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تو�صلت درا��س��ة طبية ن�شرت نتائجها يف جملة "جاما نتورك"� ،أن
الأنظمة الغذائية التي ت�ؤثر �سلبا على �صحة ميكروبيوم الأمعاء
(البكترييا املوجودة يف اجلهاز اله�ضمي والتي ت�ساعد اجل�سم على
معاجلة الطعام) قد تزيد من خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون.
و�أظهرت الدرا�سة �أن اال�ستهالك املفرط للحوم احلمراء وامل�صنعة
ومنتجات مثل البطاط�س املقلية وامل���ش��روب��ات ال�غ��ازي��ة� ،إىل جانب
تخفي�ض تناول الفواكه واخل�ضروات واحلبوب الكاملة ،يزيد من
احتمالية �إ�صابة ال�شخ�ص ب�سرطان القولون وامل�ستقيم بن�سبة 27
يف املئة.
وتزيد اللحوم احل�م��راء واملعاجلة والأطعمة الأخ��رى التي حتتوي
على ن�سبة عالية م��ن ال��ده��ون وال�بروت�ين وال�ك�بري�ت��ات الغذائية،
جتعل بكترييا الأمعاء تزيد من �إنتاج امل�ستقلبات "املركبات الو�سطية
والنواجت النهائية لعملية اال�ستقالب بوا�سطة الإنزميات".
وميكن لهذه امل�ستقلبات ،التي ت�صبح جزء من ميكروبيوم الأمعاء� ،أن
تزيد االلتهاب وت�سبب تلف احلم�ض النووي ،وترفع من خطر منو
�أورام القولون وامل�ستقيم .وتعليقا على الدرا�سة قال الدكتور �أندرو
ت�شان� ،أخ�صائي �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س
العام ببو�سطن" :عرفنا �أن ال�سبب يف كون هذه الأطعمة تزيد من
خطر �إ�صابة ال�شخ�ص ب�سرطان القولون وامل�ستقيم ،يعود لآثارها على
ميكروبيوم الأمعاء".

هذه مزايا تونر ال�شعر اجلمالية

�أف ��ادت جملة " "Instyleب ��أن لتونر ال�شعر Hair Toner
لعديد من املزايا ل�صحة وجمال ال�شعر� ،إذ يحارب ت�ساقط ال�شعر،
وجفاف فروة وق�شرة الر�أ�س ،وال�شعر الدهني.
و�أو�ضحت املجلة �أن��ه ميكن مواجهة ت�ساقط ال�شعر بالتونر ،الذي
يحتوي على خال�صة نبات القرا�ص والزجنبيل ،والكافيني ،و�إكليل
اجلبل ،والبتوال.
وميكن �أي�ضاً بف�ضله مواجهة م�شكلة ق�شرة الر�أ�س ،بخال�صة البتوال
�أو بريوكتون �أوالم�ي�ن وبرييثيون الزنك فيه .كما ميكنه مواجهة
م�شكلة جفاف وتهيج الفروة بف�ضل خال�صة جوز املكادمييا و�شجرة
ال�شاي وزيت الأرجان .وميكن التغلب به على م�شكلة ال�شعر الدهني
بف�ضل املادة امل�ستخل�صة من �شجرة النيم الهندية.

القطط ت�ستخدم الإ�شارات ال�صوتية لتحديد موقع مالكها
وجدت درا�سة يابانية جديدة �أن القطط لديها القدرة على تتبع موقع
مالكها با�ستخدام الإ�شارات ال�صوتية ،وحتديدا �صوت املالك.
وقالت �ساهو تاكاجي ،امل�ؤلفة الأوىل للدرا�سة وطالبة الدكتوراه يف
جامعة "كيوتو" اليابانية ،ل�شبكة � CNNإنها كانت دائما مهتمة
بقدرات �سمع القطط ،م�شرية �إىل �أن القطط لها �آذان ح�سا�سة ميكن
�أن تتحرك يف اجتاهات خمتلفة.
و�أ�ضافت" :ر�أيت قطة متيل ب�إحدى �أذنيها فقط �إىل اخللف وا�ستمعت
�إىل ال�صوت خلفها ،فقررت درا�سة ما �إذا كانت للقطط ق��درات على
حتديد موقع مالكها مكانيا من الأ�صوات" ،مبينة �أنه "يعتقد عموما
�أن القطط لي�ست مهتمة ب�أ�صحابها مثل الكالب ،لكن ات�ضح �أنها
متثل عقليا الوجود غري املرئي لأ�صحابها".
والحظت الدرا�سة التي �أجريت يف بيئة منزلية ويف مقهى للقطط،
ك�ي��ف تتفاعل ال�ق�ط��ط م��ع �أ� �ص��وات �أ��ص�ح��اب�ه��ا دون �إ� �ش��ارات مرئية
با�ستخدام م�ك�برات ��ص��وت ت�ق��وم بت�شغيل ت�سجيل لأ�صحابها وهم
يقولون �أ�سماء قططهم.
وو�ضع الباحثون مكربات �صوت بعيدة عن بع�ضها البع�ض وبعيدا
عن القطط ،ل�يروا كيف �ست�ستجيب القطط للأ�صوات ،خا�صة �إذا
ب��دا �أن �صوت امل��ال��ك ينتقل م��ن مكان �إىل �آخ��ر .و�صنفت جمموعة
�أخرى م�ستوى مفاج�أة القطط من مقيا�س من � 0إىل  ،4بناء على
�سلوكيات ،مثل حركات الأذن والر�أ�س.

زهور مده�شة من
قوارير بال�ستيكية
� �ص �ن �ع��ت ب��ري �ط��ان �ي��ة امل� �ئ ��ات م ��ن زه ��ور
اخل�شخا�ش اال�صطناعية من القوارير
البال�ستيكية املعاد تدويرها وزينت بها
جزءاً كبرياً من �أحد جدران منزلها.
بد�أت كانت فيونا من دورت�شي�سرت ،جمع
ال�ع�ب��وات البال�ستيكية م��ن الأ�صدقاء
واجل � �ي� ��ران يف ع �ي��د امل � �ي �ل�اد امل��ا� �ض��ي،
ل�صناعة �أزهار اخل�شخا�ش اال�صطناعية
منها ،قبل تلوينها ب��الأح�م��ر والأ�سود
وربطها بالأ�سالك.
وا�ستوحت فيونا ال�ت��ي تعمل يف متجر
الفنون واحل��رف ال�ي��دوي��ة ،الفكرة من
ع��ر���ض �أق �ي��م يف ب ��رج ل �ن��دن يف 2014
جلمع التربعات للأعمال اخلريية.
وق��ال��ت فيونا ع��ن جتربتها�" :ساعدين
ب �ع ����ض الأ� � �ص� ��دق� ��اء ب �ج �م��ع ال� �ق ��واري ��ر
البال�ستيكية ،ومتكنت من جمع 1000
عبوة قطعت قيعانها على �شكل �أزهار،
ولونتها ب ��أل��وان الأكريليك" ي��ذك��ر �أن
فكرة فيونا كانت تهدف جلمع التربعات
مل�ساعدة امل�ح�ت��اج�ين .وجن�ح��ت يف جمع
�أم ��وال ع�بر �صفحة جلمع التربعات،
وفق موقع "ميرتو" الإلكرتوين.
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درا�سة تدق ناقو�س اخلطر حول عالقة منط
احلياة امل�ستقر بالإ�صابة بال�سكتة الدماغية

هذه فوائد النيم
للب�شرة

فارق كبري بني اال�ضطراب
واملر�ض العقلي

�أفادت جملة  myselfب�أن للمادة
الفعالة املعروفة ب�ـ "نيم" فوائد
لتجميل الب�شرة .و�أو�ضحت املجلة
�أن ه ��ذه امل � ��ادة امل���س�ت�خ�ل���ص��ة من
��ش�ج��رة ال�ن�ي��م Neem Tree
ال �ه �ن��دي��ة مت �ت ��از ب �ت ��أث�ي�ر م�ضاد
ل�ل�ب�ك�ت�يري��ا وم �ث �ب��ط لاللتهابات
وم�ضاد للفطريات والفريو�سات،
م��ا يجعلها �سالحاً ف�ع��ا ًال ملحاربة
م �� �ش��اك��ل ال �ب �� �ش��رة امل�خ�ت�ل�ف��ة مثل
البثور ،وحب ال�شباب ،وغريها من
ال�شوائب .كما ت�ساعد مادة "نيم"
ع �ل��ى ت �ه��دئ��ة ال �ب �� �ش��رة املتهيجة،
وترطيب الب�شرة لتمنحها ملم�ساً
خمملياً ،ف�ض ً
ال عن حمايتها من
امل�ؤثرات البيئية ال�ضارة بتن�شيط
�آل �ي��ات جت��دده��ا .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن
"نيم" منا�سبة لكل �أنواع الب�شرة،
خا�صة احل�سا�سة منها.

ي�ستخدم الطب النف�سي احلديث مفهو ًما نظر ًيا لال�ضطراب ،دون
متييز اال�ضطرابات املر�ضية عن اال�ضطرابات غري املر�ضية� ،أو
حتى من اال�ضطرابات امل�شابهة للمر�ض.
وعاد ًة ما يتم ا�ستخدام م�صطلح"املر�ض العقلي" و"اال�ضطراب
العقلي" للتعبري ع��ن ح��ال��ة واح���دة معينة ،رغ��م �أن الفارق
وا�ضح بينهما .يف ال�سطور التالية ،تطلعه على الفرق
بني اال�ضطراب واملر�ض النف�سي ،بح�سب ما ذكر موقع
 Oxford Medicineوفقا ل�سيدتي نت.
ما هي اال�ضطرابات النف�سية؟
ه��ي ا�ضطراب ي��ؤث��ر على وظيفة العقل �أو اجل�سم ،مثل
ا� �ض �ط��راب ال�ع�ق��ل .ن �ظ � ًرا �إىل �أن ت�ع��ري��ف "اال�ضطراب"
ي�شمل ،على وجه التحديد ،ا�ضطراب العقل ،ف�إنه ينا�سب
ب�شكل �أف�ضل ما ن�سميه الآن الأمرا�ض العقلية ،خا�صة قبل
�أن نفهم �أن اال�ضطرابات النف�سية هي بالفعل ا�ضطرابات
يف الدماغ (ولي�س بب�ساطة العقل).
ما هي الأمرا�ض العقلية؟
ي�شري املر�ض العقلي �إىل جمموعة وا�سعة من احلاالت مثل
االكتئاب والقلق واال�ضطراب ثنائي القطب والف�صام
امل��ر���ض ب�شكل ع ��ام ،ه��و ح��ال��ة ت�صيب ج ��زءاً م��ن اجل�سم
�أو ع�ضواً �أو ج�ه��ازاً .وه��و ينتج عن �أ�سباب خمتلفة ،مثل
العدوى �أو العيب الوراثي �أو الإجهاد البيئي .فيما يت�سم
مبجموعة حمددة من العالمات �أو الأعرا�ض.
ونظ ًرا �إىل �أن "املر�ض" ي�شري �إىل �أن احلالة املر�ضية هي
ج��زء من اجل�سم ،فقد ك��ان من غري املرجح �أن ي�ستخدم
النا�س م�صطلح "املر�ض العقلي" قبل �أن يُفهم �أن املر�ض
العقلي من �أمرا�ض اجل�سم.
والفرق بني "اال�ضطراب العقلي" و "املر�ض العقلي" �إذن،
هو الفرق يف النظر �إىل �أ�صل احلالة.
وي�ح��دث امل��ر���ض العقلي (النف�سي) عندما ت�ك��ون لديك
�أع��را���ض م�ستمرة ت�سبب ��ض�غ� ً
�وط��ا م�ت�ك��ررة وت ��ؤث��ر على
قدرتك على العمل ،وعلى طريقة تفكريك �أو �شعورك �أو
�سلوكك �أو ارتباطك بالآخرين �أو جميعها.
وميكن �أن ي�شري املر�ض العقلي �إىل جمموعة وا�سعة من
احلاالت التي ت�ؤثر على مزاجك وتفكريك و�سلوكك ،مثل
االك�ت�ئ��اب وال�ق�ل��ق واال� �ض �ط��راب ثنائي القطب والف�صام
وا�ضطرابات الأك��ل وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة والذهان
واكتئاب ما حول الوالدة وال�سلوك الإدماين.
�أكرث الأمرا�ض النف�سية انت�شار ًا عند الن�ساء
الأمرا�ض النف�سية هي ك�سائر الأمرا�ض اجل�سدية الأخرى،
حيث حتتاج �إىل عالج طبي ومتابعة لل�شفاء منها .وي�شري
املر�ض النف�سي� ،إىل جمموعة كبرية من �أمرا�ض ال�صحة
النف�سية التي هي عبارة عن ا�ضطرابات ت�ؤثر على مزاج
املري�ض وتفكريه و�سلوكه .من �أمثلة الأمرا�ض النف�سية:

االك �ت �ئ��اب ،وا�ضطرابات
ال � �ق � �ل ��ق ،وا�� �ض� �ط ��راب ��ات
ال � � �ط � � �ع� � ��ام ،وال � �ف � �� � �ص� ��ام،
وال���س�ل��وك�ي��ات ال �ت��ي ت�س ّبب
الإدمان وغريها.
"�سيدتي نت" ي�ط�ل�ع��ك على
�أكرث الأمرا�ض النف�سية انت�شاراً
عند الن�ساء يف املو�ضوع الآتي:
االكتئاب
ت��ؤك��د "منظمة ال�صحة العاملية" � ّأن
االك�ت�ئ��اب ه��و م��ن الأم��را���ض ال�شائعة
على م�ستوى العامل ككل ،حيث ي�ؤثر على
�أك�ث�ر م��ن  300م�ل�ي��ون ��ش�خ����ص .ويختلف
االكتئاب عن التقلبات املزاجية العادية واالنفعاالت
العاطفية التي ال تدوم طوي ً
ال ،كا�ستجابة لتحديات
احل�ي��اة اليومية .وق��د ي�صبح االكتئاب حالة �صحية
خ�ط�يرة ،ال�سيما عندما يكون طويل الأم��د وبكثافة
معتدلة �أو �شديدة .وميكن لالكتئاب �أن ي�سبب معاناة
كبرية لل�شخ�ص امل�صاب ب��ه ،وت��ردي �أدائ��ه يف العمل �أو يف
املدر�سة �أو يف الأ�سرة .وميكنه �أن يف�ضي يف �أ�سو�أ حاالته �إىل
االنتحار .ميكن عالج االكتئاب املعتدل واحلادّ ،عرب طرق
العالج النف�سي (مثل التحفيز ال�سلوكي ،والعالج ال�سلوكي
امل �ع��ريف ،وال �ع�ل�اج النف�سي ب�ين الأ� �ش �خ��ا���ص) �أو الأدوي ��ة
امل�ضادّة لالكتئاب (مثل مثبطات امت�صا�ص ال�سريوتونني
االنتقائية وم�ضادات االكتئاب ثالثية احللقات.
ا�ضطرابات القلق
ي�شري خرباء "مايو كلينك" �إىل � ّأن املعاناة من القلق ميكن
�أن تكون �أحياناً ج��زءًا طبيع ًّيا من احلياة .ومع ذلك ،ف�إ َّن
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات القلق غال ًبا ما
يكون لديهم خماوف وخوف مفرط وم�ستمر من املواقف
اليومية .ويف كثري من الأحيان ،تت�ضمن ا�ضطرابات القلق
نوبات متكررة من امل�شاعر املفاجئة للقلق ال�شديد واخلوف
�أو ال��رع��ب ،وت�صل �إىل ذروت�ه��ا يف غ�ضون دق��ائ��ق (نوبات
الهلع).
تتداخل م�شاعر القلق والذعر هذه مع الأن�شطة اليومية،

كرثة النوم قد تزيد خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
�أظهرت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين ينامون �أكرث
من ثماين �ساعات كل ي��وم� ،أك�ثر عر�ضة للإ�صابة
ب�سكتة دماغية مقارنة بالأ�شخا�ص الذين ينامون
ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات.
خ�ل�ال ال ��درا� �س ��ة ال �ت��ي ن �� �ش��رت يف امل �ج �ل��ة الطبية
للأكادميية الأمريكية "نيورولوجي" ،قيم العلماء
خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية ل��دى 32000
�شخ�ص ،وتبني �أن � 62شخ�صاً منهم �أك�ثر عر�ضة
للإ�صابة بال�سكتة الدماغية ،نتيجة ل�ل�إف��راط يف
النوم.
حتدث ال�سكتة الدماغية عندما يتعطل تدفق
الدم �إىل جزء من الدماغ �أو يت�ضاءل،
مما يت�سبب يف تلف �أن�سجة املخ.
وف � � �ق � � �اً ل� � �ل � ��درا�� � �س � ��ة ،ف � � ��إن
الأ�شخا�ص الذين ينامون
�أك�ثر من ت�سع �ساعات يف
الليلة يزيد لديهم خطر
الإ�� �ص ��اب ��ة ب���س�ك�ت��ة دماغية
بن�سبة  23%مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين ينامون �أقل من ثماين �ساعات يف الليلة.
ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون
قيلولة ملدة  90دقيقة على الأقل يف منت�صف اليوم

لديهم فر�ص �أعلى بن�سبة  25%للإ�صابة ب�سكتة
دماغية مقارنة ب�أولئك الذين ي�أخذون قيلولة �أقل
من  30دقيقة.
�أما الأ�شخا�ص الذين ينامون لفرتة �أطول ولكنهم
ي �ع��ان��ون م��ن ق�ل��ة ال �ن��وم م�ع��ر��ض��ون بن�سبة 82%
خلطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.

نا�سا ت�أخذ ع�شاق الف�ضاء
يف جولة لكوكب الزهرة

وي �� �ص �ع ��ب التحكم
فيها ،وال تتنا�سب مع
اخلطر الفعلي ،وميكن
�أن ت� ��� �س� �ت� �م ��ر ل� �ف�ت�رة
ط ��وي� �ل ��ة .ق� ��د يتج ّنب
املري�ض بع�ض الأماكن �أو
املواقف ملنع هذه امل�شاعر.
قد تبد�أ الأعرا�ض خالل �سنوات
الطفولة� ،أو �سن املراهقة ،وت�ستمر حتى �سن البلوغ .ومن
�أمثلة ا�ضطرابات القلق :ا�ضطراب القلق العام ،وا�ضطراب
القلق االجتماعي (الرهاب االجتماعي) ،والرهاب املحدد،
وا�ضطراب قلق االنف�صال .ميكن �أن يُ�صاب ال�شخ�ص ب�أكرث
من ا�ضطراب قلقي واحد .قد ينتج القلق يف بع�ض الأحيان
عن حالة طبية حتتاج �إىل عالج.
يتمثل ع�لاج ا�ضطرابات القلق بعالجني رئي�سيني هما:
العالج النف�سي وال�ع�لاج ال��دوائ��ي .وق��د ي�ستفيد املري�ض
�أكرث من مزيج من االثنني .فيما قد تكون هناك حاجة �إىل
ا�ستخدام طريقة التجربة واخلط�أ الكت�شاف �أي العالجات
تعمل ب�شكل �أف�ضل بالن�سبة للمري�ض.
ال�ع�لاج ال��دوائ��ي يعتمد على �أن ��واع معينة م��ن م�ضادات
االكتئاب ت�ستخدم � ً
أي�ضا لعالج ا�ضطرابات القلق ،و�أدوية
م���ض��ادة للقلق ت��دع��ى ب���س�ب�يرون .و�أح �ي��ان �اً الأدوي� ��ة مثل
امل�ه��دئ��ات وال �ت��ي ت��دع��ى ب�ن��زودي��ازي�ب�ين �أو ح��ا��ص��رات بيتا
لي�شعر املري�ض بالراحة.

�أعلنت وك��ال��ة الف�ضاء الأمريكية
"نا�سا" هذا العام ،عزمها العمل
ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة لإط � �ل� ��اق مهمتني
ال� �س �ت �ك �� �ش��اف ك ��وك ��ب ال� ��زه� ��رة يف
�أوائل عام .2030
و�أط �ل �ق��ت "نا�سا" ع�ل��ى املهمتني
ا�سمي "فرييتا�س" و"دافن�شي"،
ح �ي��ث ��س�ي�ت��م يف الأوىل ال � ��دوران
ح��ول الزهرة والر�صد عرب غيوم
ال�ك��وك��ب الكثيفة ،بينما �ستحقق
الثانية يف الغالف اجلوي العميق
ل�ل�ك��وك��ب ،وال �غ��ازات ال�ت��ي يت�شكل
منها.
وع ��ر�� �ض ��ت "نا�سا" يف ح�سابها
ال��ر� �س �م��ي ع �ل��ى "تويرت" فيديو
خا�ص باملهمة "دافين�شي" ،ي�س ّلط
ال�ضوء على هذه املهمة والتجارب
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ج��رى لك�شف
املزيد من املعلومات عن الزهرة.
وح���س�ب�م��ا ذك ��ر م��وق��ع "�سبي�س"
املتخ�ص�ص ب��أخ�ب��ار الف�ضاء ،ف�إن
"دافين�شي" ��س�ي�ح� ّل��ل معلومات
مت�صلة بالغالف اجلوي للكوكب،
مل�ساعدة العلماء على فهم كيفية
ت�شكله وتطوره.
ّ
و�سرتاقب املهمة �أي�ضا كيفية تغري
الغيوم مب��رور ال��وق��ت ،و�ستحاول
ال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى م� � ��ادة كيميائية
غ��ام �� �ض��ة مت �ت ����ص ال� ��� �ض ��وء فوق
البنف�سجي ب�شكل غريب.
وي ��أم��ل العلماء �أن ت�ساهم مهمة
"دافين�شي" يف م�ساعدتهم على
ف �ه��م ك �ي �ف �ي��ة ت �� �ش � ّك��ل املرتفعات
الغريبة على الزهرة.

انتحار طالبة تعر�ضت
مل�ضايقات عن�صرية

�أعلنت منطقة تعليمية بوالية يوتا الأمريكية ،عزمها فتح حتقيق م�ستقل
يف تنمر مزعوم على فتاة تبلغ من العمر � 10سنوات ،انتحرت بعد �أن قالت
�أ�سرتها �إنها تعر�ضت مل�ضايقات من زمالئها الطالب كونها من �أ�صول
�إفريقية وم�صابة بالتوحد.
وتتهم �أ�سرة �إيزابيال تيت�شينور املنطقة التعليمية بعدم القيام مبا يكفي
حلماية ابنتهم بعد �أن �أبلغوا املدر�سة عن تعر�ض طفلته للتنمر.
ومي�ث��ل التحقيق اخل��ارج��ي ت�صعيدا لل��إج��راءات بعد �أن ق��ال��ت منطقة
ديفي�س التعليمية يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع �إنها جتري حتقيقا خا�صا
بها و�أنها ا�ستجابت ب�شكل منا�سب و "عملت على نطاق وا�سع مع الأ�سرة"
ب�ش�أن ال�شكاوى التي تقدموا بها .وقالت املنطقة التعليمية يف بيان �أر�سلته
املتحدثة �شونا لوند �إن "وفاة �إيزابيال م�أ�ساوية ومدمرة" ،ح�سبما نقلت
"الأ�سو�شيتد بر�س" .و�أ�ضافت "�سوف جنري حتقيقا م�ستقال ملزيد من
البحث يف هذا الأمر ومراجعة طريقة تعاملنا مع امل�شكالت احلرجة ،مثل
التنمر ،لتوفري بيئة �آمنة ومرحبة جلميع الطالب" .وم��ن جانبه قال
تايلر �أيري�س ،وهو حمام ميثل �أ�سرة �إيزابيال ووالدتها بريتاين تيت�شينور
كوك�س� ،إن الفتاة تعر�ضت للتنمر من قبل جمموعة �صغرية من الطالب
الآخ��ري��ن يف مدر�سة فوك�سبورو االبتدائية يف �شمال �سولت ليك ،الذين
�أطلقوا عليها لفظ "زجنية" ،وقالوا لها �إنها كريهة الرائحة و�سخروا منها
كونها م�صابة بالتوحد.
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املهرجان الوطني للت�سامح ينطلق ب�إك�سبو  2020اليوم الأحد

�ش�ؤون حملية

نهيان بن مبارك :الإمارات دولة الت�سامح والعدل وامل�ساواة وجت�سد مفاهيم التعاي�ش يف �أ�سمى معانيها

انطالق املهرجان يف �إك�سبو  2020دبي يحمل دالالت عميقة ،ت�ؤكد �إميان قيادتنا الر�شيدة بقيم الت�سامح ورغبتها �أن ت�شارك العامل كله جتربتها الفريدة

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

22

تنطلق �صباح اليوم الأحد  14نوفمرب فعاليات املهرجان الوطني
للت�سامح والتعاي�ش يف ن�سخة عاملية ت�ستمر على مدى �أ�سبوع كامل،
ويتكامل املهرجان الذي تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ش مع "�أ�سبوع
الت�سامح وال�شمولية" حيث يحت�ضن �إك�سبو  2020دب��ي اجلانب
الأكرب الأن�شطة واملبادرات ،وي�شارك بها كافة الأجنحة املوجودة

وي�ستمع العامل كله �إىل �أ�صوات الت�سامح ،وهي
�أغنية �سالم من الإم��ارات �إىل العامل مت �إنتاجها
من خالل العمل مع �شركاء املجتمع ،حيث جنحت
وزارة الت�سامح والتعاي�ش بتجميع وتعبئة جوقة
�شخ�صا ميثلون دول العامل امل�شاركة يف
ت�ضم ً 219
�إك�سبو  2020دبي لي�شدوا معا للمحبة وال�سالم
والتعاي�ش ال�ع��امل��ي ،وي�صور العر�ض ر�سالة حب
وقبول وتعاي�ش متناغم ووعد بفر�صة متجددة،.
وبعدها تنطلق الفعالية العاملية منتدى ال�شباب
ال�ع��امل��ي "من ال�شباب اىل التفكري يف امل�ستقبل،
حيث جنحت وزارة الت�سامح والتعاي�ش بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب يف تنظيم منتدى
�شبابي عاملي ي�سلط ال�ضوء على الأهمية التي ال
ميكن �إنكارها حلاجة العامل للم�شاركة واال�ستفادة
من القدرات الإبداعية واملرنة لفئة ال�شباب .من
خ�لال ا�ستدعاء امل��واه��ب يف ه��ذا ال�ق�ط��اع الأكرث
ح�ي��وي��ة مي�ك��ن ل�ل�ع��امل ب�ن��اء ب��رام��ج م���س�ت��دام��ة يف
ج�م�ي��ع امل �ج��االت ق� ��ادرة ع�ل��ى م��واج�ه��ة التغريات
ال�سريعة التي ال تنتهي واجتاهات الن�شاط العاملي
وي�شارك باملنتدى قادة عامليون من الأمم املتحدة
وامل�ن�ظ�م��ات ال�ع��امل��ة يف جم��ال ال���ش�ب��اب بالإ�ضافة
�إىل ق��ادة �شباب تعد جتاربهم الأك�ثر �إلهاما على
م�ستوى العامل.
بينما ت�ستمر املبادرات العاملية للمهرجان يف 17
من ال�شهر اجل��اري لتقدم امل��ؤمت��ر ال��دويل “دور
امل��ر�أة عاملياً يف تعزيز قيم التعاي�ش" وي�ست�ضيف
امل�ؤمتر القيادات الن�سائية من جميع �أنحاء العامل،
ومن خالل امل�ؤمتر �سيعر�ض امل�شاركون وامل�شاركات
دور التعليم واملعرفة يف امل�ساعدة على فهم �أف�ضل
لأه �م�ي��ة ال�ق�ي��م الإن �� �س��ان �ي��ة ،مل��واج �ه��ة التحديات

العاملية الراهنة ،ويثمن امل�ؤمتر دور الن�ساء الهام
وامل� ��ؤث ��ر خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر امل��ا��ض�ي��ة يف اال�ستجابة
للوباء العاملي كوفيد  ،١٩-وي�ه��دف امل��ؤمت��ر اىل
ت�سليط ال�ضوء على ال��دور ال��ذي تقوم به الن�ساء
يف خمتلف دول العامل وتعزيز فكرة امل�ساواة ودعم
متكني املر�أة.
كما ي�ضم امل�ه��رج��ان الوطني للت�سامح �أن�شطة
متنوعة يحت�ضنها �إك�سبو  2020دب��ي ،ومنها
فعاليات �أندية الت�سامح التي تنطلق �صباح اليوم
"الأحد "وت�ضم ع���ش��رات الأن���ش�ط��ة الطالبية
وي �� �ش��ارك ب�ه��ا ط�ل�اب م��ن  20ج��ام�ع��ة �إماراتية
وع��امل�ي��ة ،كما ينظم امل�ه��رج��ان اجلل�سة ال�شبابية
امل��و� �س �ع��ة ل �ب �ح��ث "الأ�ساليب امل �ب �ت �ك��رة لتعزيز
الت�سامح"� ،إ� �ض��اف��ة ع�ل��ى ال�ن���س�خ��ة ال�ع��امل�ي��ة من
برنامج فر�سان الت�سامح كتجربة �إماراتية رائدة
وملهمة ،لتعزيز دور ال�شباب ك�سفراء للت�سامح يف
بيئتهم املحلية وح��ول العامل ،كما يلتقى جمهور
املهرجان بعدد من كبار م�صممي الأزياء العامليني
واملحليني ،يف جل�سة حوارية ،حول عالقة الأزياء
وامل��و��ض��ة بطبيعة اخ�لاق وقيم وت��راث ال�شعوب،
ومدى ت�أثريها وت�أثرها بالتعاي�ش العاملي املن�شود.
وي�ضم املهرجان جل�سة تقام على هام�ش منتدى
الأعمال ب�إك�سبو  2020حتت عنوان "الت�سامح
وال�شمولية" وتطرح اجلل�سة التي تنظمها وزارة
ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش �أه� ��م الأ� �س��ال �ي��ب والطرق
املبتكرة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها الإ��س�ه��ام يف تعزيز قيم
الت�سامح والتعاي�ش ،والتي طبقتها الوزارة خالل
عملها يف ال�سنوات ال�سابقة ،وت�سعى دائما لتطوير
�أدائها على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،كما ي�ضم
امل �ه��رج��ان دورات وج �ل �� �س��ات ال �ف��ار���س ال�صغري،

باملعر�ض ،والتي تربو على  192دولة ،وت�ست�ضيف الأن�شطة الدولية
للمهرجان ما يزيد على � 125شخ�صية عاملية بارزة ليقدموا جميعا
ر�ؤية �شاملة ومتنوعة عن م�ستقبل الت�سامح العاملي ،كما ي�شارك يف
برامج املهرجان حوايل  4000من طالب املدار�س واجلامعات ،من
خالل  140فعالية حملية وعاملية ،وطالبية ،ويركز املهرجان هذا
العام على ق�ضايا ال�شباب والأديان واملر�أة واجلامعات .وت�ضم �أن�شطة
املهرجان الدولية هذا العام � ،إطالق التحالف العاملي للت�سامح يف 16
�صباحا ،حيث يجتمع
نوفمرب وعلى وجه التحديد ال�ساعة 11:16
ً
العامل ب�أ�سره لإطالق هذا التحالف احتفالاً باليوم العاملي للت�سامح يف

والتعاي�ش ،وجل��ان الت�سامح ب��ال��وزارات والهيئات
املختلفة املنبثقة م��ن برنامج احلكومة حا�ضنة
للت�سامح ،م�ث��ل تغيري ن�ط��اق ات �� �ص��االت� ،إ�ضاءة
املباين احلكومية ،الفعاليات امل�شرتكة بالتعاون
مع املجال�س التنفيذية بكافة �إمارات الدولة.
كما ت�ضم فعاليات املهرجان بالتكامل مع �أ�سبوع
ال�ت���س��ام��ح وال���ش�م��ول�ي��ة �أن���ش�ط��ة �أك�ث�ر م��ن 192
ج�ن��اح��ا دول �ي��ا ب��إك���س�ب��و  2020دب ��ي ع�ل��ى مدى
�سبعة �أي��ام تقدم هذه الأجنحة �أفالما �سينمائية
وتوعوية وم�ؤمترات ،و�أن�شطة تفاعلية ،وعرو�ضا
غ�ن��ائ�ي��ة وف �ل �ك �ل��وري��ة وم��و��س�ي�ق�ي��ة حت �م��ل ر�سالة
�سالة توعوية ب�أهمية ثقافة الت�سامح والتعاي�ش
على امل�ستوى العاملي .و�سيتم تزويد كافة و�سائل
الإعالم بتفا�صيل الفعاليات وتوقيتها ،و�ضيوفها
ومو�ضوعاتها .وم��ن جانبه عرب معايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان ع�ضو جمل�س الوزراء،
وزي ��ر الت�سامح وال�ت�ع��اي����ش ع��ن ��س�ع��ادت��ه بافتتاح
فعاليات "املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش
يف ن�سخة عاملية ي�شارك بها خمتلف دول العامل
على �أر�ض الإمارات يف �أك�سبو  2020دبي ،والذي
يعرب عن قناعة �أكيدة ب�أهمية ن�شر الوعي ب�أهمية
ال�ت���س��ام��ح وال �ت �ع��اي ����ش ب�ي�ن خم�ت�ل��ف احل�ضارات
وال�ث�ق��اف��ات وامل�ع�ت�ق��دات  ،مب��ا ي��دع��م قيم ال�سالم
وال�ت�ف��اه��م وال�ت�ع��اي����ش ،وي�سهم يف م�ن��ع التطرف
وي �ع �م��ل ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة ك��اف��ة �أ� �ش �ك��ال التفرقة
والتمييز ،من �أجل �أن يكون ذلك �أ�سا�سا قويا لبناء
ال�ع�لاق��ات امل�ف�ي��دة ب�ين اجل�م�ي��ع ،وم��دخ�لا �أمينا
و�أم�سية �شعرية ت�شارك بها �شاعرات من خمتلف و�إىل ج��ان��ب �أن���ش�ط��ة امل�ه��رج��ان ب�إك�سبو  2020لتحقيق ال�سالم والوفاق يف املجتمع والعامل.
�أقطار الوطن العربي والالتي يقدمن �إبداعاتهن ه�ن��اك ع�شرات ال�برام��ج الأخ ��رى ال�ت��ي تتمثل يف
و�أو� �ض��ح م�ع��ال�ي��ه �أن دول ��ة الإم � ��ارات ه��ي دولة
حول دور الكلمة ال�شاعرة يف ن�شر القيم ال�سامية .فعاليات ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لوزارة الت�سامح الت�سامح والعدل وامل�ساواة و�سيادة القانون  ،وانها

يف مبادرة االقت�صاد الدائري لفئة ال�شباب ب�إك�سبو

 4طالبات من جامعة الإمارات �ضمن �أف�ضل  6مت�سابقني
•• العني  -الفجر

ف � ��از ف ��ري ��ق ط�ل�اب ��ي م� ��ن جامعة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �ضمن
�أف�ضل  6م��راك��ز نهائية يف مبادرة
االق�ت���ص��اد ال��دائ��ري ال�سوي�سري -
ال�شرق الأو�سط لفئة ال�شباب التي
ّ
نظمها اجلناح ال�سوي�سري مبعر�ض
�إك�سبو  2020دبي.
وق��ام��ت ال �ط��ال �ب��ات م �ه��رة املقبايل
و�� �ش ��وق امل� ��زروع� ��ي وم � ��رمي نافيد
وم��وزة املن�صوري بت�صميم م�شروع
"البناء امل�ستدام" ،وه ��و تطبيق
ل�ل�ه��ات��ف ي�ع�م��ل كمن�صة لأ�صحاب
امل�صلحة للعثور على خملفات البناء
التي ميكن �إعادة ا�ستخدامها لإعادة
ت��دوي��ره��ا وحتويلها �إىل م��واد بناء
جديدة.
وت�أتي �أهمية هذا امل�شروع باعتبار �أن

دول��ة الإم��ارات ُتع ّد مرك ًزا �صناع ًيا
ح�ي��وي�اً حيث يتم ب�ن��اء ال�ع��دي��د من
البنى التحتية وب�شكل دوري ،مما
ق��د ي�سبب ت��راك��م خم�ل�ف��ات البناء

تعهد م�شرتك وموحد للت�سامح و التعاي�ش ال�سلمي ،ثم تنطلق القمة
العاملية امل�شرتكة للأديان ،وهي قمة للحوار بني الأديان ت�ستعر�ض
احت�ضان الإمارات العربية املتحدة ملختلف الأديان واملعتقدات يف
العامل ،وتهدف القمة العاملية اىل ت�شجيع احلوار من �أجل فهم �أف�ضل
لالختالفات التي جتعلنا جمي ًعا مميزين ومتميزين يف معتقداتنا،
ولكن متحدون يف �إن�سانيتنا امل�شرتكة ،وتهدف �إىل تعزيز امل�شاركة مع
العامل وتنمية التعاي�ش وال�شمولية من �أجل امل�ساهمة يف التعاي�ش
ال�سلمي وامل�ستدام يف كل مكان ويح�ضرها قادة دينيون و�سيا�سيون
و�أمميون حول العامل.

