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بالن�سبة �إىل كثريين ،ف��إن وق��ت النوم النموذجي عندما يداهمهم
النعا�س ،لكن باحثني يرون عك�س ذلك بنا ًء على درا�سة جديدة.
ويقول باحثون بريطانيون �إن هناك وقتا مثاليا لكي ي�أوي الإن�سان
�إىل فرا�شه ،حتى يحافظ على �صحة قلبه.
وتفيد الدرا�سة التي ن�شرت يف جملة القلب الأوروبية �أن الوقت املنا�سب
حلماية قلبك �أن تخلد للنوم بني ال�ساعد ال�ساعة الـ 10و 11لي ً
ال.
ويقول ديفيد بالن�س ،م�ؤلف الدرا�سة �إنها تظهر �أن الوقت املنا�سب
للنوم هو عند نقطة حمددة يف دورة اجل�سم التي ت�ستغرق � 24ساعة،
م�شريا �إىل �أن االنحرافات قد تلحق �ضررا بال�صحة.
وي�ضيف �أن الوقت يكون �أكرث خطورة بعد منت�صف الليل ،مرجحا �أن
ي�ؤدي ذلك �إىل حرمان اجل�سم من �إمكانية ر�ؤية �ضوء ال�صباح ،وهو
�أمر يعيد �ضبط �ساعة اجل�سم البيولوجية.
وحتدث عن �ساعة اجل�سم الداخلية التي تعمل على مدار � 24ساعة،
التي ت�ساعد يف تنظيم الوظائف البدنية والعقلية للج�سم.
وتابع" :بينما ال ميكننا ا�ستنتاج ال�سببية يف درا�ستنا ،تظهر النتائج �أن
النوم املبكر �أو املت�أخر �إىل ا�ضطراب �ساعة اجل�سم مع ما يرتتب على
ذلك من عواقب �سلبية على �صحة القلب والأوعية الدموية.

�صبغة ال�شعر ت�سبب لها حروقا كيماوية

عانت فتاة مراهقة من تورم وحروق كيماوية يف وجهها ب�سبب رد فعل
حت�س�سي جتاه �صبغة ال�شعر.
ً
وتعر�ضت الفتاة البالغة من العمر  19عاما والتي ت�ستخدم ا�سم Ser
 Gayaعلى تيك توك لرد فعل حت�س�سي �شديد جتاه مكون �شائع يف
�صبغات ال�شعر الداكنة ي�سمى Paraphenylenediamine
والذي جعل ر�أ�سها يبدو مثل البالون.
وقالت �سري جايا �إنها كانت جترب �صبغات ال�شعر منذ �سن  13عاماً
وكانت على دراية بتهيجات اجللد التي ميكن �أن تتعر�ض لها ،وكانت
قد انتهت من تلوين ن�صف �شعرها يف ذلك امل�ساء ،ويف �صباح اليوم
ال�ت��ايل ا�ستيقظت وق��د ت��ورم وجهها ،ون�صحها م�سعفون يف من�ش�أة
للرعاية العاجلة بتناول عقار بينادريل وا�ستخدام كمادات الثلج على
املنطقة املتهيجة.
ورغم تنفيذ تعليمات الأطباء ،ا�ستمر رد الفعل التح�س�سي يف التفاقم،
و�أعطيت يف النهاية حبوب ال�ستريويد عندما �أ�صيب وجهها باخلدر
وظ�ه��رت ح��روق كيماوية عليه .ولي�س م��ن ال��وا��ض��ح ن��وع الكرميات
واملن�شطات التي ن�صحت با�ستخدامها.

