنظيم
ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى ب��ا��س�ت�م��رار ،ح�ي��ث ناق�شت
ه ��ذه ال�ن���س�خ��ة م��ن امل�ل�ت�ق��ى ح��زم��ة من
املو�ضوعات الهادفة �إىل اال�ستمرار يف
االرت �ق��اء ب� ��الأداء امل ��ايل ،وت�ع��زي��ز كفاءة
الإجراءات املالية يف الدوائر احلكومية،
وحتقيق �أعلى م�ستويات التقدم والنه�ضة

واال�ستثمار واال�ستقرار املايل للإمارة،
وت� �ق ��دمي �أرق � ��ى اخل� ��دم� ��ات ،ودميومة
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة العمل
امل� ��ايل احل �ك��وم��ي ل�ل��إم ��ارة با�ستخدام
�أف�ضل التقنيات واملمار�سات املعا�صرة يف
�أنظمة العمل املايل احلكومي».

م ��ن خ �ل�ال ت �ط��وي��ر ت �ق �ن �ي��ات مبتكرة،
لتحقيق اال�ستقرار واال�ستدامة املالية،
ا��س�ت�ن��اداً �إىل ر�ؤي ��ة وت��وج�ي�ه��ات �صاحب
ال�� �س �م��و ال�� �ش �ي��خ ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان بن
حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم ال�شارقة.

م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة الأخ� ��رى عرب
توفري �إدارة مركزية للأنظمة والربامج
متكن م�ستخدمي الأنظمة من الو�صول
�إىل البيانات والربامج التابعة للدائرة
ع��ن ب �ع��د ،ع��و� �ض �اً ع��ن احل��اج��ة للربط
ب�شكل مبا�شر مع الدائرة.

نقا�شات حيوية
�أ��ش��ارت ه��دى اليا�سي �إىل �أن النقا�شات
وال�ت���س��ا�ؤالت وامل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي �شهدها
امللتقى ك��ان��ت مهمة وعميقة ،وحافلة
باملقرتحات واملبادرات والأفكار اخلالقة
واملبتكرة التي م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم يف
ترجمة ر�ؤية الدائرة املتمثلة يف ال�سعي
للو�صول �إىل ري��ادة مالية نحو العاملية،

التطبيق االفرتا�ضي
تطرق امللتقى �إىل م�شروع االت�صال الآمن
من خالل التطبيق االفرتا�ضي ،الذي
جاء حتقيقاً لتطلعات احلكومة لتوفري
بيئة ع�م��ل �آم �ن��ة ل�ل�أن�ظ�م��ة والربامج،
حيث ت�سعى دائرة املالية املركزية لتفعيل
نظام ي�سهم يف الو�صول الآمن للربامج
والأنظمة التابعة للدائرة من قبل �أي

فوائد التطبيق االفرتا�ضي
ت� � �ن � ��اول امل� �ل� �ت� �ق ��ى ف � ��وائ � ��د التطبيق
االف �ت�را� � �ض� ��ي ،وم� ��ن �أب� ��رزه� ��ا الإدارة
املركزية للأنظمة ت�سهم يف �إدارة النظام
ومعاجلة وحل الإ�شكاليات ب�شكل فعال،
ت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة ع �م��ل �آم �ن ��ة ع�ب�ر �أنظمة
ال�ت���ش�غ�ي��ل وال �� �ش �ب �ك��ات ،ت��وف�ي�ر �سطح
مكتب متعدد الربامج والأنظمة ،تقليل

التكاليف وتوفري الوقت واجلهد.
جائزة الأداء
املايل املتميز
ويف ختام امللتقى مت احلديث عن جائزة
الأداء امل ��ايل امل�ت�م�ي��ز ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
امل���س��اه�م��ة يف ت �ع��زز اال��س�ت�ث�م��ار الأمثل
للموارد املالية والب�شرية يف ال�شارقة،
ح �ي��ث ت �� �س �ع��ى ح �ك��وم��ة ال �� �ش ��ارق ��ة من
خ�ل�ال ه ��ذه اجل ��ائ ��زة �إىل ال�ع�م��ل على
�إحداث نقالت نوعية يف الأداء امل�ؤ�س�سي
احلكومي ،وتكرمي امل�ؤ�س�سات والأفراد
امل �ت �م �ي �ـ��زي��ن يف امل� �ج ��ال امل � ��ايل تقديراً
جلهودهم يف رف��ع م�ستوى �إدارة املوارد
وحفظ املال العام.
وت���س�ت�ن��د اجل ��ائ ��زة �إىل �أع �ل �ـ��ى املعايري
ال��دول �ي��ة للتميـز و�أف �� �ض��ل املمار�سات
الإقليمية يف ه��ذا امل �ج��ال ،وتعترب �أداة
حم �ف��زة ل�ت�ح���س�ين الإج� � � ��راءات املالية
واالرتقاء بها نحو الأف�ضل.
وتعمل دائ��رة املالية املركزية بال�شارقة
ع � �ل ��ى حت� �ق� �ي ��ق ع � � ��دد م � ��ن الأه � � � � ��داف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي ت�ك�م��ن يف �إدارة
وت �ن �م �ي��ة وت ��وف�ي�ر ال �� �س �ي��ول��ة النقدية،
وتطوير منظومة موازنة الأداء ،وتنفيذ
�سيا�سات مالية متكاملة وف ّعالة ،وبناء
من��وذج عاملي يف املالية العامة ،ومتكني
التحول الذكي ،وتطبيق خدمات بفئة
�سبع جنوم� ،إ�ضافة �إىل تعزيز منظومة
ال ��رق ��اب ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ومت �ك�ي�ن امل � ��وارد
الب�شرية املواطنة ،وتطوير ثقافة التم ّيز
واالبتكار و�إدارة الأداء امل�ؤ�س�سي.
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�ضمن فعاليات امل�ؤمتر ال�ساد�س والع�شرين لتغري املناخ «»COP26

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تطلق تقرير «جت�سري احلدود»

من قمة التغري املناخي بغال�سكو ..احلفاظ على نخيل التمر مفتاح لعامل �أكرث ا�ستدامة
•• غال�سكو� ،إ�سكتالندا -الفجر

�أط�ل�ق��ت ج��ائ��زة خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي من خالل جناح
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة تقريراً
علمياً بعنوان “جت�سري احلدود” ،وذلك
�ضمن م�شاركتها يف امل ��ؤمت��ر ال�ساد�س
والع�شرين للدول الأط��راف يف اتفاقية
الأمم امل �ت �ح��دة الإط ��اري ��ة ب �� �ش ��أن تغري
امل �ن��اخ ( )COP26وال ��ذي ت�ست�ضيفه
مدينة غال�سكو الإ�سكتلندية يف الفرتة
م��ن � 31أك �ت��وب��ر ول �غ��اي��ة  12نوفمرب
 .2021وت�أتي هذه امل�شاركة بتوجيهات
معايل ال�شيخ نهيان م�ب��ارك �آل نهيان،
وزير الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء اجل��ائ��ز .وذل��ك ظهر ي��وم ال�سبت
 06ن��وف�م�بر  ،2021ب�ح���ض��ور فريق
اجل��ائ��زة امل���ش��ارك يف امل��ؤمت��ر اىل جانب
عدد من اخلرباء واملخت�صني امل�شاركني
يف �إعداد التقرير ،مثل الدكتورة �ساندرا
بي�سيك مديرة �شركة ().3idtors B.V
وال��دك �ت��ور ب��ول دي���س��ان�ك��ر ،م��دي��ر �إدارة
اال��س�ت�ج��اب��ة ،ق�سم التكيف م��ع اتفاقية
الأمم املتحدة االطارية ب�ش�أن تغري املناخ.
وال�سيدة كاترينا كولربون الر�سن مديرة
العمليات العاملية ب�شبكة مركز تكنولوجيا
املناخ ( ،)CTCNركز التقرير على كيف
ميكن للتعاون الإقليمي احليوي حتويل
�صناعة نخيل التمر �إىل من��وذج ناجح
لالقت�صاد الدائري ،وبالتوازي مع عقد
الأمم املتحدة ال�ستعادة النظام البيئي
(.)2030-2021
و�أ�شار التقرير �إىل �أهمية �شجرة نخيل
التمر كونها تعترب مفتاحاً مل�ستقبل �أكرث

ا�ستدامة مب��ا متثله ه��ذه ال�شجرة من
قيمة م�ضافة يف امت�صا�ص غ��از ثاين
�أوك�سيد الكربون وبالتايل تقليل الآثار
ال�سلبية للتغري املناخي ،حيث قام ب�إعداد
هذا التقرير الدكتور عبد الوهاب زايد
�أم�ي�ن ع��ام اجل��ائ��زة وال��دك �ت��ورة �ساندرا
بي�سيك مب�شاركة  46خبري ومنظمة
دولية ميثلون  21دولة بالعامل .وبهذه
املنا�سبة قال الدكتور عبد الوهاب زايد
�أم �ي�ن ع ��ام اجل ��ائ ��زة ب � ��أن ه ��ذا التقرير
�سوف يوفر �إط��اراً ملعاجلة ق�ضايا تغري
امل �ن��اخ الرئي�سية م�ث��ل :ان�ب�ع��اث��ات ثاين
�أك�سيد ال�ك��رب��ون ،وال�ت�ن��وع البيولوجي،
والت�صحر ،واجلفاف ،وتدهور الأرا�ضي،
م��ع وج��ود نخيل التمر يف �صميم ثورة
املناخ.
ك �م��ا مت ت ��أط�ي�ر ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر �ضمن
خ�م���س��ة حم� ��اور رئ�ي���س�ي��ة ه ��ي :النا�س،
الكوكب ،االزده��ار ،ال�سالم ،وال�شراكات،

وه��ي ت�شكل خ�ط��ة التنمية امل�ستدامة
ال �ت��ي �أق��رت �ه��ا الأمم امل �ت �ح��دة .2030
التقرير عبارة عن دع��وة لعمل الهيئات
الإداري ��ة وق��ادة ال�صناعة للتعرف على
�أهمية �شجرة نخيل التمر ،ال �سيما يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
وا�ستخدامها كنقطة انطالق لإحداث
تغيري �إيجابي لكل من النا�س والكوكب،
ع�بر ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات .لتحقيق
الأهداف التالية:
النا�س� :أي رفع م�ستوى ا�ستعادة النظم
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ل�ن�خ�ي��ل ال�ت�م��ر للتخفيف من
ح��دة ال�ف�ق��ر ،و��ض�م��ان الأم ��ن الغذائي،
لا �إمن��ائ�ي�اً �شام ً
واع�ت�ب��ار النخيل ح� ً
ال.
الكوكب� :أي تنفيذ برامج التك ّيف عرب
احل��دود التي تركز على ترميم واحات
نخيل التمر ،لتعزيز �إمكاناتها البيئية
واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة الكاملة.
واالزده ��ار� :أي الرتكيز على الوظائف
اجل� ��دي� ��دة يف ج �م �ي��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات مع
جمموعة متنوعة من املهارات من العمل
اليدوي �إىل التكنولوجيا الو�سيطة �إىل
ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة� .سي�ساعد
ه ��ذا ب � ��أن ي�ت�م�ت��ع ج�م�ي��ع ال�ب���ش��ر بحياة
جيدة ومزدهرة و�أن التقدم االقت�صادي
واالج �ت �م��اع��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي يحدث
يف ان���س�ج��ام م��ع ال�ب�ي�ئ��ة .وال �� �س�لام� :أي
ا�ستخدام العمل املناخي ونظام اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
وج��دول �أعمال  2030والأط��ر العاملية
الأخ��رى لتو�سيع نطاق ترميم الواحات
ومنع التدهور وتعزيز التح�ضر امل�ستدام
من �أجل الأمن الإقليمي.
وال �� �ش��راك��ة� :أي خ �ل��ق ب�ي�ئ��ة متكينية

ل �� �س �ي��ا� �س��ات ج ��دي ��دة ع �ل��ى امل�ستويات
احلكومية الإقليمية والوطنية واملحلية
من �أجل تنفيذ هدف التنمية امل�ستدامة
رقم ( ،)A 11من �أجل “دعم الروابط
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة والبيئية
الإيجابية بني املناطق احل�ضرية و�شبه
احل�ضرية وال��ري�ف�ي��ة م��ن خ�لال تعزيز
تخطيط التنمية الإقليمية « .قام ب�إعداد
هذا التقرير الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام اجلائزة وم�شاركة  46خبرياً
عاملياً من  21دولة بالعامل ،مبا يف ذلك
خ�براء يف التك ّيف املناخي مثل الدكتور
يو�سف ن��ا��ص��ف ،م��دي��ر ب��رن��ام��ج التك ّيف
( )UNFCCCويقول الدكتور زايد،
“قد ال ي�ت��م االع �ت�راف ب�ه��ا ع�ل��ى نطاق
وا� �س��ع ح�ت��ى الآن ،ول �ك��ن ��ش�ج��رة نخيل
التمر هي �ضمان ملعي�شة م�ستدامة.
من خالل احلفاظ على �أ�شجار النخيل
ومنوها ،ميكننا التغلب على التحديات

البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .كما
ورد يف التقرير ،حيث ميكن لكل �شجرة
نخيل �أن متت�ص حوايل  200كيلوغرام
من ثاين �أك�سيد الكربون �سنوياً .وهذا
يعني �أن  100مليون �شجرة يف منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا لديها
ال �ق��درة على امت�صا�ص ح��وايل 28.7
م�ي�ج��ا ط��ن م��ن ث ��اين �أك���س�ي��د الكربون
�سنوياً .و�أ��ض��اف الدكتور زاي��د ب ��أن هذا
ال�ت�ق��ري��ر ي�ق��دم ل�ن��ا ف��ر��ص��ة لإع ��ادة بناء
جمتمعنا واقت�صادنا فهو �أكرث من جمرد
ب�صي�ص من الأم��ل .وحتدثت الدكتورة
�ساندرا بي�سيك ،التي �شاركت يف حترير
التقرير جنباً �إىل جنب مع الدكتور زايد،
عن فر�ص التعايف الأخ�ضر بعد الوباء:
“لقد ك�شف جائحة ()COVID-19
ع��ن حت��دي��ات م��ا قبل اجلائحة التي مل
ي�ت��م ح�ل�ه��ا وال �ت��ي ت�ن�ط��وي ع�ل��ى الأم ��ن
الغذائي الوطني للدول الفردية خالل
عمليات الإغ�لاق الوطنية .لذلك ،ف�إن
ال���س�ع��ي وراء من� ��وذج ت �ن �م��وي م�ستدام
ذاتياً يخدم �صحة كوكب الأر�ض و�صحة
الإن�سان .ولتحقيق ذلك� ،سيكون التعاون
الإقليمي والدويل بني ال�شمال واجلنوب
وف �ي �م��ا ب�ي�ن ب �ل��دان اجل �ن��وب والتعاون
الثالثي �أمراً حا�سماً ،متا�شياً مع الهدف
 17من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،الذي
يهدف �إىل تعزيز التعاون ال��دويل عند
تنفيذ املبادرات امل�ستدامة .نتيجة لذلك،
نحث احلكومات وقادة ال�صناعة يف جميع
�أنحاء العامل على قراءة التقرير والعمل
معاً واتخاذ الإجراء املنا�سب التي �ستنقذ
الأرواح و��س�ب��ل العي�ش وك��وك�ب�ن��ا ب�شكل
�أ�سا�سي «.