وب��ال�ت��ايل �صعوبة التخل�ص منها.
وي� �ه ��دف امل �� �ش ��روع �إىل احل� � � ّد من
خملفات ال�ب�ن��اء امل�ت��زاي��دة ،وتوفري
املوارد الطبيعية ،وخف�ض انبعاثات

ث ��اين �أك �� �س �ي��د ال �ك��رب��ون وخماطر
ح��وادث التلوث .من خ�لال تطبيق
الهاتف ،حيث ميكن للجهات املختلفة
و�شركات الإن���ش��اء ووح��دات الإنتاج

وامل���ص�م�م�ين وامل �ق��اول�ي�ن وم� ��وردي
امل� ��واد وم��ؤ��س���س��ات �إع � ��ادة التدوير
والأ�شخا�ص الذين لديهم عقارات
قيد التنفيذ �إع��ادة ا�ستخدام املواد
اخلام الزائدة وامل�ساعدة يف مواجهة
املخاطر يف عملية التخل�ص منها.
ي���ش��ار �إىل �أن امل�سابقة ُن� ّ�ظ�م��ت من
قبل اجلناح ال�سوي�سري بال�شراكة
م��ع �سويزنيك�س .ح�ي��ث مت تقدمي
هذه املبادرة من قبل مر�شدين من
اجلامعات وال�شركات ال�سوي�سرية
ب �ه��دف ع��ر���ض �أف���ض��ل امل���ش��اري��ع يف
اجلناح ال�سوي�سري ،و ُدع��ي �أع�ضاء
ال�ف��ري��ق �إىل ور���ش العمل وحلقات
النقا�ش امل�شرتكة ،ومت منح املت�أهلني
فر�صا لتطوير
للت�صفيات النهائية ً
م�شاريعهم ب�شكل �أكرب بتوجيه من
احلكام واملوجهني واجلهات الراعية
املحلية.

جت�سد متاما مفاهيم ال�سالم والتعاي�ش يف �أ�سمى
م�ع��ان�ي�ه��ا ،ح�ي��ث ن ��رى ح��ر��ص�ه��ا ال �ك �ب�ير ع�ل��ى �أن
تقوم العالقات بني اجلميع ،على احل��وار الن�شط
والتفاعل املثمر كي يتعاي�شوا معا يف مودة و�سالم
و�سعي م�شرتك نحو حتقيق اخل�ير وال�ن�م��اء ،يف
ربوع الوطن والعامل  ،كما �إنها دولة يلتحم فيها
ال�شعب م��ع ال�ق�ي��ادة ،ويلتف اجلميع فيها حول
مبد�أ وطني مهم ي�ؤكد عليه دائماً بالقول والعمل،
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان،
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،وي�ت�م�ث��ل يف "�أن االل �ت �ق��اء ب�ين الب�شر،
واحل ��وار والت�سامح والتفاهم وال�ع�م��ل امل�شرتك
ب�ي�ن�ه��م ه��و ال �ط��ري��ق �إىل ع ��امل ي �� �س��وده ال�سالم
والرخاء واال�ستقرار" .
و�أك� ��د �أن ان �ط�لاق امل �ه��رج��ان ال��وط�ن��ي للت�سامح
يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ي�ح�م��ل دالالت عميقة،
ت��ؤك��د على عمق �إمي ��ان الإم� ��ارات ك�ق�ي��ادة و�شعب
بقيم الت�سامح وال�ت�ع��اي����ش ،ورغبتها �أن ت�شارك
العامل كله ،جتاربها يف هذا املجال من �أجل خري
الإن�سانية يف ك��ل م�ك��ان ،م�شيدا بتفاعل خمتلف
ال ��دول امل���ش��ارك��ة ب�إك�سبو  2020م��ع املهرجان
وم�شاركتهم الفعالة فيه ،كما ثمن معاليه دور
ال�شركاء املحليني والدوليني ،واجلهات احلكومية
الرت ت�شارك ب�أن�شطة مميزة تعزز قيمنا الأ�صيلة
لدى كافة فئات املجتمع.
وعرب معاليه عن امله ب�أن تتحقق ر�سالة الإمارات
بن�شر ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح ح��ول ال �ع��امل يف خمتلف
امل� �ج ��االت ح �ت��ى ي �ع��م ال �� �س�لام وامل �ح �ب��ة والأم � ��ان
خمتلف ربوع العامل و�أن ت�سعد الب�شرية بالرفاهية
والتقدم.

�أ�سبوع الت�سامح والتعاي�ش يقدم جتارب متنوعة جلميع زوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

يف �إط��ار ت�شجيع ثقافة الت�سامح ،يقيم �إك�سبو 2020
دب� ��ي ،م��ن � 14إىل  20ن��وف �م�بر� ،أ� �س �ب��وع الت�سامح
والتعاي�ش ،ال��ذي يهدف �إىل تعزيز التفاهم امل�شرتك
لإن�شاء جمتمعات �أكرث ت�ساحماً .وينظم احلدث الدويل
برنامج فعاليات ثقافية وا�سعة و�شاملة متاحة للجميع،
ان�ط�لاق��ا م��ن الأداء املو�سيقي لأورك �� �س�ترا الفردو�س
وو� �ص��وال �إىل جم�م��وع��ة م��ن ع��رو���ض الأف�ل��ام ،ف�ضال
ع��ن ع��رو���ض فنية م�ت�ن��وع��ة ،وذل ��ك م��ن �أج ��ل جت�سيد
جمال ال�ع��امل املحيط بنا .ولالحتفاء باليوم الدويل
للت�سامح يف  16نوفمرب ،تعود �أورك���س�ترا الفردو�س
الن�سائية �إىل من�صة اليوبيل لإحياء حفل مو�سيقي يف
متام ال�ساعة  7:00م�ساء بتوقيت دول��ة الإم��ارات ،يف
عر�ض ال يُف َّوت متتزج فيه الت�أثريات املو�سيقية ال�شرق
�أو�سطية مع املو�سيقى الت�صويرية ملجموعة من �أهم
الأف�لام ال�سينمائية وامل�سل�سالت التلفزيونية العاملية،
مثل "�سينما براديزو" ،و"�شعار بومباي" ،و�أن�شودة"يا
موالي �صلي" ،و"املليونري املت�ش ّرد" ،ف�ضال عن تقدمي
عر�ض لكورال الأطفال من مدر�سة جيم�س ليجا�سي.
ويعترب عر�ض �أورك�سرتا الفردو�س �أبرز فعالية �ضمن
ب��رن��ام��ج الفعاليات احل��اف��ل لليوم ال ��دويل للت�سامح،
الذي ي�شمل �أي�ضا دعوة �إىل التحرك من وزارة الت�سامح

وال�ت�ع��اي����ش يف دول ��ة الإم � ��ارات ،حت��ث اجل�م�ي��ع ع�ل��ى �أن
ي�صبحوا م��ن "منا�صري الت�سامح" واالن���ض�م��ام �إىل
من�صتها لتوثيق الروابط ،ون�شر الوعي ،وفتح املجال
�أم��ام احللول التعاونية .ويف اليوم نف�سه ،عند ال�ساعة
 6:00م�ساء بتوقيت دول��ة الإم ��ارات ،يعر�ض جناح
الواليات املتحدة يف �إك�سبو  ،2020باال�شرتاك مع بعثة
الواليات املتحدة لدى دولة الإم��ارات وجناح �إ�سرائيل،
فيلم "�آمني�-آمني�-آمني" ،يف حديقة الفر�سان ،الذي
يوثق م�سرية �سِ فر ال�ت��وراة وال��ذي ُ�صنع لتكرمي الأب
امل�ؤ�س�س ل��دول��ة الإم ��ارات ،املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،ط َّيب اهلل ث��راه ،وهو ي�ضم
حمطات بارزة من مقاربة دولة الإمارات �إزاء الت�سامح
الديني ،مبا يف ذلك زيارة البابا فرن�سي�س �إىل �أبوظبي يف
فرباير  .2019و ُتنظم الدول املُ�شاركة فعاليات �أخرى
ريوو لو�س
يف �إك�سبو  ،2020من بينها فيلم كواندو �سي ّ
عيني) ،وهو فيلم مك�سيكي يعرب
�أوخو�س (عندما �أغلق ّ
فيه �صوتان ع��ن احل��اج��ة ملحاربة الإق���ص��اء ،ويُع َر�ض
ريا،،
ال�ساعة الثانية ظهرا يوم  15نوفمرب ،يف مدرج ت ّ
ويف ال�ساعة الثامنة م�ساء على م�سرح اليوبيل تقدم فرق
من �سكان كندا الأ�صليني عر�ضا متعدد الثقافات م�ؤلفا
من مو�سيقى ،ورق�صات تقليدية ،و�شعر ،ي�ضم فنانني
من جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،مبا يف ذل��ك بنما ،وماليزيا،
ونيوزيلندا ،وكندا.

جدران تفاعلية وعرو�ض ب�صرية عن الثقافة اليونانية بجناحها يف �أك�سبو 2020
جم��رد دخ��ول ج�ن��اح ال�ي��ون��ان يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود
تكت�شف اجل��دران التفاعلية وتركيبات وعرو�ض
�إذا ك��ان��ت دول ��ة ال �ي��ون��ان يف ال �ق��رن ال �ث��اين قبل ب�صرية عن الثقافة و�أفراد املجتمع ومدى و�صول
امليالد تعترب جزءاً ال يتجز�أ من الأمرباطورية اليونان �إىل التقنية احلديثة والذكاء اال�صطناعي،
الرومانية ،فهى اليوم تقع يف منطقة اال�ستدامة وقد يكون ال�شعار الأمثل جلناح اليونان هو �أنها
مب�ع��ر���ض �أك���س�ب��و  2020دب ��ي ،لن�شر الثقافة متهد الطريق للم�ستقبل ،وت�سلط ال�ضوء على
ال�ي��ون��ان�ي��ة وال �ع �ل��وم م��ن � �ش��رق ال�ب�ح��ر الأبي�ض م�سارها ال�صحيح يف ال�سعي قدما نحو النجاح
املتو�سط �إىل العامل ،حيث تقع اليونان يف جنوب والتقدم واالبتكار للم�ستقبل ،بعرو�ض تنم عن
�شرق �أوروب��ا مما يجعل موقعها اجلغرايف موقعاً احل��اج��ة امل�ل�ح��ة للتعريف ب��ال �ع��ادات والتقاليد
ا�سرتاتيجياً حيث تقع يف مفرتق الطرق بني �أ�سيا لليونان من جهة ون�شر الوعي من خالل الركائز
و�أوروبا و�أفريقيا ،وتقع على الطرف اجلنوبي من اال�سا�سية لالقت�صاد وكيفية االنتقال من الع�صور
�شبه جزيرة البلقان ،وت�شرتك يف احلدود الربية القدمية �إىل العوامل احلديثة واملبتكرة والتى
مع البانيا �إىل ال�شمال الغربي ومقدونيا ال�شمالية تتما�شى مع التاريخ الإن�ساين احلديث.
وبلغاريا �إىل ال�شمال وتركيا �إىل ال�شمال ال�شرقي� ،أهتم جناح اليونان يف �أك�سبو  2020باملمرات التى
والبحر الأبي�ض املتو�سط �إىل اجلنوب ،هذا وقد تعك�س ال�ضوء والألوان املبهرة امل�ستوحاة من مياة
بلغ عدد �سكانها ح��وايل  10مليةن و 750الف البحر وتعك�س اثقافة الدولة القدمية التى متتد
ن�سمة تقريباً ،واجلدير بالذكر �أن اليونان غني لقرون ،وت�شد الزوار باملناظر اخل�ضراء و�سيا�سة
بالأرث التاريخي بانت�ساب  18موقعاً دون بقائمة التي�سري يف القطاعات ال�صناعية والتجارية ومنها
اليون�سكو للرتاث العاملي.
ال��رع��اي��ة ال�صحية وال�ت���ص��دي��ر وال���س�ي��اح��ة ،ومل

يغفل اجلناح �سبل التعريف بال�شا�شات العمالقة
وق��اع��ة حتاكي امل�سارح وامل��درج��ات الإغريقية يف
العا�صمة �أثينا والتى تعود �إىل �أك�ثر من 700
عام قبل امليالد.
و�أك� ��د م��اك�ي����س ك��ري���س��و��س�ت��وم��و���س كارتريو�س،
امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اجل� �ن ��اح ال� �ي ��ون ��اين ،يف حديث
للإعالم �إن اليونان وجدت طريقها نحو امل�ستقبل
منذ قرون م�ضت ،حيث يقدم اجلناح دجماً وقعياً
وافرتا�ضياً من �أج��ل فهم ال�تراث الوطني على
مر الع�صور ،الذي خطا ب�شكل �سريع نحو النمو
والتطور� ،إذ بات امل�ستقبل �أمامنا ،مبا منتلكه من
ا�صرار وجهد كبريين يف ظل املناخ العام للتطور
وتنفيذ ما ن�صبوا �إليه من تقدم وتنمية م�ستدامة
تواكب الع�صر احلديث وما يطر�أ على العامل من
تغيري ملحوظ يف جميع مناحي احلياة.
و�أ�ضاف كارتريو�س �أن جناح اليونان حر�ص على
ت�ق��دمي اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ب�لاد لزائري
�إك�سبو  2020دب��ي وم��دى االهتمام باحلوكمة
الرقمية واالعتماد على الذكاء اال�صطناعي يف

جميع امل�شاريع االقت�صادية والتجارية التى تتمثل
يف �سل�سلة ال�شحن ال��دول�ي��ة ،ك��ذل��ك ي�ستعر�ض
اجل �ن ��اح يف اك���س�ب��و �أ� �ش �ك��ال ال �ط��اق��ة اخل�ضراء
واملتجددة ،التي و�ضعت البالد يف طليعة التنمية
امل�ستدامة ،وحلول الأع�م��ال املبتكرة ،وم��ا متثله
اليونان من واجهة �سفر عاملية ذات جودة عالية
تتمتع ب�ه��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال���س�ي��اح��ي ،ك�م��ا نقدم
�أي�ضا تطوير القطاع الزراعي ،وتطوير الرعاية
ال�صحية وال�ترك�ي��ز على اال�ستثمار يف الأن�سان
الذي يقود البالد �إىل م�ستقبل �أف�ضل.
وح ��ول امل���ش��ارك��ة يف �أك���س�ب��و  2020او� �ض��ح ب�أن
ه��ذا احل��دث يعد �أر� �ض �اً خ�صبة لعر�ض اليونان
ك ��ل م ��ا ي�ل�ي��ق ب �ت��اري �خ��ه ع �ل��ى ج �م��وع الزائرين
وال��دول امل�شاركة ودور اليونان يف حماية البيئة
وتعزيز اال�ستدامة ال��ذي �أ�صبح مطلب ملح من
دول ال �ع��امل ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى الأر� � ��ض م��ن خالل
ا�ستخدام الطاقة النظيفة وا�ستخدام اخلامات
�صديقة البيئة لتحويلها لبيئة خ�ضراء ،فمعر�ض
�أك�سبو يعترب دع��وة للعامل بالتكاتف وامل�شاركة

يف احلفاظ على كوكبنا الرائع الذي �أعطانا كل
�شئ� ،سعينا من خالل امل�شاركة للرتويج ملنتجاتنا
ال���ص�ن��اع�ي��ة وال �� �س �ي��اح �ي��ة واط �ل��اع ال� � ��زوار على
االماكن التاريخية والأثرية التى تعود �إىل عقود

طويلة مع ح�سن ال�ضيافة والرعاية التى توليها
امل�ن��اط��ق الطبيعية لل�سائحني م��ن �شتى بلدان
ال�ع��امل ،خا�صة �أن اليونان يعترب وجهة مثالية
لال�سرتخاء والغط�س قي مياه �صافية جداً.
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موقع هوتيل اندري�ست دوت كوم ي�ؤكد :

�إك�سبو  2020دبي يعطي االمارات قوة دفع �إ�ضافية للنمو والتخطيط للم�ستقبل
•• ابوظبي -الفجر:

ق ��ال م��وق��ع ه��وت�ي��ل ان��دري �� �س��ت دوت كوم
 hotelandrest.comاالخباري
املتخ�ص�ص يف ال�سياحة �إن تنظيم معر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،بهذه الروعة والرقي
وال�ف�خ��ام��ة وال��دق��ة  ,ي ��ؤك��د ان االم ��ارات
�أ�صبحت دول��ة امل�ستقبل بنجاح وت�ف��وق ,
االم ��ر ال ��ذي ي��ؤه�ل�ه��ا ل�ل�ع��ب دور �إقليمي
وع��امل��ي يف املرحلة املقبلة ك��اك�بر اقت�صاد
ع��رب��ي واجن� ��ح جت��رب��ة ت�ن�م��وي��ة احتادية
عربية �شرق �أو�سطية.
واكد املوقع الذي ير�أ�س حتريره الإعالمي
د.جمال املجايدة ان هذا التنظيم املبتكر
وال�لائ��ق باحل�ضارة الإم��ارات�ي��ة واالن�سان
االم � ��ارات � ��ي ي �ع �ط��ي االم � � � ��ارات ق� ��وة دفع
�إ��ض��اف�ي��ة للنمو وال�ت�خ�ط�ي��ط للم�ستقبل
وي �ع �ط �ي �ه��ا ك��ذل��ك م �� �ص��داق �ي��ة ك �ب�رى يف
الت�ؤهل ملرحلة الولوج اىل نادي الكبار مع

اقوى االقت�صادات العاملية .
و�أ� �ض��اف "ب�صراحة اك�سبو  2020دبي
يعطي االم��ارات �شهادة تفوق على الكثري
من ال��دول التي �سبق لها وان ا�ست�ضافت
ه��ذا املعر�ض ال��دويل اال�ضخم يف التاريخ
ول��ذل��ك ن�ق��ول ب��ان ه��ذا التنظيم املحكم
 ,ي ��أت��ي ت �ت��وي �ج �اً ل �ك��اف��ة اجل �ه��ود البناءة
وال�ع�ظ�ي�م��ة ال�ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة وقياداتها طيلة ال�سنوات
املا�ضية وال�ت��ي و�ضعت دول��ة الإم ��ارات يف
م�صاف الدول املتقدمة ،ف�ض ً
ال عما حققته
من �إجن��ازات على كافة ال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
وقال املوقع التابع ل�شركة ايري�س ميديا يف
ابوظبي �أن تنظيم دولة الإمارات العربية
املتحدة ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي� ،سيخلد
يف تاريخ الدولة كنقطة حتول هامة نحو
انطالقة جديدة ومن�صة جديدة �ستحدث
منها دولة االمارات العامل ب�شكل خمتلف

وبلغة جديدة وبانطالقة جديدة يف ذكرى على مدى ال�ستة ا�شهر املقبلة �إ�ضافة ايل
عقد ال�شراكات والتحالفات يف قطاعات
يوبيلها الذهبي.
و�أ��ش��ار �إىل �أن اك�سبو  2020دب��ي �سوف ال �ط��اق��ة وال �ب �ي �ئ��ة وامل �ع �ل��وم��ات والتقنية
يحقق �إيرادات ت�صل اىل  220مليار درهم الذكية واالت�صاالت يف حني من املتوقع ان

ي�صل عدد ال��زوار اىل  25مليون �شخ�ص
حتي نهاية مار�س . 2022
وق � ��ال رئ �ي ����س حت ��ري ��ر م ��وق ��ع " هوتيل
اندري�ست دوت كوم hotelandrest.
 comاالخ�ب��اري بعد م�شاهدتي لهذا
املعر�ض الدويل الهام على ار�ض االمارات
م�ق��ارن��ة مب��ا �شاهدته يف م�ع��ار���ض اك�سبو
التي كان يل �شرف العمل واحل�ضور فيها
مع الفريق الإعالمي احلكومي لالمارات
يف ك ��ل م ��ن ك ��وري ��ا اجل �ن��وب �ي��ة وال�صني
وا�سبانيا و�إيطاليا والربتغال و�أملانيا �أقول
ب�صراحة ان االمارات تفوقت على كل من
�سبقها يف ا�ست�ضافة معار�ض اك�سبو.
ويف اخلتام و�صف �إك�سبو  2020دبي بانه
م��ن �أك�ب�ر امل�ع��ار���ض على م�ستوى العامل،
مل��ا ي��وف��ره م��ن ف��ر��ص��ة للمجتمع العاملي
لإيجاد حلول مبتكرة ،وحتقيق اال�ستدامة
والتنقل والنمو االقت�صادي ،وير�سم فرتة
مقبلة من تاريخ احل�ضارة الإن�سانية .
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على م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي

عمر العبدالالت ..ح�ضور عربي عاملي غري م�سبوق مع جمموعة كبرية من �أغانيه العاطفية القدمية واجلديدة
•• دبي – الفجر

�شهد م�سرح اليوبيل يف "�إك�سبو  2020دبي"
ليلة فنية غنائية ناجحة يف كل املقايي�س،
�أح�ي��اه��ا النجم ال�ع��رب��ي عمر العبدالالت،
و�سط ح�ضور جماهريي كبري تدفق مبكراً
حل�ضور احلفل� ،إ�ستقبلوه بالهتاف وموجات
حارة من الت�صفيق فور �صعوده �إىل خ�شبة
امل���س��رح ،ليتنقل ب�ين جم�م��وع��ة ك�ب�يرة من
�أغانيه العاطفية القدمية واجل��دي��دة التي
حققت انت�شاراً حملياً وعربياً ،والتي �أ�شعل
بها جوانب امل�سرح ،مما �أثرى احلفل و�أ�شعل
احل�م��ا���س ،و��س��ط ت��ردي��د اجل�م�ه��ور لكلمات

�أغنياته لينرث الفرح يف كافة �أرجاء املكان.
وعك�س احلفل �شعبية وجنومية العبدالالت
ال� ��ذي ق � �دّم �إح � ��دى �أق � ��وي ح �ف�لات��ه و�سط
ح�ضور جماهريي غري م�سبوق ب�أجواء من
ال �ف��رح وال�ب�ه�ج��ة لي�سطر "�صوت الأردن"
جناحاً جديداً ي�ضاف اىل �سل�سلة النجاحات
املتعددة التي حققها خ�لال م�شواره الفني
ال �ط��وي��ل .وك� ��ان ال �ع �ب��دال�ل�ات ق��د ا�سته ّل
�أم���س�ي�ت��ه ب�ت�ح�ي��ة خ��ا��ص��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة ،معبرّاً عن �سعادته الكبرية
ل��وق��وف��ه ع�ل��ى م���س��رح ال�ي��وب�ي��ل يف "�إك�سبو
 2020دبي" الذي ي�شهده العامل من �أر�ض
الإم ��ارات .العبدالالت وك��ا���س ال�ع��رب ومن

جهة �أخ ��رى ،انتهى عمر ال�ع�ب��دال�لات من
ت�صوير �أغنية خا�صة ببطولة ك�أ�س العرب
يف دول ��ة ق�ط��ر م��ن �إخ � ��راج ��س�ع�ي��د امل� ��اروق،
وي�شارك �صوت الأردن يف ت�صوير الأغنية
ع ��دد م��ن جن ��وم ال �ف��ن يف ال��وط��ن العربي
و�سيتم طرحها بالتزامن مع بداية البطولة
وامل �ق��ام��ة يف ق �ط��ر ن �ه��اي��ة ال �� �ش �ه��ر احل ��ايل
ن��وف �م�ب�ر .ك �م��ا � �س �ي �غ��ادر ال �ع �ب��دال�ل�ات �إىل
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،نهاية ال�شهر
احل ��ايل ن��وف�م�بر ،لإح �ي��اء جم�م��وع��ة كبرية
من احلفالت يف عدد من الواليات ،وي�شاركه
يف هذه احلفالت الفنان الفل�سطيني حممد
ع�ساف بتنظيم من �شركة بيرتا �إيفنت.

•• دبي -الفجر

�شرطة دبي و�إك�سبو  2020دبي يكتبان خامتة �سعيدة لق�صة طفل هندي �أ�ضاع جواز �سفره بعد ختمه  100مرة
•• دبي -الفجر

متكن �إك�سبو  2020دبي بف�ضل اجلهود
امل�شرتكة بينه وبني �شرطة دبي ،من �إعادة
ال�ضحكة �إىل وجه طفل هندي �صغري يف
اخلام�سة من عمره ،بعد �أن غمره احلزن
ب�سبب �ضياع ج��واز �سفر �إك�سبو اخلا�ص
به ،من بعد متكنه من ختمه  100مرة،
ب ��أخ �ت��ام �أج �ن �ح��ة ال� ��دول ال �ت��ي مت�ك��ن من
زي��ارت �ه��ا خ�ل�ال  8زي� ��ارت ،ق��ام ب�ه��ا ملوقع
احل��دث ال��دويل مع والدته� ،شعر خاللها
باملتعة والإثارة وهو يتجول بني دول العامل
حامال جواز �سفره بكل فخر واعتداد.
فما هي ق�صة جواز ال�سفر ال�ضائع؟ وكيف
متت ا�ستعادته ،وا�ستعادة ب�سمات الرحالة
ال�صغري ابن اخلام�سة ووالدته معه؟ هذا
ما �سنعرفه فيما يلي:
ح���س��ن ع�ل��ي ع �ب��ا���س ،ه��و ��ص�ب��ي ه �ن��دي يف
اخلام�سة م��ن ع�م��ره ،زار �إك�سبو 2020
دبي مع والدته ثمان مرات ،كانا يق�ضيان
خ�ل�ال ك ��ل م�ن�ه��ا م ��ا ب�ي�ن � �س��ت �إىل �سبع
� �س��اع��ات ،وه��و م��ا مكنه م��ن زي ��ارة 100
ج�ن��اح م��ن �أج�ن�ح��ة دول ال �ع��امل املختلفة،
خ��امت �اً ج ��واز ��س�ف��ره بجميع �أخ �ت��ام هذه
ال � ��دول ،ل�ك�ن��ه ول �� �س��وء احل ��ظ ف�ق��د جواز
��س�ف��ره ق�ب��ل ب�ضعة �أي� ��ام ،وه��و م��ا ت�سبب
ب�إ�صابته باحلزن ال�شديد.
ت�ق��ول وال ��دة ح�سن ،ال�سيدة ف��ري��دة علي
عبا�س ،املقيمة مع عائلتها يف الدولة منذ
� 17سنة" ،منذ بداية �إك�سبو  2020دبي،
يف �أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ،ون�ح��ن ن��زور املعر�ض

با�ستمرار ،حيث قمنا بزيارته حوايل ثماين
م��رات حتى الآن ،وب�ع��د ال��زي��ارة الأخرية
فقد ح�سن ج��واز �سفر �إك�سبو اخلا�ص به
والذي كان يعتز كثريا بحمله".
و�أ�ضافت" :مل تكن زيارتنا لإك�سبو فقط
لأج��ل الزيارة وختم اجل��واز ،بل كانت كل
زي��ارة منها حتمل �أه��داف��ا تعليمية ،حيث
�أ��ش��رح خاللها حل�سن املعلومات اخلا�صة
بكل جناح وم��ا يت�ضمنه م��ن معرو�ضات،
وخا�ص ًة الأجنحة التي تركز على تعليم
الأطفال وتت�ضمن �أن�شطة خا�صة بهم".
و�أك �م �ل��ت" :كان ح���س��ن ي���ش�ع��ر بال�سعادة
واالن��ده��ا���ش �أم��ام ك��ل م��ا تقع عليه عيناه
خ �ل�ال زي ��ارت� �ن ��ا ،م ��ن امل� �ب ��اين واحل ��دائ ��ق
امل �ن��وع��ة وامل �ت �ن��زه��ات والأل� �ع ��اب ،وغريها
من و�سائل الرتفيه التي يوفرها �إك�سبو
 2020لزواره من ال�صغار والكبار ،وهو

ما دفعه للإحلاح علي �صباح �أيام اجلمعة
وال�سبت على مدار الفرتة املا�ضية لزيارة
�إك�سبو ".2020
وتابعت" :كان ح�سن ي�شعر ب�سعادة بالغة
وبالفخر لتمكنه من زيارة �أكرث من 100
جناح لدول العامل املختلفة ،وو�ضع �أختام
ت�ل��ك الأج �ن �ح��ة ع�ل��ى ج ��واز ��س�ف��ره ،الذي
ك��ان دائ ��م االح �ت �ف��اظ ب��ه واالط �ل�اع عليه
بني احلني والآخ��ر ،ومن ثم يبد�أ بتوجيه
الأ��س�ئ�ل��ة يل ح��ول الأج�ن�ح��ة ال�ت��ي زاره ��ا،
ل�ي��دور بيننا نقا�ش مفيد ي�ه��دف لتنمية
�إمكانياته التعليمية ولأتعرف من خالله
على املعلومات التي احتفظ بها يف ذاكرته
عن الأجنحة التي زرناها ،ويف كل مرة كان
يجيبني بحما�س عن �أي �س�ؤال �أوجهه له،
وي�ع�بر يف ال��وق��ت نف�سه ع��ن �إع�ج��اب��ه مبا
ر�آه".