الهواء امللوث يزيد خماطر االكتئاب
وج��دت درا� �س��ة ن�شرت يف جملة الأك��ادمي �ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة للعلوم� ،أن
التعر�ض مل�ستويات عالية من تلوث الهواء يزيد من خطر الإ�صابة
باالكتئاب وي�ؤثر �سلباً على حل امل�شكالت ووظائف الدماغ الأخرى.
و�أجريت الدرا�سة على � 352شخ�صاً من البالغني الأ�صحاء الذين
يعي�شون يف مدينة بكني ال�صينية ،ال�ت��ي حت�ت��وي على ن�سبة تلوث
هواء كبرية ،وتبني �أن الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لكميات كبرية من
ج�سيمات التلوث ،ظهرت لديهم �أعرا�ض اكتئاب �أكرث من غريهم.
و�أظهرت البيانات �أن امل�شاركني يف الدرا�سة الذين تعر�ضوا جلزيئات
غبار  ،PM2.5املجهرية وملوثات �أخرى عانوا من �صعوبات يف حل
امل�شكالت واملهام العقلية الأخرى.
�إ�ضافة �إىل ذلك ك�شف الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،للم�شاركني يف
الدرا�سة �أن �أولئك الذين تعر�ضوا مل�ستويات عالية من PM2.5
ظهرت لديهم �أدلة على ا�ضطراب يف الن�شاط يف  22منطقة باملخ مبا
يف ذلك تلك التي ت�شارك يف التفكري والذاكرة.
وق��ال الدكتور ه��او يانغ ت��ان ،امل��ؤل��ف امل�شارك يف ال��درا��س��ة� ،إن تلوث
الهواء ال ي�ؤثر على �صحة القلب والرئة فح�سب ،بل ميكن �أن ي�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على عمل اجلينات التي تتحكم يف التفكري والوظائف
العاطفية يف الدماغ.

�ألعاب الفيديو العنيفة ال
ت�ؤدي �إىل عنف حقيقي
هل �سي�صبح الأوالد الذين يركزون على
�ألعاب الفيديو املليئة بالدماء عنيفني
يف احل�ي��اة ال��واق�ع�ي��ة؟ ق��د ي�شعر الكثري
من الآب��اء بالقلق من هذه الفكرة ،لكن
درا�سة جديدة وجدت �أن �ألعاب الفيديو
العنيفة ال ت�ؤدي �إىل عنف حقيقي لدى
الأطفال .ا�شتملت الدرا�سة على الأوالد
ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أع �م��اره��م ب�ين  8و18
ع��ام �اً ،وه��م امل�ج�م��وع��ة الأك�ث�ر احتما ًال
للعب �ألعاب الفيديو العنيفة ،وفح�صت
ن ��وع�ي�ن م� ��ن ال� �ع� �ن ��ف :ال� � �ع � ��دوان على
الآخرين ،وتدمري الأ�شياء واملمتلكات.
ومل يجد الباحثون �أي دليل على زيادة
ع�ن��ف الأوالد ��ض��د الآخ��ري��ن ب�ع��د لعب
ل�ع�ب��ة ف�ي��دي��و ع�ن�ي�ف��ة .وم ��ع ذل ��ك� ،أف ��اد
الآب ��اء �أن �أطفالهم ك��ان��وا �أك�ث�ر عر�ضة
لك�سر الأ�شياء بعد لعب �ألعاب الفيديو
العنيفة .وقالت م�ؤلفة الدرا�سة �أجني
��س��وزي��دل�ي�ت��ي ،وه��ي حم��ا��ض��رة بجامعة
ل �ن��دن" :ت�شري ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج جمتمعة
�إىل �أن �ألعاب الفيديو العنيفة قد تثري
الأطفال ،لكن هذا التحري�ض ال يرتجم
�إىل عنف �ضد �أ�شخا�ص �آخرين ،وهو نوع
العنف الذي نهتم به �أكرث من غريه".
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ال قبلها وال بعدها� ..ساعة واحدة منا�سبة للنوم ليال