الإمارات العاملية للأملنيوم تنجز م�شروع تو�سعة م�صهر الطويلة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم،
ام�س عن انتهاء عمليات م�شروع تو�سعة
م���ص�ه��ر ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��اب��ع ل�ل���ش��رك��ة يف
�أبوظبي.
و�أ�ضافت عمليات التو�سعة للم�صهر يف
الطويلة  66خلية اختزال جديدة �إىل
خطوط الإنتاج الثالثة  ،مما ي�سهم يف
رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 78,000
ط��ن م��ن امل �ع��دن ��س�ن��وي�اً ،م �ع��ززاً بذلك
م �ك��ان��ة ال �� �ش��رك��ة ك ��أح��د �أك �ب�ر م�صاهر
الأملنيوم يف العامل.
وت ��وا�� �ص ��ل � �ش��رك��ة الإم � � � ��ارات العاملية
للأملنيوم ا�ستخدام تقنياتها اخلا�صة
وامل� �ط ��ورة حم�ل�ي�اً يف ال��دول��ة يف جميع
خاليا االختزال اجلديدة .وقد اعتمدت
ال�شركة على ا�ستخدام تقنياتها اخلا�صة
يف ج �م �ي��ع ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ال �ت��و� �س �ع �ي��ة منذ
ت�سعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها �أع��ادت حتديث جميع خطوط
�إنتاجها القدمية با�ستخدام التقنيات
املحلية املطورة ب�أيدي �إماراتية.
وق��ال عبد النا�صر ب��ن كلبان ،الرئي�س

ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل �� �ش ��رك ��ة
الإم � � � � � � � � ��ارات ال� �ع ��امل� �ي ��ة
للأملنيوم “ :يعد �إجناز
م���ش��روع تو�سعة م�صهر
ال �ط��وي �ل��ة خ �ط��وة هامة
ن� �ح ��و ت� �ع ��زي ��ز طاقتنا
الإن� � �ت � ��اج� � �ي � ��ة لتلبية
م � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات ال � �� � �س� ��وق
امل �ت �ن��ام �ي��ة ،وخ�صو�صاً
بعد مرحلة التعايف من
ج��ائ �ح��ة كوفيد،19-
ومت االنتهاء م��ن تنفيذ
ع�م�ل�ي��ة ال�ت��و��س�ع��ة ب�أقل
م��ن امل�ي��زان�ي��ة املخ�ص�صة
ويف امل ��وع ��د امل� �ح ��دد ودون ح � ��دوث �أي
�إ�صابات ناجمة عن العمل ،على الرغم
من التحديات التي فر�ضتها اجلائحة».
و�أ� �ض��اف“ :ت�ستخدم خ�لاي��ا االختزال
البالغ عددها  2,843خلية يف �شركة
الإم � ��ارات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أمل�ن�ي��وم تقنياتنا
اخل ��ا�� �ص ��ة ع��ال �ي��ة ال� �ك� �ف ��اءة وامل � �ط ��ورة
حملياً يف دول��ة الإم� ��ارات ،وال�ت��ي متثل
واح��دة من �أه��م نقاط قوتنا التناف�سية
وت �ع �ت�بر ف� �خ ��راً ل �ن��ا ك �� �ش��رك��ة رائ � ��دة يف

��ص�ن��اع��ة الأمل �ن �ي��وم ال �ع��امل �ي��ة» .وت�ض ّمن
م�شروع تو�سعة م�صهر الطويلة ثالث
م��راح��ل ،حيث اكتملت امل��رح�ل��ة الأوىل
وبد�أت عمليات الت�شغيل يف �شهر �أبريل،
واكتملت املرحلة الثانية يف �شهر يوليو،
ف �ي �م��ا � �ش �ه��دت امل ��رح �ل ��ة الأخ � �ي ��رة من
ال�ت��و��س�ع��ة ت��رك �ي��ب  14خ�ل�ي��ة اختزال
جديدة يف خط الإنتاج الثالث.
وتطور �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم
تقنياتها اخلا�صة حملياً منذ �أكرث من
 25عاماً.

وت� ��� �س� �ت� �خ ��دم خ�ل�اي��ا
االخ � �ت� ��زال اجلديدة
يف خ� ��ط الإن � � �ت� � ��اج 1
و 2ت� �ق� �ن� �ي ��ة DX
م��ن ��ش��رك��ة الإم� ��ارات
ال �ع��امل �ي��ة للأملنيوم،
بينما ت�ستخدم خاليا
االختزال اجلديدة يف
خط الإنتاج  3تقنية
DX+ Ultra
ال� � � � �ت � � � ��ي ط� � ��ورت � � �ه� � ��ا
ال�شركة ،وتعترب كلتا
ال �ت �ق �ن �ي �ت�ين م ��ن بني
�أك�ث�ر التقنيات كفاء ًة
يف ا� �س �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة يف ال� �ع ��امل .ويف
العام � ،2016أ�صبحت �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم �أول �شركة �صناعية
�إم��ارات�ي��ة ترخّ �ص تقنياتها ال�صناعية
الأ�سا�سية على ال�صعيد ال��دويل ،حيثت
قامت بت�صدير تقنية DX+ Ultra
�إىل � �ش��رك��ة �أمل �ن �ي��وم ال �ب �ح��ري��ن وكانت
ال�صفقة مبثابة عالمة ف��ارق��ة يف دعم
ر�ؤي ��ة دول��ة الإم� ��ارات لتطوير اقت�صاد
قائم على املعرفة.

ويف ��ش�ه��ر ن��وف�م�بر م��ن ال �ع��ام املا�ضي،
وقعت �شركة الإمارات العاملية للأملنيوم
ات �ف��اق �ي��ة م ��ع � �ش��رك��ة “نيو �ألومنيو
كولومبيا” والتي من �ش�أنها ترخي�ص
تقنية  DX+ Ultraل�ت�ط��وي��ر �أول
م �ن �� �ش ��أة لإن � �ت ��اج الأمل� �ن� �ي ��وم يف ال ��دول ��ة
ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة .ك �م��ا وق� �ع ��ت ال �� �ش��رك��ة يف
�شهر دي�سمرب �سل�سلة م��ن االتفاقيات
م��ع ��ش��رك��ة “�إينالوم” الإندوني�سية
للم�ساعدة يف تطوير م�صهر الأملنيوم
التابع لل�شركة الإندوني�سية يف �شمال
�سومطرة با�ستخدام اخل�برات التقنية
ل�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن � �ش��رك��ة الإم � ��ارات
العاملية للأملنيوم باعت يف الن�صف الأول
من العام  2021حوايل  1,18مليون
ط��ن م��ن امل�ع��دن امل�صبوب لعمالئها يف
�أك �ث�ر م��ن  50دول� ��ة .وت�ن�ت��ج ال�شركة
واح� ��داً م��ن ك��ل  25ط�ن�اً م��ن الأملنيوم
امل�ن�ت��ج يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .وميثل
الأمل �ن �ي��وم ال ��ذي ت�ن�ت�ج��ه ال���ش��رك��ة �أكرب
ال�صادرات الإماراتية بعد النفط والغاز،
ك�م��ا يعترب ق�ط��اع الأمل �ن �ي��وم واح ��داً من
�أكرب ال�صناعات يف دولة الإمارات ،حيث

يف مهرجان فينتك �أبوظبي 272021
بنك الإمارات دبي الوطني يتعاون مع �سوق �أبوظبي
العاملي ً
دعما للدورة اخلام�سة من حتدي االبتكار

•• دبي-الفجر:

�أعلن بنك الإم��ارات دبي الوطني ،املجموعة امل�صرفية الرائدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا ،عن اتفاقية تعاونٍ ا�سرتاتيجية
مع �سوق �أبوظبي العاملي ،املركز املايل الدويل يف �أبوظبي ،لي�صبح البنك
مبوجبها “م�ؤ�س�سة رائدة” تدعم الدورة اخلام�سة من “حتدي االبتكار”
�ضمن م�ه��رج��ان “فينتك �أب��وظ�ب��ي  ،”2021احل��دث الأب ��رز يف جمال
التكنولوجيا املالية مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�أحد �أبرز
املبادرات التي �أطلقها �سوق �أبوظبي العاملي دعماً لتطوير حلولٍ مبتكرة
ت�سهم يف م�سرية التحول الرقمي يف قطاع اخلدمات املالية.
ويهدف “حتدي االبتكار” �إىل ا�ستك�شاف امل�ه��ارات وال�شركات ال�صاعدة
يف جم��ال التكنولوجيا املالية من خمتلف �أنحاء العامل بهدف الت�صدي
لل�صعوبات والتحديات الواقعية التي تواجه امل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
واجل�ه��ات احلكومية يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا .ويتيح
احلدث ل�شركات التكنولوجيا املالية املُت�أهلة ا�ستعرا�ض حلولها وخدماتها
حتكيم متخ�ص�صة خ�لال مهرجان “فينتك �أبوظبي” الذي
�أم��ام جلنة
ٍ
�سيقام بني  22و 24نوفمرب  ،2021و�سيحظى الفائزون بفر�صة العمل
مع “بنك الإمارات دبي الوطني” الختبار احللول املقرتحة و�إثبات جدواها
يف املخترب الرقمي التابع ل�سوق �أبوظبي العاملي ،الأمر الذي قد يتيح لهم
الفوز بعقود جتارية ق ّيمة يف نهاية املطاف .وب�صفته جمموعة م�صرفية
رائدة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،لطاملا حر�ص بنك الإم��ارات دبي
الوطني على تلبية احتياجات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة املحلية التي
ت�ساهم بدور حموري يف االقت�صاد الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
فوفقاً لبيانات وزارة االقت�صاد ،ميثل قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
�أكرث من  ٪94من �إجمايل عدد ال�شركات العاملة يف الدولة وي�ساهم بنحو
 ٪40من �إج�م��ايل الناجت املحلي لإم��ارة دب��ي .وم��ن ه��ذا املنطلق ،تهدف
التحديات التي و�ضعها بنك الإم��ارات دبي الوطني لهذا العام �إىل تلبية
احتياجات ومُتطلبات ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة.

جل�سة افرتا�ضية ملحمد بن را�شد للمعرفة حول
االقت�صاد الدائري مبعر�ض ال�شارقة للكتاب

•• ال�شارقة-وام:

عقدت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة “ امللحقة بهيئة دبي للثقافة
والفنون” وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي جل�سة حوار افرتا�ضية حتت عنوان
“منوذج الأعمال ال��دائ��ري ..نحو التعايف الكامل” مت بثها ب�شكل مبا�شر عرب
من�صة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة مبعر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب وحت��دث��ت خاللها �إلي�سا ت��ون��دا رئي�سة وح��دة اال��س�ت�ه�لاك والإن �ت��اج -
برنامج الأمم املتحدة للبيئة و �أدارتها مايا كركور م�ؤ�س�سة Circular Hub
و�أخ�صائية بيئية .و حظيت اجلل�سة ب�إقبال الفت من املتابعني الذين بلغ عددهم
نحو � 1500شخ�ص ��ش��ارك ع��دد كبري منهم ب��آرائ�ه��م و�أف �ك��اره��م ح��ول �أبرز
من��اذج الأعمال الدائرية وكيفية تنفيذها ب�شكل �صحيح .و قالت �إلي�سا توندا
�إن االقت�صاد الدائري و�سيلة لتحقيق اال�ستخدام امل�ستدام للموارد عرب عمليات
�إع��ادة التدوير و�إع��ادة اال�ستخدام وو�سائل �أخ��رى �صديقة للبيئة ما يخف�ض
م�ستويات التلوث واالنبعاثات �إىل �أدنى امل�ستويات .و�أ�ضافت  “ :بد�أنا نرى اجلزء
الأ�سود من ال�صورة جراء التغري املناخي ..هناك جزء كبري من الغابات اختفى
وهناك نحو مليون نوع من املخلوقات معر�ضة لالنقرا�ض لكن يف حال حتقق
االقت�صاد الدائري بالتوافق مع اجلهود احلالية لتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
فقد ي�ؤدي ذلك �إىل خف�ض م�ستوى انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة 90
باملائة بحلول العام  “ 2060م�ؤكدة �أن االقت�صاد الدائري ي�ساعد على احلفاظ
على ا�ستخدام املنتجات واملعدات والبنى التحتية لفرتة �أطول .