لكن ال��ري��اح ج��اءت مب��ا ال ي�شتهي ح�سن،
حيث فقد ج��وازه خ�لال زي��ارت��ه الأخرية
مل��وق��ع �إك�سبو  ،2020وه��و الأم ��ر الذي
�شعر معه الطفل ال�صغري ب��احل��زن ،فقام
مع والدته بالعودة لأكرث من  60مكانا
من الأماكن التي كانوا قد زاروه��ا خالل
هذا اليوم لكن دون جدوى.
ت�ق��ول ف��ري��دة" :لدي ي�ق�ين ك��ام��ل ب ��أن ال
�شيء ي�ضيع يف دبي ،حيث قر�أت الكثري من
الق�ص�ص عن �أنا�س �أ�ضاعوا �أموال و�أ�شياء
ثمينة يف دب��ي لكن ال�شرطة متكنت من
ردها خالل �ساعات �أو �أيام ،وهو ما حفزين
على التوجه ملركز ال�شرطة وتقدمي بالغ
بفقدان جواز �سفر �إك�سبو".
ورغ��م ثقتها يف �أن ال�شرطة �ست�ساعدها
على �إيجاد اجل��واز ال�ضائع� ،إال �أنها �أبدت
ده�شتها و�إعجابها ال�شديدان باال�ستجابة
ال�سريعة التي �أب��دت�ه��ا �شرطة دب��ي ،التي
�سارعت للتوا�صل مع �إدارة �إك�سبو ،ليتوىل
الفريقان توفري جواز �سفر جديد حل�سن
يحمل �أختام  70جناحا ،ف�ضال عن منح
الرحالة ال�صغري تذكرة دخ��ول مو�سمية
للحدث ال ��دويل لكي يتمكن م��ن زيارته
قدر ما ي�شاء وحت�صيل الأختام التي يرغب
بها.
تقول وال��دة ح�سن" :ال ي�سعني �أن �أ�صف
ال�ف��رح��ة ال���ش��دي��دة ال�ت��ي �شعر ب�ه��ا ح�سن
فور تلقينا ملكاملة هاتفية من �إدارة �إك�سبو
لإخ� �ب ��ارن ��ا ب� � ��أن ج� � ��وازه ج ��اه ��ز وميكننا
احل�ضور ال�ستالمه ،ومنذ تلك اللحظة
مل يتوقف عن الت�سا�ؤل عن موعد ذهابنا

لإك�سبو لإح�ضار اجلواز ،ويف املوعد املحدد
ذهبنا لنجد يف ا�ستقبالنا فريقا من �إدارة
�إك�سبو الذين رحبوا بنا ،ومنحونا اجلواز
اجلديد وتذكرة دخول مو�سمية �ستمكننا
من زيارة املزيد من الأجنحة الرائعة التي
يحت�ضنها �إك�سبو  2020دبي".
وت��اب�ع��ت" :ال �أع�ل��م كيف ميكنني تقدمي
ال�شكر لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة،
و�إم� � � ��ارة دب� ��ي حت ��دي ��دا ع �ل��ى اهتمامهم
ورع��اي�ت�ه��م جلميع م��ن يعي�ش ع�ل��ى هذه
الأر�� ��ض ال�ط�ي�ب��ة ،وب���ص��راح��ة ب��ذل فريق
�إك�سبو جهدا كبريا لتعوي�ض ح�سن عن
جوازه ال�ضائع� ،إذ تربع �أحد �أع�ضاء الفريق
باتباع نف�س امل�سار الذي اتخذته �سابقا مع
ح�سن على الدول ،ليقوم بتجميع �أختامها
جم��ددا على اجل ��واز اجل��دي��د وه��و الأمر
الذي فاق كل توقعاتي"
و�أ�ضافت" :دولة الإمارات هي بالفعل �أر�ض
الت�سامح واملحبة لذلك يق�صدها العامل
كله ،نقيم يف الإم��ارات منذ �سنوات طويلة
ومل ن��ر �إال الأ� �ش �ي��اء اجل�م�ي�ل��ة واملعاملة
املمتازة التي ال تفرق بني مواطن ومقيم،
م�شري ًة �إىل �أن زيارتهم لإك�سبو ،2020
�ست�ستمر �إىل �أن ي�ستكملوا و��ض��ع �أختام
�أجنحة الـ  192دولة امل�شاركة يف املعر�ض
على جواز ال�سفر".
�أما ح�سن فعرب بلغته الطفولية الربيئة،
وب�صوت ي�شع فرحة عن �سعادته باحل�صول
على ج��واز ال�سفر اجل��دي��د ،ودع ��ا جميع
الأطفال لزيارة �إك�سبو  2020دبي ،وختم
جوزاتهم ب�أختام جميع الدول امل�شاركة.

�إك�سبو  2020دبي والأجنحة امل�شاركة يهنئون دولة الإمارات العربية املتحدة على اختيارها ال�ست�ضافة م�ؤمتر COP28
•• دبي -الفجر

هن�أ �إك�سبو  2020دبي ،والعديد من الأجنحة امل�شاركة
ف�ي��ه ،دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى اختيارها
ال�ست�ضافة م�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإط ��اري ��ة ب �� �ش ��أن ت�غ�ير امل �ن��اخ يف  ،2023امل �ع ��روف بـ
( ،)COP28وه��و ال�ق��رار ال��ذي مت ات�خ��اذه م��ن قبل
الأمانة العامة التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ يف غال�سكو  11نوفمرب� .ست�ست�ضيف دولة
الإمارات الدورة الـ 28من هذا امل�ؤمتر ،الذي يعد �أكرب
م��ؤمت��ر عاملي ل��ر�ؤ��س��اء ال��دول واحل�ك��وم��ات ب�ش�أن املناخ
والق�ضايا البيئية ،يف ال�ساد�س م��ن نوفمرب .2023
وب�ه��ذه املنا�سبة التي ت��ؤك��د على املكانة العاملية لدولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وج��ه �إك�سبو  2020دبي
وبع�ض الأجنحة امل�شاركة فيه ،التحية لدولة الإمارات
وقيادتها على هذا الإجناز الكبري ،وفقا ملا يلي:
ق ��ال �أح �م��د اخل �ط �ي��ب ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للتطوير
والت�سليم ال�ع�ق��اري يف �إك�سبو  2020دب��ي" :توا�صل
ال�ب���ش��ري��ة م��واج �ه��ة جم�م��وع��ة وف �ي�رة م��ن التحديات
احليوية املتعلقة باال�ستدامة والبيئة ،مبا يف ذلك تغري
املناخ ،وفقدان املوائل ،والتلوث البال�ستيكي ،ومع �أخذ
هذا الأمر بعني االعتبار ،ا�شتدت احلاجة امل ِّلحة لت�سريع
التغري العاملي حلماية عاملنا الطبيعي ،وي�س ّرين �أن دولة
الإمارات العربية املتحدة� ،ست�ست�ضيف م�ؤمتر الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري املناخ
( )COP28يف .2023
تكرميا لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،لو�ضع �أمتنا كمحور للتنمية امل�ستدامة
واالقت�صاد الأخ�ضر ،قمنا مبراعاة مبادئ اال�ستدامة

يف جميع �أنحاء موقع �إك�سبو  2020دبي ،مبا يف ذلك
بنيتنا التحتية املادية ،وت�صميمات الأجنحة ،وعمليات
الفعاليات� ،إ�ضافة �إىل ب��رام��ج فعالياتنا �أث�ن��اء احلدث
ال��دويل .بعد ختام فعاليات �إك�سبو يف مار�س ،2022
�ست�صبح م��دي�ن��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ،د� �س�ترك��ت  ،2020التي
تتمحور حول الإن�سان ،الإرث املادي ملوقع �إك�سبو ،2020
ملوا�صلة جت�سيد الروح التي نت�شاركها مع الدورة الـ28
من م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ ( ،)COP28لتوا�صل العقول و�صنع
م�ستقبل �أف�ضل .ومع دعم م�شاركينا الدوليني يف �إك�سبو
 ،2020نتطلع �إىل روح ال�ت�ع��اون يف ()COP28
حيث تتوحد الأط��راف املعنية من جميع �أنحاء العامل
للم�ساعدة يف حماية كوكبنا الآن ويف امل�ستقبل".
اململكة املتحدة":من دول��ة م�ضيفة �إىل دول��ة م�ضيفة،
تر�سل اململكة املتحدة تهانيها �إىل دولة الإمارات العربية
املتحدة .من الرائع جدا ر�ؤية �أن دولة الإمارات �ستكون
امل���س�ت���ض�ي��ف امل���س�ت�ق�ب�ل��ي مل ��ؤمت��ر ( ،)COP28بعد
جناح ال��دورة الـ 26التي عُقدت يف اململكة املتحدة هذا
ال�شهر ،ونتطلع �إىل ا�ستمرار التعاون اليجاد حلول لهذا
التحدي العاملي".
فنلندا :وق ��ال �سيفريي ك�ي�ن��اال ،امل�ف� َّو���ض ال�ع��ام جلناح
ف�ن�ل�ن��دا" :تهانينا ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
والفريق الذي وقف خلف ملف اال�ست�ضافة ،هذا القرار
هو �شهادة على تفاين دولة الإمارات امل�ستمر يف مكافحة
تغري املناخ على ال�صعيد العاملي ،وم�سريتها نحو حتقيق
ن�سبة �صفر من االنبعاثات الكربونية ،وانتقالها نحو
االقت�صاد الدائري".
م��ال��دي��ف:وق��ال ي��و��س��ف ر� �ض��ا ،امل �ف � َّو���ض ال �ع��ام جلناح
امل��ال��دي��ف" :بالنيابة ع��ن جناح امل��ال��دي��ف� ،أو ّد �أن �أهنئ
دولة الإمارات العربية املتحدة على اختيارها ال�ست�ضافة

اللغة لي�ست عائقا يف ليلة
«لويزا فينك» بجناح الربازيل

ال ��دورة الـ 28م��ن م��ؤمت��ر الأط ��راف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري امل�ن��اخ ( )COP28يف
نوفمرب  .2023و�سيكون هذا موا�صلة للمثال الرائع
ل�ل�ت�ع��اون وال �ق �ي��ادة ال ��ذي جت �� �س��ده دول ��ة الإم� � ��ارات يف
ا�ست�ضافة �إك�سبو ال��دويل ،واملوجه هذه امل��رة نحو جهد
ع��امل��ي ملكافحة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وح�م��اي��ة البيئة ل�صنع
م�ستقبل م�ستدام".
نيوزيلندا:وقال ممثل ع��ن جناح نيوزيلندا يف �إك�سبو
 2020دبي" :نهنئ دولة الإمارات العربية املتحدة على
اختيارها البلد امل�ضيف مل�ؤمتر ( .)COP28وتتطلع
نيوزيلندا ال�ستمرار ال�ت�ع��اون يف معاجلة �أزم ��ة املناخ،
وموا�صلة االه�ت�م��ام بكوكب الأر� ��ض و�سكانه للحفاظ
عليه للأجيال القادمة".
النم�سا:وقال ممثل جناح النم�سا" :يهنئ جناح النم�سا
يف �إك�سبو  2020دبي ،دولة الإم��ارات العربية املتحدة
على ف��وزه��ا با�ست�ضافة م��ؤمت��ر ( )COP28يف عام
 .2023وت��دل ا�ست�ضافة ه��ذا احل��دث ال��دويل على
مكانة الإمارات الرائدة على ال�ساحة العاملية على جبهات
خمتلفة ،ومن �ش�أنه �أن يقرب البالد خطوة من حتقيق
تعهدها للتخل�ص م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية بحلول
� .2050إك�سبو  2020دبي ،هو مثال رائع على جهود
دولة الإمارات يف الت�صدي لتغري املناخ ،وميكن م�شاهدة
ذل ��ك ب���س�ه��ول��ة ع�ب�ر احل �ل��ول امل �ق��دم��ة يف امل��وق��ع للحد
من ا�ستهالك امل�ي��اه ،وتوليد الطاقة النظيفة ،و�إعادة
التدوير ،وغريها الكثري ،ن�ضم جهودنا �إىل جهود دولة
الإم��ارات لإقامة ن�سخة من �أك�ثر ن�سخ �إك�سبو الدولية
ا�ستدامة على الإطالق".
جمهورية �أيرلندا :وقال ممثل جناح �أيرلندا" :تهانينا
احل��ارة من �أيرلندا �إىل دول��ة الإم ��ارات على اختياركم
ال�ست�ضافة ال��دورة الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف

يف اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري املناخ
( ،)COP28و�إن�ن��ا على يقني م��ن جناحكم يف هذه
اال�ست�ضافة وجدارتكم ال�ستقبال والرتحيب بالزوار من
�شتى �أرجاء العامل".
ماليزيا :وق��ال م���س��ؤول ج�ن��اح ماليزيا ق��ائ�لا" :يهنئ
جناح ماليزيا دولة الإمارات العربية املتحدة ،على فوزها
با�ست�ضافة م�ؤمتر كوب  28الذي �سيقام يف عام 2023
نيابة عن منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي".
التفيا:بينما قالت �إجنا �أوملان ،مديرة جناح التفيا�" :إنه
ملن امللهم املجهود املذهل الذي �شهدناه من ت�سليط دولة
الإم ��ارات ال�ضوء على الت�صدي لأزم��ة امل�ن��اخ وت�صدره
قائمة �أولوياتها ،و�سعداء ب�إقامة �إك�سبو  2020دبي
للمبادرات و�أ�سابيع املو�ضوعات التي تغطي موا�ضيع
مهمة تتعلق بهذا ال�ش�أن ،حيث يتيح ذلك لقاء النماذج
التي يحتذى بها م��ع ق��ادة ال��ر�أي يف ال�ع��امل ،كما تقدم
�أفكارا وابتكارات ومناق�شات جديدة من �ش�أنها ت�سريع
وت�يرة التحول �إىل م�صادر الطاقة امل�ت�ج��ددة .وتفخر
دول��ة التفيا مب�شاركتها يف ذل��ك ،ونهنئ الإم ��ارات على
ا�ست�ضافتها م�ؤمتر ( )COP28الذي �سيقام يف عام
.2023
جمهورية ناميبيا:وقال توجنا مبوتي ،املفو�ض العام
ل �� �ش ��ؤون ج �ن��اح ن��ام�ي�ب�ي��ا" :تود ج�م�ه��وري��ة ن��ام�ي�ب�ي��ا �أن
تهنئ حكومة ال��دول��ة على ف��وزه��ا با�ست�ضافة م�ؤمتر
( )COP28الذي �سيقام يف عام  ،2023حيث �سي�شهد
ه��ذا التجمع ال ��دويل ال�ضخم ،ت�لاق��ي الأمم ملناق�شة
الق�ضايا املتعلقة بتغري املناخ وطرق احلفاظ على البيئة
ب�شكل عام .ومبا �أن ناميبيا دولة تقدر �أهمية املحافظة
على البيئة ،ت�شارك بلدنا يف تلك النقا�شات التي تهتم
ب�أف�ضل الطرق ملواجهة حتديات املناخ واملحافظة على
البيئة ل�صالح الأجيال القادمة".

�أدّت املطربة الربازيلية لويزا فينك عددا من �أغانيها على �إيقاعات �شائقة،
لتمتع جمهورا ان�سجم مع �أدائها رغم عدم فهم الكلمات التي جاءت باللغة
الربتغالية� ،ضمن حفل خا�ص بجناح الربازيل يف �إك�سبو  2020دبي.
ومل ت�شكل اللغة عائقا �أم��ام جمهور من خمتلف اجلن�سيات داخل اجلناح
املميز ال��واق��ع مبنطقة اال�ستدامة ،فغ ّنت فينك لتمتع اجلمهور ،بينما
عر�ضت ال�شا�شات العمالقة داخل اجلناح لقطات للتنوع العرقي والثقايف
الذي حتفل فيه كربى بلد �أمريكا اجلنوبية م�ساحة.
وقالت "فينك" ،القادمة من �ساو باولو� ،إن املو�سيقى لغة عاملية ،والأهم
هو ا�ستمتاع احل�ضور بالأنغام والإيقاعات الالتينية الغنية التي قدمتها
على امل�سرح ال�صغري املقام �أمام منوذج لغابات الأمازون ،كربى غابات العامل
و�أكرثها �أهمية للتنوع البيئي.

�أ�سبوع الت�سامح والتعاي�ش يف �إك�سبو  2020دبي
يعمل من �أجل تعزيز التعاي�ش يف املجتمعات

•• دبي– الفجر

التحدث مع جميع مكونات املجتمع ،رجاال ون�ساء ،على اختالف معتقداتهم
وخلفياتهم الثقافية ،و�إيجاد فر�ص لأ�صحاب الهمم واملجتمعات امله ّم�شة،
كلها �أمور تدخل يف �صلب �أهداف �أ�سبوع الت�سامح والتعاي�ش الذي ينظمه
�إك�سبو  2020دبي �سعيا لبناء جمتمع للجميع.
ُي �ق��ام الأ� �س �ب��وع م��ن � 14إىل  20ن��وف�م�بر ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة الت�سامح
والتعاي�ش يف دول��ة الإم ��ارات؛ و�سيف�ضي �إىل حمادثات عن كيفية تعزيز
التعاي�ش يف امل�ساحات االجتماعية ،والبيئات املادية ،و�أ�ساليب �سرد الق�ص�ص،
بهدف �إثراء التعدد الثقايف وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش،
املف َّو�ض العام لإك�سبو  2020دبي�" :إن فهم خمتلف احل�ضارات والثقافات
واحرتامها �أ�سا�سي لبناء جمتمع �سلمي ومزدهر .عرب ا�ست�ضافة �أ�سبوع
الت�سامح والتعاي�ش ،وهو جزء من املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش
يف دول��ة الإم ��ارات� ،سيجمع �إك�سبو  2020دب��ي  192دول��ة ،لل�سعي �إىل
تعزيز مبادئ الت�سامح والتعاي�ش والأخوة والأمل والعمل امل�شرتك يف دولة
الإمارات وجميع �أنحاء العامل ،من �أجل ر�سم مالمح غد �أف�ضل للب�شرية
كلها" .ينطلق �أ��س�ب��وع الت�سامح وال�ت�ع��اي����ش يف  14ن��وف�م�بر ،وت�ستهله
جل�سة "الت�صميم للجميع" ،التي ت�ستك�شف كيف ميكننا بناء �أماكن عمل
وجمتمعات قائمة على التعاي�ش ،تلبي احتياجات اجلميع وجت�سد جتاربهم،
مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �أ�صحاب الهمم.
وبالتزامن مع اليوم الدويل للت�سامح لليون�سكو يف  16نوفمرب� ،سي�ست�ضيف
�إك�سبو  2020جمموعة من الفعاليات املهمة ،ت�شمل منتدى �شبابيا يلقي
ال�ضوء على ال�ق��درات الإب��داع�ي��ة وامل��رن��ة لل�شباب من خمتلف اجلن�سيات
واخللفيات ،و�إطالق التحالف العاملي للت�سامح ،وهو مبادرة �إماراتية جلعل
الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي جزءا ال يتجز�أ من حياتنا.
و�سيك�شف م�ع��ايل ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ،وزي ��ر الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش ،امل�ف� َّو���ض ال�ع��ام لإك�سبو  2020دب��ي ع��ن التحالف ال�ساعة
� 11:16صباحا بتوقيت دولة الإمارات ،يف فعالية مغلقة ُتقام يف جناح
�إيطاليا .و�س ُيبث الإع�لان �أي�ضا مبا�شرة �ضمن فعاليات منتدى الت�سامح
والتعاي�ش للأعمال ،الذي ي َّ
ُنظم باال�شرتاك مع �إ�ستونيا ،ويُقام يف مركز
دبي للمعار�ض .و�سريكز املنتدى على التنوع والتعاي�ش يف مكان العمل،
وكيف ميكن لل�شمول الرقمي �إزالة العوائق وم�ساعدة الأعمال على حتقيق
منو م�ستدام.
ويف اليوم نف�سه� ،سي�ست�ضيف جناح �إيطاليا �أي�ضا قمة الأديان ،التي �سيناق�ش
التع�صب
فيها قادة دينيون من جميع املعتقدات و�أنحاء العامل التغلب على
ّ
واحلد من ت�أثريات التط ّرف .ومن املتحدثني معايل مارينا �سرييني ،نائب
وزير اخلارجية الإيطايل ،وف�ضيلة الدكتور حممد الدويني ،وكيل الأزهر
ال�شريف ،ونيافة الكاردينال ماتيو ماريا تزوبي ،رئي�س �أ�ساقفة بولونيا،
وميغيل �أنخيل موراتينو�س ،املمثل ال�سامي لتحالف احل�ضارات التابع
للأمم املتحدة.
طيلة الأ�سبوع� ،ستقدم م�شروعات اجتماعية من برنامج مِ نح االبتكار امل�ؤثر
من �إك�سبو الي��ف �أفكارها املُبتكرة لإن�شاء جمتمعات �أك�ثر �شموال ،بداية
من �صقل مهارات املهاجرين والالجئني و�إدماجهم ،مرورا بتوفري �أدوات
رقمية ت�ساعد على رب��ط النا�س و�إدم��اج�ه��م ،وو��ص��وال �إىل ك�سر احلواجز
والتوظيف .تنعقد �سل�سلة �إك�سبو اليف امل�ؤثرة يف الفرتة من � 15إىل 19
نوفمرب يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صرا يف جناح "مبدعون يف اخلري" ،وهو
فر�صة لال�ستماع �إىل احلا�صلني على املنح من الربنامج ،مثل بيت�شا �إيت�س،
وهي �شركة للأطعمة امل�ستدامة يف ماليزيا ُت��د ّرب الطهاة من الالجئني،
وال�شركة النا�شئة الدمناركية بي ماي �آيز ،وهي تطبيق يربط املكفوفني
و�ضعاف الب�صر باملتطوعني املب�صرين.
يف هذه الأثناء ،تتناول �سل�سلة املجل�س العاملي املو�ضوع من جمموعة من
وجهات النظر ،بداية من بحث ال��دور ال��ذي ي�ؤديه الفن يف تعزيز رعاية
النا�س وك��وك��ب الأر� ��ض ،وذل��ك يف فعالية "الفن م��ن �أج��ل اخلري" التي
ُتعقد يوم  14نوفمرب ،و�صوال �إىل احلاجة �إىل التقدم التقني الأخالقي
واملتمحور ح��ول الإن�سان يف فعالية "العقل الرقمي ،الأخ�لاق الرقمية"
يوم  18نوفمرب .ويركز املجل�س العاملي للمر�أة املُنعقد يف جناح املر�أة يوم
 17نوفمرب على امل�ساواة بني اجلن�سني ،و�سي�ستك�شف كيف �أ�س�ست دولة
الإمارات العربية املتحدة وزارة الت�سامح والتعاي�ش لت�شجيع ح�صول املر�أة
على �أهمية �أكرب يف �أماكن العمل ،وكيف يرتبط ذلك ب�شكل خا�ص ب�أوقات
التعايف يف مرحلة ما بعد اجلائحة.
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العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003047مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001327جتاري (جزئي)

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2631/2021/11مدين جزئي

�إىل  :املحكوم عليه  /حممد م�صطفى غالم م�صطفى  -العنوان 9235549 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/10/4قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /م�صرف ال�شارقة اال�سالمي بالتايل :
ن�ص احلكم  -:قررت املحكمة  :الزام املدعي عليها بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره
(ثالثة وثمانني الفا ومائتني وثالثة و�ستني درهما وثالثة و�سبعني فل�سا) والزامه
بفائدة قدرها � 1%شهريا اعتبارا من تاريخ  2017/11/1وحتى ال�سداد التام على
اال تزيد على ا�صل املبلغ املق�ضى به  ،مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل
املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املنظورة يف  :دائرة �إدارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة احلكم بالزام املدعي عليها ان تدفع للمدعية مبلغ ( )173,345.28درهم (مائة وثالثة
و�سبعون الفا وثالثمائة وخم�سة واربعون درهما وثمانية و�سبعون فل�سا) درهم مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .ثالثا  :الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .املدعى  :نقليات بيات
العامة � -ش ذ م م عنوانه  :العنوان � /إمارة دبي  -ديرة � - -شارع املكتوم  -بناية رقة البطني بالزا  -نف�س بناية مطعم
�صدف االيراين  705وميثله  :را�شد �سيف �سعيد �سيف الزيادي املطلوب �إعالنه  :ال�سحاب للنقل الربي العام (�ش ذ م
م) � -صفته  :مدعى عليه مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املطالبة احلكم بالزام املدعي
عليها ان تدفع للمدعية مبلغ ( )173,345.28درهم (مائة وثالثة و�سبعون الفا وثالثمائة وخم�سة واربعون درهما
وثمانية و�سبعون فل�سا) درهم مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .ثالثا  :الزام املدعي
عليها الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/16ال�ساعة 9.00
�صباحا يف مكتب �إدارة الدعوى 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.
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انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()9127/2021

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9163

�إىل املدعي عليه  :حميد فهد �سامل اخلر�سي العليلي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة اجلرف  -بناية رقم � - 68148شقة رقم
 - 287رقم مكاين 2158743201
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/21أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان 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  2021/11/3م

مدير اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

رئي�س ال�شعبة

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعالن بالن�شر للح�ضور
الق�ضية رقم ( )2021/3251جتاري جزئي

اجلهة املطلوب اعالنها  :املدعي عليها االوىل ال�سادة /كو�سرتا جروب منطقة حرة
 ذ م م ال�سادة � /أرمادا للمقاوالت (�ش ذ م م) املدعية قامت برفع ت�سجيل دعوى�ضدكم رقم  2021/1394جتاري جزئي حماكم دبي ومت تكليف اخلبرية
املهند�سة مي توفيق ح�سن لدرا�سة امللف وعليه يرجى تقدمي دفاعكم  /م�ستنداتكم
� /أقوالكم او احل�ضور امام اخلربة خالل �آجل ينتهي بتاريخ 2021/11/17
وللتوا�صل مع اخلبرية الربيد االلكرتوين ، Al-Tawfeq@live.com
كما �أنه �سيتم عقد جل�سة �سماع بتاريخ  2021/11/16ال�ساعة الثانية من بعد
الظهر واملطلوب ت�أكيد ح�ضوركم لتقدمي �أقوالكم.
و�شكرا
اخلبرية.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()9126/2021
املنذرة /م�شاريع قرقا�ش (�ش.ذ.م.م)  -رخ�صة جتارية رقم 207712
املنذراليه  /راوول باندورباندوراجن غورباد ياندوراجن �شامر او  -هندي  -اجلن�سية
لذلك  ،تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذراليه لإنذاره بالآتي:
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره = 40,070 /درهم التي متثل جزء من قيمة بدل الإيجار
عن الفرتة الإيجارية من تاريخ  25/08/2020وحتى ت�سليم مفتاح امل�أجور بتاريخ
 01/06/2021وذلك خالل خم�سة �إيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار ،و�إال
�سوف نلج�أ �إىل اتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة
ببدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور و�سداد املرت�صدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�صاريف.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،

املنذر  /طار�ش قنون �سعيد حمد الفال�سي  ( -اماراتي اجلن�سية )
املنذراليها /خولة خليفة املا�س حمد الظاهري  -اجلن�سية االمارات
لذلك ،
ف�أن املنذر ينذر املنذر اليها بهذا االنذار للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا ويطالب املنذر اليها
ويكلفهـا بالـوفـاء ب�سـرعـة �سـداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره  30,000درهـم ((ثالثون الف
دره��م)) يف موعد خم�سة �أي��ام من تاريخ هذا الإن��ذار والتكليف بالـوفـاء ..و�إال ف�سوف تتخذ املنذرة
جتاه املنذر كافة الإجراءات القانونية املنا�سبة ل�سداد املبلغ املذكور �أعاله وذلك ب�إتخاذ طريق الق�ضـاء
�سبيل لكي ت�ست�أدى حقها مبا يف ذلك �إقامة الدعاوى املو�ضوعية وامل�ستعجلة مبـا فيهـا احلجـوزات على
احل�سابات البنكية والرخ�ص التجارية واملنع من ال�سفر وترقـب الـو�صـول حتى ت�ست�أدى كامـل حـقـوقهـا
مـع املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�ضات عن جميع الأ�ضرار التي حلقت بها جراء االمتناع عـن
�سـداد املبلغ املذكور اعاله.

املنذر  :تي اف كيه انف�ستمنت�س ليميتد
املنذر اليهما 1 :حممد عبد خطيب  -فل�سطيني اجلن�سية  -2اخلطيب خلدمات تنظيف املباين
وعنوانهما � :إمارة دبي – بردبي  -م
منطقة اخلليج التجاري  - ٣٤٦بناية �شويا �سافاير  -الطابق االول
مكتب  - 105مكاين  - ٢٦١٢٤٨٥٧٦٤هاتف - ٠٥٥٨١٨١٣٥٥ / ٠٥٠٤٢٠٥٥٥٤ :بريد �إلكرتويناملو�ضوع
�إنذار عديل ب�سداد مبلغ قدره  120,000درهم "مائة وع�شرون �ألف درهم مقابل القيمة الإيجارية امل�ستحقة على
املنذر اليهما من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام .مبوجب عقد �إيجار حمرر بتاريخ � 2019/8/9إ�ست�أجر
املنذر اليه الأول من املنذرة مكتب على م�ساحة  200,58مرتمربع برقم  ،105ب�إمارة دبي  -بردبي  -منطقة
اخلليج التجاري  -قطعة الأر�ض رقم  - 300رقم ديوا  345226305ملدة ثالث �سنوات مبوجب هذا الإنذار ف�إن
املنذرة تبادر باخطار املنذر �إليهما �ضامنني مت�ضامنني ب�سداد القيمة الإيجارية امل�ستحقة عليهما منذ �شهر مايو
 2020واال�ست�ضطر املنذرة �إىل رفع دعواها باملطالبة عن املبالغ اخلا�صة بالقيمة الإيجارية وذلك خالل خم�سة
�أيام من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام مع الفائدة القانونني%5

�إىل املدعي عليه  :جربيل ملقاوالت تركيب املعدات الكهروميكانيكية
جمهول حمل الإقامة  :عجمان رقم مكاين ( )4536709294ت :
062390041 ، 0552587394
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�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 2021/11/10
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العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9133/2021

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9122/2021
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()9123/2021
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()9124/2021
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الكاتب العدل

الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004001عمايل (جزئي)

مدير اخلدمات الق�ضائية

املنذر � /شركة االمارات ملياه ال�شرب الطبيعية �ش.ذ.م.م
املنذر �إليه� /سوجیث كاروناكاران
ينذركم املنذر مبوجب هذا الإخطار ب�ضرورة القيام ب�سداد املديونية املرت�صدة
ل�صالح املنذرة مببلغ وقدره  3,800,000درهم �إماراتي (فقط ثالث ماليني
وثمامنائة �أل��ف دره�م��ا �إم��ارات�ي�اً ال غ�ير) ،بالإ�ضافة �إىل  %12ف��ائ��دة قانونية
�سنوية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ،وذل��ك يف مدة �أق�صاها خم�سة
�أيام عمل من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار  ،ويف حالة عدم �سداد املبالغ املطالب بها،
ف�إن املنذرة �ست�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهة املنذر �إليه
لإلزامه ب�سداد املبالغ مو�ضوع الإنذار.

املنذرة /عقارات بن �سوقات  -رخ�صة جتارية رقم 230980
املنذر اليه  /حافظ حممد نوید نزير �أحمد  -باك�ستاين  -اجلن�سية
يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وق��دره= 5,335 /دره��م متثل ب��دل الإي�ج��ار عن ف�ترة �شغل املنذر اليه
امل��أج��ور دون عقد من تاريخ  15/07/2021وحتى تاريخ �إخ�لاء امل��أج��ور وت�سليم مفتاحه
للم�ؤجر بتاريخ  14/09/2021وذلك خالل خم�سة ايام تاريخ �إ�ستالمكم هذا الإخطار و�إال
الإخ�لاء وت�سليم العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذل��ك خالل �شهر واح��د من
تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل
امل�أجور دون �سداد والر�سوم و امل�صاريف.
الكاتب العدل

املنذرة /عقارات بن �سوقات  -رخ�صة جتارية رقم 230980
املنذراليه  /كايتانوبونوماين �صامويل بونوماين موثايا هندي  -اجلن�سية
يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وق��دره 71,250 =/درهم قيمة ال�شيكات املرجتعه �أق��رام ()45-43-42
التي متثل بدل الإيجار من  15/08/2017وحتى نهاية العقد يف  14/05/2018بالإ�ضافة
اىل مبلغ وق��دره = 20,302 /دره��م متثل ب��دل الإي�ج��ار عن ف�ترة �شغل املنذر اليه امل��أج��ور دون
عقد من تاريخ  15/05/2018وحتى تاريخ �إخ�لاء امل��أج��ور وت�سليم مفتاحه للم�ؤجر بتاريخ
 31/07/2018وذلك خالل خم�سة ايام تاريخ �إ�ستالمكم هذا الإخطار و�إال الإخ�لاء وت�سليم
العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا
الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد والر�سوم
و امل�صاريف.
الكاتب العدل

املنذرة /عقارات بن �سوقات  -رخ�صة جتارية رقم 230980
املنذر اليا  /اجنانا �شوكال غن�شيام �شوكوال  -هندية اجلن�سية
يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وق��دره 56,800 =/دره��م مف�صله (مبلغ وق��دره 26,800 =/دره��م بدل
الإيجار املرت�صد خالل فرتة �سريان عقد الإيجار والذي ميثل بدل الإيجار للفرتة من /01 /09
 2021وحتى نهاية العقد بتاريخ  + 31/03/2021مبلغ وقدره = 30,000 /درهم متثل
بدل الإيجار عن الفرتة التي �شغلها املنذر اليه للم�أجور بعد نهاية العقد وحتى الإخالء من تاريخ
 01/04/2021وحتى الإخالء الفعلي بتاريخ  30/06/2021وذلك خالل خم�سة ايام تاريخ
�إ�ستالمكم هذا الإخطار و�إال الإخالء وت�سليم العني امل�ؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك
خالل �شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار
عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد والر�سوم و امل�صاريف.
الكاتب العدل
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العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9136

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9149

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/6653

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
()2021/9134

الكاتب العدل

املنذر � :شركة االحتاد للت�أمني ( �ش.م.ع)  -بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر �إليهما � -1 :شركة لينك واى لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م  -2 ،عبا�س عبداحل�سنی حم�سن جواد �ساجوانی
جمهولة حمل االقامة
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء
املخطـرة تـداين املخطـر اليها الأوىل مببلغ  70,046/99درهـم عبـارة عـن اق�ساط ت�أمينيـة م�ستحقه الدفع ،وقد
�ألزمت املخطـر اليها نف�سها ب�سداد تلك املديونية مبوجب ال�شيكات �أرقام (000050 ، 000049 ، 000034
 )000064 ، 000062 ، 000061 ، 000060 ، 000059 ، 000058 ، 000051 ،امل�سحوبة على
م�صـرف الهالل ،واملذيلـة جميعاً بتوقيـع املخطر �إليه الثاين ،وحيث �أنه عند تقدمي ال�شيكات املذكورة ارجتعت دون
�صرف .لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�سرعة املبادرة ب�سداد املديونية املرت�صـدة بـذمتكم وقـدرها  70,046/99درهـم
والفائدة بواقع  %9مـن تـاريخ ا�ستحقاق �آخر �شيك بتاريخ  20/9/2017وحتى متام ال�سداد  ،وذلك خالل
خم�سة �أيام من تاريخه ،ويف حالة الإ�صرار على عدم ال�سداد ف�سوف ت�ضطر املخطرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.