فيتامني (د) ميكن �أن يقلل من
خطر الوفاة ب�سبب النوبة القلبية

بخاخ �أنفي يغني
عن الكمامات

درا�سة تك�شف خطر الأطعمة
اجلاهزة على الدماغ

يف نتيجة و�صفت بـ"املرعبة" ،تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن اتباع نظام
غذائي يحتوي على �أطعمة معاجلة له ت�أثري �سلبي على الدماغ .الدرا�سة التي
�أجريت على الفئران ك�شفت �أي�ض ًا عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا
النوع من الأطعمة.
ال �شك �أن تناول الأطعمة اجلاهزة من الأ�شياء املتداولة
على نطاق كبري حول العامل .ويرتفع ا�ستهالك
ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأطعمة بف�ضل احلمالت
الإعالنية املميزة يف كثري من الأحيان،
و�سعرها املنخف�ض و�سرعة حت�ضريها .ف�ض ًال
عن مذاقها اللذيذ.
و ُي����ع����رف ع����ن الأط���ع���م���ة
اجل����اه����زة �أن قيمتها
ال��غ��ذائ��ي��ة �أق����ل بكثري
م��ق��ارن��ة م���ع الأط��ع��م��ة
ال���ط���ازج���ة .ك��م��ا �أن��ه��ا
تت�سبب يف م�شاكل �صحية
كبرية قد تكون درجة خطورتها
كبرية جد ًا.
ففي نتيجة و�صفت بـ "باملرعبة" ،تو�صلت درا�سة حديثة
�إىل �أن اتباع نظام غذائي عايل املعاجلة "نظام غذائي
يت�ضمن وجبات �سريعة ،معلبات "...وب�شكل م�ستمر له
ت�أثري �سلبي على الدماغ ،وميكن �أن ي��ؤدي �إىل م�شاكل
يف الذاكرة وحتى مر�ض الزهامير ،وفق ما �أورد موقع
"�إن فرانكن" الأملاين ،نق ً
ال عن درا�سة ن�شرت يف املجلة
العلمية املتخ�ص�صة "الدماغ ،ال�سلوك واملناعة".
و�أفادت الدرا�سة ال�صادرة عن جامعة "�أوهايو" الأمريكية
�أنه يجب جتنب تناول البيتزا املجمدة ورقائق البطاط�س
وال���س�ج��ق ،...مل��ا لها م��ن �أ� �ض��رار خ�ط�يرة على الدماغ،
و�أ�ضافت الدرا�سة التي ا�ستهدفت باخل�صو�ص الأطعمة
امل�صنعة �أن هذه الأخرية متر بعدة خطوات �أثناء عملية
�إن�ت��اج�ه��ا ،وحت�ت��وي على ع��دة م�ك��ون��ات و�إ� �ض��اف��ات ت�ؤثر
ب�شكل كلي على املنتوج الطبيعي.
ول�ف��ت م��وق��ع جامعة "�أوهايو" على االن�ترن��ت �إىل �أن
ال��درا��س��ة �أج��ري��ت على جمموعة م��ن الفئران وامتدت
لنحو �أربعة �أ�سابيع ،حيث قام اخلرباء مبحاكاة النظام
الغذائي ال��ذي يتناوله الب�شر عند ات�ب��اع نظام غذائي
عايل املعاجلة "وجبات �سريعة ،معلبات."..
والح��ظ اخل�ب�راء �أن ا�ستهالك ه��ذه الأطعمة �أدى �إىل
ا�ستجابة التهابية ق��وي��ة للغاية ل��دى �أدم �غ��ة الفئران
امل�سنة ،كما �أنها كانت م�صحوبة بعالمات �سلوكية تدل
على فقدان الذاكرة ،فيما مل يتم ت�سجيل هذه العالمات

بالن�سبة للفئران ال�صغرية.
و�أ�شارت نف�س الدرا�سة �إىل �أن النظم الغذائية العالية
املعاجلة ترتبط كذلك بال�سمنة ومر�ض ال�سكري من
ال�ن��وع ال�ث��اين ،م�ضيفة �أن��ه يجب على امل�ستهلك كبري
ال�سن تقلي�ص الأطعمة اجلاهزة ،وا�ستهالك الأطعمة
الغنية ب�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية.
وقالت روث باريبينتو�س كبرية م�ؤلفي الدرا�سة "ت�شري
هذه النتائج �إىل �أن ا�ستهالك نظام غذائي معالج ميكن
�أن ينتج عن عجز كبري ومفاجئ يف الذاكرة" ،و�أ�ضافت:
"يف حالة ال�شيخوخة تزداد احتمالية حدوث التدهور
ال�سريع للذاكرة والإ�صابة ب�أمرا�ض التنك�س الع�صبي
مثل م��ر���ض الزهامير" ،وف��ق م��ا �أورده م��وق��ع جامعة
"�أوهايو" الأمريكية.
حتذير
ه��ل ت�ن��اول��ت خ�لال ال���س��اع��ات املا�ضية وج�ب��ة ج��اه��زة �أو
معلبة؟ بع�ض الأ�شياء يبغي �أن تعرفها عن هذه املعلبات،
فهي حتتوي على م��واد كيمائية ت�ضر ب�صحة اجل�سم
ال�سيما مادة الفثاالت التي ت�ستخدم بكثافة يف �صناعة
الوجبات ال�سريعة واملعلبة.
ت��دخ��ل م ��ادة ال �ف �ث��االت يف ��ص�ن��اع��ة الأغ ��ذي ��ة ال�سريعة
لأنها ت�ستخدم يف جعل امل��واد البال�ستيكية قابلة للطي
وقابلة للحفظ .لكن ه��ذه امل��ادة ميكنها �أن تت�سلل �إىل