لوكهيد مارتن تعر�ض قدراتها املتطورة مبعر�ض دبي للطريان 2021

•• �أبوظبي  -وام:

تعر�ض لوكهيد مارتن ال�شركة الأمريكية املتخ�ص�صة
ع��امل�ي�اً يف جم��ال التكنولوجيا خ�ل�ال م�شاركتها يف
م �ع��ر���ض دب ��ي ل �ل �ط�يران  2021ر�ؤي �ت �ه��ا للحلول
الأمنية يف ال�ق��رن ال��واح��د و الع�شرين م��ع الرتكيز
ع�ل��ى ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ع�ت�م��دة ع�ل��ى ال���ش�ب�ك��ات �إىل جانب

م�ن���ص��ات ال ��دف ��اع الأك �ث��ر ت �ق��دم �اً يف ال �ع��امل والتي
تت�ضمن �إ�ضافة مقدرات متقدمة قائمة على ال�شبكات
ملواجهة التهديدات الأمنية املتطورة الربية واجلوية
والبحرية وال�سيربانية والف�ضائية.
و ت�سلط ال�شركة خالل م�شاركتها ال�ضوء على �إمكانية
مزامنة العمليات امل�شرتكة للأنظمة الرئي�سية مثل
ال �ط��ائ��رات وال���س�ف��ن وامل��رك �ب��ات الأر� �ض �ي��ة والأقمار

ال���ص�ن��اع�ي��ة و�أن �ظ �م��ة ال��دف��اع ال �� �ص��اروخ��ي لتح�سني
م�ستوى الوعي بالظروف املختلفة وت�سريع عملية
اتخاذ ال�ق��رار يف امل�ي��دان .و ق��ال روب��رت “بوب” �إ�س
هاروارد ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة لوكهيد مارتن يف
ال�شرق الأو�سط“ :ميثل معر�ض دبي للطريان فر�صة
للقاء فريق العمل وعمالئنا من كل �أنحاء العامل ..
كنا ننتظر هذا احلدث املهم خ�صو�صاً هذا العام ب�سبب
الظروف اال�ستثنائية التي �سببتها اجلائحة ..ونحن

م�ستعدون لعر�ض جمموعة من �أكرث قدراتنا ابتكاراً
و نتطلع �إىل التفاعل مع �شركائنا ملناق�شة �أولوياتهم
و كيفية تعزيز الأم��ن الوطني وخطط تنمية ر�أ�س
املال الب�شري» .و ت�شارك لوكهيد مارتن �أي�ضاً كرا ٍع
ذهبي مل��ؤمت��ر ق��ادة ال�ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي
 2021الذي يقام على هام�ش معر�ض دبي للطريان
و ت�ست�ضيفه وزارة الدفاع و القوات اجلوية والدفاع
اجلوي يف  13نوفمرب حتت عنوان “الدور املتنامي

مهرجان الأ�ضواء ديوايل يقدم عرو�ضا
ترويجية وترفيهية للمقيمني والزوار

•• دبي-وام:

تقدم دب��ي العديد م��ن العرو�ض الرتويجية وع��رو���ض التجزئة الرائعة
وفعاليات الرتفيه العائلي يف �إطار الإحتفال بفعاليات مهرجان الأ�ضواء
“ديوايل” الذي ت�ستمر حتى  13نوفمرب اجلاري .
يعد مهرجان “ديوايل” -الذي تنظمه م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة
 �أحد �أبرز املهرجانات �ضمن التقومي ال�سنوي لقطاع التجزئة يف دبي حيثت�ضاء �أحياء دبي ومعاملها ال�شهرية ومراكز الت�سوق العاملية ومنافذ البيع
بالتجزئة ب�ألوان مبهجة .ي�شمل املهرجان عرو�ضاً ترويجية على الذهب
�إىل ج��ان��ب ع��رو���ض التجزئة ال�ت��ي ال ح�صر لها و تخفي�ضات ت�صل �إىل
 75باملائة على العالمات التجارية الكربى ما يوفر فر�صاً هائلة ملحبي
الت�سوق .و يحتفل “ف�ستيفال ب�لازا يف جبل علي” مبهرجان الأ�ضواء
من خ�لال منح املت�سوقني الهدية التي يختارونها ..فيما ميكن للزوار
احل�صول على بطاقة هدايا “ف�ستيفال �سيتي مولز”جماناً عند تنزيل
تطبيق “ف�ستيفال ريواردز» .ويقدم “دبي ف�ستيفال �سيتي مول”جمموعة
من العرو�ض امل�شوقة احتفا ًال مبهرجان “ديوايل” �سواء يف املتاجر �أو يف
�سوق “رايب باي ذا باي” و�سيقدم هذا ال�سوق امل�سائي عدداً من العرو�ض
اخلا�صة مبهرجان الأ�ضواء ما يجعله الوجهة املثالية للإ�ستفادة من هذه
العرو�ض واال�ستمتاع بالإطاللة اخلالبة خلور دبي.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
فقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من " �أ�سماك" بالأ�سماء التالية :
 -1عبيد را�شد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723087عدد اال�سهم 1200
� -2سلمى حممد خلفان املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723088عدد اال�سهم 1200
 -3حممد عبيد را�شد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723089عدد اال�سهم 1200
 -4مها عبيد را�شد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723090عدد اال�سهم 1200
 -5جنالء عبيد را�شد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723091عدد اال�سهم 1200
 -6مزنه عبيد را�شد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم ال�شهادة  ASMAK1723092عدد اال�سهم 1200
فمن يعرث عليها الرجاء الإت�صال على الرقم التايل 0504414242 :

يف الدعوى رقم  SHCAPCICOMS2021/ R0000059جتاري
بالن�شر
امل�ست�أنف �ضده  :م�ؤ�س�سة ح�سام عبداحلكيم لتجارة االدوات احلديدية  -عنوانه � :إمارة ال�شارقة  -ال�شارقة
 �شارع ال�شيخ حممد بن زايد  -ال�صناعية  - 11هاتف رقم � 050-1683537 050-2780209صب  43532 :الربيد االلكرتوين houssanzarif123@gmail.com :
ليكن معلوما لديك �أن ملتم�س  :م�صنع مونديال للمطابخ املعدنية والأملنيوم ذ م م قد ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر بتاريخ  ، 20../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم SHCAPCICOMS2021/ R0000059
املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -جتاري
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�ضاء  ......يوم  .......املوافق
 2021/11/21ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور
من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
نهاد �سعيد البدواوي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8966

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8967

املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليه  :زبری احل�سن حممد عامل
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  234,555.09درهم (فقط مائتان واربعة
وثالثني الف وخم�سمائة وخم�سة وخم�سني درهم وت�سعة فل�سا الغري) للمنذر خالل ثالثون
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة
االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع
العقار رقم  403بالطابق رقم  4مببنى امريات�س جاردينز �1أل  1رقم 1البالغ م�ساحته
 846.05قدم مربع واملواقف  b-67على قطعة الأر�ض رقم  347مبنطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة
حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0013547

املخطـر  :النماء ال�صايف للو�ساطة التجارية و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة دبي برقم ( )889550و ميثلها مالكها /
خلفان �صالح يو�سف البلو�شي � -إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784198579327929
العنـوان  :دبي – بر دبي  -هاتف رقم (، )0503003939
املخطـر �إليها  :بيو�سايت للتجارة العامة �ش ذ م م و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة دبي برقم ( )658470و ميثلها
مديرها /ح�سنى ال�سيد ح�سن العناين  -م�صري اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم ( )784197216587473و يحمل الرقم
املوحد ( - )1298212العنـوان  :دبي – بر دبي  -الرفاعة  -ملك عبدالرحمن حممد طاهر
هاتف رقم (:)971562226624( )971588033435( )971522083055
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع قيمة ال�شيكني ،الوقـائـع :
حيث �إن املخطـر �إليه حرر ل�صالح الـمـخـطـر �شيكني و بياناتهما كاالتي :
• رقم ( )000020بقيمة ( )100,000درهم (مائة الف درهم فقط ال غري) م�سحوب على (م�صرف الإمارات الإ�سالمي �ش م
ع)  ،م�ستحق بتاريخ 05/04/2021
• رقم ( )000021بقيمة ( )1,680,000درهم (مليون و �ستمائة و ثمانون الف درهم فقط ال غري) م�سحوب على (م�صرف
الإمارات الإ�سالمي �ش م ع) م�ستحق الدفع بتاريخ  ، 05/04/2021حيث ان ال�شيكني ال يقابلهما ر�صيد قابل لل�سحب،
• و عليه يعلن املخطـر الـمـخـطـر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكني يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال
�سوف يقوم بتحال الإجراءات القانونية لذلك،
• و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ار ايه ايه ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  A/M10-140ملك جممع جوائز ال�شيخ حمدان بن را�شد
ال مكتوم  -مدينة دبي املالحية  -هاتف  04-2949203 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
تي ام �سي للخدمات الطبية  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/4/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/20
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :تي ام �سي للخدمات الطبية  -ذ م م
العنوان  :معر�ض رقم  1ملك حممد عبدالرحيم العلي  -بردبي  -جمريا  - 1ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  717154 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1144271 :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 �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/4/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ار
ايه ايه ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب  A/M10-140ملك جممع جوائز
ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم  -مدينة دبي املالحية  -هاتف 04-2949203 :
فاك�س  04-2955748 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

دائرة التنمية االقت�صادية
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املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليه  :عمر قري�شي
 ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  320,992.43درهم ( فقط ثالثمائةوع�شرين الف وت�سعمائة واثنني وت�سعني درهم وثالثة واربعني فل�سا الغري) للمنذر خالل
ثالثون يوما من تاريخه وح��ال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له
اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها
طلب بيع العقار رقم  1613بالطابق رقم  16مببنى ذا ماتريك�س رقم  1البالغ م�ساحته
 729.69ق��دم مربع وامل��واق��ف  p2-051على قطعة الأر���ض رق��م  52مبنطقة احلبية
الرابعة ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة
حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
 207/2021/5758تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2021/5618تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/مقهى ووكمان  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )36161درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�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

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كيكرز فودز �ش ذ م م -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )59767.16دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�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
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�إخطار تكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/8942
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8964

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8965

املخطرة  - /ال ا�س بی ام كی للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م .
بوكالة املحامي  /نا�صر عبدالواحد العور.
املخطر �إليها الأويل � /أ�سوار دبي للمقاوالت �ش.ذ.م.م
املخطر �إليها الثانية  /را�شيا بانو �سراج الدين  -هندية اجلن�سية ( -جمهولني حمل الإقامة)
حيث �أن املخطرة ومبوجب ه��ذا الإخ�ط��ار تكليف بالوفاء ف�إنها تخطر املخطر �إليها ب��أن ي ��ؤدي لها مبلغ
وقدرة 391,574دره��م قيمة املرت�صد يف ذمتها مبوجب ال�شيكات �أرق��ام (،)001837(،)001836
( )001843( ،)001842( ،)001841(،)001840( ،)001839( ،)001838وامل�سحوبني
على بنك الفجرية الوطني ،مببلغ �إجمايل ( )391,574دره��م ،مع الفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ،وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر االعالن ويف حالة عدم ال�سداد
�سيتم اللجوء للق�ضاء وا�ست�صدار امر ب�أداء املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�شيكات املذكورة �أعاله.

املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليهم � -1 :سریج عزیز عم�سی
 -2اليزابيث نيكوال ليزون
ينذر املنذراملنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  376,008.91درهم (فقط ثالثمائة و�ستةو�سبعني الف وثمانية درهم وواحد وت�سعني فل�سا الغري) للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه
وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االج��راءات القانونية
قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم  402بالطابق
رقم  4مببنى مزايا  7رقم  1البالغ م�ساحته  701.27قدم مربع واملواقف  g-05على قطعة
الأر�ض رقم  1033مبنطقة وادى ال�صفا  2ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام
القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة 2008
بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليه  :فيجايان �شادیفان
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  202,536.53دره��م (فقط مائتان واثنني
الف وخم�سمائة و�ستة وثالثني درهم وثالثة وخم�سني فل�سا الغري) للمنذر خالل ثالثون يوما
من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات
القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع حق منفعة
العقار رقم  310بالطابق رقم  3مببنى �سيفانام كراون رقم  1البالغ م�ساحته  410.97قدم
مربع واملواقف  B1-29على قطعة الأر�ض رقم  584مبنطقة ند ح�صه ب�إمارة دبي اململوك لكم
وامل��ره��ون للمنذر طبقا الحكام القانون وامل��ادت�ين ( )25و( )26وم��ا بعدهما من قانون الرهن
التاميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.
الكاتب العدل

بالوكالة عن املخطرة /
املحامي /نا�صر عبدالواحد العور

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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املخطـر � :شركة ال�ضوء العربي التجارية ذ م م و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم ()617396
و ميثلها �شريكها و مديرها  /حممد ابـو الهـا�شم حممد نور اال�سـالم  -بنغالدي�شـي اجلن�سية و ميثلـه بالوكالـة �سـاملني قـا�سم
�سـاملني قـا�سم  -ميني اجلن�سية و يحمـل بطاقـة هـويـة رقم ( ، )784198638081756مبوجب وكالة م�صدقة لدى
الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم ( - )SH20190326D14322العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية رقم  - 1هاتف
رقم )0501517165( :
املخطر �إليه  :كراج عبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوين ال�صالح املركبات و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة
دبي برقم ( - )531032العنـوان  :دبي  -را�س اخلور ال�صناعية الثانية – م�ستودع  – 1ملك نوره را�شد علي بيات –
هاتف رقم 0529278888 042983374 :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة باملبلغ امل�ستحق دفعه وقدره ( )28,785درهم.
الوقائع  • :حيث �أن املخطر يطالب ب�سداد املبالغ امل�ستحق دفعه مبلغ وقدره ( )28,785درهم (ثمانية و ع�شرون الف
و �سبعمائة و خم�سة و ثمانون درهم فقط ال غري) من املخطر �إليه وذلك مبوجب الفواتري غري مدفوعة ومل يتم دفع
املبلغ املرتتب يف ذمته للمخطر حتى تاريخ اليوم • ،حيث �إن املخطر طالب املخطر اليه بعدة مرات بدفع قيمة الفواتري
عن طريق الهاتف والر�سائل وبرامج التوا�صل االجتماعي ولكن دون جدوى وحيث �إن املخطر �إليه ممتنع عن دفع قيمة
الفواتري للمخطر دون مربر قانوين • .وحيث �إن املخطر يرغب ب�إخطار املخطر �إليه بال�ضرورة دفع قيمة الفواتري
امل�ستحق دفعه كامال وذلك خالل موعد �أق�صاه � 5أيام من تاريخ �إ�ستالم الإخطار و �إال �سوف يقوم املخطر باتخاذ االجراءات
القانونية لذلك  • ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،