املنذر  :امتياز لال�ست�شارات االدارية  -ب�صفته  :امل�ؤجر
املنذر اليه � :سامل �سعيد احمد حممد الرا�شدي  -ب�صفته  :امل�ست�أجر
(جمهول حمل االقامة)
فـان املنـذرينـذر املنـذر �إليـه بـ�ضـرورة �سـداد مبلـغ  600,000درهـم (�ستمائة الف درهـم فـقـط
الغيـر) ،وذلـك خـالل خم�سـة ايـام مـن تـاريخ تبليـغ املنـذر �إليـه بهـذا الإنـذار قانونيـا ويحمـل
املـنـذر �إليــه كـافـة امل�سـ�ؤولية القانونيـة و�سـوف ي�ضـطـر املنـذر الـي ت�سـجيل دعـوي �أمـر �أداء اللـزام
املنـذر اليـه بال�سـداد واذا تعنـت املنـذر اليـه وعـدم ال�سـداد بـعـد ا�ســتالم هذا االنـذار ملـدة خم�سـة
ايـام مـن تـاريخ �إ�ستالمه �ســوف يـ�ضـطـر املنـذر اليـه التخـاذ االجـــــــراءات القانونيــة مبحـاكم دبـي
وطلـب االخـــالء و�ســداد ماي�ســتجـد مـن مبــالغ مرت�صــده فـي ذمـة املنـذر اليـه ويحمـل املنـذر �إليـه
كـافـة امل�سـ�ؤوليه القانونيـة مـع حتميـل املنذر اليه كافة مايرتتب علي ذلك من ر�سوم وم�صاريف
و اتعاب حماماة.
الكاتب العدل

املخطر � /شركة بوالر للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م
املخطر اليه � /شركة زهياجن كوميونيك�شنز كون�سرت اك�شنز جروب
ليمتد فرع دبي
املو�ضوع
املطالبة ب�سداد قيمة املبلغ املنذر به  138،761,03يخطر املنذر �شركة ب��والر للمقاوالت
الكهرميكانيكية ذم.م وميثلها ال�سيد زك��ري��اء حممد هندي اجلن�سية ب�صفته �شريك ومدير
ال�شركة ان يخطركم كمنذر اليه �شركة زهياجن كوميونيك�شنز كون�سرت ج��روب ليميتيد فرع
دبي �شركة اجنبية رقم الرخ�صة  820002وميثلها ال�سيد اك�سيا نيون ووي �صيني اجلن�سية
وال�سيد حممد عبد اهلل خليفة املرر واملدير املقاول �شي اجنو بان ي�سددوا مبلغ 138,761,03
للمنذر مقابل املبالغ املرفقة بالفواتيري واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ االج��راءات القانونية
�ضدكم مبا فيها ا�ست�صدار امر باالداء وميهلكم بذلك مدة  5ايام لل�سداد.
الكاتب العدل

املنذر  /البنك التجاري الدويل � -ش.م.ع
املنذر �إليه� /سقراط راجح نعيم
يخطر املنذر وينبه على املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد املديونية املرت�صدة بذمته ل�صالح املنذر
مبلغ  312,325,69درهم (ثالثمائة و�إثنى ع�شر �ألفاً وثالثمائة وخم�سة وع�شرون درهماً
وت�سعة و�ستون فل�ساً) بالإ�ضافة �إىل الفائدة االتفاقية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد  ،وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إ�ستالمكم لهذا الإنذار و�إعالمكم مب�ضمونه
ونفاذ مفعوله يف مواجهتكم  ،و�إال ف�إن املنذر �سي�ضطر �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية
الالزمة لنزع ملكية العقار املرهون واملو�ضح بيانه على النحو التايل (�إمارة دبي – بر دبي
 الرب�شاء جنوب الثالثة – مبني لينكولن بارك بي  - Bالطابق ال�ساد�س � -شقة رقم 611– رقم الأر�ض  )135وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ش�أن مع حفظ حقوق
املنذر ب�أية مبالغ ي�ستجد �إ�ستحقاقها.
الكاتب العدل

حكومة دبي
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9110

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9113

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9154

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9137

املنذره � /شركة العبار للزجاج والتجارة ذ م م
املنذر اليها  /احتاد الهند�سة االن�شائية ملقاوالت البناء (�ش ذ م م) يونك
اجلهة املنذرة قد ترتب مل�صلحتها بذمة املنذر اليها جمموعة من املبالغ وحيث ان اجمایل ر�صيد م�ستحقات
املنذرة فيما يتعلق بامل�شروع هو ( )retentionهو مبلغ  8,324,50درهم ثمانية �آالف وثالثمائة و�أربعة
وع�شرون درهما وخم�سون فل�سا وهو مبلغ مازالت زمتكم م�شغولة به وحيث ان املنذرة قد طالبتكم مرارا وتكرارا
ب�سداد الر�صيد املذكور عاليه ولكنكم مل تبادروا حتى هذاا التاريخ ل�سداد املبلغ ومازلتم متخلفني عن �سداد
املبلغ املذكور عاليه على الرغم من انها م�ستحقة الأداء منذ فرتة طويلة وم�صادق عليها ا�صوال من طرفكم
لذلك نوجه لكم هذا الإعالن باالنذار بالوكالة عن اجلهة املنذرة لتكليفكم بالوفاء وطالبني منكم املبادرة فورا
اىل �سداد مبلغ  8,324,50درهم ثمانية �آالف وثالثمائة و�أربعة وع�شرون درهما وخم�سون فل�سا وذلك خالل
مدة خم�سة �أيام واال فاننا �سن�ضطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء ملطابتكم بها مع الفوائد القانونية �إ�ضافة
للعطل وال�ضرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

املنذر  :بنك دبي الإ�سالمي � .ش.م.ع � -ش.م.ع  -الإمارات
املنذر �إليه  :عبدالرحمن حممد عبدالرحمن الأ�شرم الفال�سي – اجلن�سية الإمارات
املو�ضوع :يوجه املنذر هذا الإنذار �إىل املنذر �إليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة
�سداد مبلغ وقدره  3.751.698.82درهم (ثالثة ماليني و�سبعمائة واحد وخم�سني �ألفا
و�ستمائة وثمانية وت�سعني درهما و�إثنني وثمانني فل�سا) املرت�صد يف ذمته نتيجة تخلفه عن
�سداد الأق�ساط امل�ستحقة عليه عن عقد مرابحة مادة الألومنيوم م�ؤرخ  28/3/2015وعقد
�إتفاقية ت�أكيد مرابحة م�ؤرخة  12/9/2018ومو�ضوعها بيع �سلع عن طريق من�صة دبي
لل�سلع املتعددة الإ�سالمية  ،وذلك خالل � 5أيام من تاريخ ن�شر الإنذار ويف حال فوات هذه املدة
دون �سداد مبلغ  3.751.698.82درهم ف�إنه يحق للمنذر اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
�ضدكم �إقت�ضاءا للحق مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى مع �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

املخطرة � :شركة االحتاد للت�أمني ( �ش.م.ع)  -بوكالة املحامي /حممد عبدامللك
املخطر اليها  :باری روبریت بیل  -جمهويل حمل االقامة
املو�ضوع :تكليف بالوفاء
املخطرة تداين املخطر �إليهما مببلغ  34,650 /00دره��م عبارة عن قيمة اق�ساط ت�أمينية امل�ستحقة
مبوجب ال�شيك رقم ( )003751مببلغ  40,000دره��م ا�ستحقاق  4/4/2021م�سحوب على بنك
التجاري واملذيلة بتوقيع املخطر اليه الثاين ،وحيث �أنه عند تقدمي ال�شيك املذكور ارجتع دون �صرف.
لذلك ،
ف�إننـا نخطركم ب�سرعة املبادرة ب�سداد املديونية املرت�صـدة بـذمتكم وقـدرها  34,650,00درهـم والفائدة
بواقع � %9سنوياً من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك  5/4/2021وحتى متام ال�سداد ،وذلك خالل خم�سة
�أي��ام من تاريخه ،ويف حالة الإ�صرار على عدم ال�سداد ف�سوف ت�ضطر املخطرة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9116

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9091

الكاتب العدل

املنذره � /شركة االمارات للغازات ال�صناعية (ذات م�سئولية حمدودة)
املنذر اليهما  -١ /بي ليكويد كرييتيف للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -رخ�صة رقم  CN-2429039ابوظبي
 -2خالد حممد هالل فريح الفري�سي
ب�صفتنا وكالء عن املنذرة و حيث �أن املنذرة �إليهما ا�ستلما من املنذرة ب�ضاعة (غازات) تقدر مببلغ وقدره  30,000درهم مرت�صد
يف ذمه املنذر اليهما حيث حرر �شيك ل�سداد املبلغ �سالف اذكر م�سحوب على بنك امل�شرق وفق التايل حيث ا�ستلمت املدعية ال�شيك
امل�ؤرخ بتاريخ  2021/4/29وامل�سحوب على البنك امل�شرق و املقدر مببلغ  30,000درهم وال�صادر من املنذر اليها االوىل بتوقيع
املنذر اليه الثاين حتت رقم �شيك  00008و عند تقدمي ال�شيك �سالف الذكر فوجئت ال�شركة املنذرة بالإرتداد لكون ح�ساب
ال�شركة املنذر اليها جممد طالبت املنذرة املنذر اليها مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها ولكن دون جدوي
وحيث ان املنذر اليها ممتنعة عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضطر باملنذر
ووفق ن�ص املادة  /٣٣٨/من قانون املعامالت املدنية  :يجب وفاء احلق متى ا�ستويف �شروط ا�ستحقاقه القانونية ف�أن تخلف املدين
وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا �أو تعوي�ضا طبقا للن�صو�ص القانونية
وبناءا عليه �أن املنذرة تنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها وامل�ستحق للمنذرة ب�إجمايل مبلغ وقدره 30,000
درهم وذلك يف موعد اق�صاه /ه /ايام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار واال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملنذرة تنذركم بهذا االنذار للعمل مبا جاء
به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

لإعالناتكم يف

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0028147
�إخطار عديل بالوفاء

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

اخطار قانوين
املخطرة � :شركة البيت الأتوماتيكي ل�صناعة الأ�شغال املعدنية ذ،م،م ميثلها مديرها عادل قا�سم حمد وكيلة عنه
حمدة عبد اهلل �ساحوه عن املحامي د ،عبداهلل بن �ساحوه ال�سويدي رقم ب�صفته وكي ً
ال عن مدير املخطرة عادل قا�سم
حمد مبوجب الوكالة رقم  - SH20200920D46552العنوان املختار :ال�شارقة – امل�صلى – برج ال�ساعة
– مكاتب رقم  – 706،702جوال رقم  0509688888بريد الكرتوين otisahoo@yahoo.com
"
املخطر �ضده /يا�سر حممود حممد �سروار  -اجلن�سية الباك�ستانية
العنوان� /إمارة ال�شارقة  -ال�صجعة ال�صناعية  -خلف م�صنع اال�سمنت  -مقابل �شركة اجلواد �ستيل -مكان العمل
ور�شة يا�سر �سروار ملقاوالت الأملنيوم والزجاج  -جوال 0509416807
املو�ضوع -:املخطرة تداين املخطر �ضده مببلغ وقدره  40000درهم مبوجب ال�شيك رقم  00063امل�سحوب على
بنك يونايتد بنك ليميتد بتاريخ ،2019/11/2
وعند تقدمي ال�شيك للبنك امل�سحوب عليه ارتد لعدم كفاية الر�صيد ،عليه ف�إن املخطرة تخطر املخطر �ضده ب�أن
ي�ؤدي لها مبلغ  40000درهم خالل مدة خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا االخطار ،و�إال �سوف ت�ضطر ا�سفة
التخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة،
وكيلة املخطرة  /حمده عبداهلل بن �ساحوه ال�سويدي

بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
�ضد  /املنذر �إليهم  -1 /كوزمديكال �سلو�شنز (ذ.م.م)
 -2ربيع انطوان احلجي (لبناين اجلن�سية)
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره ( 772,952.29درهم فقط �سبعمائة واثنان و�سبعون �ألفاً
وت�سعمائة واثنان وخم�سون درهما وت�سعة وع�شرون فل�ساً) ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية %12
ف�إن املنذر مبوجب هذا الإنذار يخطر كل من املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد املديونية البالغة (772,952.29
دره��م فقط �سبعمائة واث�ن��ان و�سبعون �ألفا وت�سعمائة و�إث�ن��ان وخم�سون درهما وت�سعة وع�شرون فل�سا)،
بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية  ،%12خالل مده �أق�صاها ( )5خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإنذار ،ويف حال
ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة �أعاله � ،سيبادر املنذر �إىل رفع الأمر للمحكمة املخت�صة
واتخاذ كافة الإج ��راءات القانونية �ضدكم ال�ست�صدار �أم��ر �أداء ،وفقاً للمادتني ( )63،62من الالئحة
التنفيذية لقانون الإجراءات املدنية ،وذلك حفاظاً على كافة حقوق املنذر ،مع املطالبة بالإ�ضافة �إىل ما ذكر
�أعاله بتحميلكم كافة الأتعاب ور�سوم التقا�ضي.
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املنذرة� /سى ار ام للتوزيع ذ.م.م.
املنذر �إليها � /سيتي ووك ريتيل ذ.م.م.
مبوجب الإنذار رقم � 2021/217201إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إنه ومبوجب هذا
الإنذار ف�إن املنذرة تخطر املنذر �إليها برتكها املحل التجاري رقم  B02-00-04بالعقار رقم - B02
منطقة الو�صل � -إمارة دبي ،و�إخال�ؤه وعدم مقدرتها على ا�ستكمال عقد الإيجار نظراً لإخالل املنذر �إليها
بتحويلها للمركز التجاري (� ،)City Walkإىل �سوق �شعبي ،كما امتنعت املنذر �إليها عن معاملة املنذرة
مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة  -مع املحال الأخ��رى بتخفي�ض القيمة الإيجارية للحد املعقول املانع من
ال�ضرر ،الأمر الذي يحق معه للمنذرة التنبيه على املنذر �إليها برتكها للعني منذ تاريخ 01/10/2021
وال مانع لديها من ت�سليم املفتاح للم�سئول لدى املنذر �إليها و�إال �سوف يتم �إيداعه بلجنة الإيجارات عم ً
ال
ب�صحيح القانون .مع �أحقية املنذرة يف مطالبة املنذر �إليها بالتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية التي
حلقت بها جراء �أخطاء املنذر �إليها.
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�أدنوك ت�ست�ضيف الن�سخة ال�سابعة من ملتقى �أبوظبي للر�ؤ�ساء التنفيذيني مب�شاركة �أكرث من  30م�س�ؤوال يف قطاع الطاقة العاملي

امللتقى يوفر من�صة متميزة لإجراء حوار رفيع امل�ستوى بني كبار م�س�ؤويل قطاع الطاقة العاملية
من�صة ح�صرية لكبار م�س�ؤويل قطاع الطاقة تعزز مكانة �أبوظبي مركز ًا ً
عامليا
للحوار حول الطاقة وتربز دورها الريادي يف تبني ون�شر حلول الطاقة الواعدة

•• �أبوظبي-وام:

ي �� �ش��ارك �أك �ث�ر م��ن  30م �� �س ��ؤو ًال يف ق �ط��اع النفط
وال�غ��از والبرتوكيماويات وم�ؤ�س�سات التمويل من
خمتلف دول العامل ،يف الن�سخة ال�سابعة من ملتقى
�أبوظبي للر�ؤ�ساء التنفيذيني ،ال��ذي تنظمه �شركة
ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية “�أدنوك” ،ال�ي��وم وذلك
ملناق�شة جمموعة من املوا�ضيع الرئي�سية امل�ؤثرة يف
م�شهد الطاقة ،والوقوف على �أبرز خمرجات م�ؤمتر
الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ
“كوب  ”26ال��ذي ع ُقد م�ؤخراً يف مدينة غال�سكو
الأ�سكتلندية.
و ُي�ع�ق��د امللتقى ال ��ذي ُي�ن�ظ��م ق�ب��ل ان �ط�لاق معر�ض
وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول “ ”2021بدعوة
من معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة ب �ت��رول �أب � ��و ظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة “ �أدنوك”
وجمموعة �شركاتها».
تر�سيخ
ويعد امللتقى �أحد �أبرز املن�صات التي ت�سهم يف ّ
م�ك��ان��ة �أب��وظ �ب��ي م��رك��زاً ع��امل�ي�اً رائ� ��داً ل�ل�ح��وار حول
العديد م��ن املوا�ضيع املرتبطة بحا�ضر وم�ستقبل
ال�ط��اق��ة وت�ب� ّن��ي احل �ل��ول ال��واع��دة يف ق�ط��اع النفط
والغاز ،خ�صو�صاً �أن��ه ي�أتي بعد الإع�لان عن اختيار
دولة الإمارات ال�ست�ضافة الدورة الثامنة والع�شرين
م��ن م ��ؤمت��ر الأط� � ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ “كوب .»28
وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر“ :يوفر ملتقى �أبوظبي للر�ؤ�ساء التنفيذيني
من�صة م�ت�م�ي��زة لإج� ��راء ح ��وار رف �ي��ع امل���س�ت��وى بني
م�س�ؤويل قطاع الطاقة العاملي ،ومناق�شة خمرجات
م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري
املناخ “كوب  ”26وا�ستك�شاف �آليات للتعاون بهدف
توفري احتياجات العامل من الطاقة ،واال�ستثمار ب�شكل
م�س�ؤول وم�ستدام يف ال��وق��ود منخف�ض االنبعاثات
ال�ك��رب��ون�ي��ة ل�ضمان �أم ��ن ال�ط��اق��ة ال�ع��امل��ي ،وتعزيز
اال�ستقرار االقت�صادي املبني على الطاقة النظيفة

امل�ستدامة” .وقالت فيكي ه��ول��وب ،رئي�سة جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أوك�سيدنتال”:
“ي�أتي انعقاد ال��دورة ال�سابعة من ملتقى �أبوظبي
للر�ؤ�ساء التنفيذيني مبا�شرة بعد ختام م�ؤمتر الأمم
املتحدة للتغري املناخي “كوب  ”26ليوفر من�صة يف
الوقت املنا�سب لتبادل وجهات النظر حول الق�ضايا
الرئي�سية التي ت�ؤثر على قطاع النفط والغاز العاملي
وجهود وم�ساعي القطاع امل�ستمرة لتحقيق الأهداف
املتعلقة بتغري املناخ العاملي �..أنا ممتنة للإدارة العليا
يف �أدن ��وك على ا�ست�ضافتهم ه��ذه الفعالية املهمة،
و�أتطلع �إىل االن�ضمام �إىل زمالئي من ق��ادة قطاع
النفط والغاز العاملي ملناق�شة اال�سرتاتيجيات التي
حتقق ت�ط��ور ال�ق�ط��اع وت�ضمن ا��س�ت�م��راره يف تلبية
احتياجات العامل من الطاقة ب�شكل م�ستدام».
وق��ال برنارد ل��وين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة “بي
بي”“ :يعد �أديبك �أح��د �أه��م و�أب��رز الفعاليات التي
ُتعقد �سنوياً يف قطاع النفط والغاز العاملي و�أنا �أتطلع
للم�شاركة يف ملتقى �أبوظبي للر�ؤ�ساء التنفيذيني
وال��ذي �سيكون مبثابة من�صة مهمة لتبادل وجهات
النظر حول الق�ضايا املهمة التي تواجه قطاع الطاقة
..ي�أتي انعقاد دورة هذا العام من امللتقى يف توقيت
ذي �أهمية كبرية� ،إذ ي�شهد العامل اهتماماً متزايداً
وحواراً م�ستمراً لإيجاد حلول لتغري املناخ ..نحن يف
“بي بي” ن�شارك وجهة نظر معايل الدكتور �سلطان
�أح�م��د اجل��اب��ر و�أدن ��وك ح��ول ال ��دور امل�ه��م لل�شركات
الكبرية يف حتقيق احلياد املناخي ،ونحن نتطلع �إىل
مناق�شة �أف�ضل الطرق لال�ستفادة من فر�ص الأعمال
التي توفرها عملية االنتقال �إىل احلياد الكربوين».
ويقام امللتقى وفق قواعد “ت�شاتام هاو�س” لتعزيز
�شفافية وحيوية النقا�ش و�ستناق�ش اجلل�سات التي
يديرها الدكتور دانيال يرجني ،نائب رئي�س جمل�س
�إدارة “�آي �إت�ش �إ�س ماركت” اخلبري الدويل يف قطاع
النفط وم�ؤلف كتاب “اخلارطة اجلديدة” ،جمموعة
من الق�ضايا املهمة التي تتمحور حول تعزيز مرونة
قطاع النفط وال�غ��از ،والتحوالت يف م�شهد الطاقة
امل�ستقبلي واجل �ه��ود ال�ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ��ش��رك��ات النفط

وال�غ��از للم�ساهمة يف حماية البيئة �إىل جانب عدد
من املوا�ضيع.
وقال الدكتور دانيال يرجني“ :يتيح ملتقى �أبوظبي
للر�ؤ�ساء التنفيذيني فر�صة فريدة ملناق�شة جدول
�أعمال م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي “كوب
 ”26ح��ول حتقيق احل�ي��اد امل�ن��اخ��ي وال��و��ص��ول �إىل
� �ص��ايف ان �ب �ع��اث��ات ��ص�ف��ري��ة �إىل ج��ان��ب ال �ع��دي��د من
الق�ضايا ذات ال�صلة للم�ضي قدماً يف جهود التحول
�إىل اقت�صاد منخف�ض الكربون ..كما ميثل امللتقى
م �ن�براً ل�ع��ر���ض ال� ��ر�ؤى وت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر من
اخل�ب�راء م��ن جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ح��ول اخليارات
الرئي�سية التي توفرها التكنولوجيا احلديثة والتي
ت�سهم يف حتقيق �أهداف جدول االعمال ،وا�ستعرا�ض
التقنيات والأط ��ر الزمنية املتوقعة لتحقيق هذه
الأهداف” .وت�ض ّم قائمة امل�شاركني يف احل��دث �إىل
ج��ان��ب م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجلابر
ك ً
ال من املهند�س �أمني ح�سن النا�صر ،رئي�س �شركة
�أرام� �ك ��و ال���س�ع��ودي��ة وك �ب�ير �إداري �ي �ه��ا التنفيذيني،
وباتريك بوياين ،رئي�س جمل�س الإدارة ،والرئي�س
التنفيذي ل�شركة ت��وت��ال الفرن�سية ،وداري ��ن وودز،
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة
“�إك�سون موبيل” ،وبرنارد لوين الرئي�س التنفيذي
ل�شركة “بريت�ش برتوليوم” ،وكالوديو دي�سكالزي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “�إيني” ،وتاكايوكي
ي��وي��دا ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة “انبك�س” ،وداي هوليانغ ،رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�صينية “�سي �إن
ب��ي �سي” ،وفيكي ه��ول��وب ،رئي�سة جمل�س الإدارة،
والرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أوك�سيدنتال” ،و�ألفرد
��س�ت�يرن ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “�أو �أم يف”،
والدكتور فاجيت �أل�ك�بروف ،رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ل�شركة “لوك �أويل” ،وليو يي
جيانغ ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة “�شينهوا �أويل”
ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ول��وري �ن��زو ��س�ي�م��ون�ي�ل��ي ،رئ�ي����س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة “بيكر هيوز”،
ووانغ دونغني ،رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة الوطنية
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ال�صينية للنفط البحري “�سينوك” ،و�شريكانت
م��اده��اف فيديا ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة النفط
ال �ه �ن��دي��ة ،و� �س �ت �ي��ف ف �ي �م �� �س�تر ،امل ��دي ��ر التنفيذي
ل�شركة تنمية نفط عُمان “بي دي �أو” ،وت�سوتومو
� �س��وج �ي �م��وري ،رئ �ي ����س احت� ��اد ��ص�ن��اع��ة ال� �ب�ت�رول يف
ال �ي��اب��ان ،وه�يرو��ش��ي ك�يراي��ام��ا ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملجموعة كوزمو” ،ودون �سوب كيم ،الرئي�س واملدير
التنفيذي ل�شركة النفط الوطنية الكورية “كنوك”،
ويوجن�سو هو ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة “جي �إ�س
�إنرجي” ،و�سوبها�ش كومار ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ل�شركة النفط والغاز الطبيعية املحدودة
“�أو �إن ج��ي �سي” ،وبرو�سكوفيا ب��ان��اجن��ا ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة النفط الوطنية الأوغ�ن��دي��ة “يو
�إن �أو �سي” ،وتنكو حممد توفيق ،الرئي�س واملدير
التنفيذي ملجموعة “برتونا�س” ،وم��ارك توما�س،
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “نوجا القاب�ضة”،
وج��ون ليند�سي ،الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة
“هيلمريت�ش وباين” ،وف�ي�ل�ب��ي ب��اي��ون ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “�إيكوبيرتول” ،و�شونيت�شي كيتو،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ادمت�سو ،و�ساتو�شي �أونودا،
رئي�س جمل�س �إدارة  ،JERAوروفناج عبد الالييف،
الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة �سوكار ،ومو�شيه
كابلين�سكي ب�ي�ل�ي��غ ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
بازان ،و�أوليفييه لو بيوخ ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�شلمربجري ،والدكتور مارتن برودرمولر ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “با�سف».

بتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي

مزاد ليوا للتمور يقام يومي  17و  20نوفمرب املقبل �أمام املجال�س املجتمعية يف �أبوظبي «امل�شرف  -البطني»
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت��راث � �ي� ��ة ب� ��أب ��وظ� �ب ��ي،
ا�ستعداداتها النطالق مزاد ليوا للتمور
ب ��دورت ��ه ال ��راب �ع ��ة ،ي��وم��ي  17و20
نوفمرب املقبل ،وذلك �ضمن ال�ساحات
اخلارجية للمجال�س املجتمعية التابعة
ملكتب � �ش ��ؤون املجال�س يف دي ��وان ويل
ال�ع�ه��د ب ��أب��وظ �ب��ي يف ك��ل م��ن جمل�س
امل�شرف وجمل�س البطني.

و��س�ت�ن�ظ��م ال�ل�ج�ن��ة ي ��وم الأرب� �ع ��اء 17
ن��وف �م�بر اجل� � ��اري م � � ��زاداً يف جمل�س
امل�شرف ب�أبوظبي ،وي��وم  20نوفمرب
م� ��زاداً يف جمل�س ال�ب�ط�ين ب�أبوظبي،
ح�ي��ث ��س�ت�ق��ام ف�ع��ال�ي��ات��ه ب�ي�ن ال�ساعة
ال �� �س��اد� �س��ة وال� �ع ��ا�� �ش ��رة م� ��� �س ��ا ًء ،وفق
الإج � ��راءات والإر�� �ش ��ادات االحرتازية
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة اجل �م �ي��ع� ،إذا
يتوجب ح�صول امل���ش��ارك�ين البالغني
على جرعتي لقاح كوفيد 19-لدخول
امل ��زاد ،و�إب� ��راز نتيجة �سلبية لفح�ص

م �� �س �ح��ة الأنف /PCR/ال تزيد
م��دت �ه��ا ع��ن � � 96س��اع��ة ع�ب�ر تطبيق
احل�صن ،وااللتزام بالتباعد اجل�سدي.
وي �ف �ت��ح امل � � ��زاد �أب� ��واب� ��ه �أم � � ��ام ال � ��زوار
الراغبني يف اقتناء التمور من �سكان
الدولة وزواره��ا� ،إذ �أن عملية امل�شاركة
يف املزاد مفتوحة �أمام اجلميع..
وي�ت��م ت�سجيل ال��راغ�ب�ين يف املزايدة
مبوقع امل��زاد ف��ور ح�صولهم على رقم
امل�شاركة� ،أم��ا �أ�صحاب م��زارع النخيل
الراغبني يف امل�شاركة في�شرتط عليهم

�أن ت�ك��ون ال�ت�م��ور م��ن الإن �ت��اج املحلي
لدولة الإم��ارات لعام  ،2021و�سيتم
ت �ع �ي�ين ف ��ري �ق �اً م �ن �ظ��م ومتخ�ص�ص
بتفريغ وترتيب التمور.
و�ستقوم جلنة �إدارة املهرجانات بن�شر
ك��اف��ة التفا�صيل املتعلقة ب��امل��زاد عرب
قنوات (تراثنا) على مواقع التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي (ت� ��وي�ت��ر ،ان�ستغرام،
في�سبوك).
ي��ذك��ر �أن م��زاد ل�ي��وا للتمور يف دورته
ال�سابقة �سجل م�شاركات وا�سعة من

ق �ب��ل ُم�ل��اك م � ��زارع ال �ت �م��ور يف دولة
الإمارات وجتار التمور و�أهايل املناطق
التي �شهدت املزاد..
وق ��د ��ش�ه��د �إق ��ام ��ة �أك�ث��ر م ��ن 350
م��زاي��دة يف  6م��واق��ع مت��ت يف ك��ل من
م��دي �ن��ة �أب ��وظ �ب ��ي ،م�ن�ط�ق��ة الظفرة،
منطقة العني ،ومدينة جمريا بدبي،
وبلغ �إجمايل التمور التي دخلت املزاد
وال ��واردة من م��زارع ال��دول��ة نحو 30
طناً من �أجود �أنواع التمور التي تعك�س
قيمة وجودة املنتج الإماراتي.

ال ��وط �ن ��ي .و�أك� � ��د � �س �ع��ادة حم �م��د هالل
املهريي ا�ستعداد غرفة �أبوظبي ملد ج�سور
ال �ت �ع��اون ال �ت �ج��اري بي��ن �إم � ��ارة �أبوظبي
ونوفغورود الرو�سية ،وا�صفاً بيئة �أعمال
�أبوظبي بكونها بيئة حا�ضنة للأعمال،
ومتتلك ك��ل مقومات النمو واالزده ��ار.

م��ن جانبها و�صفت تاتيانا الفرنتييفا
منطقة نوفغورود الرو�سية ب�أنها تتمتع
مبوقع جغرايف متميز بني مو�سكو و�سانت
بطر�سربغ ،ومتتلك و�سائل النقل املتطورة
والبنية التحتية ،وهي مزايا هامة جعلت
منها مركزاً خ�صباً ومنطقة ت�سهل و�صول

م�صدري نوفغورود �إىل الأ�سواق الأجنبية
لل�سلع واخلدمات والتقنيات لي�س فقط
�إىل امل��دن الرو�سية الكربى ،ولكن �أي�ضاً
�إىل دول �أجنبية مثل �إ�ستونيا ،التفيا،
ليتوانيا ،فنلندا ،وبيالرو�سيا .و�أ�شارت
�إىل �أهمية اال�ستفادة من �إمكانيات غرفة

�أب��وظ�ب��ي وت��وط�ي��د جم��االت ال�ت�ع��اون مع
قطاع الأعمال يف �إمارة �أبوظبي ،وت�شجيع
اال�ستثمار وع�ق��د ال���ش��راك��ات ،مب��ا ي�سهم
يف حتقيق امل�صالح امل�شرتكة ،ال�سيما يف
جم��ال ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة املوجهة نحو
الت�صدير.