امل��واد الغذائية التي حُتفظ يف املعلبات وم��ن ثم تدخل
�إىل معدة الب�شر ،كما �أو�ضح علماء من معهد ميلكني
لدرا�ساتدخل مادة الفثاالت يف �صناعة الأغذية ال�سريعة
لأنها ت�ستخدم يف جعل امل��واد البال�ستيكية �أكرث مرونة
وق��اب �ل��ة ل�ل�ط��ي واحل �ف��ظ .ل�ك��ن ه ��ذه امل� ��ادة مي�ك�ن�ه��ا �أن
تت�سرب �أي�ضا �إىل املواد الغذائية التي حُتفظ يف املعلبات
ومن ثم تدخل �إىل معدة الب�شر ،كما �أو�ضح علماء من
معهد ميلكني لدرا�سات ال�صحة العامة يف جامعة جورج
وا�شنطن.
و�أ��ش��ار العلماء يف درا��س��ة ن�شروها يف ال��دوري��ة العلمية
"�إنفايرومنينتال هيلث�س بري�سبيكتيف" ب� ��أن مادة
الفثاالت غري طبيعية ويتم ا�ستخدامها يف م�ستح�ضرات
التجميل والعطور ومعلبات املواد الغذائية ويف �أر�ضيات
امل�ن��ازل ويف الكثري م��ن امل��واد املنزلية ،نقال ع��ن موقع
"هايل براك�سيز" الأملاين.
فيما ذكر املركز الأمريكي لل�سيطرة على الأمرا�ض �أن
مادة الفثاالت ت�ستخدم بكرثة يف الواليات املتحدة .ورغم
�أن �أ�ضرار هذه املادة الكيمائية ال تعرف بال�ضبط� ،إال �أن
العلماء يحذرون من ت�أثرياتها على �صحة ومنو الب�شر،
وخا�صة على الن�ساء احلوامل وعلى الأطفال� .إذ �أظهرت
بع�ض التجارب على الفئران ت�أثري هذه املادة ال�سلبي على
الأجهزة التنا�سلية الذكرية حيث ال ي�ستبعد العلماء �أن
تكون للفثاالت الت�أثريات ال�سلبية نف�سها على الب�شر.

ط��ورت �شركة �أمريكية بالتعاون
مع باحث يف جامعة هارفرد رذاذاً
ي �ه��دف ل �ت �ع��زي��ز م �ن��اع��ة املمرات
الأن� �ف � �ي ��ة مل �ن ��ع ق � �ط� ��رات اجل �ه ��از
التنف�سي من اخلروج �إىل الغالف
اجلوي.
ويت�سبب التنف�س يف خروج قطرات
م��ن اجل �ه��از التنف�سي م��ن �أنفك
وف�م��ك ،مم��ا ق��د يحمل فريو�سات
و�أم��را� �ض �اً حمتملة .ويعمل قناع
ال��وج��ه القطني بب�ساطة كحاجز
م � � � ��ادي ،ومي � �ن ��ع ال � �ق � �ط� ��رات من
اخل� ��روج �أو ال���س�ف��ر �إىل الداخل،
ل�ك��ن ب�خ��اخ فيند ي ��أم��ل يف �إيقاف
القطرات من م�صدرها.
ويهدف رذاذ الأنف الب�سيط الذي
تبلغ تكلفته  25دوالراً �إىل تقليل
ع ��دد ق �ط ��رات اجل �ه ��از التنف�سي
ال�ت��ي نتنف�سها بن�سبة ت�صل �إىل
 ،99%مم��ا ي�ق�ل��ل ب�شكل كبري
من فر�ص انت�شار الفريو�سات �أو
الأمرا�ض ،ومت ابتكاره يف 2020
من قبل الدكتور ديفيد �إدواردز،
عامل فيزياء الهباء اجل��وي� ،أثناء
االنت�شار الأويل لفريو�س كورونا.
الرذاذ عبارة عن حملول خا�ص من
املياه املاحلة املدعمة بالكال�سيوم،
ال ��ذي ي��رط��ب ال�ط�ب�ق��ة املخاطية
يف املجاري التنف�سية ،التي ت�شكل
حاجز ال��دف��اع الطبيعي جل�سمك
�ضد م�سببات الأمرا�ض املحمولة
جواً .وتعمل ر�شة واحدة من �سائل
ف�ي�ن��د ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��ت امل� �خ ��اط ،مما
يجعلك �أقل عر�ضة للزفري ،وحتى
حم��ا� �ص��رة ال �ق �ط��رات امل�ستن�شقة
حتى ال ت�شق طريقها �إىل رئتيك.