املخطـر � :شركة ال�ضوء العربي التجارية ذ م م و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم ( )617396و ميثلها
�شريكها و مديرها  /حممد ابـو الهـا�شم حممد نور اال�سـالم  -بنغالدي�شـي اجلن�سية و ميثلـه بالوكالـة �سـاملني قـا�سم �سـاملني قـا�سم  -ميني
اجلن�سية و يحمـل بطاقـة هـويـة رقم ( ، )784198638081756مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة برقم
( - )SH20190326D14322العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية رقم  - 1هاتف رقم )0501517165( :
املخطر �إليها  :زارا لت�أجري احلافالت و املرخ�صة من دائرة التنمية الإقت�صادية ب�إمارة دبي برقم ( )578907العنـوان  :دبي – ديرة – الق�صي�ص
– مكتب رقم  – 310ملك حممد عبداهلل بالعبيده  -هاتف رقم 0508479144 042983374 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار بدفع قيمة ال�شيكات ،الوقـائـع :
حيث �إن املخـول بـالتوقيع /ابراهيم �صادق ابـو جنمي – ايراين اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم ( )784197869692596عن الـمـخـطـر
�إليها حرر ل�صالح الـمـخـطـرة �شيكات و بياناتهم كاالتي:
• رقم ( )008718بقيمة ( )29,769درهم (ت�سعة و ع�شرون الف و �سبعمائة و ت�سعة و �ستون درهماً فقط ال غري) م�سحوب على (بنك الإمارات
دبي الوطني) م�ستحق الدفع بتاريخ ()31/10/2018
• رقم ( )008833بقيمة ( )29,562درهم (ت�سعة و ع�شرون الف و خم�سمائة و اثنان و �ستون درهم فقط ال غري) م�سحوب على (بنك
الإمارات دبي الوطني) م�ستحق الدفع بتاريخ ()30/11/2018
• رقم ( )008903بقيمة ( )23,898درهم (ثالثة و ع�شرون الف و ثمامنائة و ثمانية و ت�سعون درهم فقط ال غري) م�سحوب على (بنك
الإمارات دبي الوطني) م�ستحق الدفع بتاريخ ( ،)31/12/2018حيث �أن ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب،
• و عليه يعلن املخطر املخطر �إليها بال�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاهـا خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و �إال �سوف
•و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،
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اعالن بالن�شر
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الكاتب العدل

املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  :الزهره بنت عثمان النجار
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  33237درهم للفرته من 01/10/2021وحتى  25/10/2021وما
ي�ستجد من ايجار من تاريخ  26/10/2021حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل  30يوما من ا�ستالمه
هذا االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل مع �سداد
فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3و بخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه
جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه مع االخالء التام.
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر �آيا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

ا�شعار ت�صفية
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
رومل �سواير ال�شرق الأو�سط منطقة حرة  -ذ م م هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة
م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�صة رقم  93797وعنوانها امل�سجل يف دي
 ،3املبنى  ،3املكتب � SD2- 039ص.ب ،506548 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة"( ،ال�شركة")،
تعلن �أنه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ � 6أغ�سط�س 2021؛ �سيتم حل ال�شركة اختياريا مبوجب الإجراء
املن�صو�ص عليه يف املادة  101من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة
� .2016أي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ هذا
الإ�شعار عن طريق الربيد امل�سجل �أو االت�صال بـ:
ال�سيدة ماري بوري
�إ�سم ال�شركة :رومل �سواير ال�شرق الأو�سط منطقة حرة – ذ.م.م ،وتتوالها �شركة ريد �سميث �إل �إل بي
برج انديك�س (ال�شرق) ،الطابق  - 25مركز دبي املايل العاملي � -ص.ب506548 :.
دبي ،الإمارات العربية املتحدة  -هاتف رقم047096300 :
بريد االلكرتوينmborye@reedsmith.com :
لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

دائرة التنمية االقت�صادية

حمكمة التنفيذ

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

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8955
املنذرة  :م�ؤ�س�سة الإ�صالح للمقاوالت العامة  -ملالكها ال�شيخ /في�صل بن حميد
القا�سمي � -إماراتي اجلن�سية  -بوكالة املحامي /فهد �سلطان لوتاه
املنذر �إليها  :م�ؤ�س�سة براون للمقاوالت العامة  -وميثلها مالكها � /أحمد خليفة كلفوت
متعب القبي�سي � -إماراتي اجلن�سية ((جمهول حمل الإقامة ))
�أوال -:التنبيه على املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  1,000,000درهم (مليون
درهم) يف خالل �أ�سبوع من تاريخ التبليغ .ثانيا -:التنبيه على املنذر �إليه ب�أن املنذر
�سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اجلزائية واملدنية ملطالبته ب�سداد املبلغ �سالف
الذكر بالإ�ضافة للر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.

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

حمكمة التنفيذ

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0029330

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0028979

الكاتب العدل

مقدم من املنـــــــذر  :عمرو بن علي بن �سامل البي�ض عماين اجلن�سية  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 2021/1/221647
�إخطار للمنذر �إليها  /هند الع�شابي مغربية اجلن�سية حيث بتاريخ  10/8/2021قام املنذر بت�سليم املنذر �ضدها مبلغ
وقدرة  840,000دوالر امریكی مبوجب اي�صال موقع من امل�ستدعي �ضدها عبارة عن قر�ض
وحيث �أن املبلغ �آنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد ،كما يطالب املنذر املنذر �ضده ب�سداد املبلغ �أو مبا يعادله بالدرهم
االماراتي جابر لل�ضرر املرتتب على ت�أخري ال�سداد .و حيث �أن املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من
الدين الثابت مبوجب االقرار املوقع منها رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوع قانوين .وحيث �أنه والأمر كذلك فقد
�إطار املنذر �إىل تكليف املنذر �إليها ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف ذمتها �إليه وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �أ�سفني �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدها للمحافظة على حقوق (املنذر) و�إلزامها باداء
هذا الدين �إليه( ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي)
لذلك  ،وعليه ومبوجب هذا االخطار ننذركم ب�ضرورة �سداد مبلغ  840,000دوالر ومبا يعادله 3,085,353,6
درهم مع التعوي�ض �إىل املنذر وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ و�صول هذا الإنذار .و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذر وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب الفاتورة �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذرين  - 1 :م�صنع رويال باال�س لال�سفنج (ذ.م.م) � - 2شركة رويال باال�س ل�صناعة املفرو�شات (ذ.م.م) العنوان  :دبي  -ديرة-
بور �سعيد -خلف معر�ض ني�سان لل�سيارات  -بناية بزن�س بوينت  -بوكالة  /املحامي عبد اهلل مروان املطرو�شي
املنذر اليهم  -1 :كيت فور كيدز للتجارة �ش ذ م م
 -2مارتني ا�شلي ويل�س  -اجلن�سية بريطانيا
 -1تكليف املنذر �إليهم الأوىل والثاين بالوفاء بالت�ضامن للمنذرة الثانية مبلغ وقدره 637,207,73 /درهم (�ستمائة و�سبعة
وثالثون �ألف ومائتان و�سبعة درهم وثالثة و�سبعون فل�ساً) ما يعادل جمموع قيمة ال�شيكات 958 + 957 + 850 + 906 + 907
امل�سحوبة من ح�ساب املنذر �إليها الأوىل لدى بنك دبي التجاري ل�صـالح املنذرة الثانية مع الفوائد القانونية وقدرها  %12من
تاريخ ا�ستحقاق كل �شـيـك وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.
 - 2تكليف املنذر �إليهم الأوىل والثاين بالوفاء بالت�ضـــــامن للمنذرة الأوىل مبلغ وقدره 100,000 /درهم (مائة �ألف درهم)
ما يعادل قيمة ال�شيك  960امل�سحوب من ح�ساب املنذر �إليها الأوىل لدى بنك دبي التجاري ل�صـــالح املنذرة الأوىل مع الفوائد
القانونية وقدرها  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شـيك يف  2021/1/19وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف والأتعاب.
 تكليف املنذر �إليهـا الأوىل بالوفاء للمنذرة الأوىل مبلغ وقدره 1,665,126,55 /درهم (مليون و�ستمائة وخم�سة و�ستون�ألف ومائة و�ستة وع�شرون درهم وخم�سة وخم�سون فل�ساً) مع الفوائد القانونية وقدرها  %12حتى متام ال�سداد مع الر�سوم
وامل�صاريف والأتعاب.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م يف ال��دع��وى رق� � ��م 1044/2021:ع�ق��اري ج��زئ��ي ال�صادر
بتاريخ , 2021/10/4:والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -جم�م��ع دب��ي لال�ستثمار  -منطقة ج�ي��ل ع�ل��ي  -مبنى دب��ي لال�ستثمار
 فاك�س رقم  - 048851007هاتف رقم ��� - 048851188ص.ب- 111485:مكاين-1521766151:امييلinfo@alserkallawfirm.ae:
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال
املطلوب �إعالنه  -1 :دبي اوت دور ميديا �ش.ذ.م.م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1044/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/15ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8952
املنذرة � :شركة البدر للمقاوالت (�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
وميثلها املدير امل�سئول  /قطب الدین حممد في�ض الدين  -هندي اجلن�سية
بوكالة املحامي /فهد �سلطان لوتاه
�ضد  -املنذر �إليه � :أحمد علي عبداهلل العبداهلل الأن�صاري – �إماراتي اجلن�سية
((جمهول حمل الإقامة ))
�أوال -:التنبيه على املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  38,315,720درهم “ثمانية
وثالثون مليون وثالثمائة “وخم�سة ع�شر �ألف و�سبعمائة وع�شرون درهم” يف خالل �أ�سبوع
من تاريخ التبليغ.
ثانيا -:التنبيه على املنذر �إليه ب�أن املنذر �سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اجلزائية
واملدنية ملطالبته ب�سداد املبلغ �سالف الذكر بالإ�ضافة للر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1547/2021/322:ا�ستئناف عقاري

�إخطار عديل بالغاء الوكالة
برقم املحرر 2021/0026506
املخطر� :صديق �سليمان جاهدي – ايراين اجلن�سية،
ويحمل بطاقة هوية رقم (،)784198695463137
العنوان :ال�شارقة  -ال�صناعية الثانية  -هاتف رقم ،)0564109595( :
املخطر �إليه  :ح�سان حممد عدنان كركوتلي – �سوري اجلن�سية  -و عنوانها  :ال�شارقة � -شارع اخلان
رقم هاتف )0507068200( :
املو�ضوع  :عزل من الوكالة
�إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلكم بتاريخ ( )01/03/2010و امل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل
ب�إمارة ال�شارقة برقم ( ،)681/2010وعمال لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت املدنية رقم :
( )5ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة ،)1987( :
لذلك :
ف�إننا نخطركم مبوجبه بعزلكم من الوكالة امل�شار �إليها �أعاله اعتبارا من تاريخ ت�سلمك االعالن وعليه
ف�أن جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكالة
و�أن جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ
ا�ستالمك هذا الإخطار يعترب الغيا،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعالن ا نذار قانوين بالن�شر رقم ()2021/8938
املو�ضوع � :إنذار قانوين بالتكليف بالوفاء خالل خم�سة ايام

الكاتب العدل

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

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  993/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  126/2021عقاري جزئي بتاريخ2021/6/15:
 ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )5402715درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :علي اجنم وار�س وميثله قانونا وكيله القانوين/حممد حنيف �شيخ
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي��رة  -منطقة ال�ق��ره��ود �� -ش��ارع  - 104بناية بو�شقر ب�ل��وك ب � -شقة 302
 ه��ات��ف م�ت�ح��رك  - 042560738رق ��م م� � �ك � ��اين - 3289393656:ال�ب�ري��د االلكرتوينinfo@: - fahadadvocates.comوميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة رويف روز جاردنز للتطوير العقارات �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )5402715درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار امل��ذك��ور خ�لال ( )15يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر هذا
االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007766مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  )1 :خليفة عبيد علي القطي النعيمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان برج هند الطابق  - 1605 - 1701هاتف رقم 97165302772
 -2احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري (ال�شركة البائعة بالعقود)
� -4سعاد مو�سالتي (امريكي اجلن�سية) (م�شرتي العقار لكونه دائن البائع)
بناء على طلب املدعية عائ�شة خان حممد دو�س حممد البلو�شي  -اماراتية اجلن�سية.
قد اقام عليكم الدعوى وتطالبكم فيها:
 -1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1502الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه
االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع حفظ كافة احلقوق  ،الجل العلم
اعالن بت�صحيح �شكل الدعوى
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�سعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .اعالن املدعي عليهم بالن�شر وبلغتي العربية .حرر بتاريخ 2021/11/7م
مكتب اخلدمات الق�ضائية  /عاي�شه علي حممد
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حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�ستعجل رقم 190
مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رق��م 41/2021:حجز حتفظي مدين -
والر�سوم وامل�صاريف.
املتظلم:ح�سن ديريه فارح
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -اخلان  -ال�شارقة � -شارع التعاون  -مبنى البوادي � - 2شقة
� - 16شقة رقم  - 1606وميثله�:أحمد علي ابراهيم االمريي
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�صغر يو�سف � -صفته  :متظلم �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر
يف الدعوى رق��م 41/2021:حجز حتفظي مدين والر�سوم وامل�صاريف  -وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/11/14ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1695/2021/100:احوال نف�س م�سلمني