غرفة �أبوظبي تبحث التعاون مع منطقة نوفغورود الرو�سية

•• ابوظبي  -وام:

بحث �سعادة حممد هالل املهريي مدير
ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي ،مع
ت��ات�ي��ان��ا الف��رن�ت�ي�ي�ف��ا رئ�ي����س م��رك��ز دعم
ال���ص��ادرات يف ن��وف�غ��ورود الرو�سية� ،سبل
تنمية جم ��االت ال�ت�ع��اون و�آف� ��اق تطوير
العالقات وتعزيز التن�سيق بني اجلانبني
فيما يخت�ص بقطاع ال�صادرات ،وتو�سيع
ق ��اع ��دة ال� �ت� �ع ��ارف واك �ت �� �س��اب اخل�ب��رات
وامل�شاركة بني جمتمعي الأعمال يف �إمارة
�أبوظبي ومنطقة نوفغورود التي تقع يف
�شمال غرب االحتاد الرو�سي.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي جمعهما
يف مقر غرفة �أبوظبي بح�ضور ك��ل من
ع �ب��داهلل غ��ري��ر ال�ق�ب�ي���س��ي ن��ائ��ب مدير
ع��ام غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي ،وال��دك�ت��ور �أليك�سي
بو�سيف املدير التنفيذي ملجل�س الأعمال
الرو�سي  -الإم��ارات��ي .وا�ستعر�ض اللقاء
ال �ف��ر���ص امل �ت��اح��ة لإ� � �ش� ��راك ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ل��دى اجلانبني ،يف
�أن�شطة الت�صدير وحتفيز جماالت تعزيز
دور جم��ال الت�صدير يف دع��م االقت�صاد

جمموعة موانئ �أبوظبي حتقق منوا بن�سبة  % 22يف
عائداتها خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من 2021

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت جمموعة موانئ �أبوظبي �أم�س عن النتائج املالية للأ�شهر الت�سعة
الأوىل املنتهية يف � 30سبتمرب  2021حيث �سجلت معدل منو يف العائدات
بلغ  22%مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي لت�صل �إىل 2.791
مليار دره��م -ما يعادل  760مليون دوالر ،يف زي��ادة عن الرقم امل�سجل
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2020والبالغ  2.295مليار درهم
 ما يعادل  625مليون دوالر ،ويعود هذا االرتفاع �إىل الزيادة يف �أحجاماملناولة ،والتنويع يف قطاعات �أعمال جديدة ،و�إبرام �شراكات جديدة.
كما زادت الأرب��اح قبل الفوائد وال�ضرائب والإه�لاك واال�ستهالك خالل
الفرتة لت�صل �إىل  1.161مليار درهم -ما يعادل  316مليون دوالر من
 1.018مليار درهم-ما يعادل  295مليون دوالر حمققة من��واً بن�سبة
 7%مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي بف�ضل النمو امللمو�س يف
غالبية �أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.
وعلى �صعيد الب�ضائع العامة ،فقد منت الأحجام التي متت مناولتها �إىل
 37مليون طن خ�لال الأ�شهر الت�سعة الأوىل من ع��ام  2021من 22
مليوناً طن خ�لال الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،كما �شهدت املناطق
ال�صناعية ت�أجري م�ساحات بلغت نحو  2.7مليون مرت مربع خالل نف�س
الفرتة ما يعك�س التعايف العاملي امللمو�س من تبعات جائحة (كوفيد)19-
على ال��رغ��م م��ن بع�ض العقبات ال�ت��ي ال ت��زال تواجهها �سل�سلة التوريد
العاملية .كما �سجلت �أحجام احلاويات التي متت مناولتها زيادة لت�صل �إىل
 2.47مليون حاوية منطية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام 2021
مقارنة بالرقم ال�سابق امل�سجل خ�لال ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال�ع��ام املا�ضي
والبالغ  2.42مليون حاوية منطية على الرغم من بع�ض القيود التي ال
يزال ي�شهدها قطاع ال�شحن واحلاويات العاملي.
و�أ�شار الكابنت حممد جمعة ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي – جمموعة
موانئ �أبوظبي �إىل �أن النتائج القوية التي �سجلتها املجموعة خالل الأ�شهر
الت�سعة الأوىل املنتهية يف � 30سبتمرب  2021حتققت بف�ضل النمو
املتوا�صل يف قطاعات الأعمال الأ�سا�سية للمجموعة والعائدات املتزايدة من
ا�ستثماراتها .وقال�“ :إننا يف موقع يتيح لنا حتقيق منو م�ستدام بالتزامن
م��ع التعايف ال��ذي ي�شهده االقت�صاد العاملي م��ن �آث��ار اجل��ائ�ح��ة ،ونتيجة
م�شاركتنا الن�شطة يف معاجلة امل�شاكل ال�ت��ي تواجهها �سل�سلة التوريد
العاملية ،ما يعزز من التزامنا الرا�سخ بدعم التنمية االقت�صادية يف �إمارة
�أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة �أكرث من �أي وقت م�ضى».
وم��ن �أب��رز النتائج الت�شغيلية التي مت ت�سجيلها خ�لال ال�ف�ترة املذكورة
التوقيع على اتفاقية امتياز مع جمموعة “�سي �إم �إي��ه �سي جي �إم” يف
�شهر يوليو من عام  2021تن�ص على ت�أ�سي�س حمطة حاويات جديدة يف
ميناء خلفية ،بالإ�ضافة �إىل التوقيع على اتفاقية مبدئية مع �شركة تطوير
العقبة تن�ص على تطوير وت�شغيل حمطة �سفن �سياحية جديدة يف ميناء
العقبة باململكة الأردنية الها�شمية والتي تعترب الأوىل من نوعها يف اململكة
كما تعد �أول حمطة �سفن �سياحية ملجموعة موانئ �أبوظبي خ��ارج دولة
الإم��ارات العربية املتحدة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أبرمت املجموعة اتفاقية
�أولية مع ال�شركة العامة للموانئ يف العراق ال�ستطالع �آف��اق التعاون يف
جماالت النقل والنقل البحري.

�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية
يرفع ح�صته يف مراكب تكنولوجيز �إىل % 50

•• �أبوظبي-وام:

�أعلن �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية الذراع اال�ستثمارية ل�شركة
ت��وازن القاب�ضة عن ا�ستحواذه على � 20%إ�ضافية من ر�أ���س مال �شركة
م��راك��ب تكنولوجيز ،املتخ�ص�صة يف �صناعة وت�ط��وي��ر الأن�ظ�م��ة الذاتية
وامل�سرية لت�صل ح�صة ال�صندوق �إىل .50%
وكان ال�صندوق قد ا�ستحوذ على  30%من ر�أ�س مال ال�شركة عرب �صفقة
نفذها يف العام  2019يف �إطار �سعي ال�صندوق ،للإ�سهام بفعالية يف تنمية
ال�صناعات اال�سرتاتيجية مبا فيها التكنولوجية والأمنية وزيادة م�ساهمتها
يف تعزيز الناجت املحلي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ي���ش��ار �إىل �أن ��ش��رك��ة م��راك��ب تكنولوجيز �ست�شارك يف ال� ��دورة احلالية
م��ن معر�ض دب��ي ل�ل�ط�يران م��ن خ�لال ج�ن��اح ��ص�ن��دوق تنمية القطاعات
اال�سرتاتيجية .وق��ال عبداهلل نا�صر اجلعربي الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ل�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية �إن ال�صندوق قرر
زيادة حجم ا�ستثماره يف �شركة مراكب تكنولوجيز بعد النجاحات النوعية
واملتتالية التي حققتها ال�شركة خالل العامني املا�ضيني حيث �سجلت عدداً
من براءات االخرتاع وطورت عدداً من املنتجات يف جمال الأنظمة الذاتية
وامل�سرية ف�ضال عن متكنها من الدخول اىل ا�سواق عاملية جديدة.
و�أ� �ض��اف �أن ��ش��رك��ة م��راك��ب تكنولوجيز تعترب م��ن ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة الوطنية الواعدة التي تقدم منتجات تعتمد على تقنيات متطورة
تن�سجم مع �أهداف ال�صندوق وتوجهاته وتعزز من �إمكانيات دولة الإمارات
العربية املتحدة يف جمال �صناعات التكنولوجيا اال�سرتاتيجية ،كا�شفا عن
�أن ال�شركة �ستربم خالل الأ�شهر القادمة عدداً من ال�صفقات النوعية مع
عدد من ال�شركات الوطنية والعاملية املرموقة يف القطاع التكنولوجي.
وق��ال اجل�ع�بري“ :ن�أمل �أن ي�ساهم ا�ستثمارنا الإ��ض��ايف يف ه��ذه ال�شركة
الواعدة يف تعزيز ق��درات ال�شركة الت�صنيعية ومتكينها من الدخول اىل
�أ�سواق عاملية او�سع ودعم جهودها يف جمال البحث والتطوير” ،م�شريا �إىل
�أن ال�شركة �ستعمل اي�ضا على تكثيف جهودها يف جمال التوطني وا�ستقطاب
الكفاءات الوطنية يف خمتلف التخ�ص�صات .من جهته قال با�سل �شحيرب،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة م��راك��ب تكنولوجيز �إن زي��ادة ح�صة �صندوق
تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية يف ر�أ�س مال ال�شركة �سيعزز من �إمكاناتها
ومي�ك�ن�ه��ا م��ن االن �ط�ل�اق ن�ح��و م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن ال�ن��اح�ي��ة الإنتاجية
والت�سويقية ،وبالتايل تطوير االنظمة امل�ستقبلية وتطبيقاتها البحرية
واجل��وي��ة وال�بري��ة .و�أو� �ض��ح �شحيرب �أن ال�شركة متكنت خ�لال العامني
املا�ضيني من زيادة حجم مبيعاتها يف الأ�سواق املحلية واخلارجية بن�سبة
ت�صل �إىل نحو  100%وذل��ك بعد �أن اعتمدت خطة ت�سويقية حظيت
بدعم من �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية ،م�شرياً �إىل �أن ال�شركة
ت�سعى لزيادة ح�صتها يف ال�سوق كما تخطط لبناء �شراكات ا�سرتاتيجية مع
�شركاء حمليني وعامليني يف جمال تقنيات االنظمة الذاتية وامل�سرية.
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خالل ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من والية تيالجنانا الهندية

«حرة احلمرية بال�شارقة» ت�ستعر�ض �أمام جمتمع الأعمال الهندي فر�صها اال�ستثمارية املجزية
•• ال�شارقة-الفجر:

26

 2.79مليار درهم عائدات
موانئ �أبوظبي يف � 9أ�شهر

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت جمموعة موانئ �أبوظبي ام�س عن النتائج املالية للأ�شهر الت�سعة
الأوىل من  2021حيث �سجلت معدل منو يف العائدات بلغ  22%لت�صل
�إىل  2.791مليار دره��م مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي التي
حققت  2.295مليار دره��م ويعود ه��ذا االرت�ف��اع �إىل ال��زي��ادة يف �أحجام
املناولة ،والتنويع يف قطاعات �أعمال جديدة ،و�إبرام �شراكات جديدة.
كما زادت الأرب��اح قبل الفوائد وال�ضرائب والإه�لاك واال�ستهالك خالل
الفرتة لت�صل �إىل  1.161مليار درهم من  1.018مليار درهم حمققة
من��واً بن�سبة  7%مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي بف�ضل النمو
امللمو�س يف غالبية �أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.
وعلى �صعيد الب�ضائع العامة ،منت الأحجام التي متت مناولتها �إىل 37
مليون طن خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2021من  22مليون
طن خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،كما �شهدت املناطق ال�صناعية
ت�أجري م�ساحات بلغت نحو  2.7مليون مرت مربع خالل نف�س الفرتة ما
يعك�س التعايف العاملي امللمو�س من تبعات جائحة كوفيد 19-على الرغم
من بع�ض العقبات التي ال تزال تواجهها �سل�سلة التوريد العاملية.
كما �سجلت �أحجام احلاويات التي متت مناولتها زيادة لت�صل �إىل 2.47
مليون حاوية منطية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2021مقارنة
بالرقم ال�سابق امل�سجل خ�لال ال�ف�ترة نف�سها م��ن ال�ع��ام املا�ضي والبالغ
 2.42مليون حاوية منطية على الرغم من بع�ض القيود التي ال يزال
ي�شهدها قطاع ال�شحن واحل��اوي��ات العاملي .وق��ال الكابنت حممد جمعة
ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي – جمموعة موانئ �أبوظبي� ..إن النتائج
القوية التي �سجلتها املجموعة خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل املنتهية يف
� 30سبتمرب  2021حتققت بف�ضل النمو املتوا�صل يف قطاعات الأعمال
الأ�سا�سية للمجموعة والعائدات املتزايدة من ا�ستثماراتها .و�أ�ضاف “ �إننا
يف موقع يتيح لنا حتقيق منو م�ستدام بالتزامن مع التعايف الذي ي�شهده
االقت�صاد العاملي من �آثار اجلائحة ،ونتيجة م�شاركتنا الن�شطة يف معاجلة
امل�شاكل التي تواجهها �سل�سلة التوريد العاملية ،ما يعزز من التزامنا الرا�سخ
بدعم التنمية االقت�صادية يف �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة
�أكرث من �أي وقت م�ضى».

ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ه �ي �ئ��ة امل �ن �ط �ق��ة احل ��رة
باحلمرية يف ال�شارقة� ،أمام وفد رفيع
امل�ستوى من والية تيالجنانا الهندية،
الفر�ص اال�ستثمارية املجزية واحلوافز
املتاحة �أمام جمتمع الأعمال الهندي،
ك�م��ا ب�ح�ث��ت �أ� �س ����س ال �ت �ع��اون امل�شرتك
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن امل� ��زاي� ��ا التجارية
وال �� �ص �ن��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��وف ��ره ��ا �إم� � ��ارة
ال���ش��ارق��ة وامل�ن�ط�ق��ة احل ��رة لل�شركات
املتطلعني لال�ستثمار يف بيئة م�ستقرة
وم� ��زودة ب��اخل��دم��ات امل�ي���س��رة والبنية
التحتية املتكاملة التي ت�سهم يف ازدهار
ا�ستثماراتهم.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ا� �س �ت �ق �ب��ال �سعادة
��س�ع��ود � �س��امل امل ��زروع ��ي ،م��دي��ر هيئة
امل�ن�ط�ق��ة احل� ��رة ب��احل �م��ري��ة م�ؤخرا،
ل��وف��د اقت�صادي ممثال ب��احت��اد غرف
التجارة وال�صناعة يف واليـة تيالجنانا
الهندية ،برئا�سة �سعادة با�سكر ريدي
رئ �ي ����س االحت� � ��اد ،وح �� �ض��ره ع� ��دد من
ممثلي ال�شركات املخت�صة بقطاعات
احل��دي��د وال���ص�ل��ب وال�ت�ع��دي��ن وامل ��واد
ال �غ��ذائ �ي��ة ،ح�ي��ث ج��رى خ�ل�ال اللقاء
ا� �س �ت �ع��را���ض جت��رب��ة امل �ن �ط �ق��ة احل ��رة
باحلمرية يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأج �ن �ب �ي��ة امل �ب��ا� �ش��رة يف ال �ع��دي��د من
القطاعات احليوية ،خا�صة الهندية
منها التي تتخــــذ من ح��رة احلمرية
مقرا لها.
واطلع الوفد الهندي من خالل عر�ض
تف�صيلي على اخلدمات التي توفرها
املنطقة� ،إىل جانب امل��زاي��ا التناف�سية
و�آف � ��اق وف��ر���ص ال�ن�م��و ال �ت��ي توفرها
�إم ��ارة ال�شارقة للم�ستثمرين بف�ضل
املوقع اال�سرتاتيجي الذي يربط بني
ال�شرق وال �غ��رب ،و�شبكة موا�صالتها
الربية والبحرية واجل��وي��ة الوا�سعة،
�إ��ض��اف��ة �إىل الت�سهيالت امل�ق��دم��ة من
املنطقة احل��رة يف �إ��ص��دار الرتاخي�ص
املختلفة بكل ي�سر ،واخلدمات الإدارية
وال�ف�ن�ي��ة وال�ل��وج���س�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�ضمن
�سهولة مزاولة الأعمال..
ف�ضال عن املن�صات الذكية واخلدمات
الرقمية التي جتعل من حرة احلمرية
واحدة من �أكرث املناطق احلرة مرونة

على م�ستوى العامل.
متانة العالقات
و�أك� ��د ��س�ع��ادة ��س�ع��ود � �س��امل املزروعي،
خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال��ه ل�ل��وف��د ع�ل��ى متانة
العالقات االقت�صادية التي تربط دولة
الإم��ارات العربية املتحدة بجمهورية
ال �ه �ن��د وال� �ت ��ي ت�ترج �م �ه��ا زي � ��ادة منو
اال��س�ت�ث�م��ارات ،حيث تعد الهند ثاين
�أك�بر �شريك جت��اري لدولة الإمارات،
بن�سبة ت�ب�ل��غ  % 9م��ن ح�ج��م جتارة
الإم ��ارات مع ال�ع��امل ،وخ�لال الن�صف
الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري بلغت قيمة
التجارة البينية  21مليار دوالر ،بنمو

تنوع اقت�صادي
و�أ�شار املزروعي �إىل �أن حرة احلمرية
تعتزم م�ضاعفة تركيزها على ا�ستقطاب
اال�ستثمارات الهندية خالل ال�سنوات

برعاية رئي�س الدولة� ..أديبك  2021ينطلق غدا وقرارات كوب  26تت�صدر النقا�شات

وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تبحث تطوير
منظومة عمل مراكز خدمات رجال الأعمال

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد

بحث معايل الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير املوارد الب�شرية
والتوطني مع �أ�صحاب مراكز خدمات رجال الأعمال التحديات التي تواجه
املراكز وتطوير خدماتها التي تقدمها للمتعاملني.
جاء ذلك خالل لقاء عقد يف ديوان وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بدبي
وذلك يف �إطار التوا�صل الدوري بني الوزارة و�شركائها يف القطاع اخلا�ص.
و�أك��د معاليه خالل اللقاء حر�ص ال��وزارة على اال�ستماع لوجهات النظر
املختلفة ودرا�سة مقرتحات �أ�صحاب مراكز خدمات رجال الأعمال لتطوير
منظومة عملها مبا ين�سجم مع م�ستهدفات ور�ؤية حكومة الإمارات الرامية
�إىل تعزيز تناف�سية الدولة .و�أ�شار �إىل �ضرورة جتاوب مراكز خدمات رجال
الأعمال مع التحديات التي يفر�ضها التحول الرقمي ال�سريع وذلك لتلبية
احتياجات املتعاملني و�إ�سعادهم وبال�شكل ال��ذي يتوافق مع التوجيهات
احلكومية ذات ال�صلة بتطوير اخلدمات املقدمة .و�أو�ضح العور �أن الوزارة
حري�صة على تقدمي كافة �سبل الدعم والت�سهيالت املمكنة لتطوير عمل
تلك امل��راك��ز ومب��ا يعزز تناف�سية ال�ك��وادر االم��ارات�ي��ة العاملة لديها وفقا
للم�س�ؤوليات املحددة والنظم القانونية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.

�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة “حفظه اهلل” ..تنطلق
فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض �أبوظبي الدويل للبرتول
“�أديبك  ”2021ح�ضوريا غدا وت�ستمر �إىل 18
ن��وف�م�بر احل ��ايل مب���ش��ارك��ة وزراء وق ��ادة وخرباء
قطاع الطاقة حول العامل.
وت�شهد الدورة احلالية من �أديبك  2021مناق�شة
ال �ق��رارات الرئي�سية لقمة الأمم امل�ت�ح��دة للمناخ
“كوب  ”26و�صياغة �أجندة قطاع الطاقة للعقود
الثالثة املقبلة.
وت �� �س �ت �ع��ر���ض وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء الإم� � � ��ارات “وام” يف
التقرير التايل م�ستجدات �أديبك يف دورته احلالية
 2021ال��ذي ي��وف��ر ال�ق�ي��ادة الفكرية والتوجيه
واال�سرتاتيجيات واخلطط امل�ستقبلية التي ت�شكل
م�ستقبل ال�صناعة وتر�سم مالمح القطاع.
وي�ع��د “�أديبك” امللتقى الأول والأك�ب�ر عامليا يف
جم ��ال ال�ط��اق��ة وال �ب�ت�رول ون�ق�ط��ة ال�ت�ق��اء عاملية

•• دبي -وام:

 % 70م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة املثيلة من
العام املا�ضي..
م�شريا �إىل �أن ح��رة احلمرية حتظى
ب �ج��اذب �ي��ة خ��ا� �ص��ة ل ��دى امل�ستثمرين
ال� �ه� �ن ��ود مل� ��ا ت �ت �م �ت��ع ب� ��ه م� ��ن م ��زاي ��ا
وت�سهيالت ،ك��ان لها ال��دور الأك�بر يف
تعزيز مكانتها على خريطة اال�ستثمار
ال �ع��امل��ي وج ��ذب ر�ؤو� � ��س الأم� � ��وال من
خمتلف بلدان العامل.

القادمة عن طريق توفري الت�سهيالت
التي ت�ساعد ال�شركات على التو�سع يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ودول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي يف ال �ع��دي��د من
ال�ق�ط��اع��ات وال��س�ي�م��ا امل ��واد الغذائية
والقطاع ال�صناعي ،م�ستعر�ضا �سيا�سة
ال �ت �ن��وع االق �ت �� �ص��ادي ال �ت��ي تنتهجها
حكومة �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ال��رام�ي��ة �إىل
نقل الإمارة �إىل مراحل متقدمة على
م�ستوى التطور ال�صناعي وخمتلف
القطاعات احليوية م��ن خ�لال و�ضع
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ب �ع �ي��دة الأم� � ��د تعزز
التناف�سية واال�ستدامة.
ويف ختام ال��زي��ارة ج��ال الوفد الهندي

يف م ��راف ��ق امل�ن�ط �ق��ة ع��امل �ي��ة امل�ستوى
واط �ل �ع��وا ع�ل��ى ال�ب�ن�ي��ة التحتية التي
جت�ع�ل�ه��ا ق��اع��دة م�ث��ال�ي��ة للمتعاملني
وال�شركات الأجنبية التي تبحث عن
بيئة ا�ستثمارية واقت�صادية وحيوية
لأداء الأعمال..
حيث �أ�شاد الوفد مبا حققته املنطقة
م� ��ن جن� ��اح� ��ات ك� �ب�ي�رة ع� �ل ��ى �صعيد
ا� �س �ت �ق �ط��اب اال� �س �ت �ث �م��ارات الهندية
م�ؤكدين جاهزية احتاد غرف التجارة
يف والي ��ة ت�ي�لاجن��ان��ا للعمل م��ع حرة
احلمرية على تطوير العالقات ال�سيما
يف القطاعات التي تركز عليها ال�شارقة
والوالية يف الوقت الراهن.

•• �أبوظبي-وام:

ل�شركات النفط وال �غ��از وال�ط��اق��ة و��س��ط م�شاركة
وزراء الطاقة يف العامل وكبار الر�ؤ�ساء التنفيذيني
و�أه ��م �صانعي ال �ق��رار وامل ��ؤث��ري��ن يف ه��ذا القطاع
اال�سرتاتيجي ليكت�سب اعرتافا عامليا بكونه �أهم
امل�ؤمترات واملعار�ض التي توفر فر�صا للم�شرتين
والبائعني لاللتقاء والتعلم والتوا�صل.
وت���ش�ه��د دورة ه ��ذا ال �ع��ام زي� ��ادة يف ع ��دد امل�شاريع
املقدمة جلوائز �أدي�ب��ك لت�صل �إىل  709مقارنة
مع  606يف دورة العام � 2019إ�ضافة �إىل زيادة
ع��دد امل���ش��اري��ع التقنية امل�ق��دم��ة للم�ؤمتر التقني
لت�صل �إىل  3.754م�شروعا مقارنة مع 2.978
م�شروعا يف دورة  2020و�سط توقعات بو�صول
عدد زوار احلدث �إىل نحو � 110آالف زائر يف ظل
م�شاركة  110دولة ممثلة يف املعر�ض.
وي�ع�م��ل �أدي �ب��ك  2021ال ��ذي ي�ق��ام ع�ل��ى م�ساحة
� 140ألف مرت مربع على اجلمع بني �صناع القرار
وامل�س�ؤولني لر�سم مالمح م�ستقبل قطاع النفط
والغاز معتمدا على مكانته امل��ؤث��رة عامليا كمن�صة
للمناق�شات الهامة والتعاون الدويل.

وي �� �ش��ارك يف �أدي� �ب ��ك � 2021أك �ث�ر م��ن 1100
متحدث من بينهم �أك�ثر من � 160شخ�صية من
وزراء ومدراء تنفيذيني وقادة �أعمال عامليني حيث
يجتمعون يف �أول م��ؤمت��ر ومعر�ض على م�ستوى
ال �ق �ط��اع ب�ع��د ق�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�م�ن��اخ “كوب
.»26
كما يوفر �أديبك فر�صة مهمة لل�شركات من حول
العامل لعر�ض ابتكاراتها و�إطالق منتجات جديدة
و�إق��ام��ة ال���ش��رك��ات و�إج � ��راء الأع �م��ال �إ� �ض��اف��ة �إىل
تركيز املناق�شات على و�ضع قطاع النفط والغاز
مل��ا بعد جائحة “كوفيد ”19-و�أخ��ر امل�ستجدات
املتعلقة بتغري املناخ بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة مل �ع��اجل��ة �آث� � ��اره ط��وي �ل��ة الأج � ��ل على
االقت�صاد العاملي.
وي�ع�ق��د �أدي �ب��ك  2021ب�ع��د ق�م��ة الأمم املتحدة
ل�ل�م�ن��اخ “كوب  ”26م��ا ي���س�م��ح مل ��ؤمت��ر �أديبك
اال�سرتاتيجي ب ��أن يكون املنتدى العاملي ملناق�شة
ال�ن�ت��ائ��ج الرئي�سية لقمة امل �ن��اخ م��ن خ�ل�ال �أربعة
حماور رئي�سية تواجه �صناعة الطاقة وم�ستقبلها

واملمتثلة يف “ديناميكية ال�سوق اجلديدة يف عامل
الطاقة املتغري” و”وقود امل�ستقبل� :أجندة الطاقة
اجلديدة” و”طاقة امل�ستقبل :مناذج عمل جديدة
وبناء وتدفقات اال�ستثمارات” �إ�ضافة �إىل “حتويل
التقنيات� :إطالق العنان ملحركات التغيري».
وجن��ح م��ؤمت��ر ومعر�ض �أدي�ب��ك على م��دى الـ37
عاما املا�ضية يف �أن ي�صبح احل��دث الأب ��رز لقطاع
النفط وال�غ��از عاملياً بجمعه لنخبة ق��ادة القطاع
و�صناع قراراته ،وو�ضع �أديبك �أبوظبي والإمارات
ب�صفة عامة يف �صلب احلوار العاملي حول الطاقة.
وي�شهد �أديبك  2021منتديات “�أدنوك لل�شركاء
والأعمال” و”�أدنوك للتجارة والتداول” و”احلفر”
�إ�ضافة �إىل منتدى الر�ؤ�ساء التنفيذيني.
ي��ذك��ر �أن �أدي �ب ��ك � 2021أ� �ض �خ��م م�ل�ت�ق��ى عاملي
للجهات الفاعلة يف ق�ط��اع النفط وال �غ��از ينطلق
و�سط متابعة �صناع القرار والأ�سواق العاملية حول
العامل لأبرز التحليالت الدقيقة وال��ر�ؤى املعمقة
التي �سي�شهدها وتتطرق �إىل �آفاق وم�ستقبل التغري
املناخي.

م�سابقة ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية تعزز ا�ستثمار الأنظمة الذكية لت�شجيع تبني منط حياة م�ستدام
•• دبي -وام:

ت���س�ت�ق�ط��ب ال� � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة من
امل �� �س��اب �ق��ة ال �ع��امل �ي��ة للجامعات
لت�صميم امل �ن ��ازل امل�ع�ت�م��دة على
ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة “ديكاثلون
ال� �ط ��اق ��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة  -ال�شرق
الأو�سط” وال �ت��ي تنظمها هيئة
ك� �ه ��رب ��اء وم � �ي� ��اه دب � � ��ي ..منازل
م� ��� �س� �ت ��دام ��ة ت� �ع� �م ��ل ب ��ال� �ط ��اق ��ة
ال�شم�سية وت��رك��ز ع�ل��ى الزراعة
ال ��ذك� �ي ��ة امل �ن��زل �ي��ة واال�� �س� �ت� �ف ��ادة
الق�صوى من العنا�صر الطبيعية
والع�ضوية لتوفري بيئة خ�ضراء

داخ��ل امل�ن��زل وتعزيز من��ط عي�ش
م�ستدام.
وت�ن�ظ��م الهيئة ه��ذه ال� ��دورة من
امل���س��اب�ق��ة يف ق��ري��ة دي �ك��اث �ل��ون يف
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية حت��ت رعاية
�سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي يف �إطار
ال�شراكة بني هيئة كهرباء ومياه
دب��ي واملجل�س الأع�ل��ى للطاقة يف
دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه دبي “ ..باتت
دول ��ة الإم � ��ارات من�صة للإبداع
وح��ا� �ض �ن��ة ل �ل �م �ب��دع�ين ووجهة
ل�ل�م�ب�ت�ك��ري��ن م ��ن ج �م �ي��ع �أنحاء
ال�ع��امل بف�ضل م��ا ت��وف��ره قيادتنا
الر�شيدة من بيئة حمفزة لالبتكار
تدعم جهود البحث والتطوير يف
ال�ع�ل��وم امل�ت�ق��دم��ة واال��س�ت�ث�م��ار يف
��ص�ن��اع��ة امل�ستقبل ان���س�ج��ام�اً مع
�أجندة الإم��ارات للعلوم املتقدمة
 2031ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه

اهلل” لتوظيف العلوم املتقدمة يف
تطوير وابتكار حلول للتحديات
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة؛ واال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة ل�لاب�ت�ك��ار جل�ع��ل دولة
الإم� � ��ارات ��ض�م��ن ال� ��دول الأك�ث�ر
اب� �ت� �ك ��اراً ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل.
وت��أت��ي ا�ست�ضافة دب��ي للدورتني
الأوىل وال �ث��ان �ي��ة م ��ن م�سابقة
دي �ك��اث �ل��ون ال �ط��اق��ة ال�شم�سية -
ال�شرق الأو�سط للمرة الأوىل يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
وب� �ج ��وائ ��ز �إج �م��ال �ي��ة ت ��زي ��د عن
 20م�ل�ي��ون دره ��م ��ض�م��ن جهود
هيئة كهرباء ومياه دبي لإ�شراك

ال� ��� �ش� �ب ��اب يف ع �م �ل �ي��ة التنمية
امل�ستدامة وت�شجيعهم على تطوير
حلول مبتكرة ملواجهة �آثار التغري
املناخي».
وي �ق��دم ف��ري��ق “هارموين” من
اجلامعة الربيطانية يف دبي خالل
امل�سابقة منز ًال م�ستداماً يت�ضمن
�أن �ظ �م��ة ذك �ي��ة ت���س��اع��د يف زراع ��ة
النباتات داخ��ل امل�ن��زل .ويت�ضمن
امل �ن��زل �أن �ظ �م��ة م�ب�ت�ك��رة للتحكم
بدرجة احلرارة والإ�ضاءة ونقاوة
ال� �ه ��واء ورط ��وب ��ة اجل ��و ورطوبة
الأوراق والرتبة و�إجراء اجلدولة
ال �ل��ازم � ��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة بالنباتات

ومراقبة منوها و�إر�سال تنبيهات
عند ال�ضرورة �إ�ضافة �إىل تخزين
ال�ب�ي��ان��ات ذات ال���ص�ل��ة مم��ا يتيح
زراعة النباتات يف جميع الف�صول
وعلى مدار العام� .إىل جانب ذلك
يت�ضمن امل �ن��زل ن�ظ��ام�اً متطوراً
لإدارة ال �ط��اق��ة وت ��دوي ��ر املياه
وتنقيتها وج �ه��ازاً لإع ��ادة تدوير
النفايات الع�ضوية وا�ستخدامها
ك ��أ� �س �م��دة .ك��ذل��ك مي �ت��از املنزل
مب ��راع ��ات ��ه ل �ل �ن��اح �ي��ة اجلمالية
وتركيزه على الثقافة الإماراتية
الأ�صيلة حيث تعلو �سطحه �ألواح
�شم�سية ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة منقو�ش

عليها �أبرز مقوالت الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان “طيب اهلل ثراه” .كما
وي�شتمل امل�ن��زل على م��راي��ا ذكية
ميكن ربطها مع تطبيقات ذكية
متخ�ص�صة يف ال�صحة.
وقال الدكتور عبداهلل ال�شام�سي
م��دي��ر اجل��ام �ع��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة يف
دبي “ م�سابقة ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية  -ال�شرق الأو�سط التي
تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي
م ّكنت طلبة اجلامعة من ت�سخري
معلوماتهم لت�صميم وبناء م�سكن
ب ��أرق��ى امل��وا��ص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة التي

تراعي �أح��دث مبادئ اال�ستدامة
يف بيئة ت�شاركية وتناف�سية مع
العديد من اجلامعات من خمتلف
دول العامل».
وت���ش��ارك يف ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة من
امل�سابقة  8ف��رق من  12جامعة
ح��ول ال�ع��امل .وب��إم�ك��ان اجلمهور
زي ��ارة ق��ري��ة دي�ك��اث�ل��ون يف جممع
حم� �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية واالط�لاع على
ال�ب�ي��وت ال�ت��ي ت���ش��ارك بها الفرق
اجلامعية يف امل�سابقة وذلك خالل
الفرتة من � 11إىل  25نوفمرب
.2021

األحد  14نوفمبر  2021م  -العـدد 13391

املال والأعمال

14 November 2021 - Issue No 13391

خالل جل�سة عمل خا�صة نظمها مكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

ال�شارقة تع ّرف بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة لقطاعاتها االقت�صادية يف �إك�سبو  2020دبي
•• ال�شارقة-الفجر:

ن �ظ ��م م �ك �ت��ب ال� ��� �ش ��ارق ��ة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر (ا�ستثمر يف ال�شارقة)،
��ض�م��ن م���ش��ارك�ت��ه يف ف�ع��ال�ي��ات معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،م� ��ؤخ ��راً ،جل�سة
عمل خا�صة بعنوان “اكت�شف عاملاً من
ال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف ال�شارقة”،
اط �ل��ع خ�لال�ه��ا ن�خ�ب��ة م��ن امل�ستثمرين
الإقليميني والعامليني على �آفاق الأعمال
اجلديدة والنا�شئة يف قطاعات الت�صنيع،
وال�صناعات الإبداعية ،والتكنولوجيا،
وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ق �ط��اع��ات ال��رئ�ي���س��ة يف
الإمارة.
و�� �ش ��ارك يف اجل �ل �� �س��ة ،ال �ت��ي ع �ق��دت يف
مركز توا�صل الأع �م��ال ،ك��ل م��ن �سعادة
ح�سني امل�ح�م��ودي ،الرئي�س التنفيذي
ملجمع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتكار ،وحممد جمعة امل�شرخ ،املدير
التنفيذي ملكتب ال���ش��ارق��ة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر (ا�ستثمر يف ال�شارقة)،
وال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن حم�م��د القا�سمي،
نائب رئي�س ق�سم اال�ستثمار ال�صناعي يف
دائ��رة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة،
و�سامل عمر �سامل ،مدير املنطقة احلرة
مل��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة للن�شر ،وع�ب��د العزيز
حم�م��د � �ش �ط��اف ،م���س��اع��د امل��دي��ر العام
لقطاع خدمات الأع�ضاء يف غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ،و�إيلي �أرمايل ،مدير
�إدارة تطوير الأعمال يف هيئة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير (�شروق) ،فرا�س
� �ص �ل �ي �ب��ي ،م ��دي ��ر ق �� �س��م الرتاخي�ص
وعالقات املتعاملني يف مدينة ال�شارقة
للإعالم (�شم�س).
وت�ن��اول��ت اجلل�سة ال�ف��ر���ص ال�ت��ي ميكن
للم�ستثمرين اال�ستفادة منها ،بالإ�ضافة

دون احل��اج��ة �إىل اال��س�ت�ع��ان��ة مب�صادر
خارجية �أو اال��ض��رار لنقل املواهب من
دول �أخرى».