مالال يو�سفزاي تعلن زواجها
ت��زوج��ت ال�ن��ا��ش�ط��ة الباك�ستانية
يف جم � ��ال ح� �ق ��وق امل � � � ��ر�أة م�ل�اال
يو�سفزاي ( 24عاما) التي جنت
من هجوم لطالبان عام ،2012
يف برمنغهام يف و�سط �إنكلرتا ،وفق
م��ا �أع�ل�ن��ت على و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي.
وك � �ت � �ب ��ت ع � �ل ��ى ت� ��وي�ت��ر مرفقة
ت�غ��ري��دت�ه��ا ب �� �ص��ورة ل �ه��ا وزوجها
اجل ��دي ��د يف ي ��وم زف��اف �ه �م��ا "هذا
ي��وم مهم يف ح�ي��ات��ي .ارت�ب�ط��ت �أنا
و�آ�سر مالك لنكون �شريكني مدى
احلياة" .و�أ�ضافت مالال احلائزة
ج ��ائ ��زة ن ��وب ��ل ل �ل �� �س�لام يف العام
�" 2014أقمنا حفلة زواج �صغرية
يف امل �ن��زل يف ب��رم�ن�غ�ه��ام بح�ضور
عائلتينا ن�ح��ن متحم�سان لبدء
الرحلة املقبلة معا".
جن� ��ت م �ل��اال يف ال � �ع� ��ام 2012
م��ن ه�ج��وم نف ّذته ح��رك��ة طالبان
الباك�ستانية.

احذر ..امل�شروبات الغازية املحالة ن�صائح ال�ستخدام
ّ
تعجل بظهور عالمات ال�شيخوخة مرحا�ض الطائرة ب�أمان
ت�شري الأب �ح��اث �إىل �أن ه�ن��اك م�شرو ًبا
واحدًا ميكن �أن يجعلك تتقدم يف العمر
ب�شكل �أ�سرع  -ولكن ا�ستبعاده من نظامك
ال �غ��ذائ��ي مي �ك��ن �أن ي���س��اع��د يف �إيقاف
ال���ش�ي�خ��وخ��ة امل �ب �ك��رة يف م�ساراتها،
بح�سب م��ا ورد يف ت�ق��ري��ر ن�شره
م ��وق ��ع Eat This Not
.That
وت��و� �ص��ل ب��اح �ث��ون �إىل �أن
ت� �ن ��اول م �� �ش��روب��ات حمالة
بال�سكر ت ��ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�ت�ي�ل��وم�يرات �أق���ص��ر� ،أي �أج ��زاء
�أق�صر باحلم�ض النووي يف نهاية
ال �ك��روم��و� �س��وم��ات ،داخ� ��ل خاليا
ال��دم البي�ضاء .و�سبق �أن تو�صلت
الأب � �ح� ��اث �إىل وج � ��ود � �ص �ل��ة بني
التيلومريات الق�صرية يف خاليا
ال��دم البي�ضاء وق�صر العمر