املنظورة يف:دائرة الأ�سرة احوال نف�س ال�سابعة رقم 68
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بتزويج املدعية بالوالية العامة.
املدعي:االء جيالن عا�صي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -هور العنز �شرق  -ديره  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :كيالن عا�صي ح�سن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/11/4:يف الدعوى
املذكورة اعاله حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بحق املدعي عليه االول وح�ضوريا بحق املدعي عليه
الثاين مبا يلي -1:االذن للمدعية االء املذكورة بالزواج من خاطبها املدعي عليه الثاين طالل املذكور
وفق ماقدره ال�شرع بوالية والدها وليها ال�شرعي املدعي عليه االول كيالن املذكور ويف حالة عدم
قيامة بتزويجها تكون بوالية القا�ضي او من ينيبه  -2الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف  ,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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى � :إثبات ا�ستقالة املدعي مع الزام املدعي عليها بتعديل عقد الت�أ�سي�س وحذف ا�سمه من
الرخ�صة ال�سياحية.
املدعي:عماد يحيى عبود عبداللطيف
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -شارع برج خليفة  -بيزن�س باي  -برامي تاور  -الطابق  - 28مكتب رقم 2809
املطلوب �إعالنه  -1 :العال لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/29:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /عماد يحيى عبود عبداللطيف باثبات ا�ستقالة املدعي من ال�شركة املدعي عليها وبحذف
ا�سم املدعي من الرخ�صة ال�سياحية العائدة لل�شركة املدعي عليها والزامها باخطار ال�سلطة املخت�صة بذلك
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 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 االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3741/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
 8328/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى :
طالب الإع�لان � :شركة �أك�شن خلدمات احلفر و�شفط املياه ذ.م.م � -صفته بالق�ضية
 :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :بي �أي �سي �سي للمقاوالت ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/6/13بالزام ال�شركة
املعرو�ض �ضدها ان ت��ؤدي للطالبة مبلغا وق��دره ( )5.299.091دره��م خم�سة مليون
ومائتان وت�سعة وت�سعون ال��ف وواح��د وت�سعون درهما  -م�ضافا اليه فائدة قانونية
ب�سيطة قدرها  %5من تاريخ لتقدمي الطلب حتى ال�سداد التام وال��زم��ت املعرو�ض
�ضدها بامل�صاريف .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضدهما ب�سداد مبلغ ( )158.679.33درهم مائه وثمانيه وخم�سون الف
و�ستمائة وت�سعه و�سبعون درهما وثالث وثالثون فل�سا  -مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ االنذار احلا�صل
بتاريخ 2021/8/9:وحتى متام ال�سداد للمديونية املرت�صدة يف ذمة املطلوب �ضدها مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل
وبال كفالة والر�سوم وامل�صاريف ومقابل االتعاب.
املدعي:دمياج كرينز اند كمبونت�س (ال�شرق االو�سط) م.م.ح حاليا  -و�سابقا (�شركة تربيك�س ماتريال هاندلينغ
(ال�شرق االو�سط) م.م.ح
عنوانه:وعنوانها مكتب نا�صر مال اهلل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية االمارات العربية املتحدة  -دبي � -شارع
برج خليفة بيزن�س باي برامي تاور  -الطابق  - 28مكتب رقم 28011-2809-28010
وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
املطلوب �إعالنه -1 :حممد غازي يو�سف قاعود � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/13:بالزام املدعي
عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )130.677درهم مائة وثالثني الف و�ستمائة و�سبعة و�سبعني درهم  -والفائدة %5
اعتبارا من تاريخ 2021/8/9:وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما باملنا�سب من امل�صاريف ومبلغ ثالثمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حمكمة التنفيذ

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5635/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )2000000درهم
والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:اك�سوددوجن �سون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز دبي املايل العاملي  -بوابة
رقم  - 3الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه� -1 :سعيد مهدي �سعيد عبداهلل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/9/15:
 ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي قيمة ال�شيكات ال ��واردة تفا�صيلها بالطلب مببلغ( )2000.000اثنان مليون دره��م  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف
 2021/8/25وحتى مت��ام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0002381جتاري جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004097جتاري (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1830/2021/300:ا�ستئناف مدين
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 331/2019:مدين كلي.
امل�ست�أنف:طارق احمد ها�شم احمد
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -منطقة اخلليج التجاري  -دب��ي � -شارع االع�م��ال  -مبنى
اوبروي تاور � -شقة العا�شر  - 1002وميثله�:سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني
املطلوب �إعالنهم  -1 :امريه الكامل العبديل  -2بهاء كمال حممود حجر  -3تامر حممود
حممود علي يو�سف � -صفتهم  :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/331:مدين كلي.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/11ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن
بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم
غيابيا.

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031288
تنازل /بيع

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن حكم بالن�شر
 16/2021/169جتاري جزئي

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:را�شد �سعيد عبيد خمي�س الطنيجي  ,اجلن�سية
االمارات  ,يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة:خلود
حممد عبداهلل علي القيواين  ,اجلن�سية االمارات  -يف الرخ�صة امل�سماه:االع�صار للنقليات
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 736738:ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية تعديالت اخرى تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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 املذكور التباع االجراءات القانونية

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره
( )1.138.032.15درهم والزامهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :م�صرف الهالل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :مدعى عليها
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة تيكنوبل�س التجارية ذ.م.م  -2ايفودي جي�سو�س موريا�س ب�صفته كفيل �ضامن
ملديونية �شركة تيكنوبل�س التجارية ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/9مبثابة احل�ضوري بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما ان ي�ؤديا اىل املدعي مبلغ وقدره ( )1.138.032.15درهم مليون درهم
ومائة وثمانية وثالثون الف واثنان وثالثون درهم وخم�سة ع�شر فل�س  -والفائدة بواقع  %5من 2021/1/11
وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8467/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 5088/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )22.083.808درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :فا�ضل مطني علي خان
عنوانه:امارة دبي  -اخلليج التجاري � -شارع برج خليفة  -برامي تاور  -الطابق العا�شر  -هاتف
رقم - 043352200:فاك�س - 043342200:رقم مكاين2583686879:
املطلوب �إعالنه  -1 :عمر فالح م�ضغن الدليمي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )22083808درهم 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

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :وائل ال�سيد جابر �شادي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :متويل  -م�ساهمة خا�صة
وميثله  :بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى ف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�ؤرخ  2008/3/19ومالحقه والزام
املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�شواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد
وما يرتتب على ذلك من �آثار و�شطب ا�شارة االجارة الواردة يف �شهادة امللكية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ
وقدره ( )38.598.00درهم ثمانية وثالثون الف وخم�سمائة وثمانية وت�سعون درهما  -قيمة االجرة املتاخرة
غري املدفوعة وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخالء التام والفعلي والتعوي�ض وتقدمي براءة ذمة من
اجلهات ذات العالقة مع الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف
وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/11/14ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  3398/2020عمايل جزئي وامل�ؤيد
باال�ستئناف رقم  2677/2020عمايل  ,ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ( )66623درهم ل�صالح العامل
ور�سوم ل�صالح املحكمة.
طالب التنفيذ  :حممد ثروت عبداحلليم عبدالعاطي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الق�صي�ص االوىل � -شارع االمارات دبي منطقة الق�صي�ص االوىل  -بنايه
اجلربي � -شقة  - 1003بجوار مدر�سه التفاحه
وميثله:حممود حممد جابر حممد �آل علي
املطلوب �إعالنه  -1 :دار الأدهم للأن�شاءات �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )66623درهم 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.

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعي ( )1620000درهم والفائدة
القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة اىل متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:الرا�سخون للعقارات ملالكها � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان  -النعيمية � - 1شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -معر�ض رقم  - 1بناية كي بي
ات�ش القاب�ضة الرا�سخون للعقارات بجوار �سوبر ماركت فيفا ومقابل ت�سهيل  -مكاين4562108895:
املطلوب �إعالنهما -1 :جلوي مبارك عبداهلل مبارك اجلميعة  -2املعايري العالية للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
 �صفتهما  :مدعي عليهمامو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/11/2:بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )162.000درهم مائة واثنني و�ستني الف درهم  -والفائدة القانونية
 %5اعتبارا من تاريخ املطالبة يف 2021/10/26:وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالت�ضامن يف امل�صاريف .ولكم
احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن بالن�شر
 1357/2021/18عقاري جزئي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5676/2021/209تنفيذ عمايل

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6890/2021/60:امر اداء

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 1692/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ام �أي �ستار لتعبئة املياه املعدنية �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1354292.55درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007663مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :حممد في�صل جتمل
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف0521440220:
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية�/أجرة ال�شارقة ذ.م.م �ضد املدعي عليه/حممد في�صل جتمل  -باك�ستاين اجلن�سية  ,تطالب
يف بالتايل:اوال:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )39869.50ت�سعة وثالثون الفا وثمامنائة وت�سعة
و�ستون درهم و  50فل�س والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد
التام  -ثانيا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/14امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد -
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/10/27م

�إىل املدعي عليه � :شركة �سويت هومز للعقارات ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة  :امارة عجمان الرا�شيدية  - 3هاتف- 042955640:
فاك�س042955641:
باللغتني العربية واالجنليزية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/22/23امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى - 2دائرة
اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/7م

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

حماكم دبي

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إىل املحكوم عليه :يونيك ليك فيو ليمتد  -يونيك هومز للو�ساطة العقارية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:سعيد احمد خليل احمد  ,اجلن�سية �أردين
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 . 282745.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/مو�سى احمد عو�ض مو�سى ب�صفته ال�شخ�صية و�صفته مدير
جل�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية �� ��ش.ذ.م.م  -2ج�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية
�ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  -فرع دبي
وميثله:مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )106419.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5948/2021/60:امر اداء

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4724/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�سدد املدعية قيمة املديونية الثابتة باجمايل مبلغ
( )61.408.23دره��م والفوائد القانونية بواقع  %9مع التعوي�ض عن اال��ض��رار التي حلقت به مببلغ
( )1.000درهم مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة .
املدعي:املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دب��ي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -مبنى ب��رج ميز � -شقة  604-603حمطة
مرتو �أبراج االمارات
املطلوب �إعالنه  -1 :البنا للهند�سة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ- 2021/7/16:
اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
(واحد و�ستني الف واربعمائة وثمانية دراهم وثالثة وع�شرين فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/7/13وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض طلب التعوي�ض اكتفاء بالفائدة املق�ضي بها .ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007766مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  )1 :خليفة عبيد علي القطي النعيمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان برج هند الطابق  - 1605 - 1701هاتف رقم 97165302772
 -2احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري (ال�شركة البائعة بالعقود)
� -4سعاد مو�سالتي (امريكي اجلن�سية) (م�شرتي العقار لكونه دائن البائع)
بناء على طلب املدعية عائ�شة خان حممد دو�س حممد البلو�شي  -اماراتية اجلن�سية.
قد اقام عليكم الدعوى وتطالبكم فيها:
 -1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1502الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه
االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع حفظ كافة احلقوق  ،الجل العلم
اعالن بت�صحيح �شكل الدعوى
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�سعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .اعالن املدعي عليهم بالن�شر وبلغتي العربية .حرر بتاريخ 2021/11/7م
مكتب اخلدمات الق�ضائية  /عاي�شه علي حممد

االمارات العربية املتحدة
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العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007766مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  )1 :خليفة عبيد علي القطي النعيمي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة اخلان برج هند الطابق  - 1605 - 1701هاتف رقم 97165302772
 -2احللم ال�سعيد لال�ستثمار العقاري (ال�شركة البائعة بالعقود)
� -4سعاد مو�سالتي (امريكي اجلن�سية) (م�شرتي العقار لكونه دائن البائع)
بناء على طلب املدعية عائ�شة خان حممد دو�س حممد البلو�شي  -اماراتية اجلن�سية.
قد اقام عليكم الدعوى وتطالبكم فيها:
 -1احلكم ب�صفة م�ستعجلة بوقف اجراءات البيع يف التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -2ببطالن اجراءات التنفيذ رقم  1066ل�سنة  2016بيوع عقارية
 -3ا�ستحقاق املدعية للوحدة ال�سكنية رقم  1502الكائنة بربج هند يف منطقة اخلان بامارة ال�شارقة املحجوز عليها حمل هذه
االجراءات و�شطب ت�سجيل تنبيه نزع امللكية الوارد عليها مع الت�سليم مع الزام املدعي عليهم جميعا بامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع حفظ كافة احلقوق  ،الجل العلم
اعالن بت�صحيح �شكل الدعوى
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�سعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .اعالن املدعي عليهم بالن�شر وبلغتي العربية .حرر بتاريخ 2021/11/7م
مكتب اخلدمات الق�ضائية  /عاي�شه علي حممد
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العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 250/2021/20:جتاري كلي
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اعالن بالن�شر (تظلم)
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0004037جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0003391مدين جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0001312أمر �أداء

�إىل املدعي عليه � :شركة �شابال وورلد �ش.ذ.م ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل االقامة:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -جممع اعمار للذهب واالملا�س
 بناية رقم  - 6مكتب رقم 110 - 109باللغتني العربية واالجنليزية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/23امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم - 2
دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر
بتاريخ 2021/11/4م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املحكوم عليه :ئاالن كمال ر�شيد قزاز
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:زهرة الف�ؤاد لتجارة االحجار
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  364537درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ  2020/9/24وحتى متام ال�سداد .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه :عر�ش بلقي�س لتاجري ال�سيارات م�ؤ�س�سه فرديه وميثلها خالد
ا�سماعيل خلف حممد احلو�سني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:عي�سى عبداهلل علي حممد عبداهلل  ,اجلن�سية اماراتي
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 . 141204.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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ثقافة وفنون

Monday

30

خالل جل�سة حوارية يف ال�شارقة الدويل للكتاب 40

عبداهلل �صالح وحبيب غلوم ي�ستعر�ضان واقع امل�سرح الإماراتي ويتتبعان حمطاته التاريخيّة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد عدد من الفنانني واملتخ�ص�صني يف الدراما وال�سينما� ،أن
امل�سرح الإماراتي �شهد قفزات كبرية منذ انطالقه يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين ،ويف الوقت ذاته واجه العديد من
العقبات.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة ح��واري��ة بعنوان ال��درام��ا وامل�سرح..
جمالية الن�ش�أة و�إبداع التطور ،عقدت �ضمن فعاليات الدورة
الـ  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،وحتدث خاللها

الفنان الإم��ارات��ي ع�ب��داهلل �صالح ،وال��دك�ت��ور الفنان حبيب
غلوم.
وقال الدكتور حبيب غلوم�“ :إننا ن�شجع جمهورنا على ح�ضور
امل�سرح با�ستمرار ،على الرغم من �أن احل�ضور امل�سرحي يف
الإم��ارات لي�س بحجم امل�أمول مقارن ًة بباقي الفنون ،ولكن
امل���س��رح م��ا زال م��وج��وداً وم���س�ت�م��راً ،وه��و م�تر ّك��ز يف �إم ��ارة
ال�شارقة حتديداً كباقي جماالت القطاع الثقايف ،والف�ضل يف
ذلك يعود ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة».