�إىل ا�ستعرا�ض العوامل التي تعزز مرونة
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة يف الإم� � ��ارة،
و�سمات بيئتها اال�ستثمارية امل�ستقرة،
والنمو املت�صاعد لأ�سواقها ،وغريها من
املزايا التي جتعل منها مناف�ساً قوياً على
�صعيد املنطقة.

تعزيز ال�شراكات يف
القطاعات الرئي�سة بال�شارقة
ب � � ��دوره ،ق� ��ال حم �م��د ج �م �ع��ة امل�شرخ:
“�أ�صبحت ال�شارقة ت�ع��رف مببادراتها
الرائدة يف جمال اال�ستدامة ومبكانتها
ال ��را�� �س� �خ ��ة م� ��رك� ��زاً ع ��امل� �ي� �اً للبحوث
والتطوير واالبتكار وال�شركات النا�شئة،
وي�سهم الدعم الالحمدود الذي تقدمه
حكومة ال�شارقة ،واملزايا الكبرية التي
ت�ت�م�ث��ل ب��ان�خ�ف��ا���ض ال�ت�ك�ل�ف��ة ،وانت�شار
ثقافة االبتكار ،بتعزيز مكانة ال�شارقة
وجاذبيتها ل��دى ال�شركات التي تبحث
عن قاعدة لأعمالها يف منطقة ال�شرق
الأو�سط».
و��س�ل��ط امل �� �ش��رخ ال �� �ض��وء ع�ل��ى قطاعات
الثقافة وال�سياحة ،والنقل واخلدمات
اللوج�ستية ،والتكنولوجيا اخل�ضراء،
وال � ��رع � ��اي � ��ة ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة ،واالب � �ت � �ك� ��ار،
وال �� �ص �ن��اع��ة ،وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الغذائية
وال��زراع �ي��ة ،باعتبارها قطاعات حتفل
بالفر�ص اال�ستثمارية.
وقال ال�شيخ �سعود بن حممد القا�سمي،
نائب رئي�س ق�سم اال�ستثمار ال�صناعي يف
دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة:
“ت�ضم دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف
ال�شارقة � 11إدارة تخت�ص ك��ل واحدة
منها بالتوجيهات وال��وظ��ائ��ف املوجهة
نحو توفري خدمات ذات م�ستوى عاملي
لل�شركات يف ال���ش��ارق��ة ،تت�ضمن 120
خ��دم��ة �إل�ك�ترون�ي��ة متكاملة ت��رك��ز على
�إ�صدار الرتاخي�ص والت�صاريح لل�شركات
و�أ� �ص �ح��اب االم� �ت� �ي ��ازات يف القطاعات

فر�صة للتوا�صل مع العامل
من جانبه� ،أكد �سعادة ح�سني املحمودي
�أن ه ��ذه اجل�ل���س��ة مت�ث��ل ف��ر��ص��ة كبرية
ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع ال �ع��امل ،م���ش�يراً �إىل �أن
جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا
واالبتكار يعد مركزاً ملنظومة االبتكار
على امل�ستوى العاملي ،ويوفر بيئة داعمة
ل��رواد الأع�م��ال و�شركات التكنولوجيا،
وال� ��� �ش ��رك ��ات ذات ال �� �ص �ل��ة باالبتكار
والإب� � ��داع ،وي���س��اع��ده��ا ع�ل��ى االنطالق
والنمو واالزدهار.
و�أ� �ض ��اف امل �ح �م��ودي“ :نحن فخورون
ب� ��الإجن� ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ن��اه��ا واملكانة
ال�ت��ي و��ص�ل�ن��ا �إل�ي�ه��ا يف امل�ج�م��ع الأ�سرع
من��واً يف ال�ع��امل ،حيث ي�ضم واح��داً من
�أك�ب�ر م��راك��ز االب �ت �ك��ار يف جم��ال النقل
واخل��دم��ات اللوج�ستية ،و�إح ��دى �أكرب
من�ش�آت ت�صنيع املواد امل�ضافة يف املنطقة،
وي �� �س �ت �خ��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احلديثة
يف جم � ��االت ال ��واق ��ع امل� �ع ��زز ،وال ��واق ��ع
االف�ت�را�� �ض ��ي ،وال � ��زراع � ��ة ،والطباعة
الثالثية الأبعاد ،كما �أن املنطقة احلرة
التابعة للمجمع تقع بالقرب م��ن 22
م�ؤ�س�سة تعليمية ت�ضم � 47ألف طالب
وطالبة ،وع�شرات الأ�ساتذة اجلامعيني
م��ن حملة ��ش�ه��ادة ال��دك �ت��وراة ،م��ا يلبي
احتياجات ر�أ�س املال الب�شري لأي �شركة

الرئي�سة ،وت�ضمن �أعلى معايري �إر�ضاء
املتعاملني يف الإمارة».

ال�شارقة وجهة للقطاعات
الإبداعية
من جهته ،قال �سامل عمر �سامل“ :تخدم
املنطقة احل��رة ملدينة ال�شارقة للن�شر
م�صالح �شركات الن�شر العاملية وتدعم
خ�ط��ط ت��و��س�ع�ه��ا �إق �ل �ي �م �ي �اً ،ح�ي��ث تقدم
خ��دم��ات ت��رخ�ي����ص الأع� �م ��ال ،واملكاتب
املجهزة ،وم��راف��ق الطباعة ،بالإ�ضافة
�إىل م��زاي��ا الإع�ف��اء ال�ضريبي ،وغريها
م ��ن اخل� ��دم� ��ات ،م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا الوجهة
امل�ث��ال�ي��ة ل�ك��اف��ة ال���ص�ن��اع��ات الإبداعية
والقطاعات املرتبطة بها».
�آفاق رحبة لال�ستثمار ال�صناعي
بدوره ،قال عبد العزيز حممد �شطاف:
“�أ�صبحت ال���ش��ارق��ة امل��رك��ز ال�صناعي
الأول يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
حيث حتت�ضن الإمارة �أكرث من 2500
م�صنع يف ع��دة قطاعات خمتلفة منها
الأط �ع �م��ة وامل �� �ش��روب��ات ،وم� ��واد البناء،
والطاقة الكهربائية وامليكانيكية ،حيث
ي�ب�ل��غ ال �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل �أك�ث�ر
م��ن  60م�ل�ي��ار دره� ��م ،وي�ب�ل��غ �إجمايل
ال�صادرات �أكرث من  23مليون درهم».
و�أ� � �ض� ��اف“ :توجد �آف � ��اق رح �ب��ة �أم� ��ام
امل ��زي ��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف
ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ،وب�شكل
خ��ا���ص ب�ع��د �إع �ل�ان دول الإم � ��ارات عن
“اال�سرتاتيجية ال��وط�ن�ي��ة لل�صناعة
والتكنلوجيا املتقدمة” ،ب�ه��دف زيادة
م�ساهمة ال�صناعة يف الناجت الإجمايل
املحلي من  133مليار درهم �إىل 300
مليار درهم بحلول .»2031

تو�سيع ال�شراكات بني (�شروق)
وامل�ستثمرين العامليني
وع�ل��ى �صعيد مت�صل ،ا�ستعر�ض �إيلي
�أرم� ��ايل امل���ش��اري��ع ال�ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا هيئة
ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (�شروق)
م�ؤخراً يف قطاعات الرتفيه وال�ضيافة
وال �ع �ق��ارات وال�ت�ج��زئ��ة ،و�أ� �ض��اف“ :من
املقرر �أن نطلق عدداً من امل�شاريع التي
تقدر قيمتها بـ  1.5مليار درهم ابتدا ًء
م��ن ال �ع��ام امل�ق�ب��ل وح �ت��ى ع ��ام ،2025
ومن املتوقع �أن ت�سهم بتعزيز ال�شراكات،
وت��و��س�ي��ع �آف ��اق امل���ش��اري��ع امل���ش�ترك��ة بني
(�شروق) وامل�ستثمرين العامليني ،ونحن
��س�ع��داء ب�ه��ا وب��امل���ش��اري��ع الأخ� ��رى التي
ت�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى ت�ن��وع الطبيعة يف
�إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،وي �� �س��رن��ا الرتحيب
بامل�ستثمرين وا�ستعرا�ض هذه الفر�ص
�أمامهم».
منظومة متكاملة
لدعم �صناعة الإعالم
وق��ال ف��را���س �صليبي�“ :شهدت املنطق
احل��رة ملدينة ال�شارقة للإعالم تطوراً
ملحوظاً منذ انطالقها يف عام ،2017
ح �ي��ث حت �ت �� �ض��ن �أك �ث��ر م ��ن � 10آالف
�شركة تعمل �ضمن منظومة (�شم�س)
العاملية ،وال ت�ستفيد هذه ال�شركات من
مزايا العمل يف املنطقة احلرة فح�سب،
و�إمن� ��ا م��ن م�ن�ظ��وم��ة ال��دع��م املتكاملة
واالبتكارات الرقمية التي ت�ساعدها على
ا�ستدامة النمو واالزدهار».
ي�شار �إىل �أن مكتب ال�شارقة لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر (ا�ستثمر يف ال�شارقة)
ي ��وا�� �ص ��ل ت �ن �ظ �ي��م ج �ل �� �س��ات ال �ت �ع ��ارف
وال �ل �ق��اءات واالج �ت �م��اع��ات خ�ل�ال فرتة
املعر�ض.

�أدنيك ت�ؤكد جاهزيتها ال�ست�ضافة �أديبك 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
�أدنيك عن جاهزيتها ال�ست�ضافة فعاليات
معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول
“�أديبك” ال��ذي ينطلق يف مركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض خالل الفرتة من 15
  18نوفمرب اجلاري.ويعد “�أديبك” ملتقى عامليا ب��ارزا يجمع
اخل�براء واملتخ�ص�صني والأط��راف املعنية
يف قطاعات النفط والغاز.
وي�سلط “�أديبك”  2021ال���ض��وء على
جهـــــود �أدن �ي��ك امل�ستمرة وخرباتهـــــا يف
ق �ط��اع ��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��اح��ة الأع� �م ��ال ال�ستقطاب

وتنظيم م�ؤمترات ومعار�ض رائدة وكربى
عامليا.
كما ي�ستعر�ض �إمكاناتها من حيث البنية
التحتية العاملية امل�ستوى التي تتمتع بها
م��راف��ق �أدن �ي��ك وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ا�ست�ضافة
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال � �ك �ب�رى � �ض �م��ن من�ش�آتها
وم��راف �ق �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة ملركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض.
ويقدم “�أديبك” ،الذي ت�ست�ضيفه �شركة
برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك” من�صة
مثالية تتيح ل�ل�خ�براء ت �ب��ادل الأف �ك��ار يف
جميع جم��االت ق�ط��اع ال�ب�ترول واخلروج
ب� �ق ��رارات ف��اع �ل��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�ستقبل
القطاع.

اختتام مهرجان «احلرف وال�صناعات
التقليدية» ب�سوق القطارة بالعني

•• العني -وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
العني اختتم مهرجان “احلرف وال�صناعات التقليدية” بن�سخته ال�سابعة يف
�سوق القطارة يف منطقة العني بح�ضور معايل الدكتور ال�شيخ �سعيد بن طحنون
�آل نهيان عدد من ال�شخ�صيات وكبار امل�س�ؤولني.
وق��ال معاليه “ يُعد ه��ذا املهرجان ال�سنوي من�صة مثالية لالحتفال برتاثنا
الإماراتي الناب�ض باحلياة وثقافتنا املعا�صرة الإبداعية واملبتكرة ..التي جت�سد
مفاهيم مهمتنا الأ�سا�سية التي تعد حم��وراً لكل �أن�شطتنا ومبادراتنا .و�أ�ضاف
معاليه �إن ه��ذا امل�ه��رج��ان يُ�سهم يف تعريف امل��واط�ن�ين واملقيمني م��ن الأجيال
احلالية وال�صاعدة والراغبني يف الإطالع عن كثب على الثقافة الإماراتية ،من
خالل توفري تلك الفر�صة لهم ليت�أملوا كل تلك التفا�صيل التي ن�سجت الروابط
االجتماعية التاريخية ب�أيدي الأجداد.
United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إجتماع خربة
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
املو�ضوع � :إعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة احل�سابية االول
يف الدعوى رقم  2021/ 5263جتاري جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املرفوعة من املدعية� /سوبرميا ل�صناعه املواد العازلة ذم م فرع دبي
�ضد املدعي عليه /فينودكومار �شانامال �سيندهي �شانامال ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة طريق �سمنان لتجاره الأدوات ال�صحية والكهربائية
 ال�سادة  /فينودكومار �شانامال �سيندهي �شانامال ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة طريق �سمنان لتجاره الأدوات ال�صحية والكهربائية. نوجه �إليك الدعوة للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل قانوين الجتماع اخلربة احل�سابية االول يوم ا االحد املوافق 14/11/2021يف ال�ساعة  2:00ظهراً ،واملكان  :عرب املوقع الإلكرتوين املو�ضح ادناه �أو مبكتب الكائن � :شارع ال�شيخ زايد برج لطيفة مكتب  501اجلناح
الغربي - .هاتف مكتب  – 043524030 /جوال اخلبري - 052779700 /رابط االجتماع- :
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92327907118?pwd=cHpCaEJwWkp2L2xybHVHUIhZS2dXdz09
Meeting ID: 923 2790 7118
Passcode: RKuNb4

 وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ترغبون يف تقدميها ،و يف حال تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل قانوينعنكم خالل املهلة املحدد ف�إن اخلبري �سيبا�شر �إجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�سابي � /أحمد حممد CPA – CGMA
مدير مبكتب يو ا�س اف ايه ايه اف لال�ست�شارات ال�ضريبية
ع�ضو باجلمعية الأمريكية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني حتت رقم – 24315
ع�ضو ب�سجل املحا�سبني واملراجعني حتت رقم 824 -الإمارات العربية املتحدة
خبری ح�سابي مقيد بوزرة العدل حتت رقم –  473الإمارات العربية املتحدة
خبري حما�سبي مقيد بوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية رقم  - 740853058مملكة البحرين
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دو تعلن م�شاركتها يف معر�ض الإمارات للوظائف 2021
ت�شجيع املواهب الإماراتية على ا�ستك�شاف الفر�ص
املهنية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

•• دبي-الفجر:

�أعلنت دو ،التابعة ل�شركة الإم ��ارات لالت�صاالت املتكاملة ،م�شاركتها يف
الدورة الع�شرين من معر�ض الإمارات للوظائف  ،2021املن�صة الرائدة
لتوظيف وتدريب ال�شباب الإماراتي ،والذي ي�ست�ضيفه مركز دبي التجاري
العاملي يف الفرتة من � 15إىل  17نوفمرب اجلاري .ومن املتوقع �أن ي�شهد
احلدث م�شاركة �أكرث من � 70شركة من القطاعني العام واخلا�ص ،حيث
�سيكون �أبناء الإم��ارات على موعد مع جمموعة من الفر�ص املميزة التي
�ست�ساعدهم على االنطالق يف امل�سارات املهنية التي يف�ضلونها .وانطالقاً
من مكانتها ك�شركة وطنية رائدة يف دعم ا�سرتاتيجية التوطني و�أهداف
الأجندة الوطنية ،تهدف دو من خالل م�شاركتها يف املعر�ض �إىل ت�شجيع
املواهب الإماراتية على ا�ستك�شاف الفر�ص املهنية الفريدة التي يوفرها
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
وقال �إبراهيم نا�صر ،الرئي�س التنفيذي للموارد الب�شرية يف دو“ :يف الوقت
ال� ��ذي ت�ت�ط�ل��ع ف �ي��ه دول� ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة �إىل م�ستقبل �أكرث
ا�ستدامة وزدهاراً عرب كافة املجاالت،
تتطلب املرحلة القادمة منا جميعاً
امل��زي��د م��ن ال�ع�م��ل وت�ظ��اف��ر اجلهود
لتمكني امل��واه��ب الإم��ارات�ي��ة ورفدها
ب��ال �ق��درات والأدوات ال �ت��ي حتولها
امل���س��اه�م��ة ب ��دور حم ��وري يف حتقيق
�أه � ��داف الأج� �ن ��دة ال��وط �ن �ي��ة لدولة
الإم � � � ��ارات خ �ل�ال اخل �م �� �س�ين عاماً
ال� �ق ��ادم ��ة .ون �ف �خ��ر يف دو باجلهود
ال �ت��ي ب��ذل�ن��اه��ا ع�ل��ى م ��دار ال�سنوات
املا�ضية على �صعيد دعم ا�سرتاتيجية
ال �ت��وط�ي�ن ومت �ك�ي�ن �أب� �ن ��اء الإم� � ��ارات
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .وي�سرنا امل�شاركة يف معر�ض
الإمارات للوظائف  ،2021حيث ن�سعى خالل فرتة املعر�ض �إىل التوا�صل
مع �أكرب عدد ممكن من املواهب الإماراتية ،وتقدمي الدعم والإر�شاد لهم
و�إلهامهم لل�شروع يف م�سارات مهنية حافلة بالنجاحات لي�س فقط يف جمال
االت�صاالت و�إمنا يف جميع جماالت القطاع اخلا�ص.
ومتكنت دو على مدار ال�سنوات املا�ضية من تعزيز مكانتها واحدة من �أكرث
ال�شركات تف�ضي ً
ال من جانب امل��واه��ب الإم��ارات�ي��ة والباحثني عن فر�ص
للعمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كما باتت ال�شركة جزءاً
ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن الن�سيج ال�ث�ق��ايف واالج�ت�م��اع��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات م��ن خالل
بروزها كداعم رئي�سي ملختلف امل�ب��ادرات الرامية �إىل دعم �أبناء الإمارات
و�سيا�سة التوطني التي �أعلنتها حكومة الإمارات .و�أطلقت ال�شركة العديد
من برامج التدريب الهادفة ل�صقل مهارات وخربات �أبناء الإمارات �آخرها
برنامج دو لتدريب اخلريجني.
و�ستعمل دو من خالل من�صتها يف املعر�ض والتي �صممتها بطريقة مبتكرة
تعك�س التزام ال�شركة بتحقيق طموحات و�أهداف �أبناء الإمارات ،على تقدمي
الدعم والتوجيه والإجابة على ا�ستف�سارات ال�ضيوف حول �إيجابيات العمل
يف قطاع االت���ص��االت .و�سيكون زوار املن�صة على موعد مع رحلة ممتعة
عرب تقنية حتديد الهوية باملوجات الراديوية ( )RFIDالتي �ستوجههم
لالن�ضمام �إىل من�صة « ،»du cityالتي ابتكرتها ال�شركة مل�ساعدة املواهب
الإماراتية على �إكمال عملية التقدم بطلب احل�صول على فر�ص عمل يف
دو� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتمكن �أبناء الإم��ارات من التقدم بطلباتهم ل�شغل
الوظائف ال�شاغرة يف ال�شركة واالن�ضمام �إىل برامج التدريب الداخلي
والوظائف ال�صيفية من خالل �إجراء املقابالت مع ممثلي ال�شركة.
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Transaction No. MOJAU_2021_0028147
Legal Notice
Claimant : Automatic House Metal Works Industry LLC, represented by its director,
Adel Qassem Hamad, and his representative, Hamda Abdullah Sahoo, on behalf of
attorney Dr. Abdullah bin Sahoo Al-Suwaidi in his capacity as the legal representative
of the Company’s Director, Adel Qassem Hamad, under the power of attorney No.
SH20200920D46552
– Correspondence address : Sharjah - Al Musalla - Clock Tower - Offices No. 702, 706
Mobile: 0509688888 – Email : otisahoo@yahoo.com
Respondent: Yasser Mahmoud Mohamed Sarwar – nationality : Pakistani
Address: Sharjah - Al Saja’a Industrial Area - behind the Cement Factory - Opposite to
Al Jawad Steel Company - workplace : Yasser Sarwar Aluminum and Glass Contracting
Workshop – Mobile: 0509416807
Subject: The respondent owes the claimant an amount of 40000 AED under the check #
00063 drawn on United Bank Limited dated 2/ 11/ 2019.
When presenting the check to the drawee bank, it was bounced due to insufficient
balance.
Accordingly, the claimant serves a notice to the respondent to pay an amount of 40000
AED within a period of five days from the date of receiving this notice, otherwise they
shall be forced to take the appropriate legal measures.
Claimant’s legal representative / Hamda Abdullah bin Sahoo Al Suwaidi

Public Notice
)In Case No. SHCFICIREA2021/0004820- Civil (Partial
To the defendant: Babawale Augustine Popoola - Nigeria
Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers
Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0556776674
In the case mentioned above filed by:
The Claimant / Sharjah Taxi L.L.C
We inform you that the judgment set forth below has been issued against you and
you have the right to appeal against this judgment before the Sharjah Federal Court,
Civil Court of First Instance during the legal period starting from the day following
the date on which you were notified of this announcement, and in the event that no
evidence was submitted to appeal the judgment issued within the mentioned period,
the judgment will become final against you and legal measures will be taken to
implement it
The Judgement : The Court ruled in presence: First: Obligate the defendant to pay
an amount of (7415 dirhams) Seven thousand four hundred fifteen dirhams, and the
legal interest at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment,
provided that it does not exceed the original amount. Second: Obligate the defendant
)to pay charges and expenses and (500 dhs
Maha Maher Mahmoud
Sharjah Federal Court - Civil Court of First Instance
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008594 civil (partial
To the defendant: Muhammad Shakir Muhammad Jahangir
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 17/11/2021 in front of the Case Management
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager
)Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above,
as a you are the defendant. Obligate the defendant to pay an amount of (14895.68
dirhams) Fourteen thousand eight hundred ninety-five dirhams and sixty-eight fils,
and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full
payment, and to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

Notification by Publication details
In lawsuit No. Civil partial 2631/2021/11
Held at Sixth Management Case Sept No.405
The subject of lawsuit The lawsuit and the subject matter of the claim have been filed against
you by a ruling obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (173,345.28) dirham
(One hundred and seventy three thousands and Three hundred forty five dirham and twenty
eight fils) with legal interest 9% from the date of filing the lawsuit until full payment.
Thirdly: The defendant is obligated to pay the fees, expenses and lawyer charges
The plaintiff Bayyat General Transport L.L.C
Address / Address/Emirates of Dubai-Deira Maktoum Road- Rigaa Buttain Plaza – same
building of Iranian Sadaf Resturant 705
Represented by Rashid Saif Saeed Saif Al Zeyadi
To be announced 1- Al Sahab General Land Transport (L.L.C) as a defendant.
The subject of Notification The lawsuit and the subject matter of the claim have been filed
)against you by a ruling obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of (173,345.28
dirham (One hundred and seventy three thousands and Three hundred forty five dirham and
twenty eight fils) with legal interest 9% from the date of filing the lawsuit until full payment.
Thirdly: The defendant is obligated to pay the fees, expenses and lawyer charges.
A session has been set for it on Tuesday 16-11-2021 at 09:00am in the Case Management office,
so you are charged to attend or your legal representative and you have to submit your notes or
documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by Ameera Hussien Karam

Real Estate Summary 585/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1-Muhammad Irfan Muhammad Zakaria
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff an
amount of (AED 1,121,832) One Million One Hundred and Twenty One
Thousand Eight Hundred and Thirty Two Dirhams and the legal interest
of 9% per annum from the judicial claim date until the full payment,
rejected other claims and ordered him to pay the charges, the expenses
and Five Hundred Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in
absentia and may be appealed within thirty days from the day following
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai,
and is read in public.

Real Estate Summary 593/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1-Abu Bakar Zakaria Ghaniwala Muhammad Zakaria Ghaniwala
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020
in the above mentioned case ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of (AED 1,025,034) One Million Twenty Five Thousand
and Thirty Four Dirhams and the legal interest of 9% per annum from
the judicial claim date until the full payment, rejected other claims and
ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams
as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be appealed
within thirty days from the day following publishing this service. The
verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
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اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/593عقاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7800/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  5373/2021عمايل جزئي ,
ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدره ( )55622درهم ل�صالح العامل.
طالب التنفيذ  :ازهاجو با�شاي موتو ازهاجو
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع القوز  -3مبنى كامب اف ان
�سي رقم � - 5شقة غرفة رقم  - 20وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )55622دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1أبوبكر زكريا غانيو اال حممد زكريا غانيو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف الدعوى املذكورة اعاله
ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )1.025.034دره��م مليون وخم�سة
وع�شرون الفا واربعة وثالثون درهم  ,والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم
وامل���ص��اري��ف وخم�سمائة دره ��م م�ق��اب��ل ات �ع��اب امل �ح��ام��اة .حكما مب�ث��اب��ة احل �� �ض��وري قابال
لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  946/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  28/2021عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )18.727.692.05درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم ح�سب منطوقه.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود -
الطابق  - 20داون تاون دبي  -مكاين رقم - 24665865072:بوكالة املحامي/احمد رم�ضان
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �أمان مري�شنت � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )18.727.692.05درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إعالن حكم
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0008470أمر �أداء
اىل املدعي عليه:جاال للأ�سقف امل�ستعارة والقواطع ذ.م.م
العنوان:ال�شارقة  -الهدة  -خلف �شارع االحتاد  -الطابق احلادي ع�شر � -شقة رقم  - 1109ملك حممد
عبداللطيف املال  -هاتف رقم.0556818180:
روبن برو�سبري .احللو  ,اجلن�سية كندي
العنوان:امارة ال�شارقة النهدة خلف �شارع االحتاد الطابق احلادي ع�شر �شقة رقم  1109ملك حممد
عبداهلل عبداللطيف املال -هاتف رقم0556818180:
بالدعوى امل�شار اليها اعاله املرفوعة من:املدعي�/شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  ,نبلغك انه قد �صدر
�ضدك احلكم املبني ادناه ولك احلق يف اال�ستئناف على هذا احلكم امام حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
االبتدائية املدنية  ,خالل املدة القانونية ابتداء من اليوم الذي يلي بتاريخ تبلغك بهذا االعالن ويف حالة
عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�صادر خالل املدة املذكورة فان احلكم �سي�صبح قطعيا بحقك ,
و�ستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه
احلكم:انه بتاريخ 2021/10/28:بعد االطالع على االوراق نامر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا
للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره ( )127246.8درهم فقط مائة و�سبعة وع�شرون الف
ومائتان و�ستة واربعون درهم وثمانية فل�س  ,والزمتها بالفائدة مبقدار � 5%سنويا من تاريخ قيد الدعوى
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6294/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره مببلغ ( )3.455.640.67درهم والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ اال�ستحقاق يف يناير  2015وحتى متام ال�سداد.
املدعي:هات�شن�سن تليكوم �ش.م.ح
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديره � -شارع بني يا�س  -برج امل�صرف  -الطابق  14مكتب رقم - 1407
بجوار بلديه دبي  -الهاتف - 0557909785:رقم مكاين3005495192:
الربيد االلكرتوينshaban.hegazy@yahoo.com:
املطلوب �إعالن -1 : iعبدالرحيم جعفر عمر حممد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2021/10/4:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وقدره ( )3.455.640.67درهم ثالثة ماليني واربعمائة وخم�سة وخم�سني الف و�ستمائة
واربعني درهم اماراتي و�سبعة و�ستني فل�سا  ,باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف يناير 2015/وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 4051/2020:جت��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:باور واي الهند�سية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -الرفاعة  -ال�سوق الكبري � -شارع خالد بن الوليد  -بناية رقم - 7الطابق
الثالث  -مكتب  - 303وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :هايدون انرتنا�شيونال للمقاوالت امليكانيكيه والكهربائية � ��ش.ذ.م.م -
�صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 4051/2020:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�صنع مغل لالعمال اخل�شبية ذ.م.م
حممد اكرب حممد طفيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0003763جتاري

مذكرة اعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة حمكمة ال�شارقة االحتادية  ,املحكمة االبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001327جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :حممد م�صطفى غالم م�صطفى  -العنوان9235549:
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/10/4:قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح:م�صرف ال�شارقة اال�سالمي  ,بالتايل:ن�ص احلكم
قررت املحكمة الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره (ثالثة وثمانني
الفا ومائتني وثالثة و�ستني درهما وثالثة و�سبعني فل�سا) والزامه بفائدة قدرها
� %1شهريا اعتبارا من تاريخ 2017/11/1:وحتى ال�سداد التام على االتزيد على
�أ�صل املبلغ املق�ضي به مع الزامه مب�صروفات الدعوى ومائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات  -حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1حممد عرفان حممد زكريا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف الدعوى املذكورة اعاله
ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي� ��ؤدي للمدعية مبلغ وق ��دره  )01.121.832دره��م مليون واحد
وع�شرون الف وثمامنائة اثنني وثالثون دره��م  ,والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات والزمته
بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �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 دبياالبتدائية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2534/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة الزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )100000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين رقم .2852/2021
املدعي:ا�سماعيل عبداهلل احمد حممد  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ند احلمر  -ديره  -دبي  -مبنى معر�ض رقم  - 10ملك �سعادة �سعيد الكندي
املطلوب �إعالنهما  -1 :تينزينق دونكا بهوتيا �سونام توبدين  -2كي�سانق �شودين بهوتيا با�سانق بهوتيا � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة الزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )100000درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع املدين
رقم  - 2852/2021نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم
واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر على هاتف
رق � ��م - 00971502350991:امل ��واف ��ق 2021/11/16:ي��وم الثالثاء وذل��ك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية  12:30ظ او
احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة
الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية  ,الئحة الدعوى  +حافظة م�ستندات ميكنكم االطالع عليها من خالل
النظام االلكرتوين ملحاكم دبي لال�شرتاك يرجى التوا�صل على مركز االت�صال 043347777
رئي�س الق�سم

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7803/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  5365/2021عمايل جزئي ,
ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدره ( )69891درهم ل�صالح العامل.
طالب التنفيذ  :فيالي�سامى �سيتورامان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القوز ال�صناعية الثالثة  -دبي � -شارع القوز  - 3مبنى كامب اف ان
�سي رقم � - 5شقة غرفة رقم  - 20وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )69891دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2728/2021/305:ا�ستئناف جتاري

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/585عقاري جزئي

حماكم دبي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

�إىل املحكوم عليه :م�صنع مغل لالعمال اخل�شبية ذ.م.م  -حممد اكرب حممد طفيل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:شابرو�س انرتنا�شيونال جروب �ش.م.ح
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 . 503883
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.

رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل امل�ست�أنف �ضده  -1 :عزيزة حممد �سيف الرا�شدي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان امل�ستانف :جابر نعمة كينجر
وميثله  :مها علي ا�سماعيل علي الفهيم
قد ا�ستانف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2749/2019:ا�ستئناف جتاري
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بالن�شر
 98/2021/342التما�س �إعادة نظر جتاري  -ا�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 151/2021/26:عقاري كلي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :الئحة دع��وى مبطالبة بارجاع مبلغ ( )498.790درهما اربعمائة وثمانية
وت�سعون الفا و�سبعمائة وت�سعون دره�م��ا اىل امل��دع��ي م��ع ال�ف��ائ��دة القانونية  %12م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
املدعي�:أ�شوك كومار جوبتا
عنوانه:امارة ال�شارقة  -اخلان كورني�ش البحرية الفردان �سنرت 104
املطلوب �إعالنه  -1 :ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها الئحة دع��وى مبطالبة بارجاع مبلغ
( )498.790درهما اربعمائة وثمانية وت�سعون الفا و�سبعمائة وت�سعون درهما اىل املدعي مع
الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

�إعالن بالن�شر
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
الدعوى  2021/14 :جتاري م�صارف كلي  -حماكم دبي
اىل املدعي عليه � :سامل بن عبداهلل بن �سلمان العطوى
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي/بنك اال�ستثمار �ش.م.ع  ,وكيال عنه/
موزة اخلظر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  ,وانه قد مت تكليفنا جلنة ثالثية من اخلرباء
امل�صرفيني مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى اعاله فاننا ندعوكم حل�ضور اجتماع
خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يف يوم االربعاء املوافق 2021/11/17:يف متام ال�ساعة
 1:30ظهرا وعليه يرجى التواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد
املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد
االلكرتوين للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى االت�صال على الهاتف- 0589323011:
هاتف - 042206244:بريد الكرتوينintrafinance@intra.ae:

عن جلنة اخلرباء
مكتب اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د.علي را�شد الكيتوب

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2221/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع ال��دع��وى  :ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )416.325.07ال��ف دره��م اربعمائة و�ستة ع�شر الفا
وثالثمائة خم�سة وع�شرون درهما و  7فل�س  ,والفوائد القانونية امل�ستحقة من ت��اري��خ 2021/4/20:حتى ال�سداد بواقع
� %9سنويا حتى ال�سداد.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -مبنى بناية البنك  -بجوار ديره �سيتي �سنرت
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :روبني اليجاندرو بريتو ريو�س � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/12:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بنك دبي التجاري �ش.ذ.م.م اوال:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )311.113.74درهم عن ت�سهيل القر�ض
ال�شخ�صي باال�ضافة اىل الفوائد بواقع  %5من تاريخ غلق احل�ساب احلا�صل يف  2019/11/10وحتى تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2021/6/6على ان ال يتجاوز الناجت املبلغ املطالب به باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بواقع  %5من اليوم
التايل لتاريخ االخري وحتى ال�سداد التام  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )6.633.49درهم عن
ت�سهيل بطاقتي االئتمان باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %5من اليوم التايل لتاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل
يف  2021/6/7وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعيي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعالن مدعي عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0006660أمر �أداء

�إىل املدعي عليه  :الب�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ.م.م
املدعي عليه/حممد امتياز غالم يا�سني  ,باك�ستاين/اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي:فار اي�ست �ستيل (فرع من �شركة فاراي�ست
التجارية ذ.م.م) قد �أقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم بانه
بتاريخ 2021/8/31:بعد االطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليهما
ان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغ (ثالثة وخم�سون الف
وثمانية وثالثون درهم والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات
 حرر بتاريخ2021/11/10:املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املانيا للمقاوالت الفنية ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0001391عمايل جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008594مدين (جزئي)

�إعالن حكم
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004820مدين جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0001282جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه :املانيا للمقاوالت الفنية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:دكتور تارو  ,اجلن�سية نيبايل
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  13649درهم .
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

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

�إىل املدعي عليه  :حممد �شاكر حممد جهانكري
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزره � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي
 بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقةبالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )14895.68اربعة ع�شر الفا وثمامنائة وخم�سة
وت�سعون درهم و  68فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
تاريخ ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � ) 6شخ�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 2021/11/11م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

اىل املدعي عليه:بابوال اوغ�ستني بوبو ال  ,اجلن�سية نيجريي
العنوان:ال�شارقة  -منطقة العزره � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي  -بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة رقم الهاتف.0556776674:بالدعوى امل�شار اليها اعاله املرفوعة من
املدعي:اجرة ال�شارقة ذ.م.م
نبلغك انه قد �صدر �ضدك احلكم املبني ادناه ولك احلق يف اال�ستئناف على هذا احلكم امام
حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االبتدائية املدنية  ,خالل املدة القانونية ابتداء من اليوم
الذي يلي بتاريخ تبلغك بهذا االعالن ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�صادر
خالل املدة املذكورة فان احلكم �سي�صبح قطعيا بحقك  ,و�ستتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه
احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري اوال:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ
وقدره ( )7415درهم �سبعة االف واربعمائة وخم�سة ع�شر  ,مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على اال تزيد عن �أ�صل املبلغ املق�ضي به  -ثانيا:الزام املدعي
عليه بالر�سوم وامل�صروفات و  500درهم.

�إىل املحكوم عليه �:صوت الرعد ل�صناعة االثاث وتركيب املطابخ ذ.م.م
 - 2حممد م�صطفى بو�سنوي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:امييالم لل�صناعات �ش.ذ.م.م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  106576درهم  ,باال�ضافة اىل
الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ  2020/1/24وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعــالن تنــــازل عن رخ�صة
رقم املعاملةMOJAV - 2021-0032604 :

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعــالن تنــــازل عن رخ�صة
رقم املعاملةMOJAV - 2021-0032605 :

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
باال�سم التجاري (كافترييا مدينة الزهور) برخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بعجمان رقم  14121وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان بني
االطراف املذكورة
من الطرف الأول  :ح�سني بن را�شد بن �سامل اخلنب�شي  -اجلن�سية � :سلطنة عمان.
�إىل الطرف الثاين � :سامل را�شد حممد را�شد النعيمي  -اجلن�سية  :االمارات.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
باال�سم التجاري (كافترييا �شاي القمر) برخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بعجمان رقم  47926وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان بني
االطراف املذكورة
من الطرف الأول � :سامل را�شد حممد را�شد النعيمي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :ار�شد متاليل يو�سف  -اجلن�سية  :الهند.
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ال�سيويف للمقاوالت الفنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003878عمايل جزئي

�إىل املحكوم عليه :ال�سيويف للمقاوالت الفنية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حممد عبداملنان حممد عبدالر�شيد  ,اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 9208
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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ي��ؤدي عدم ممار�سة الريا�ضة وق�ضاء الكثري من الوقت �أم��ام الكمبيوتر
والتلفزيون واجللو�س ب�شكل ع��ام� ،إىل زي��ادة خطر الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية لدى من تقل �أعمارهم عن  60عاما.
ووفقا لبحث جديد ُن�شر يف جملة  ،Strokeف ��إن البالغني الذين تقل
�أعمارهم عن  60عاما والذين متتلئ �أيامهم بوقت فراغ م�ستقر (مبا
يف ذلك ا�ستخدام الكمبيوتر �أو التلفزيون �أو القراءة) وقلة
الن�شاط البدين يكونون �أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�سكتة
الدماغية من الأ�شخا�ص الأكرث ن�شاطا بدنيا.

درا�سة تدق ناقو�س اخلطر حول عالقة
منط احلياة امل�ستقر بالإ�صابة بال�سكتة الدماغية
وق��ال م��ؤل��ف ال��درا��س��ة رائ��د ج�ن��دي ،دك �ت��وراه يف
ال �ط��ب ،يف ق���س��م ع �ل��وم الأع �� �ص��اب ال���س��ري��ري��ة يف
كلية كومينغ للطب يف جامعة كالغاري يف كندا:
"الوقت امل�ستقر هو مدة الأن�شطة اليقظة التي
ت�ت��م �أث �ن��اء اجل�ل��و���س �أو اال��س�ت�ل�ق��اء  ..وم��ن املهم
فهم ما �إذا كانت فرتات اجللو�س الطويلة ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل ال�سكتة الدماغية لدى ال�شباب لأن
ال�سكتة الدماغية ميكن �أن ت�سبب الوفاة املبكرة �أو
ت�ضعف ب�شكل كبري الوظيفة ونوعية احلياة".
ويف ه��ذه ال��درا� �س��ة ،راج ��ع ال�ب��اح�ث��ون املعلومات
املتعلقة بال�صحة ومنط احلياة لـ � 143ألف بالغ
مل ي�سبق لهم الإ�صابة ب�سكتة دماغية �أو �أمرا�ض
قلب �أو �سرطان ،مم��ن �شاركوا يف امل�سح الكندي
ل�صحة امل�ج�ت�م��ع يف الأع � ��وام  2000و2003
و 2005و 2007و.2012
وت��اب��ع الباحثون امل�شاركني مل��دة � 9.4سنوات يف
املتو�سط (حتى  31دي�سمرب  )2017وحددوا
ال �� �س �ك �ت��ات ال��دم��اغ �ي��ة م ��ن خ�ل�ال ال ��رواب ��ط مع
�سجالت امل�ست�شفى.
وا�ستعر�ضوا مقدار الوقت الذي يق�ضونه كل يوم
يف الأن�شطة الرتفيهية امل�ستقرة (ال�ساعات التي

يق�ضونها على الكمبيوتر وال �ق��راءة وم�شاهدة حت��دث عندما يتم �إع��اق��ة �أح��د الأوع�ي��ة الدموية
ال�ت�ل�ف��زي��ون) وق�سموها �إىل ف�ئ��ات تقل ع��ن �أربع التي متد الدماغ بالدم.
�ساعات يف اليوم ،و�أربع �إىل �أقل من �ست �ساعات يف وك��ان متو�سط وق��ت اجللو�س الرتفيهي اليومي
اليوم ،و�ست �إىل �أقل من ثماين �ساعات يف اليوم ،بني جميع امل�شاركني � 4.08ساعة .ومتو�سط وقت
ثم ثماين �ساعات �أو �أكرث يف اليوم.
اجللو�س الرتفيهي للأفراد الذين تبلغ �أعمارهم
وق�سموا �أي�ضا الن�شاط ال�ب��دين �إىل �أرب��ع فئات 60 ،عاما �أو �أقل يبلغ � 3.9ساعات يوميا .وكان
�أدناها هم الأقل ن�شاطا بدنيا� ،أي ما يعادل الذهاب متو�سط وق��ت اجللو�س الرتفيهي اليومي 4.4
يف نزهة ملدة  10دقائق �أو �أقل يوميا.
�ساعة للبالغني الذين ت�تراوح �أعمارهم بني 60
وق��ال ج�ن��دي" :امل�شي مل��دة  10دق��ائ��ق �أو �أق��ل يف و 79عاما ،و� 4.3ساعة ملن هم يف عمر  80عاما
ال�ي��وم ه��و �أق��ل م��ن ن�صف م��ا تو�صي ب��ه �إر�شادات ف�م��ا ف ��وق.وك ��ان ال�ب��ال�غ��ون م��ن ال�ع�م��ر  60عاما
الن�شاط البدين جلمعية القلب الأمريكية".
والذين كان لديهم ن�شاط بدين منخف�ض و�أبلغوا
وت��و� �ص��ي ج�م�ع�ي��ة ال �ق �ل��ب الأم��ري �ك �ي��ة البالغني عن ثماين �ساعات �أو �أكرث من وقت الفراغ الذي
ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى  150دق �ي �ق��ة �أو � 2.5ساعة يق�ضون خالله وقتا طويال يف اجللو�س ،معر�ضني
على الأق ��ل م��ن الن�شاط ال�ب��دين معتدل ال�شدة خلطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية مبعدل 4.2
�أ�سبوعيا.
مرة مقارنة ب�أولئك الذين �أبلغوا عن �أقل من �أربع
�ساعات من وقت الفراغ اليومي جال�سني.
ووجد حتليل امل�شاركني يف الدرا�سة:
وك��ان��ت املجموعة الأك�ث�ر خ�م��وال� ،أول �ئ��ك الذين
خ�ل�ال ف�ت�رة امل �ت��اب �ع��ة ،مب�ت��و��س��ط � 9.4سنوات� ،أب �ل �غ��وا ع��ن ث �م��اين ��س��اع��ات �أو �أك�ث�ر م��ن الوقت
حدثت  2965جلطة دماغية ،وما يقارب  90%امل�ستقر والن�شاط ال�ب��دين املنخف�ض ،معر�ضني
من ه�ؤالء عانوا من ال�سكتات الدماغية الإقفارية ،خل�ط��ر الإ� �ص��اب��ة بال�سكتة ال��دم��اغ�ي��ة مب�ع��دل 7
وهي �أكرث �أنواع ال�سكتات الدماغية �شيوعا ،والتي مرات �أكرث من �أولئك الذين �أبلغوا عن �أقل من

�أرب ��ع ��س��اع��ات م��ن اجل�ل��و���س يف ال�ي��وم وم�ستويات
�أعلى من الن�شاط البدين.
وقال جندي" :يجب �أن يدرك البالغون  60عاما
�أو �أقل �أن فرتات اجللو�س الطويلة جدا مع القليل
م��ن ال��وق��ت ال��ذي يق�ضونه يف الن�شاط البدين،
ميكن �أن يكون له �آث��ار �سلبية على ال�صحة ،مبا
يف ذلك زيادة خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
وي�ل�ع��ب ال�ن���ش��اط ال �ب��دين دورا م�ه�م��ا ل�ل�غ��اي��ة يف
�أن ��ه ي�ق�ل��ل م��ن ال��وق��ت ال�ف�ع�ل��ي ال ��ذي نق�ضيه يف
اجل �ل��و���س ،وي �ب��دو �أي �� �ض��ا �أن ��ه ي�ق�ل��ل م��ن الت�أثري
ال�سلبي للوقت امل�ف��رط يف اجل�ل��و���س .وي�ج��ب �أن
تركز تو�صيات الأطباء و�سيا�سات ال�صحة العامة
على زيادة الن�شاط البدين ووقت اجللو�س الأقل
بني ال�شباب باال�شرتاك مع عادات �صحية �أخرى
لتقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية وال�سكتة الدماغية".
ومتثل �أح��د القيود الكبرية على نتائج الدرا�سة
يف �أن امل�سح مل ي�س�أل امل�شاركني عن وقت اجللو�س
امل��رت�ب��ط ب��ال��وظ�ي�ف��ة ،وق��د يعني ه��ذا �أن ��ه ال يتم
الإبالغ عن الوقت امل�ستقر بني الأ�شخا�ص الذين
لديهم وظائف مكتبية ،على �سبيل املثال.

مـــواد غـــذائية تقتـــل الأمعــــــاء

تزداد يف ع�صر الوجبات ال�سريعة ومنط احلياة اخلامل ،امل�شكالت ال�صحية .لذلك يجب االنتباه �إىل حالة اجل�سم
واحلفاظ عليه يف حالة جيدة .وت�شكل الأمعاء ميدانا ملناطق اجل�سم املعر�ضة للأمرا�ض.
ومن �أجل احلفاظ على الأمعاء بحالة جيدة لتقوم بوظيفتها ب�صورة طبيعية ،يجب االهتمام بالنظام الغذائي
وا�ستبعاد املواد ال�ضارة قدر الإمكان .لأن الأمعاء م�س�ؤولة عن معاجلة الطعام وامت�صا�صه وعن مناعة اجل�سم �أي�ضا.
واملواد الغذائية التي تلحق �ضررا كبريا بالأمعاء هي:
ال�سبب يو�صي اخلرباء بتناول م�شروبات كحولية خفيفة،
الكحول
�ضرر الكحول وا�ضح جدا .ولكن ال تلحق جميع امل�شروبات والأف�ضل االمتناع عن تناول الكحول نهائيا.
ال�ك�ح��ول�ي��ة نف�س ال���ض��رر ب��الأم �ع��اء .فكلما ك��ان��ت ن�سبة
الكحول مرتفعة يف امل�شروبات الكحولية ،ي��زداد �ضررها اللحم
للج�سم .لأن الأمعاء لي�ست ق��ادرة على امت�صا�ص حميع بالطبع ال ت��ؤث��ر جميع �أن ��واع اللحوم �سلبا يف اجل�سم.
العنا�صر املفيدة وامل��واد املغذية من الطعام .لذلك ف�إن ول�ك��ن ي�ج��ب ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ��ض��رر ال�ل�ح��وم امل�ع��اجل��ة مثل
اال�ستخدام املتكرر للم�شروبات الكحولية القوية ميكن �أن ال�سجق والنقانق وغريها ،لأنها حتتوي على مواد �ضارة
ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض خطرية ،مثل �سرطان الأمعاء .ولهذا (نرتوزامني) ،التي حتفز �إ�صابة الأمعاء بال�سرطان.
وال�ل�ح��وم احل �م��راء املقلية ل�ه��ا م���ض��اره��ا �أي���ض��ا وخا�صة

حلم ال�ض�أن وحل��م اخلنزير .لأن اللحوم املقلية �صعبة اكت�شف علماء جامعة �ألربتا الكندية� ،أن الإفراط بتناول
اله�ضم ،لذلك هي عبء ثقيل �إ�ضايف على الأمعاء ،وميكن ال�سكر ،ي�ؤثر �سلبا يف الأمعاء ،وي�سبب تدهور ميكروبيوم
�أن ت�سبب التهاب الغ�شاء املخاطي للأمعاء .هذا ال يعني الأمعاء ،ما ي�ؤدي �إىل تكاثر البكترييا امل�سببة للأمرا�ض،
التخلي نهائيا عن تناول اللحم املقلي ،ولكن يجب عدم ال�ت��ي ميكن �أن تنتقل م��ن الأم �ع��اء �إىل �أع���ض��اء اجل�سم
الإفراط بتناوله لأنه ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة.
الأخرى ،وميكن �أن ت�سبب حتى مر�ض الزهامير ومر�ض
باركن�سون.
احللويات
غالبا ما نعتقد �أن احللويات واملعجنات مبختلف �أنواعها املايونيز
�ضارة بر�شاقة اجل�سم .بيد �أن الأم��ر لي�س كذلك .فقد �ضرر املايونيز التجاري يف الأمعاء ،مماثل للحلويات من
حيث تاثريه يف ميكروبيوم الأمعاء.
ال�سمن النباتي املهدرج -يحتوي هذا ال�سمن على حم�ض
اللينولييك (�أو حم�ض زي��ت ال�ك�ت��ان) ،ال��ذي ال ينتجه
اجل�سم ،ويعترب من الأ�سباب الرئي�سية اللتهاب القولون
التقرحي.
وه��ذا احلم�ض م��وج��ود يف املك�سرات وال �ب��ذور ،ولكننا ال
نتناولها بكمية كبرية عادة لذلك ال ت�سبب �أي �ضرر� .أما
ال�سمن النباتي املهدرج،
فيحتوي على ن�سبة عالية من حم�ض اللينولييك .لذلك
ين�صح الأطباء بعدم الإفراط با�ستخدامه.
وعموما ،ي�ؤثر الإفراط بتناول �أي مادة غذائية �سلبا لي�س
فقط يف الأمعاء ،بل ويف بقية �أع�ضاء اجل�سم .لذلك ين�صح
الأطباء ب�ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن والإكثار من
�شرب املاء وممار�سة بع�ض التمارين الريا�ضية الب�سيطة.
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ترجمة لأهداف مبادرة دعم الأقالم الإماراتية الواعدة

باحثو وم�ؤلفو تريندز يوقعون � 9إ�صدارات جديدة يف معر�ض ال�شارقة للكتاب
ال �ب��اح��ث ال��رئ�ي���س��ي يف ب��رن��ام��ج درا�� �س ��ات الإ�سالم
ال�سيا�سي ورئي�س وحدة متابعة االجتاهات املعرفية
بالعامل يف “تريندز” ،حيث وقع كتاب“ :الإخوان
يف كندا م�ؤ�س�ساتهم ..رموزهم� ..أهدافهم ..ومدى
ت�أثريهم” �ضمن �سل�سلة “اجتاهات حول الإ�سالم
ال�سيا�سي».

•• ال�شارقة-الفجر:

ترجمة لأه��داف مبادرة “تريندز” لدعم الأقالم
الإم��ارات�ي��ة ال��واع��دة ،نظم مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات حف ً
ال لتوقيع ت�سعة �إ�صدارات جديدة،
�أعدها باحثون وم�ؤلفون من املركز ،وذل��ك �ضمن
فعالياته ال�ت��ي يعقدها على هام�ش م�شاركته يف
الن�سخة الـ  40من معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
التي ي�ست�ضيفها مركز �إك�سبو ال�شارقة ،وت�ستمر
حتى  13نوفمرب اجلاري.
وق ��د ��ش�ه��د ج �ن��اح امل��رك��ز ت��وق �ي��ع � �س �ع��ادة مق�صود
ك ��روز م�ست�شار االت���ص��ال اال��س�ترات�ي�ج��ي يف وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة كتابه الذي يحمل عنوانThe« :
Challenges of Developing an
Inclusive Curriculum for Gifted
 ،»Students in the UAEحيث يهدف
الإ�صدار �إىل الت�أكيد على �أهمية التطوير امل�ستمر
لأدوات ومناهج الك�شف عن املوهبة ،وبرامج تنمية بناء جيل متمكن وقادر على �صناعة امل�ستقبل.
امل��وه��وب�ين ،وال �ب �ح��وث امل�ن�ه�ج�ي��ة يف جم ��ال رعاية
قراءة خليجية
املوهوبني.
كما وقع الباحث الإم��ارات��ي الأ�ستاذ حممد خلفان
ال�صوايف كتابني له هما�“ :إعالم الإخوان ..البداية
ثروة الوطن
وقال �سعادة مق�صود كروز �إن املوهوبني هم الرثوة والنهاية” �ضمن �سل�سلة “اجتاهات حول الإ�سالم
احلقيقية للوطن ،م�ضيفاً �أن رعايتهم واكت�شافهم ال�سيا�سي” ،و”قراءة خليجية لتوجهات بايدن نحو
وتنمية مهاراتهم مبكراً وفق �أ�س�س وا�ضحة من �ش�أنه ال�شرق الأو�سط” �ضمن �سل�سلة “�أوراق �سيا�سات”.
الو�صول �إىل خمرجات ت�أهيلية تدعمهم ومتكنهم و�أ�شار ال�صوايف ،يف هذا ال�صدد� ،إىل �أن كتاب “�إعالم
من �أدوات العمل من �أجل م�ستقبل م�شرق ومزدهر .الإخ ��وان ..البداية ولنهاية” ي�ست�شرف م�ستقبل
كما ذك��ر �أن ال�ك�ت��اب يتطرق �إىل ع��دة مو�ضوعات تنظيم الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين ان �ط�لاق �اً م��ن ف�شلهم
�أب��رزه��ا :اكت�شاف امل��وه��وب�ين وتعليمهم ،واملناهج الإعالمية �إذ ي�ؤكد �أن ال�ضربة املوجعة التي تلقاها
والتطوير ال�شامل� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت�صميم الربامج هذا التنظيم مل تكن من الأجهزة الأمنية العربية
ال��درا��س�ي��ة وط��رق االب�ت�ك��ار ،ويختتم با�ستنتاجات – كما يحاولون الرتويج له – و�إمنا من املجتمع
وتو�صيات مهمة م��ن �أج��ل خم��رج��ات حتقق هدف وال�شعوب بعدما ت�أكد لها هدفهم احلقيقي الذي

عملوا من �أجله ملدة ثمانني عاماً.
كما �أو��ض��ح ال���ص��وايف �أن ه�ن��اك رب��ط ب�ين م�ستقبل
اجلماعة التي حتت�ضر والإع�ل�ام ،و�أن الكفاءة يف
“التقية ال�سيا�سية” م�س�ألة وقتية لكن �سريعاً ما
تنك�شف ،وه��ذا ح��دث حتى يف املجتمعات الغربية
التي انخدعت هي الأخ��رى يف “الإخوان” ،واليوم
ه��م ي�شتكون م��ن �أفعالهم ال�ت��ي ت ��ؤدي �إىل متزيق
املجتمع.

ال��دول �ي��ة يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة كورونا” �ضمن �سل�سلة
“�أوراق �سيا�سات».
وي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب معر�ضي “�آيدك�س” ونافدك�س
 ”2021من منظور القوة ال�شاملة للإمارات،
فهما يعدان م��ر�آة للنه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها
الدولة على ال�صعد كافة ،ال�سيا�سية واالقت�صادية
والعلمية والتكنولوجية والدفاعية والع�سكرية؛
ولهذا ف�إن النجاح اال�ستثنائي الذي حتقق يف هذه
ال��دورة ال ميكن ف�صله ب��أي ح��ال من الأح��وال عن
�إجنازات نوعية �أخرى حققتها الإمارات يف جماالت
�أخرى ،كالف�ضاء والطاقة النووية ال�سلمية ،جت�سد
يف جمملها مفهوم القوة ال�شاملة لها.

قوة �شاملة
وقد �شهد جناح مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات
امل�شارك يف معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب �أي�ضاً،
توقيع الأ�ستاذ يو�سف جمعة احلداد رئي�س حترير
جم�ل��ة درع ال��وط��ن ك �ت��اب��ه�“ :آيدك�س ونافدك�س باحثو «تريندز»
 :2021نهج جديد يف تنظيم املعار�ض الدفاعية �إىل ذل� ��ك ،وق ��ع ال��دك �ت��ور ف �ت��وح ه�ي�ك��ل امل�ست�شار

دعم الأقالم الواعدة
وب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق ��ال ال��دك �ت��ور حم �م��د عبداهلل
العلي الرئي�س التنفيذي مل��رك��ز ت��ري�ن��دز للبحوث
واال��س�ت���ش��ارات� ،إن ح�ف��ل ال�ت��وق�ي��ع ال ��ذي احت�ضنه
ج�ن��اح امل��رك��ز يف معر�ض ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب
ي�أتي ترجمة لأهداف مبادرة تريندز لدعم الأقالم
الإماراتية الواعدة من كتاب وباحثني ومفكرين.
و�أ�شار العلي �إىل �أن “تريندز” يويل �أ�صحاب الفكر
والباحثني والكتاب �أهمية كربى �ضمن ا�سرتاتيجية
املركز وتوجهاته العاملية ملا لهم من دور بناء وفعال
ال�سيا�سي ورئي�س قطاع البحث العلمي يف “تريندز” يف ا�ستعرا�ض الق�ضايا الإقليمية والعاملية ب�أ�ساليب
كتابني هما“ :عامل ما بعد “كوفيد :”-19حدود �شائقة وهادفة ،ت�ستند على معطيات البحث العلمي
التغيري املحتمل يف النظام العاملي” �ضمن �سل�سلة الر�صني واملعلومات الدقيقة.
“اجتاهات ا�سرتاتيجية” ،و”احلرب امل�ستمرة على
تنظيم القاعدة يف اليمن” �ضمن �سل�سلة “�أوراق ن�شر املعرفة
�سيا�سات».
و�أك � ��د ال��دك �ت��ور حم �م��د ال �ع �ل��ي �أن م��رك��ز تريندز
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خالل جل�سة حوارية يف ال�شارقة الدويل للكتاب 40

كتاب وفنانون :الور�ش امل�سرحية ت�صقل �شخ�صية املمثل وت�سهم يف �إتقان العمل الإبداعي والإخراجي والتقني
•• ال�شارقة-الفجر:

ا��س�ت���ض��اف��ت ال � ��دورة الأرب� �ع�ي�ن من
معر�ض ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب،
ال �ك��ات��ب امل���س��رح��ي ال �ع �م��اين هالل
بن �سيف البادي والروائي والكاتب
امل���س��رح��ي امل �غ��رب��ي ي��و��س��ف فا�ضل،
يف جل�سة ح��واري��ة بعنوان “ال�ضوء
واحلركة”� ،أداره ��ا املمثل واملخرج
امل �� �ص��ري حم�م��د غ�ب��ا��ش��ي ،تناولت
دور ور�� � ��ش ال �ع �م��ل امل �� �س��رح �ي��ة يف
ب �ن��اء �شخ�صية امل �م �ث��ل ،ويف �إتقان
ال �ع �م ��ل الإب� � ��داع� � ��ي والإخ � ��راج � ��ي
والتقني امل�صاحب لإنتاج العرو�ض
امل�سرحية.
وا��س�ت�ه��ل ال �ف �ن��ان غ�ب��ا��ش��ي اجلل�سة
بت�سليط ال�ضوء على �أهمية ال�ضوء
واحل ��رك ��ة ع �ل��ى اخل���ش�ب��ة كعاملني
�أ� �س��ا� �س �ي�ي�ن يف ال �ع �م��ل امل�سرحي،

م���ش�يراً �إىل �أن ه��ذي��ن العن�صرين
ال ي�ق�لان �أهمية ع��ن بقية عنا�صر
امل�سرح كالديكور وال�صوت والتمثيل
والإخراج ،وكل هذه العنا�صر حتتاج
�إىل الكثري م��ن ال��ور���ش التدريبية
حتى ي�خ��رج العر�ض امل�سرحي �إىل
النور ب�شكله الإب��داع��ي والإخراجي
والتقني.
بدوره قال الكاتب هالل البادي“ :ال
�شك �أن ال�ضوء واحل��رك��ة عن�صران
�أ�سا�سيان يف عملية البناء امل�سرحي،
لكن البداية تكون من كتابة الن�ص،
ف��ال�ك��ات��ب امل���س��رح��ي ال يكتب فكرة
عابرة فقط ،يلتقطها وهو يف مكان
م ��ا ،ب��ل ه��و ي�ك�ت��ب م���ش��اع��ر وحركة
�سيتم جت�سيدهما م��ن قبل املمثل
ع �ل��ى خ �� �ش �ب��ة امل� ��� �س ��رح ،ك �م��ا يكتب
�أح��ا� �س �ي ����س امل �خ��رج ال� ��ذي �سيتوىل م ��رة �أخ� ��رى م��ن امل�م�ث�ل�ين ،مبعنى
ب� � ��دوره �إخ � � ��راج ه� ��ذه الأحا�سي�س �أن��ه يكتب كل ما له عالقة ب�إظهار

م�شرياً �إىل �أن�ه��ا ت�ب��د�أ م��ن مناق�شة
الن�ص مع املخرج الذي قد يكون له
وجهة نظر يف بع�ض عنا�صر بنائه
�أو يف بع�ض امل�ف��ردات وامل�صطلحات
ال�ت��ي ال تن�سجم يف بع�ض الأحيان
م��ع ح��رك��ة امل�م�ث��ل وط��ري �ق��ة نطقه
ل�ه��ا ،ل�ي�ق��وم ال�ك��ات��ب ب ��إج��راء بع�ض
التعديالت ال�ت��ي ت�ساعد على بناء
�شخ�صيات حية وحقيقية ،ب�شرط �أال
ي�ؤثر التعديل على جوهر الن�ص.
وق��ال ال �ب��ادي“ :هناك الكثري من
املمثلني مل ي��در��س��وا امل���س��رح ب�شكل
�أك ��ادمي ��ي لكنهم مي�ت�ل�ك��ون موهبة
فنية جيدة ،فت�أتي الور�ش لت�ضبط
�إي �ق ��اع �ه ��م وت �� �ص �ق��ل �شخ�صيتهم
وتعلمهم ما يفتقدونه من مهارات
وم � �ع ��ارف م �� �س��رح �ي��ة ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
منظومة احلركة على اخل�شبة �أثناء و�شدد ال�ب��ادي على ��ض��رورة الور�ش �أهميتها يف �إت�ق��ان العمل الإبداعي
تنفيذ العمل امل�سرحي».
التدريبية لنجاح العر�ض امل�سرحي ،والإخ � ��راج � ��ي وال �ت �ق �ن��ي امل�صاحب

للعرو�ض».
وح��ول ر�ؤيته ل��دور الور�ش يف جناح
ال �ع �م��ل امل �� �س��رح��ي ،ق� ��ال ال ��روائ ��ي
ي��و��س��ف ف��ا� �ض��ل“ :تكت�سي الور�ش
امل�سرحية �أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة بالن�سبة
لفريق العمل امل�سرحي ككل ،واملهم
بالن�سبة لكل ع�ضو يف الور�شة هو
�أن ي�ساعد الآخ��ري��ن على �إدراك ما
يجمعه بهم يف تلك اللحظة وذاك
امل � �ك ��ان ،م �ت �ج��اه �ل�ين اختالفاتهم
وال� � � �ف � � ��وراق ال � �ت� ��ي ت� �ب� �ع ��ده ��م عن
بع�ضهم ،ومركزين على ما يجعلهم
يتفاعلون مع بع�ضهم ،و�أعتقد �أنهم
�سيت�صرفون يف حياتهم خارج امل�سرح
وف��ق ما تعلموه من بع�ضهم خالل
الأيام اال�ستثنائية التي جمعتهم».
و�أك ��د فا�ضل �أن ال��ور���ش امل�سرحية
مت� ��ري� ��ن م �� �س �ت �م��ر ع� �ل ��ى احلفظ
والتعرف على ال�شخ�صيات ودرا�ستها

وح �ف��ظ ح��وارات �ه��ا ،ك�م��ا �أن �ه��ا دواء
ناجع للممثل �ضد اخلجل ،و�أ�ضاف:
“ال بد للمثل عند جت�سيد دور ما
م ��ن ب ��ذل جم �ه��ود خ� ��ارج احلفظ،
فاملمثل عليه �أن مينح الن�ص حياة،
وه��ذا يت�أتي من خ�لال التدريب يف
الور�ش».
و�أو� � �ض ��ح �أن� ��ه ال ي��وج��د ح ��د معني
للمعارف واخل�ب�رات يتوقف عنده
املمثل �أو التقني ،م�ؤكداً �أن التعلم
وال�ت��دري��ب عملية م�ستمرة ملواكبة
ك ��ل م ��ا ه ��و ج��دي��د يف ف ��ن ت�شكيل
الف�ضاء امل�سرحي ،واختتم بقوله:
“الأعمال امل�سرحية الناجحة يكون
ف�ي�ه��ا ال �ك��ات��ب وامل� �خ ��رج واملمثلون
يف ح��ال��ة ان�سجام وت ��وا�ؤم ت��ام حيث
ي�صنعون ح�ي��اة خ��ا��ص��ة ب�ه��م جتعل
العمل ب�سيطاً و�سل�ساً ،وه��ذا تعززه
الور�ش امل�سرحية».