امل�صحوب بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
مزمنة.
و�أو�ضحت �إلي�سا �إيبل ،كبرية الباحثني
امل���ش��ارك�ين يف ال��درا� �س��ة و�أ� �س �ت��اذة الطب
ال�ن�ف���س��ي يف ج��ام�ع��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ب�سان
فران�سي�سكو� ،أن "اال�ستهالك املنتظم
ل�ل�م���ش��روب��ات ال �غ��ازي��ة امل �ح�ل�اة بال�سكر
مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ع�ل��ى ت�ط��ور امل��ر���ض من
خالل �إجهاد التحكم الأي�ضي يف اجل�سم
لل�سكريات ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�شيخوخة
اخللوية املت�سارعة للأن�سجة".
و�أ��ض��اف��ت بروفي�سور �إي�ب��ل �أن "هذا هو
�أول دل �ي��ل ع �ل��ى �أن ال �� �ص��ودا مرتبطة
بق�صر ال�ت�ي�ل��وم�ير .وت�ع��د نتيجة ثابتة
بغ�ض النظر عن العمر والعرق والدخل
وم �� �س �ت��وى ال �ت �ع �ل �ي��م� ،إذ ي� �ب ��د�أ تق�صري
التيلومري قبل وق��ت ط��وي��ل م��ن ظهور
املر�ض".

ت�بر دورة امل�ي��اه م��ن �أك�ثر املناطق تلوثاً على �سطح ال�ط��ائ��رة ،لذلك من
ال�ضروري �أخ��ذ االحتياطات ال�صحية ال�لازم��ة عند ا�ستخدام املرحا�ض
خ�لال الرحلة .وفيما يلي جمموعة م��ن الن�صائح ال�ستخدام مرحا�ض
الطائرة ب�أمان ،بح�سب �صحيفة هافينغتون بو�ست الأمريكية:
قالت مي�شيل بارون  ،املديرة الطبية الأوىل للوقاية من العدوى ومكافحتها
يف  UCHealthيف كولورادو "ب�صفتي �أخ�صائية يف الوقاية من العدوى
ريا ،ف�إنني �أتبع نظامًا روتين ًيا عندما �أ�سافر .وعندما
وك�شخ�ص ي�سافر كث ً
�أجل�س يف مقعدي� ،أ�ستخدم منديلاً معق ًما مل�سح م�ساند الذراعني وطاولة
ال��درج و�أي �شيء �آخ��ر رمبا مل�سه �شخ�ص �آخ��ر .ثم �أ�ستخدم معقم اليدين
لتنظيف يدي .ونف�س الروتني ي�صلح للحمام".
ت�أكد من وجود حاجز بني يديك العاريتني و�أي �أ�سطح يجب �أن تلم�سها،
وق��ال��ت ب ��ارون "من املحتمل �أن حت�ت��وي دورة امل �ي��اه ع�ل��ى ع��دد �أك�ب�ر من
اجل��راث �ي��م ،وي�ستخدمها امل��زي��د م��ن ال�ن��ا���س ،ل��ذل��ك م��ن امل�ه��م احل��د من
مالم�سة الأ�سطح وا�ستخدام عنا�صر ميكن التخل�ص منها مثل املنا�شف
الورقية للم�س مقاب�ض الأبواب �أو �أغطية املراحي�ض وما �إىل ذلك".
ق��ال��ت ب��ري�ن��دا �أوري �ل��و���س ،م�ضيفة ال �ط�يران وم��ؤ��س���س��ة ��ش��رك��ة Krew
�" Konnectأهم حيلة حلمام الطائرة ل��دي هي ا�ستخدام مناديل
الطائرة بد ًال من ورق التواليت ،وعاد ًة ما يتم و�ضع املناديل الورقية على
م�ستوى العني على منت الطائرات التجارية ،ويزيد ذلك ب�شكل كبري من
احتمالية �أن تتعر�ض لل�سوائل املتناثرة من املرحا�ض".
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على م�سرح اليوبيل �ضمن فعاليات الأ�سبوع الوطني

املك�سيك تقدم عرو�ض ًا للرق�صات الفولكلورية والباليه لزوار �إك�سبو  2020دبي
تنوع فقرات العر�ض لت�ضم املو�سيقى الدرامية و �شخ�صيات تنكرية من الأ�ساطري املك�سيكية حملت احل�ضور �إىل �أجواء احلكايا الرتاثية
احل�ضور بعر�ض الفت قدمته على م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو
•• دبي �إك�سبو – الفجر
 2020دبي �ضمن فعاليات الأ�سبوع الوطني للمك�سيك.
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
وع�ل��ى �أن �غ��ام املو�سيقى ال�شعبية املك�سيكية ،ق��دم��ت الفرقة
حممد معني الدين
رق�صات �شعبية مك�سيكية ناب�ضة باحلياة والأل��وان ،وتنوعت
�أمتعت فرقة الباليه الفولكلوري املك�سيكية "�أماليا هرناديز" ف �ق��رات ال �ع��ر���ض ،ح�ي��ث ��ض��م امل��و��س�ي�ق��ى ال��درام �ي��ة ،وفقرة