و�أ��ض��اف�“ :أخذ �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة على عاتقه
رعاية الثقافة واملثقفني ،ومل تتوقف �أياديه البي�ضاء عند
دعم القطاع الثقايف الإم��ارات��ي ،بل امتدت �إىل خ��ارج حدود
الدولة �أي�ضاً ،وبف�ضل �سموه ن�ستمر بالعمل واالجتهاد منذ
ال�سبعينات كي ال يتوقف العطاء الثقايف».
وت��اب��ع“ :رغم ال���ص�ع��وب��ات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي واج �ه��ت امل�سرح
الإماراتي يف ال�سبعينات� ،إال �أننا م�ؤمنون ب�أن العمل الفني
عموماً ،وامل�سرح على وجه اخل�صو�ص ،وميكن �أن يعود بفوائد
كبرية على املجتمع �إذا �أُح�سن ا�ستخدامه ،وهذا يحتاج �إىل

ت�ضافر جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات ،لأن جم��رد وج��ود النوايا
الطيبة ،ال يخلق الإبداع».
من جانبه� ،أكد الفنان عبداهلل �صالح� ،أنه لوال جهود �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،ال�ضمحل القطاع الثقايف يف
الدولة ،حيث بد�أ هذا الدعم منذ االنطالقة الأوىل للم�سرح
الإماراتي يف خم�سينات القرن املا�ضي ،وحينها بد�أ يف املدار�س
التعليمية يف ال�شارقة عام  1953بدعم من �سموه.
و�أو�ضح �أنه يف مطلع ال�سبعينات �شهدت الدولة ن�ش�أة عدد من

الفرق امل�سرحية وعلى نطاق �أو�سع ،وب��د�أت بتقدمي الكثري
من الأع�م��ال ،خ�صو�صاً يف اليوم الوطني ال��ذي ك��ان ي�شهد
ح�ضور �أ�صحاب ال�سمو حكام الإم��ارات ،وكانت بع�ض الفرق
امل�سرحية تتلقى الدعم ،وا�ستمرت �إىل يومنا هذا.
واخ�ت�ت��م ح��دي�ث��ه ب��ال �ق��ول :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن االنطالقة
الفعلية للم�سرح يف الإمارات تعود �إىل بداية اخلم�سينات من
القرن املا�ضي� ،إال �أنني �صادفت بع�ض امل�صادر التي ت�شري �إىل
�أن البداية كانت يف الأربعينات ،وقد ذكرت ذلك يف كتاب �أ ّلفته
م�ؤخراً كمبادرة �شخ�صية ،ويتحدث عن امل�سرح الإماراتي».

يف جل�سة �ضمن فعاليات الدورة الـ  40من ال�شارقة الدويل للكتاب

روائيات :الكثري من االخرتاعات
املعا�صرة ظهرت يف الأدب قبل الواقع
•• ال�شارقة-الفجر:

فتح معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ال�ب��اب �أمام
زواره ل�لاط�لاع على العديد م��ن الأع�م��ال الأدبية
القدمية التي ا�ست�شرفت امل�ستقبل من خالل تنبئها
بوقائع و�أفكار واخرتاعات كانت جمرد كلمات على
ال ��ورق م��ن خ�ي��ال ك��ات��ب ق�صة ق�صرية �أو رواي ��ة �أو
�سيناريو م�سل�سل ،لت�صبح الآن حقيقة على �أر�ض
ال��واق��ع مثل الأب ��واب املتحركة وال���س��اع��ات الذكية
والهواتف املحمولة والذكية والإنرتنت.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة ح��واري��ة ب�ع�ن��وان “كتابات
م�ستقبلية”�� ،ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال�برن��ام��ج الثقايف

للدورة الأرب�ع�ين من املعر�ض والتي تنظمها هيئة
ال�شارقة للكتاب ،حتت �شعار “هنا ..لك كتاب” ،يف
مركز �إك�سبو ال�شارقة وت�ستمر لغاية  13نوفمرب
اجل��اري ،حيث �شارك يف اجلل�سة كل من الروائية
مرمي الزعابي ،والكاتب مايكل �أندريلي ،و�أدارتها
الكاتبة �إميان اليو�سف.
وقالت الروائية الزعابي“ :الكاتب يتمتع بخيال
وا�سع وميكنه �أن ي�ست�شرف امل�ستقبل يف الكثري من
كتاباته ،وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال ،فقد حت��دث امل�سل�سل
الكرتوين (ا��س��أل��وا لبيبة) منذ ثمانينيات القرن
امل��ا��ض��ي بالتعليم (ع��ن ب �ع��د) ،وك ��أن��ه يتحدث عما
يجري يف واقعنا الآن حيث انت�شر التعلم عن بعد يف
الكثري من دول العامل بعد جائحة كورونا».

م��ن ج�ه�ت��ه ق��ال �أن��دري �ل��ي“ :الكثري م��ن الأجهزة
الطبية التي يتم ا�ستخدامها الآن كانت جمرد �أفكار
يف عقل بع�ض الكتّاب قدمياً ،فكتّاب اخليال العلمي
يحاولون دائماً تقدمي الكثري من الأفكار والتنب�ؤات
وال��وق��ائ��ع وه��م يعتقدون �أن��ه ميكن �أن حت��دث بعد
عقود �أو رمبا قرون».
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ح��ول �سبب ج�ن��وح ك�ت��اب اخليال
العلمي �إىل الر�ؤية ال�سوداوية ،اتفق �ضيفا اجلل�سة
على �أن هناك فئة ب�سيطة من الكتاب تكون نظرتها
�سوداوية ،لكن معظم الكتاب يتفاءلون بامل�ستقبل من
خالل تقدمي الكثري من الأفكار واالخرتاعات التي
تفيد الب�شرية ،وتعزز الأفكار الإيجابية واجلميلة
لدى اجلمهور ب�أن امل�ستقبل �أف�ضل.

حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يطلق كتاب ال�سنع مبعر�ض ال�شارقة للكتاب
•• ال�شارقة -وام:

�أطلق مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث �أم�س الأول كتاب ال�سنع باللغة الإجنليزية
مل�ؤلفه عبد اهلل حمدان بن دملوك ،الرئي�س التنفيذي للمركز.
�شهد حفل الإط�لاق الذي �أقيم يف جناح املركز مبعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب بدورته
الـ  ،40ح�ضوراً وا�سعاً من ممثلي و�سائل الإعالم املحلية والإقليمية وعدد من م�س�ؤويل
الإدارات يف املركز.
ً
ً
تكمن قيمة كتاب “ال�سنع” يف كونه مدخال مهما للتعرف �إىل خ�صو�صية و�آداب الثقافة
الإماراتية وقواعد احلياة االجتماعية ،من منطلق ن�شر الوعي ب�أهمية �صون وحماية
ال�ت�راث الثقايف غ�ير امل��ادي يف دول��ة الإم� ��ارات ،ان�سجاماً م��ع ر�سالة امل��رك��ز� ،إمي��ان �اً منه
بقيمته ودوره يف �إحداث منعطف قوي ومتخ�ص�ص يف جمال الدرا�سات والتوثيق الرتاثي
والن�شر.
وتعليقاً على �أهمية الكتاب باللغة الإجنليزية قال �سعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك �إن ر�سالة
�إحياء الرتاث و�صونه واحلفاظ على قيمته وا�ستمراريته م�س�ؤولية وطنية وجمتمعية و
يكمن دورنا يف مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يف �إبراز هذا الرتاث والإرث الثقايف
الكبري عرب مواد توثيقية تت�ضمن قيم و�أخالق ومفاهيم متيزنا ك�إماراتيني عن غرينا يف
طرق معينة بالتعامل.

يف جل�سة بعنوان «و�سيط» نظمتها خالل فعاليات ال�شارقة الدويل للكتاب

�ألف عنوان وعنوان جتمع  30نا�شر ًا وكاتب ًا ور�سام ًا لبحث تطوير �إنتاج الإ�صدارات الأدبية
•• ال�شارقة-الفجر:

جمعت مبادرة “�ألف عنوان وعنوان”،
 30نا�شراً وكاتباً ور�ساماً لبحث �سبل
ال�ت�ع��اون يف تطوير �إن �ت��اج الإ�صدارات
الإب ��داع� �ي ��ة ،وذل� ��ك يف ج�ل���س��ة بعنوان
“و�سيط” ن�ظ�م�ت�ه��ا ��ض�م��ن فعاليات
الربنامج الثقايف للدورة الأربعني من
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب التي
تقيمها هيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،حتت
� �ش �ع��ار “هنا ..ل��ك كتاب” ،يف مركز
�إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة وت�ستمر ل�غ��اي��ة 13
نوفمرب اجلاري.
و��ش�م�ل��ت اجل�ل���س��ة ع �� �ش��رات اللقاءات
الثنائية على مدى  90دقيقة ،عر�ض
خاللها ع��دد م��ن الكتاب و الر�سامني
�أعمالهم على جمموعة من النا�شرين،
ك �م��ا ت� �ب ��ادل امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف اجلل�سة
اخل�برات والأف�ك��ار التي ت�ثري �صناعة
ال�ك�ت��اب يف ال��دول��ة وت�سهم يف تطوير
�إنتاج الإ�صدارات الأدبية.
وق��ال��ت جم��د ال���ش�ح��ي م��دي��رة مبادرة
“�ألف عنوان وعنوان” “ :تهتم املبادرة
ب ��إ� �ص��دار ك �ت��ب ذات ج� ��ودة ع��ال �ي��ة من

خ�لال م�ساعدة الكاتب والنا�شر وكل
من يعمل يف �صناعة الكتاب على ايجاد
حم �ت��وى ج �ي��د يف يف دول� ��ة الإم� � ��ارات،
حيث تتبنى املبادرة الكثري من الأفكار
الإبداعية لكتاب �أو ر�سامني ونقدمها
للجمهور».
و�أ��ض��اف��ت ال�شحي“ :متكننا مثل هذه
اجلل�سات التي ننظمها با�ستمرار من
الو�صول �إىل املبدعني الذين نحر�ص
ع�ل��ى دع�م�ه��م� ،إىل ج��ان��ب دوره ��ا املهم
يف �إت��اح��ة الفر�صة للكاتب ب ��أن يلتقي
ال �ن��ا� �ش��ر وي �ع��ر���ض ع �ل �ي��ه �إ�� �ص ��دارات ��ه،
وك� ��ذل� ��ك مت �ك��ن ال� �ف� �ن ��ان م� ��ن عر�ض
ر�سوماته على النا�شر �أو الكاتب لنخرج
يف ن �ه��اي��ة ك ��ل ج�ل���س��ة مب �ج �م��وع��ة من
االتفاقيات بني جميع الأطراف املعنية
بال�صناعة الأدبية».
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت الكاتبة هيا القا�سم:
“تعد هذه اجلل�سة واحدة من مبادرات
“�ألف ع �ن��وان وعنوان” ال �ت��ي تتميز
مبحتوى يليق ب�أذهان القراء ،واختيارها
للموا�ضيع التي يحتاجها املجتمع اليوم،
حيث كانت اجلل�سة �سل�سلة و�صل ليربز
امل�شاركون ��س��واء ك��ان��وا م��ن النا�شرين

�أو ال�ك�ت��اب �أو ال��ر��س��ام�ين �إمكانياتهم،
و�أن��ا ف�خ��ورة ب�ت��واج��دي يف ه��ذا املبادرة
ككاتبة ،حيث ط��رح��ت كتبي و�أفكاري
على �أه��م دور الن�شر املحلية والعربية
م��ن خ�ل�ال ل �ق��ائ��ي م��ع جم �م��وع��ة من
دور الن�شر حيث و�ضعنا مالمح �أولية
لتعاون م�ستقبلي مميز وكلي �أم��ل �أن
تتكلل بالنجاح».
من جهته ،قال الر�سام عي�سى النعيمي:
عودتنا مبادرة “�ألف عنوان وعنوان”
على متيز �أن�شطتها وفعالياتها ،فهي
ع �ل��ى ت ��وا�� �ص ��ل دائ� � ��م م ��ع الر�سامني
ح�ي��ث جتمعنا م��ن خ�ل�ال ال�ع��دي��د من
اجلل�سات وامللتقيات وور���ش العمل مع
كتاب ودور ن�شر لنتحاور معهم ونعر�ض
ع �ل �ي �ه��م من � ��اذج م ��ن ر�� �س ��وم ��ات لكتب
��س��اب�ق��ة �أومن� � ��اذج ل��ر� �س��وم��ات جديدة،
وبحثت خ�لال ه��ذه اجلل�سة مع بع�ض
الكتاب ودور الن�شر الأفكار الفنية التي
يحتاجونها و�أع�ت�ق��د �أن ه��ذه الأفكار
��س�ت��ؤ��س����س مل���ش��اري��ع ت �ع��اون م�ستقبلي
معهم ،و�أمتنى �أن تكون النتائج منا�سبة
للجميع».
م��ن جانبها ق��ال��ت ف��داء �شتيه املديرة