يقدم درو�س ًا يف احلياة لزوار معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

م�ؤلف كتاب «ال�سعي وراء ال�سعادة» كري�س غاردنر :ماذا فعلت اليوم لت�صنع الغد؟

�س�أبقى لفرتة �أطول يف ال�شارقة و�أحت�ضر ملفاج�آت �س�أعلن عنها الحق ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ضافت فعاليات ال ��دورة الـ40
مل�ع��ر���ض ال �� �ش��ارق��ة ال� ��دويل للكتاب،
رائ ��د الأع �م��ال وال �ك��ات��ب الأمريكي
كري�س غاردنر ،م�ؤلف الكتاب الأكرث
مبيعاً “ال�سعي وراء ال�سعادة” يف
جل�سة حوارية �شارك خاللها �أهدافه
الأكرث طموحاً ،وجتاربه ال�شخ�صية
و�أبرز التحوالت يف حياته.
وع�ّب�رّ غ��اردن��ر ،خ�لال اجلل�سة التي
�أدارتها الإعالمية �سايل مو�سى ،عن
م��دى فخره بامل�شاركة يف “معر�ض
ال �� �ش��ارق��ة ال � ��دويل للكتاب” �أك�ب�ر
م�ع��ر���ض ع��امل��ي ل�ل�ك�ت��اب ل�ه��ذا العام،
م�شرياً �إىل � ّأن هذه الزيارة الثالثة له
لدولة الإمارات خالل �آخر � 5سنوات،
و�أكد � ّأن وجوده يف �إمارة ال�شارقة هو
مبثابة وجوده يف وطنه.
ويف ح ��دي �ث ��ه ع� ��ن ك �ت ��اب ��ه اجل ��دي ��د

«،»Permission to Dream
ق��ال غ��اردن��ر“ :رمبا ي�ك��ون الف�شل
�أف�ضل �صديق لنا �أحياناً ،لأنه يعملنا
�أ�شياء ودرو�ساً ال ميكننا تعلمها من
النجاح وحده ،واملفتاح يكمن يف عدم
الوقوع يف اخلط�أ ذاته مرتني».
وتابع“ :هذا الكتاب اختارته (وول
�سرتيت جورنال) ككتاب ال�شهر ،ومل
ي�ك��ن اخ�ت�ي��ار ال�ك�ت��اب ك�ك�ت��اب ال�شهر
ب�سبب املبيعات �إطالقاً� ،إمنا بف�ضل
امل �ح �ت��وى والأف � �ك� ��ار ال �ت��ي ي�شملها
الكتاب؛ كما �أنني قمت ب�شيء يتعلق
بهذا الكتاب مل �أقم به من قبل ،وهو
�سجلته كام ً
ال ب�صوتي اخلا�ص،
�أنني ّ
ول��ن �أق ��وم ب�ه��ذا الأم ��ر م��رة �أخرى،
فالأمر لي�س �سه ً
ال على الإطالق».
و�أ�ضاف غاردنر�“ :أ�سعى دائما بكل
ما �أوتيت من و�سائل �أن يكون هناك
كري�س غاردنر �آخر �أو حتى �أكرث يف
هذا العامل ،وال �أعني ذلك بالت�أكيد

بالنظرة الأنانية ،ف�أنا لن �أ�ستطيع
�أن �أج�ع��ل �شخ�صاً م�ل�ي��ون�يراً ،ولكن
ب�إمكاين �أن �أق��دم �شيئاً رمب��ا يجعل
ال�شخ�ص يفكر بطريقة �أف�ضل ،ف�أنا
�أكون �سعيداً بالأوقات التي �أق�ضيها
مع النا�س ،و�س�أق�ضي هنا يف ال�شارقة
وقتاً �أطول لأقوم ببع�ض الأمور التي
�ستعرفونها الحقاً بالت�أكيد».
و�� �ش ��ارك ك��ري ����س غ ��اردن ��ر احل�ضور
ق�صة كتابه “ال�سعي وراء ال�سعادة”،
ال ��ذي حت��ول �إىل ف�ي�ل��م م��ن بطولة
املمثل الأمريكي ويل �سميث ،قائ ً
ال:
“هذا الكتاب مل يعد ميثل ق�صتي
فح�سب ،ب��ل ه��و ق�صة ك��ل �أب وجد
نف�سه جمرباً �أن يلعب دور الأم ،وكل
�أم كذلك وج��دت نف�سها جم�برة �أن
تلعب دور الأب ،وك��ل �شخ�ص يحلم
�أن يكون العامل �أف�ضل».
و�أ�ضافّ �“ :إن ق�ضية الأف��راد الذين
يعي�شون بال م��أوي �أ�صبحت م�س�ألة

�أج� �ي ��ال ك��ام �ل��ة ،وال ب � � ّد �أن ن�سعى
لتغيري حياتهم للأف�ضل” ،وتطرق
�إىل ق�صته مع ولده الذي عا�ش معه
مل ��دة ع ��ام ك��ام��ل م �� �ش��رداً يف حمطة
ال� �ق� �ط ��ار ،ق �ب��ل �أن ي �� �ص �ب��ح لديهم
منزلهم اخلا�ص.
و� �ش��دد غ��اردن��ر �أن احل �ل��م وح ��ده ال
ي�ك�ف��ي ،و�إمن ��ا ينبغي �أن ي�ك��ون لكل
حلم خطة ،و�شجع اجلمهور على �أن
ي�س�ألوا �أنف�سهم �س�ؤالني يف كل �صباح،
الأول� ،إذا مُنحت يل الفر�صة غداً
للخروج �إىل ال�ع��امل وفعل �أي �شيء
�أري ��ده ،م��اذا �س�أفعل؟ وال�ث��اين ،ماذا
فعلت اليوم لأ�صنع الغد؟ و�أ�ضاف:
“�إذا مل ي�ت�خ��ذ الإن �� �س��ان خطوات
��ص�غ�يرة ن�ح��و حت�ق�ي��ق ح�ل�م��ه ،فهذا
يعني �أن��ه مل يقم بواجباته ،و�إذا مل
يكن لديه ال�شغف مب��ا يفعله ،رمبا
ي �ك��ون م��ن الأف �� �ض��ل �أن ي�ب�ح��ث عن
�شيء �آخ��ر يجد فيه ما ينق�صه من

ال�شغف».
وت � ��وق � ��ف غ� � ��اردن� � ��ر ع � �ن� ��د �إح � � ��دى
الذكريات ،عندما ا�ضطر �إىل العناية
ابنه الذي يبلغ من العمر � 14شهراً
يف دورة مياه حمطة القطار ،وكيف
�أج�ب�رت ��ه ه ��ذه احل ��ادث ��ة ع �ل��ى طرح
�س�ؤال �صعب :كيف و�صلت �إىل هنا؟
و�أ�� �ض ��اف�“ :أجبت يف ن�ف���س��ي ،لقد
و�ضعت نف�سي يف ه��ذا املكان ،وكانت
الإج ��اب ��ة � �ص��ادم��ة لكنها �ساعدتني
على ال�ترك�ي��ز ،و�أدرك ��ت �أن��ه �إذا كان
ب�إمكاين �أن �أ�ضع نف�سي بهذا املكان،
فيمكنني اخل ��روج م�ن��ه �أي �� �ض �اً ،فال
ميكن للإن�سان �أن يغري �شيئاً قبل �أن
يكون يف متناول يده».
و�أو� � �ض� ��ح غ� ��اردن� ��ر ،ال � ��ذي يخطط
ل �ل �ت �ع��اون م ��ع ال �� �ش �ب��اب والنا�شئة
وم�ساعدتهم على حتقيق �أحالمهم،
�أنه يتلقى �أ�سئلة كثرية حول �إمكانية
حدوث ق�صة حقيقية �أخرى ل�شخ�ص

ينتقل من الفقر املدقع �إىل الرثاء
ال�ف��اح����ش م��رة �أخ� ��رى ،م���ش�يراً �إىل
خط�أ يف مقدمات هذه الأ�سئلة ،لأن
الرحلة نحو حتقيق احللم ،ال ينبغي
�أن تركز على االحتماالت ،و�إمنا على

ن�ستطيع �أن نك�سب ون�خ���س��ر املال،
املنجزات احلقيقية.
وتوجه غاردنر ،للجمهور بن�صيحة ،لكن ال ميكننا �أن نغري الوقت ،ولهذا
قال فيها�“ :أكرب در���س تعلمناه من يتوجب علينا �أن ن�ب��د�أ العمل على
اجلائحة هو �أن الوقت هو ر�أ�س املال الأ�شياء التي نود القيام بها فوراً دون
احلقيقي ،وعلمتنا هذه الأزم��ة �أننا �أي ت�أخري».
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قال الفنان �أحمد ال�سقا �إنه �سعيد بتكرميه يف الدورة اخلام�سة من مهرجان
اجلونة ال�سينمائي.
و�أكد (ال�سقا) �أن �شخ�صية (�أدريانو) يف فيلم همام يف �أم�سرت دام ،جاءت يف
باله فور تبليغه بتكرميه خالل الدورة اخلام�سة من مهرجان اجلونة ،م�ش ًريا
�إىل �أن زوجته مها ال�صغري فكرت يف �شخ�صية (تيتو) بعد علمها بتكرميه،
متمن ًيا �أن يكون على قدر هذا التكرمي دائ ًما وعند ح�سن ظن اجلمهوره به.
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ك�شف حقيقة تقدمي اجلزء الثالث من فيلم (اجلزيرة)

�أحمد ال�سقا :لن �أجته للإخراج يف ال�سنوات املقبلة
ريا
وعن فيلم (العنكبوت) قال ال�سقا �إن العمل �إن�ساين �أك�ثر ،م�ش ً
�إىل �أنه متحم�س ب�شدة لعر�ض العمل بال�سينمات ،م�ؤك ًدا �أنه ا�ستمتع
بالتعاون مع كل فريق العمل وعلى را�سهم الفنانة منى زكي والتي
تعد من �أقرب �أ�صدقا�ؤه.
وكان الفنان �أحمد ال�سقا ،من�شغ ً
ال بت�صوير فيلمه اجلديد (ال�سرب)،
ال��ذي يتناول ق�صة ا�ست�شهاد الأق�ب��اط امل�صريني يف ليبيا على يد
اجل�م��اع��ات ال�ت�ك�ف�يري��ة ،وان�ت�ق��ام ال �ق��وات امل���ص��ري��ة ل�ه��م يف فرباير
 ،2015وي�شارك يف بطولة (ال�سرب) جمموعة كبرية من النجوم
�أب��رزه��م؛ �أح�م��د ال�سقا ،نيللي ك��رمي ،ق�صي خ��ويل� ،شريف منري،
دي��اب� ،أحمد ح��امت� ،آ�سر يا�سني ،حممود عبداملغني ،ك��رمي فهمي،
وجمموعة كبرية من الفنانني ،والفيلم من ت�أليف عمر عبداحلليم،
و�إخراج �أحمد نادر جالل.
جائزة اجلونة
قدمت النجمة هند �صربي جائزة تكرمي الفنان �أحمد ال�سقا خالل
حفل افتتاح مهرجان اجلونة ال�سينمائي يف دورته اخلام�سة.
و�أعرب (ال�سقا) خالل احلفل عن �سعادته ال�شديدة بالتكرمي،
و�أهداه للفنان الراحل �سمري غامن وزوجته دالل عبد العزيز،
ورجلي الأعمال جنيب و�سميح �ساوير�س ووالدهما ،ووالده
ال��راح��ل �صالح ال�سقا وزوج�ت��ه الإعالمية مها ال�صغري
و�أ�صدقائه و�أبناء جيله بالو�سط الفني.
و�أ�ضاف (ال�سقا) �أن وال��ده �أعطاه ن�صيحة لن ين�ساها
�أبدا وهو على فرا�ش املوت ،وهي �أن يكون على قدر كاف
حلمل لقب النجم ،و�أن يكون قريبا من النا�س ولي�س
بعيدا كابتعاد النجوم يف ال�سماء.
فيلم (اجلزيرة)
ك�شف الفنان �أحمد ال�سقا ،حقيقة تقدميه اجلزء الثالث
من فيلم (اجل��زي��رة) ال��ذي حقق جناحا كبريا
بجزئيه الأول والثاين عامي 2008
و ،2014مب���ش��ارك��ة عدد
ك �ب�ي�ر م ��ن النجوم
ع� �ل ��ى ر�أ�� �س� �ه ��م
هند �صربي
وخ � � ��ال � � ��د
ال�صاوي.
وح � ��ول

�أ�سئلة متكررة ح��ول فيلم (اجل��زي��رة � )3أك��د �أن��ه ي�سعى لتقدميه
هو الآخر مثل كل اجلمهور ،وحني يكون هناك ا�ستعداد وجاهزية
لتقدمي جزء ثالث من الفيلم �سيقوم بتقدميه ولن يرتدد.
ويف بث مبا�شر عرب �صفحته الر�سمية على موقع التوا�صل االجتماعي
في�سبوك ،ك�شف الفنان �أحمد ال�سقا عن حقيقة تعديه على �سينما
ما بعد النك�سة بقوله (خلقها كان �صيق) م�شريا �إىل �أنه مل يق�صد
ذلك على الإطالق بل كان يتحدث عن �إمكانيات ال�سينيمات وعدد
والتقنيات املتواجدة يف الإنتاج.
فيلم (اجل��زي��رة  )2عر�ض  2014ببطولة �أح�م��د ال�سقا وخالد
ال�صاوي والراحل خالد �صالح وهند �صربي و�أروى جودة ون�ضال
ال�شافعي و�إخراج �شريف عرفة.
وينتظر ال�ف�ن��ان �أح�م��د ال�سقا ع��ودة النجم �أح�م��د ع��ز م��ن جولته
اخلارجية لت�صوير فيلم (كرية واجلن) وان�ضمام كرمي عبد العزيز
للفريق من �أج��ل اجلل�سات الأول�ي��ة للجزء
ال�ث��ال��ث م��ن م�سل�سل (االختيار)
امل�ق��رر عر�ضه خ�لال املو�سم
الرم�ضاين القادم.
وي �ع �ت�ب�ر اجل� � ��زء الثالث
من م�سل�سل (االختيار)
م ��ن �أ� �ض �خ��م الأع� �م ��ال
املنتظرة وال�ت��ي حتمل
يف بطولتها  3من �أهم
جن ��وم ال �ف��ن يف م�صر
وال� � ��وط� � ��ن ال � �ع� ��رب� ��ي،
وال� ��ذي� ��ن واف � �ق� ��وا على
ال�ت��واج��د م�ق��دم�ين �أدوار
ج��دي��دة عليهم م�صدرين
ب � �ط� ��والت ك � �ث �ي�رة لأب � �ط� ��ال
عا�شوا يف الظل.

ن�سرين طاف�ش تنتهى
من (فى القلب)
ت�ع��ود الفنانة ن�سرين طاف�ش عقب ح�ضورها فعاليات
مهرجان اجل��ون��ة �إىل ال�ق��اه��رة ال�ستكمال م�شاهدها يف
فيلم “يف القلب” الذي تلعب بطولته �أمام النجم خالد
�سليم ، .ومن املقرر �أن ت�ستكمل م�شاهدها الأخرية.
وتدور �أحداث فيلم "فى القلب" ،فى �إطار رومان�سي ،من
خالل حماولة �إح��دى ال�سيدات �إف�ساد عالقة احلب بني
خالد �سليم وزوجته �إجنى كيوان ،بعد �إخباره �أن زوجته
تخونه مع �أق��رب �أ�صدقائه ،ومن هنا يدخل فى مرحلة
ال�شك ،قبل �أن تتعر�ض زوج�ت��ه حل��ادث ي ��ؤدى لوفاتها،
ليدخل بعدها فى ق�صة حب مع ن�سرين طاف�ش.
وفيلم" يف القلب" من بطولة خالد �سليم ون�سرين طاف�ش
و�سو�سن بدر وهالة فاخر وحممد عز ومنة ف�ضاىل و�إجنى
كيوان وتونى ماهر ،و�إخراج عادل مرق�س� ،سيناريو وحوار
ومعاجلة درامية حممد ح�سني �أملظ ،وعادل مر�سى.
ي��ذك��ر �أن ن���س��ري��ن ط��اف����ش � �ش��ارك��ت يف م��و��س��م رم�ضان
املا�ضي يف بطولة م�سل�سل (امل��داح) للنجم حمادة هالل،
وجت�سد الفنانة ن�سرين طاف�ش ف��ى م�سل�سل "املداح"
�شخ�صية ريفية متزوجة من حمادة هالل ،الذي يدخل
فى العديد من امل�شاكل ،حيث يقدم دور من�شد ديني يرث
من والده موهبة الإن�شاد ،وتدور �أحداث امل�سل�سل يف �إطار
اجتماعي م�شوق حول الروحانيات واالبتهاالت والأنا�شيد
واملو�شحات الدينية وجل�سات الذكر واملديح.

االخراج
نفى الفنان �أحمد ال�سقا� ،أن��ه �سيتجه �إىل الإخ��راج خالل ال�سنوات
القليلة املقبلة.
وق��ال (ال�سقا) خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي ال�ي��وم اجلمعة� ،إن عمله يف
ال�سينما جعله يفهم تكنينك الت�صوير وامل�ع��دات و�شكل الت�صوير
وخ�لاف��ه ،ول�ك��ن ه��ذا ال يعني �أن �شغفه بحب التمثيل مينعه عن
الت�صوير والإخراج.
ولفت �إىل �أن الوقوف �أمام الكامريا هو �أمر بداخله يعي�ش من �أجله
ح ًبا يف �إي�صال الأفكار اجليدة واجلديدة للم�شاهد.
وحتدث النجم عن املنتج حممد العدل ،الذي قام باكت�شافه  ،الفتا
�إىل �أنه �صاحب ف�ضل كبري عليه وعلى عدد كبري من النجوم ،م�شريا
�إىل �أن��ه امل�ؤ�س�س احلقيقي للنقلة الكبرية التي حدثت يف الألفية
اجلديدة �سينمائيا ،وهو ما يراه واحد من ال�صناع الكبار يف عامل
ال�سينما ،الفتا �إيل �أنه ي�شبه رم�سي�س جنيب ال�سينمائي الكبري.
و عن عمله ال�سينمائي مع النجم العاملي فان دام ،قال ال�سقا� ،أنه كان
عمل مهم وكان من امل�ؤكد �صناعته يف فرتة من الفرتات ،لكنه مت

ت�أجيله ب�شكل �شبه نهائي و�أ�صبح غري موجود الآن.
(االختيار) يف رم�ضان
وك�شف ال�سقا لأول م��رة ع��ن تقدميه اجل��زء الثالث م��ن م�سل�سل
"االختيار" يف مو�سم رم�ضان املقبل مع �أ�صدقائه كرمي عبدالعزيز
و�أح�م��د ع��ز ،م�شريا �إىل �أن ه��ذا امل�شروع �سيكون مهما و�ضخما يف
املو�سم الرم�ضاين املقبل.
كما حت��دث ال�سقا عن م�سل�سل "ن�سل الأغراب" م�ؤكدا �أن املخرج
حممد �سامي هو من ي�س�أل عن �أي انتقادات تخ�ص العمل ،م�شريا
�إىل �أن��ه ك��ان ي��رى �أن امل�سل�سل حتى احللقة  28لي�س �سيئًا للغاية
ولكن البد �أن نخطئ حتي نتعلم ،م�شريا �إىل �أن امل�سل�سل �أخذ منه
جمهود �ضخم لدرجة �أنه تعر�ض ملر�ض الع�صب ال�سابع ب�سبب و�ضع
�أ�سنان ف�ضه ملدة � 5شهور.
ومن ناحية �أخرى ك�شف الفنان �أحمد ال�سقان امل�شروع ال�سينمائى
ال��ذي ك��ان م�ق��ر ًرا تقدميه و�أع�ل��ن عنه م��ن قبل م��ع النجم العاملي
فاندام توقف وال يوجد �أي جديد فيه حاليا.

ب�شرى :متحم�سة لعر�ض فيلم (معاىل
ماما) و�أحداثه اجتماعية م�شوقة
انتهت الفنانة ب�شرى من ت�صوير �أحداث فيلمها اجلديد (معايل ال�شرف منهم م��روة عبداملنعم ،و�إ� �س�لام �إب��راه�ي��م ،ووائ��ل عالء،
ماما) الذي تخو�ض بطولته ،واملقرر عر�ضه خالل الفرتة املقبلة ومرمي �سعيد �صالح ،ومن املقرر طرح الفيلم خالل ال�شهر املقبل،
و�سيحمل عددا من املفاج�آت للجمهور.
بال�سينمات.
م �ع��رب��ة عن تدور �أحداث الفيلم فى �إطار اجتماعى كوميدى من خالل عالقة
وقالت ب�شرى� ،إنها �سعيدة بهذا العمل،
الأم ب�أطفالها فى ظل وجود م�سئوليات �أخرى حتيط بها.
حتم�سها ال�شديد لطرحه
فيلم "معايل ماما" بطولة ب�شرى وحممود الليثي ،ونخبة من
ب��ال �� �س �ي �ن �م��ات ومتابعة
ال�شباب :نور �إيهاب ،و�سليم الرتك ال�شهري ب�سويل ،والطفل يا�سني
ردود الأف�ع��ال ،م�ؤكدة �أن
جنل الفنانة الراحلة غنوة �شقيقة �أنغام ،وعدد من النجوم منهم
ال �ع �م��ل ي �ح �م��ل العديد
�سامي مغاوري ،ونور قدري ،وعالء مر�سي ،وح�سام داغر ،وحممد
من املفاج�آت والأحداث
علي رزق ،و�شريف باهر ،وطاهر �أبوليلة ،و�إ�سماعيل �شرف ،ودعاء
امل � �� � �ش� ��وق� ��ة يف �إط� � � ��ار
رج��ب ،وع��دد من النجوم ال�صاعدة منهم ريهام ال�شنواين ورغد
اج �ت �م��اع��ي كوميدي
جالل ،و�إخراج �أحمد نور ،والذي ي�شارك يف �إنتاجه مع �أجمد
اليت ،ويناق�ش ق�ضية
ب��در ونان�سي يو�سف وم�سئول �إع�لام��ي يارا
هامة ،متمنية �أن ينال
�أحمد.
�إعجاب اجلمهور.
وكانت ال�شركة املنتجة لفيلم
"معايل ماما" قد عر�ضت �صو ًرا
جديدة من كوالي�س نهاية ت�صوير
العمل بح�ضور ب�شرى وحممود
ال�ل�ي�ث��ي ،و�أي �� �ض��ا عدد
ك � � � � �ب� � �ي� ��ر م � ��ن
�� � � �ض� � � �ي � � ��وف
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خبرية تغذية ّ
حتذر البع�ض من �شرب
ال�شاي الأخ�ضر
�أعلنت الدكتورة �سفيتالنا فو�س ،خبرية التغذية الأوكرانية،
�أن ال�شاي الأخ�ضر م��ن امل�شروبات املن�شطة ،وم��ع ذل��ك على
بع�ض الأ�شخا�ص االمتناع عن �شربه.
وت���ش�ير اخل �ب�ي�رة� ،إىل �أن ال���ش��اي الأخ �� �ض��ر غ�ن��ي مب�ضادات
الأك�سدة وفيتامينات جمموعة  Вوالأمالح املعدنية والتانني
وال�ك��اف�ي�ين .ول�ه��ذا ال���ش��اي وظ��ائ��ف م�ط�ه��رة .ول�ك��ن يف بع�ض
احل��االت ميكن �أن يلحق ال�شاي الأخ�ضر �أ��ض��رارا بال�صحة.
فمثال على الن�ساء احل��وام��ل ع��دم الإف ��راط يف ت�ن��اول��ه لأنه
يحتوي على الكافيني ،ما مينع امت�صا�ص حم�ض الفوليك.

 10عالمات �صامتة ملر�ض
ال�سكري من النوع الثاين

البقدون�س
ك �� �ش �ف��ت �أح � � ��دث الأب � �ح ��اث
الطبية �أن نبات البقدون�س
غ� � ��ذاء م �ن �� �ش��ط ل� �ل ��ذاك ��رة،
كما ان��ه م��ن �أك�ثر النباتات
اح � �ت� ��واء ل �ف �ي �ت��ام�ين ()C
وهو يفوق الليمون يف ذلك
وك� ��ذل� ��ك ف �ي �ت��ام�ي�ن ()A
املفيد للب�صر.
وقد ثبت بعد اجراء العديد
من التجارب ب�أن البقدون�س مفيد جدا لكثري من علل اجل�سم فهو ي�ستخدم
للتخفيف من الآم املعدة وللق�ضاء على دودة الأمعاء  ،كما �أنه مدر للبول
ومنظم للدورة ال�شهرية عند املر�أة �إذا �أكل بانتظام مع وجبات الطعام .
فى حني ان تناول البقدون�س املجفف يفقد كافة عنا�صره الغذائية املهمة
لذا ين�صح بتناول البقدون�س طازجا ومن حم�صول اليوم للح�صول على
الفائدة التامة .
تنح�صر فائدة البقدون�س يف �أوراقه فقط حيث ي�ؤكل مع ال�سلطات املنوعة
واللحوم امل�شوية مل�ساعدته يف التقليل من �أ�ضرار الكول�سرتول ولكونه فاحت
�شديد لل�شهية .

• من هو �أول طبيب عربي يح�صل على جائزة �إجناز
مدى احلياة؟
عاكف مغربي.

• كلمة تطلق على الرجل الذي تكون �أمه من غري قومه؟
النقيع

• كم عدد خمارج احلروف العربية ؟
17

• اكت�شف الفيزيائي الربخت بيث عام  1938حلقة
التحوالت النووية احلرارية والتي عرفت ب�إ�سم حلقة
بيث ن�سبة �إليه وهي ت�شرح م�صدر الطاقة ال�شم�سية
والكوكبية  ،فما هي جن�سية هذا الفيزيائي؟
امريكي

• �سم هيلوبريين يتم ا�ستخراجه من �أحد النباتات
فما هو هذا النبات ؟
الكري�سما�س

ولنف�س ال�سبب يجب عدم تناوله يف حالة الإ�صابة بالغلوكوما
وارتفاع م�ستوى �ضغط الدم.
وت��و��ض��ح اخل �ب�يرة� ،أن ال�ت��ان�ين ي��ؤث��ر يف م�ستوى احل��دي��د يف
اجل�سم .كما ي�ؤثر �سلبا يف امت�صا�ص الكال�سيوم واملغني�سيوم.
لذلك تن�صح بعدم تناول ال�شاي الأخ�ضر خالل تناول الطعام،
بل بعد م�ضي �ساعة على االك��ل .بالإ�ضافة �إىل هذا ميكن �أن
ي�سبب التانني تهيج الغ�شاء املخاطي ،لذلك على الأ�شخا�ص
الذين يعانون من قرحة املعدة �أو الأثني ع�شري ،جتنب �شرب
ال�شاي الأخ�ضر.
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مر�ض ال�سكري هو حالة �شائعة جدا ،لكن الكثري من النا�س ال يعرفون حتى
�أنهم معر�ضون خلطر الإ�صابة بهذه احلالة ،ب�سبب العالمات "ال�صامتة"
العديدة التي متر دون �أن يالحظها �أحد.
وال�سكري من النوع الثاين هو النوع الأكرث �شيوعا من مر�ض ال�سكري وهو
ناجت عن كفاح اجل�سم لإنتاج ما يكفي من هرمون الإن�سولني� ،أو �أن اجل�سم
ال يتفاعل مع الإن�سولني.
والإن�سولني �ضروري لتحويل ال�سكر يف الدم �إىل طاقة قابلة لال�ستخدام.
ومن دون كمية كافية من الهرمون ،ميكن �أن ت�ستمر كمية ال�سكر يف الدم يف
االرتفاع ،ما يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب �أو تلف الأع�صاب.
وقد ال تعرف بال�ضرورة ما �إذا كنت م�صابا مبر�ض ال�سكري ،لأن بع�ض
الأعرا�ض خفية حقا ،وفقا لـ .Wayne UNC Health Care
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن �إحدى العالمات "ال�صامتة" الأكرث �شيوعا الرتفاع
ن�سبة ال�سكر يف الدم هي كرثة التبول.
ويجد بع�ض مر�ضى ال�سكري �أنهم يقومون "برحالت" �أكرث �إىل املرحا�ض
�أثناء الليل .وهي عالمة منذرة �إذا ا�ستمر املري�ض يف التبول بكرثة حتى
عند احلد من تناول ال�سوائل.
وهناك � 10أعرا�ض "�صامتة" ملر�ض ال�سكري ،يجب معرفتها:
 - 1كرثة التبول
 - 2العط�ش ال�شديد
 - 3اجلوع ال�شديد
� - 4ضعف  /تعب
 5خدر وتنميل الأطراف- 6ر�ؤية �ضبابية
 - 7حكة يف اجللد
 - 8بطء التئام اجلروح
 - 9تقلب املزاج
- 10التهابات امل�سالك البولية املتكررة
ويجب عليك التحدث �إىل الطبيب على الفور �إذا كنت قلقا ب�ش�أن العالمات
التحذيرية ملر�ض ال�سكري.
و�إذا ُتركت الأعرا�ض دون عالج ،ف�إنها تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب �أو ال�سكتات الدماغية ،وكذلك بع�ض ال�سرطانات وم�شاكل الكلى.
وميكن تقليل خطر الإ�صابة بارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم عن طريق �إجراء
بع�ض التغيريات يف منط احل�ي��اة .وم��ن املهم تناول نظام غذائي �صحي
ومتوازن وممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام.
و�إذا كنت تعاين من بع�ض هذه الأعرا�ض اخلفية ،فحاول اتباع نظام غذائي
منخف�ض الكربوهيدرات من الربوتني واخل�ضروات ذات الأوراق اخل�ضراء.
وجتنب امل�شروبات ال�سكرية و�شرب ما ال يقل عن  2لرت من املاء لب�ضعة
�أيام ملعرفة ما �إذا كانت هذه الأعرا�ض تتح�سن.

• هل تعلم �أن النزيف هو خروج الدم خارج الأوردة وال�شرايني لوجود فتحة ما كجرح .والنزيف عدة �أنواع
منه نزيف وري��دي ونزيف �شرياين .كذلك هناك نزيف داخلي ونزيف خ��ارج��ي .ويعالج النزيف اخلارجي
بتنظيف اجلرح وبوقف النزيف ونقل املري�ض �أىل امل�ست�شفى �إذا كان اجلرح كبرياً �أو عميقاً ي�ستدعي �إجراء
عملية تعطيب� .أما النزيف الداخلي وهو ان�صباب الدم داخل �أحد �أجواف اجل�سم ،وي�ستدعي ذلك نقل املري�ض
يف حالة طارئة �إىل امل�ست�شفى.
• هل تعلم �أن م�صادر التلوث العادي للطعام التي جتلب خمتلف الأمرا�ض هي :الغبار الأيدي املت�سخة،
الأواين الو�سخة ،والأواين تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب �أن ال تكون م�شرخة �أو مثلمة .كذلك يجب
�أن تكون غري قابلة لل�صد�أ.
• هل تعلم �أن عدد نب�ضات القلب الطبيعي تقريباً  72نب�ضة يف الدقيقة �أما عدد مرات التنف�س يف الدقيقة
من  15ـ  18مرة وهي تزيد عند الإ�صابة باحلمى �إىل  30مرة يف الدقيقة .وتعترب درجة ح��رارة الإن�سان
الطبيعية  37درجة مئوية.
• النعامة تعي�ش حتى  75عاما وتظل قادرة على التكاثر حتى �سن اخلم�سني.
• يف م�صر الفرعونية كان الأ�سبوع يت�ألف من � 10أيام.
• يتعني على معدة الإن�سان �أن تفرز بطانة خماطية جديدة كل �أ�سبوعني و�إال ف�إنها �سته�ضم نف�سها.
• هناك نوع من النمل ي�شتهر با�سم (النمل ال�سفاح) وذلك لأنه ي�شن غارات على م�ستعمرات النمل املجاورة
له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد لديه!

القط ال�شجاع
خرجت ثالث قطط لتتم�شى معا فاقرتح اكربهم وكان �ضخم اجل�سم الذهاب �إىل الغابة فوافقه االو�سط الذي
يكاد ان يقاربه يف احلجم ولكن القط ال�صغري ال�ضئيل مل يرد فقال له القط الكبري :اعرفك جبانا فلتم�ش يف
اخللف حت�سبا حلدوث اي �شيء فتهرب ب�سرعة.
ف�سكت القط ال�صغري اي�ضا ومل يرد و�سارا معا يف الطريق �إىل الغابة ..وبعد ان و�صلوا على م�شارفها �سمع
اجلميع �صوت خطوات ثقيلة �سريعة عالية فخاف القطان الكبريان وهربا م�سرعني واختبئا خلف احدى
اال�شجار وهم ي�صرخان على القط ال�صغري بان يختبىء حتى ال تهر�سه االفيال ،لكنه مل ي�ستمع لهم واكمل
�سريه ال�سريع بدونهما يف الوقت الذي توقع فيه القطان الكبريان موته هر�سا ،وبعد دقائق جاء ليقول لهما
ان القردة ت�صفق للقرد ال�صغري الذي ا�ستطاع ان يت�سلق اال�شجار للمرة االوىل ،فال تخافا ..ف�ضحكا وقاال
معا :ل�سنا خائفني كنا نختربك ،ثم اكملوا �سريهم وبعد فرتة �سمعوا �صوت ازيز عال �صم االذان ،اهتزت له
الغابة ،وحتركت اال�شجار ،فجرى القطان الكبريان ب�سرعة وبحثا عن مكان امن لالختباء ،وقاال له :اختبيء
�سي�أكلك �سرب النحل اال�سود .فرتكهم وذهب يرك�ض لتلة عاليه ثم جاء ليقول :هناك طائرة خا�صة بالب�شر
كانت تطري بالقرب من الغابة وهي من فعلت ذلك ال�صوت ،فقاال معا بعد ان خرجا من خمبئهما :نعم نعرف
ذلك كنا نختربك ..واكملوا �سريهم م�سرعني �إىل عمق الغابة ف�سمعوا �صوت زئري عال جدا ،بعدها امتلأ املكان
بالغبار ،وكانت بع�ض احليوانات ال�صغرية جتري هنا وهناك ،ف�صرخ القطان الكبريان وفرا هاربني من املكان
�إىل خارج تلك الغابة امل�شاك�سة ،يف الوقت الذي اكمل فيه القط طريقه ،وبعد فرتة طويلة عاد اليهم وهم يف
البيت يت�ضوران جوعا ،وقال لهم :ملاذا خفتما؟ كان هذا �صوت �شجرة كبرية ا�سقطها احلطاب فاثارت الغبار
واخافت احليوانات ،فهل كنتم تخترباين؟
و�ضحك وجل�س لي�أكل وجبة �شهية وهي قطعة من اللحم م�شوية اعطاها احلطاب للقط ال�صغري بعد ان تعرفا
وت�صادقا وبعد ان انتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما� :س�أذهب للعي�ش مع احلطاب �صديقي ،فقد تعبت
من كرثة اختباراتكم يل !...