�شخ�صيات تنكرية من الأ�ساطري املك�سيكية حملت احل�ضور
معها �إىل �أج ��واء احلكايا ال�تراث�ي��ة اجل��اذب��ة .وع��زف��ت فرقة
ال�ب��ال�ي��ه ال�ف��ول�ك�ل��وري املك�سيكية "�أماليا هرناديز" �أجمل
الأحلان با�ستخدام الآالت املو�سيقية الوترية ،لت�سحر اجلمهور
مبو�سيقاها ذات الإيقاع ال�سريع يف الهواء الطلق ،وحتت �أ�ضواء

النجوم على امتداد م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي.
وتعترب "�أماليا هرناديز" من �أهم فرق الرق�ص التقليدي يف
املك�سيك ،وهي فرقة عريقة ت�أ�س�ست يف عام  ،1952وتعك�س
التداخل بني الثقافات املختلفة يف املك�سيك ،وبد ًال من دجمها
معاً ،احت�ضنت الفرقة االختالفات و�سلطت ال�ضوء عليها يف

لوحات فنية متنا�سقة .وكانت راق�صة الباليه� ،إلي�سا كاريلو
كابريو ،وهي �أول مك�سيكية حت�صد  3جوائز يف عامل الرق�ص
دولياً ،قد قمت عر�ضاً مميزاً على م�سرح دبي ميلينيوم ،ح�ضره
جمهور غفري من ع�شاق هذا النوع من الفنون الذي انفردت
فيه "كابريو" وحققت �إجنازات عاملية من خالله.

�إك�سبو  2020دبي َي ِعد زواره بفعاليات فنية تخ ّلدها الذاكرة

النجمان راغب عالمة ونان�سي عجرم يقدمان جمموعة من �أروع �أغانيهما
•• دبي – الفجر

َيعِد �إك�سبو  2020دبي زواره بتقدمي جمموعة فعاليات
ح ّيه تخلدها الذاكرة ،وذلك غدا اجلمعة  12نوفمرب ،حيث
تت�ضمن الفعاليات عرو�ضا مو�سيقية وم�سرحية وحفالت
مل�شاهري ع��رب وع��امل�ي�ين يف �أوق ��ات متتالية ،ت �ب��د�أ يف متام
ال�ساعة الثالثة ع�صرا؛ ويبد�أ �آخر العرو�ض ال�ساعة العا�شرة
م�ساء ،حيث �سيقدم النجمان راغب عالمة ونان�سي عجرم
جمموعة من �أروع �أغانيهما.
وي�ست�ضيف م�سرح اليوبيل يف متام ال�ساعة الثانية عر�ض
"ريفر دان�س" ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،حيث �أعد خ�صي�صا
لإك�سبو  2020دب��ي ،وذل��ك من خالل امل��زج بني املو�سيقى
والرق�ص لتج�سد جت ّمع العامل يف �إك�سبو  2020دبي� .أي�ضا،
�ستقدم فرقة "�سونورا �سانتانريا�س" عرو�ضها ال�شيقة على
م�سرح دبي ميلينيوم ال�ساعة الثالثة بعد الظهر؛ والفرقة
هي �أورك�سرتا تعزف املو�سيقى اال�ستوائية ب�أ�سلوبها اخلا�ص