التنفيذية ل��دار ن�شر �سنونو“ :بد�أت
م�شواري يف الن�شر كوين كاتبة ،وكانت
ان�ط�لاق�ت��ي الأوىل م��ن خ�ل�ال مبادرة
(�أل � ��ف ع �ن��وان وع� �ن ��وان) ال �ت��ي دعمت
ك�ت��اب��ي وم�ن�ح�ت�ن��ي ف��ر��ص��ة لالنطالق
ككاتبة لأت��وج��ه بعدها للن�شرالذاتي
يف العام  ،2018كما �أن م�شاركتي يف
جل�سة و�سيط كانت بدعوة من املبادرة،
حيث تعرفت على ر�سام �إماراتي مبدع
وناق�شنا بع�ض الأف�ك��ار التي احتاجها
يف دار الن�شر ،و�إن �شاء اهلل �سيكون بيننا
تعاون حول كتاب �سي�صدر قريباً».
و�ستنظم مبادرة “�ألف عنوان وعنوان”
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل �ع��ر���ض ور� �ش��ة عمل
بعنوان “العالج بالكتابة ،يوم الأربعاء
امل �ق �ب��ل ( 10ن��وف �م�ب�ر) ب�ي�ن ال�ساعة
 16:45و 17:45م� ��� �س ��اء ،حيث
تت�ضمن الور�شة ،التي يقدمها قا�سم
�� �س� �ع ��ودي ،ال �ع ��دي ��د م ��ن التطبيقات
والر�ؤى واملمار�سات الكتابية ال�شعورية
والنف�سية لالقرتاب من �أهم امل�شكالت
ال�صحية “مواجهة الفايرو�س بالكتابة
“ وم��واج �ه��ة �أه� ��م ب��واع��ث امل�شكالت
ال�شعورية لعوامل الطفولة املتعددة.
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�أيام قرطاج ال�سينمائية:

الفيلم امل�صري
«ري�ش» ُيت ّوج
بالتانيت الذهبي

31

•• الفجر -تون�س

فاز الفيلم امل�صري “ري�ش” للمخرج عمر الزهريي بجائزة التانيت الذهبي مل�سابقة الأفالم الروائية الطويلة اخلا�صة بالدورة الثانية والثالثني لأيام قرطاج ال�سينمائية ،التي �أ�سدل
ال�ستار على فعالياتها ،م�ساء �أم�س الأول ال�سبت مب�سرح الأوبرا مبدينة الثقافة ال�شاذيل القليبي .وح�صدت ال�سينما التون�سية ثالث جوائز يف هذه الدورة هي :جائزة التانيت الربونزي
خا�صا لفيلم “فرططو الذهب” ،وهو روائي طويل للمخرج عبد احلميد بو�شناق ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول الفيلم
للفيلم الروائي الطويل “ع�صيان” للمخرج “اجليالين ال�سعدي” ،وتنويها ّ
الروائي الق�صري “يف بالد العم �سامل” للمخرج �سليم بلهيبة على جائزة التانيت الربونزي مل�سابقة الأفالم الروائية الق�صرية.
وتو ّزعت جوائز الدورة الثانية والثالثني لأيام قرطاج ال�سينمائية على النحو التايل:
فيلم “ كباتن زعرتي “ للمخرج علي العربي من م�صر

جائزة تي يف  5موند»:
فيلم “فل�سطني ال�صغرى “ للمخرج عبد اهلل اخلطيب من فل�سطني

املخرج ال�سينمائي ر�ضا الباهي ،مدير عام ال��دورة  32لأي��ام قرطاج ال�سينمائية ،ومن خالل
كلمته يف حفل االختتام� ،أ�شار �إىل �أنه �سعيد لي�س لأن املهرجان كان دون نقائ�ص بل لأن املهرجان
قام بوظائفه الأ�سا�سية واملتمثلة يف اختيار وجلب �أهم الأف�لام العربية والأفريقية والتون�سية
والعاملية املتاحة ،مو�ضحا �أن هذه الأفالم خلقت نقا�شات و�أعادت �إلينا احلياة  ،و�أي�ضا الندوات التي
كان فيها حوارا م�ؤ�س�سا وراقيا حول الأ�سئلة امللحة يف ال�سينما اليوم ،م�شريا �أن بقية الفعاليات
متت يف �أح�سن الظروف مثل �سينما اجلهات و�سينما ال�سجون و�سينما الثكنات .

 جائزة �أف�ضل ممثلة :دميانة نا�صر وجائزة �أف�ضل ممثل :عمر عبديجوائز الفيلم الروائي الطويل:
ـ ال�ت��ان�ي��ت ال��ذه �ب��ي“ :ري�ش” للمخرج عمر
الزهريي من م�صر
ـ ال �ت��ان �ي��ت ال �ف �� �ض��ي“ :نار ال��رب �ي��ع ال �ت��ي ال
ترو�ض” للمخرج ليومنغ جريمييا مو�سا�س
من لي�سوتو
ال�ت��ان�ي��ت ال�ب�رون ��زي “ :ع���ص�ي��ان “ للمخرج
اجليالين ال�سعدي من تون�س
ــ جائزة �أف�ضل ممثلة :دميانة نا�صر عن دورها
يف فيلم “ري�ش” للمخرج عمر الزهريي من
م�صر
ــ جائزة �أف�ضل ممثل :عمر عبدي عن دوره يف
�شريط “ زوجة حفار القبور “ للمخرج خ�ضر
ايدرو�س �أحمد من ال�صومال
ــ جائزة اف�ضل �سيناريو “ :ي�ش” للمخرج عمر
الزهريي من م�صر
ـ�ـ ج��ائ��زة �أف���ض��ل مو�سيقى“ :ع ّلي �صوتك “
للمخرج نبيل عيو�ش من املغرب
ــ جائزة �أح�سن �صورة “ :النار التي ال ترو�ض”
للمخرج “ليمونغ جريمييا مو�سا�س” من
ليزوتو
ــ جائزة �أف�ضل مونتاج وتركيب“ :النار التي

ال ترو�ض” ل �ل �م �خ��رج “ليمونغ جريمييا
مو�سا�س” من لي�سيتو
تنويهات جلنة التحكيم:
فيلم “ �أم�ي�رة “ للمخرج حم�م��د دي ��اب من
م �� �ص��ر وف �ي �ل��م “ ف��رط �ط��و ال ��ذه ��ب “ لعبد
احلميد بو�شناق من تون�س
جوائز الأفالم الوثائقية الطويلة:
ـ التانيت ال��ذه�ب��ي “ :فل�سطني ال�صغرى “
للمخرج عبد اهلل اخلطيب من فل�سطني
ـ التانيت الف�ضي “ :امل�أوى االخري “ للمخرج
�سما �ساكو �أو�صمان من مايل
ـ التانيت الربونزي “ :كما �أريد “ للمخرجة للمخرج �سليم بالهيبة من تون�س
�سماهر القا�ضي من فل�سطني
جوائز الأفالم الوثائقية الق�صرية:
ـ ال �ت��ان �ي��ت ال��ذه �ب��ي�� “ :ش�ي�ف��رد “ للمخرج
جوائز الأفالم الروائية الق�صرية:
ـ التانيت الذهبي“ Life on the Horn:تيبورو �أدكينز” من جنوب �أفريقيا
ـ التانيت الف�ضي “ :ف�أحرتق البحر “ للمخرج
للمخرج ال�صومايل مو هرواي
ـ التانيت الف�ضي“ :كيف حتولت جدتي اىل ماجد الرميحي من قطر
ال �ت��ان �ي��ت ال�ب��رون� ��زي ( :ال ت ��رت ��اح ك �ث�ي�را )
كر�سي” للمخرج “نيكوال فتوح” من لبنان
ـ التانيت ال�برون��زي“ :يف ب�لاد العم �سامل” للمخرجة �شيماء التميمي من اليمن

�أحمد رزق يعود للدراما الرم�ضانية
قال الفنان �أحمد رزق �إنه �سعيد �أنه تعاقد على امل�شاركة يف م�سل�سل منى زكي اجلديد الذي
مل ي�ستقروا حتى الآن على ا�سم نهائي له ولكنه من ت�أليف مرمي ناعوم ،و�إخ��راج كرمي
شريا �إىل �أنه متحم�س لهذا الدور خا�صة و�أنه خمتلف متامًا عما قدمه من
ال�شناوي ،م� ً
قبل ،متمن ًيا �أن ينال �إعجاب جمهوره.
وع��ن الأع�م��ال ال�سينمائية� ،أ��ش��ار رزق �إىل �أن��ه يقر�أ �أك�ثر من �سيناريو خ�لال الفرتة
احلالية ولكنه مل ي�ستقر حتى الآن على عمل بعينه ،حيث يريد �أن يعود �إىل ال�سينما
بعمل فني ق��وي ،الف ًتا �إىل �أن ال�سينما حال ًيا ع��ادت لإزده��اره��ا من جديد بعد تخطي
�أزمة كورونا.
جدير ب��ال��ذك��ر� ،أن اخ��ر �أع�م��ال رزق بال�سينما م�شاركته ك�ضيف �شرف �ضمن �أحداث
فيلم “ 200جنيه” والفيلم يعتمد على  8ق�ص�ص خمتلفة ومتنوعة ،منها الكوميدى
وال�تراج �ي��دى ويظهر فيه جمموعة ك�ب�يرة م��ن ال�ن�ج��وم ،ك��ل بطل ل��ه حدوتة
خمتلفة عن الأخرى ،والذى ينتمى للبطولة اجلماعية.
وتدور �أحداث الفيلم فى �إطار اجتماعى حول  200جنيه تنتقل
من �شخ�ص �إىل �آخر ،من خمتلف الطبقات االجتماعية
و�أماكن املعي�شة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية،
ف �ي �م��ا ي �ت �ن �ق��ل ال �ع �م��ل ب�ي�ن جم �م��وع��ة ق�ص�ص
خمتلفة ،والعمل من ت�أليف �أحمد عبداهلل،
و�إخراج حممد �أمني.
ف�ي�ل��م " 200جنيه" ت ��أل �ي��ف �أحمد
ع � �ب� ��داهلل و�إخ � � � � ��راج حم �م ��د �أم �ي�ن
وي�ضم نيللى كرمي� ،إ�سعاد يون�س،
هانى رمزى ،وليلى علوى ،خالد
ال� ��� �ص ��اوى� ،أح� �م ��د رزق ،ملك
ق� ��ورة ،م��ى ��س�ل�ي��م وع ��دد �آخر
م ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن ،وجمموعة
كبرية من �ضيوف ال�شرف،
وتدور �أحداثه حول ورقة
الـ 200ج �ن �ي��ه ،وكيف
ت� �ن� �ت� �ق ��ل م � ��ن �شخ�ص
�إىل �آخ ��ر م��ن خمتلف
الطبقات االجتماعية.

جائزة �أف�ضل فيلم لل�سينما الواعدة:
فيلم “ من حترقن الليل “ للمخرجة �سارة
م�سفر من اململكة العربية ال�سعودية
جائزة لينا بن مهني حلقوق الإن�سان :فيلم
“ كما �أريد “ للمخرجة �سماهر القا�ضي من
فل�سطني
جائزة العمـــــــــــل الأول “ الطاهر �شريعة “:
فيلم “ ري�ش “ للمخرج عمر ال��زه�يري من
م�صر

منة �شلبي..
(اجتاه �إجباري)
يف رم�ضان
بـــد�أت املخرجــــــــة كاملــــة �أب��و ذك��ري التح�ضري
الفعلي مل�سل�سلها اجل��دي��د ال��ذي تعاقدت عليه
�أخريا من بطولة النجمة منة �شلبي ،لتقدميه
خ�ل�ال امل��و��س��م ال��رم���ض��اين ال �ق��ادم يف تعاون
جديد بعد واحة الغروب قبل عدة �سنوات.
وا�ستقر القائمون على العمل على ا�سم
م �ب��دئ��ي ل�ل�م���س�ل���س��ل (اجت� � ��اه �إج� �ب ��اري)
لت�سويقه ،لكن هناك اتفاقا على تغيري
اال�� �س ��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر خ�ل��ال الفرتة
القادمة.
وت� �ظ� �ه ��ر � �ش �ل �ب��ي ب �� �ش �ك��ل خمتلف
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة ال� �ق ��ادم ��ة ،حيث
جت��ري الآن جل�سات ع�م��ل مع
متخ�ص�صني يف التكنولوجيا
واالت �� �ص ��االت ،ح�ي��ث تقدم
متخ�ص�صة يف التكنولوجيا
واحل��ا��س��ب الآيل وعالقة
ذل��ك بال�شبكات الدولية
وال� �ع� ��� �ص ��اب ��ات املنظمة،
وي �ت �ط �ل��ب ال �ع �م��ل وج ��ود
م �� �ش��اه��د �أك �� �ش��ن وحركة
وال�سفر اخلارجي.
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ع�صري الربتقال يخفف من االلتهابات يف ج�سم الإن�سان
ا��س�ت��و��ض��ح ال�ع�ل�م��اء الأم��ري �ك �ي��ون �أن امل� ��واد واملركبات
املوجودة يف ع�صري الربتقال الطبيعي لها ت�أثري مفيد
على ج�سم الإن�سان� .إذ �أنها تقلل من الإجهاد الت�أك�سدي
واالل�ت�ه��اب��ات ون�شرالعلماء ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة يف جملة
 .Advances in Nutritionع�ل��ى الرغم
م��ن ث�ب��وت ف��وائ��د ال�ف��واك��ه واخل �� �ض��روات وامل�شروبات
امل���ص�ن��وع��ة م�ن�ه��ا م��ا زال ال �ن��ا���س يف م�ع�ظ��م البلدان
املتقدمة ال ي�ستهلكون حتى ن�صف املعدل الذي و�ضعه
خرباء التغذية ،وبالتايل ال يتلقون املركبات الكيميائية
الالزمة لل�صحة .قرر الباحثون من جامعة" تافت�س،
وجامعة "جورج ما�سون" اكت�شاف مدى �أهمية تناول
الإن���س��ان لع�صري ال�برت�ق��ال .وق��ام��وا م��ن �أج��ل حتقيق
ذل ��ك مب��راج �ع��ة  21درا� �س��ة ط��ال��ت � 307أ�شخا�ص

بالغني �أ�صحاء و 327بالغا معر�ضا خلطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض مرتبطة بااللتهابات املزمنة ،مثل �أمرا�ض
القلب وال�سكري� .أ�ضيفت �إىل ذل��ك نتائج  16بحثا
ت�صف امل�ؤ�شرات احليوية الـ 6الأكرث �شيوعا واملرتبطة
بااللتهاب والإجهاد الت�أك�سدي يف ج�سم الإن�سان ،ف�ضال
عن  10درا�سات حتليلية �أجريت بغر�ض ك�شف العالقة
بني ا�ستهالك ع�صري الربتقال وعالمات االلتهاب �أو
الأك�سدة لدى البالغني الأ�صحاء والأ�شخا�ص املعر�ضني
خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون �إىل ا��س�ت�ن�ت��اج م �ف��اده ب� ��أن ع�صري
ال�برت �ق��ال اخل ��ايل م��ن ال���س�ك��ر بن�سبة  100٪يقلل
�إىل حد بعيد من م�ستويات الإن�ترل��وك�ين  ،6ب�صفته
عالمة معروفة لاللتهاب ،لدى الأ�شخا�ص الأ�صحاء

والبالغني املعر�ضني للخطر ،بالإ�ضافة �إىل عالمتني
�إ�ضافيتني للإجهاد االلتهابي والأك�سدي.
رب ��ط ال�ع�ل�م��اء ال �ت ��أث�ير الإي �ج��اب��ي لع�صري الربتقال
ب�ح�م����ض الأ� �س �ك��ورب �ي��ك وم��رك �ب��ات الفالفونويدات
املوجودة فيه وهي مركبات با�ستطاعتها تعديل �أنظمة
الأك�سدة وااللتهابات يف ج�سم الإن�سان .وت�شري بع�ض
ال��درا��س��ات �أي�ضا �إىل الآث��ار الإيجابية لله�سربيدين،
وهو مركب حيوي �آخر موجود يف الربتقال.
وق��ال م�ؤلفو ال��درا��س��ة �إن نتائج ك��ل امل�ق��االت التي مت
حتليلها ت�شري �إىل ت�أثريات �إيجابية �أو حمايدة  ،ولي�ست
�سلبية ،لع�صري الربتقال على الإج�ه��اد الت�أك�سدي �أو
االل�ت�ه��اب ،ول�ك��ن ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل امل��زي��د م��ن البحث
لتحديد امل�ؤ�شرات العددية.

القهوة ميكن �أن تقلل من خطر
الإ�صابة مبر�ض الكبد الدهني

اخلل
�أو� � �ض� ��ح ال��دك �ت��ور
حم �م��د املني�سي،
�أ� � �س � �ت� ��اذ �أم� ��را�� ��ض
اجل �ه��از اله�ضمي
والكبد مب�ست�شفى
ق� ��� �ص ��ر ال� �ع� �ي� �ن ��ي،
اجلامعيبالقاهرة،
وع� ��� �ض ��و جمعية
�أ� � �ص� ��دق� ��اء الكبد
ب�ل�ن��دن� ،أن الكثري
من اخلل �ضار ،يف حني القليل منه مفيد �إذا ما �أ�ضيف على ال�سلطات� ،أو
على الطعام الطهي ،وب�شكل دقيق ،على �أال تتخطى احل�صة خالل الأ�سبوع
 4مالعق �صغرية ،وملعقة �صغرية يف اليوم الواحد ،يجعل من الطعام
�أكرث فائدة ويزيد �إليه وظيفة تقوية الأمعاء.
وتابع �أ�ستاذ اجلهاز اله�ضمي ،م�ؤكدا على �أن القليل من اخلل ي�ساعد على
التخل�ص جديا من ال�شعور بحرقة املعدة ،ما مل يتناوله ال�شخ�ص مبا�شرة
لت�صطدم به الأم�ع��اء ،الفتا �إىل �أن��ه ي�ساعد على التخل�ص من حمو�ضة
الأمعاء ،وال�شعور باحلرقة وعدم الراحة التي ت�صيب البع�ض بعد تناول
الطعام .فاخلل يعادل حمو�ضة املعدة ويجعلها يف املعدل الطبيعي ،فينهى
على ال�شعور بالأمل واحلمو�ضة بداخلها لفرتة طويلة ما دامت اجلرعات
التي تدخل �إليها منه ب�سيطة وخمتلطة بطعام �صحي.

• من �صاحب كتاب �ألفية ابن مالك؟
 -حم ّمد بن مالك.

• من هو ال�شاعر رهني املحب�سني؟ ومن ال�شاعر رهني
املحاب�س الثالثة؟

�-أبو العالء املعري

• متى ميكن �أن نطلق على ال�شعر �شعرا؟
 -اذا كان موزون ويزيد على � 10أبيات.

• ما معنى �أم كلثوم؟
 -املر�أه املمتلئة اجل�سم.

• ماذا تعني كلمة العراق؟
� -شاطئ املاء.

• من هو قي�س ليلى؟
 -قي�س بن امللوح العامري
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يعد مر�ض الكبد املزمن حالة �صامتة تلحق ال�ضرر بالكبد دون ظهور
�أعرا�ض وا�ضحة.
وينبغي حماية الكبد لتجنب حدوث م�ضاعفات �ضارة يف امل�ستقبل .وحدد
�أحد التحاليل امل�شروب ال�شائع الذي ميكن �أن يحمي من املر�ض.
ويعتقد الباحثون �أن القهوة ميكن �أن تقلل من خطر الوفاة من �أمرا�ض
الكبد املزمنة بن�سبة .49%
ولإن�شاء هذه الروابط ،قارن فريق من جامعة �ساوثهامبتون البيانات من
 384818من �شاربي القهوة مع بيانات تخ�ص � 109767شخ�صا ال
يتناولون القهوة.
ومتت مراقبة جميع امل�شاركني لأمرا�ض الكبد املزمنة خالل فرتة متابعة
� 10.7سنوات.
والح��ظ �أوليفر كينيدي ،املعد الرئي�سي للدرا�سة" :ب�شكل ع��ام ،يبدو �أن
القهوة مفيدة للعديد من النتائج ال�صحية .وه��ذا لي�س فقط لأمرا�ض
الكبد املزمنة ولكن �أي�ضا لأم��را���ض �أخ��رى ،مثل �أم��را���ض الكلى املزمنة
وبع�ض �أنواع ال�سرطان .وال �أحد يعرف بال�ضبط ما هي املركبات امل�س�ؤولة
عن الت�أثري الوقائي املحتمل �ضد �أمرا�ض الكبد املزمنة .ومع ذلك ،ف�إن ما
تو�صلنا �إليه من �أن جميع �أنواع القهوة واقية ي�شري �إىل �أن جمموعة من
املركبات قد تكون فعالة".
وخ�لال بحثهم ،اكت�شف الفريق �أن الأف��راد الذين ي�شربون ما متو�سطه
ثالثة �إىل �أربعة �أكواب من القهوة منزوعة الكافيني �أو �سريعة التح�ضري
�أو مطحونة يوميا ،تقل لديهم خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد املزمنة
بن�سبة  21%مقارنة بغريهم.
كما كان لدى �شاربي القهوة خطر �أقل بن�سبة  49%للوفاة من �أمرا�ض
الكبد املزمنة.
وعند تقييم خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد الأخ��رى ،وج��د الباحثون
�أن ا�ستهالك القهوة مرتبط بانخفا�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض الكبد
الدهنية بن�سبة  .35%وت�شري التقديرات �إىل �أن �أم��را���ض الكبد تودي
بحياة مليوين �شخ�ص �سنويا ،ميوت منهم مليون ب�سبب م�ضاعفات ت�ش ّمع
الكبد .وت�شمل عوامل اخلطر الرئي�سية لهذه احلالة زيادة الوزن والتدخني
ومر�ض ال�سكري .و�أ�شار عامل الكيمياء احليوية الربوفي�سور ناثان ديفيز،
من جامعة كوليدج لندن� ،إىل �أنه على الرغم من �أن النتائج كانت واعدة،
�إال �أن الدرا�سة مل تقدم دليال على �أن القهوة هي "وجبة خارقة" ملر�ض
الكبد .وذهب لي�شرح �أنه من املحتمل �أن يكون للعوامل الأخرى ت�أثري �أكرث
و�ضوحا من القهوة على الكبد.
و�أ�ضاف كينيدي" :القهوة متاحة على نطاق وا�سع ،والفوائد التي نراها من
درا�ستنا قد تعني �أنها ميكن �أن تقدم عالجا وقائيا حمتمال لأمرا�ض الكبد
املزمنة .و�سيكون هذا مفيدا ب�شكل خا�ص يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض
والو�صول الأ�سو�أ �إىل الرعاية ال�صحية وحيث يكون عبء �أمرا�ض الكبد
املزمنة �أعلى".
وهناك جمموعة من عوامل منط احلياة التي ميكن �أن حتمي الكبد من
الأمرا�ض ،مبا يف ذلك احلفاظ على م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ال�صحي ،واتباع
نظام غذائي متو�سطي ،يركز على املك�سرات والبقوليات وال�ب��ذور وزيت
الزيتون.

•العقرب اذا �أُحيط بالنار يل�سع نف�سه،وميوت
•الأفيال تبكي عندما تكون حزينة
• الفيل ميوت..اذا دخلت يف �أذنه منلة
•الطفل ال ميكنه البكاء حقيقة قبل مرور خم�سة �أ�سابيع على الأقل بعد الوالدة � . .إذ تبد�أ حينئذٍ فقط
القنوات الدمعية يف عملها .
•البعو�ضة  . .لها �أ�سنان ،وعدد �أ�سنانها � 47سن وللأرنب � 28 . .سناً يف فمه،وللفيل  ،32وللجمل
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• تتجدد رمو�ش عني االن�سان با�ستمرار ،ويبلغ متو�سط عمر الرم�ش الواحد حوايل  150يوما
• الب�صل احللو ،كان الفاكهة املف�ضلة عند قدماء الرومان
• الزيت واملاء ميكن �أن يختلطا..اذا و�ضعت قطعة من ال�صابون معهما
• عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات ي�ساوي العدد املوجود يف عنق االن�سان
•�إن جمموع ما ت�ضعه �أنثى الذباب من بي�ض طوال حياتها �أكرث من  500بي�ضة
•�إن ارتفاع ن�سبة امللوحة يف البحار يجعل االن�سان ال�سباحة دون خ�شية الغرق

االنتقام
هناك يف احدى القالع ال�ضخمة كان يعي�ش رجل �شرير قا�سي القلب يعي�ش على ال�سرقة والنهب ..نزل يوما
�إىل بلدتنا ال�ساحلية وخطف احدى الفتيات اجلميالت يطلق عليها ا�سم �سال�سل الذهب ن�سبة جلمالها وجمال
�شعرها الذي ي�شبه �سال�سل الذهب وقد هدد والدها بانه ان مل يعطه كل قواربه وامواله ليفتدي بها ابنته
ف�سيذبحها وير�سلها له� ،صدم االب مبا حدث واجتمع حوله اهل البلدة وقالوا ادفع له حتى تفتدي ابنتك
فقالوا لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف اعي�ش واوالدي وزوجتي انا
عندي ت�سعة من االوالد غري �سال�سل الذهب هل ميوت ع�شرة مقابل واحدة ،ال �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة
عادية و�ستعرف ماذا تفعل ولو كانت و�سطنا االن لقالت ال تدفع يا ابي و�سي�أتي اليوم الذي تعرفون فيه معنى
كالمي.
ولأن �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة عادية اال ان ال�شرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها يف احدى
الغرف املغلقة واكتفى باالنتظار يف الوقت الذي مل تنتظر فيه هي ،واخذت تفح�ص الغرفة وتتن�صت عليهم
حتى عرفت كل ما تريد وجاء الوقت املنا�سب وخرج اجلميع ل�سرقة جديدة ،ومل يبق احد للحرا�سة ،فاالبواب
مغلقة ولي�س هناك من خ��وف ،ارت��دت �سال�سل الذهب بع�ض مالب�س الرجال وجدتها يف الغرفة ثم اخذت
حتفر االر�ض الرملية للغرفة بيديها اجلميلتني القويتني وباحدى قطع االخ�شاب التي ا�ستطاعت ان حتدث
فتحة كبرية يف تلك االر�ضية الرميلة ر�أت منه �ضوء ال�شم�س واكملت لت�ستطيع اخلروج ثم ا�سرعت باجلري
يف اجتاه البلدة ،وعندما وجدت نف�سها بالقرب من ال�شاطىء ور�أت احد مراكب والدها تبحر قريبة �صرخت
عليهم ،فاتوا اليها م�سرعني منده�شني ملا ترتديه ،لكنهم فرحوا بها وا�سرعوا �إىل والدها الذي قال لهم :لقد
حققت ابنتي ن�صرا كنت انتظره ،وجمع والدها رجاله ثم نزل �إىل البلدة ليجمع منها كل من اراد ان ينتقم
مثله وقال لهم �آن االوان الذي كنتم تنظرونه ،فقالت �سال�سل الذهب :نعم �سيعودون يا ابي بعد قليل �إىل
البيت اخل�شبي ون�ستطيع ان نختبىء يف االحرا�ش يف انتظارهم ،وبعد دخولهم ت�ستطيعون ا�ضرام النار يف البيت
فهم مل يرحموا حتى نرحمهم ،وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم احد البيوت اخل�شبية البعيدة على
ال�شاطىء مبن فيها.