– وهي جمموعة من املك�سيك �أ�س�سها كارلو�س كولورادو يف
عام  1955يف والية تابا�سكو.
بالإ�ضافة �إىل ه��ذا ،ميكن اال�ستمتاع ب ��أداء رق�ص فلكلوري
تقليدي وث�ق��ايف م��ن ال �ب��اراغ��واي يف مت��ام ال�ساعة الثالثة
والن�صف على من�صة البحر .وي�ست�ضيف م�سرح اليوبيل يف
ال�ساعة اخلام�سة عرو�ض كايت (مو�سيقى البوب الكورية
يف الإم��ارات) ،التي تقدمها فرقة الفتيان الكورية احلائزة
على عدة جوائز ،واملغنية بون�ش امل�شهورة مبقاطع املو�سيقى
الت�صويرية .ويف ال�ساعة اخلام�سة �أي�ضا ،ميكن التوجه �إىل
من�صة الأر���ض حل�ضور عر�ض باولو هوفمان ،ال��ذي يقدم
�إيقاعات ا�ستثنائية من املو�سيقى الربازيلية النموذجية.
ويف متام ال�ساعة ال�سابعة� ،سي�شهد م�سرح دبي ميلينيوم عر�ضا
م�سرحيا ا�ستثنائيا من �أعمال املو�سيقي النيجريي الراحل
فيال �أنيكوالبو كوتي ،والذي ابتكر �أ�سلوب "�أفروبيت" ،وهو
مزيج بني املو�سيقى الأفريقية والأمريكية.
ويف مت ��ام ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة يف م���س��رح ال �ي��وب �ي��ل� ،سي�ؤدي

املغني وكاتب الأغ��اين الأردين عمر العبدالالت ع��ددا من
�أغانيه ال�شهرية .وقد ا�ستطاع العبدالالت خالل م�شواره
الفني نقل الأغنية الأردن�ي��ة �إىل الوطن العربي؛ وخالل
م�شواره الفني ،تنقل بني معظم الدول العربية والأوروبية
والأمريكية ،و�شارك يف معظم الن�شاطات الفنية التي تهم
ق�ضايا الأمة العربية.
�أم��ا يف القلب الناب�ض لإك�سبو  2020دب��ي ،وم��ن من�صة
�ساحة الو�صل وحتت القبة املبهرة ،يقدم النجمان نان�سي
عجرم وراغب عالمة حفال فنيا مميزا يف "�أم�سيات خالدة".
و�سيلتقي ال�سوبر �ستار راغب عالمة جمهوره ،ويقدم عر�ضا
م�ب�ت�ك��را ي�ب�رز �أه�م�ي��ة امل��و��س�ي�ق��ى يف حتقيق ال�ت��وا��ص��ل بني
اجلميع يف �أنحاء العامل ،وي�شجع على التعاون وامل�شاركة يف
جتربة ا�ستثنائية تت�سق مع مو�ضوع التنقل؛ وكذلك الفنانة
نان�سي ع�ج��رم ،وه��ي �سفرية للنوايا احل�سنة لليون�سيف،
�ستقدم جمموعة من �أبرز �أغانيها لتج�سد مو�ضوع التنقل
والرتحيب بجميع الزوار.

جناح دبي العطاء يف �إك�سبو  2020دبي يدعو العامل الكت�شاف ملاذا يعترب م�ستقبلنا �إن�ساني ًا!
•       اجلناح ا�ستقبل ما يقرب من  16,000زائر خالل �شهر �أكتوبر لال�ستمتاع بتجربة ال تن�سى حول قدرة التعليم يف �إحداث تغيري �إيجابي وم�ستقبل التعليم واملهارات والعمل
•       اجلناح �شهد زيارة  2,445طالب ًا فيما �شارك 1,160طالب ًا �آخر ًا ترتاوح �أعمارهم بني  6و 12عام ًا يف  55ور�شة عمل قائمة على الق�ص�ص يف �شهر �أكتوبر
•       يحظى جناح دبي العطاء بدعم من �إل جي �إلكرتونيك�س و�سكت�شرز و�أودي
•• دبي -د.حممود علياء

�ضمن �إط ��ار دع��وت�ه��ا حل�شد اجل �ه��ود ال�ع��امل�ي��ة للت�أ�سي�س
لف�صل جديد يف تاريخ التح ُّول التعليمي العاملي ،ترحب
دبي العطاء ،جزء من مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،ب��ال��زوار م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال�ع��امل ال�ستك�شاف
وجت��رب��ة وت�ب�ن��ي ال��ر� �س��ال��ة ال �ت��ي ت ��ؤك��د ب� ��أن "م�ستقبلنا
�إن�ساين" .ب��دع��م م��ن �إل ج��ي �إلكرتونيك�س ،ي��أخ��ذ جناح
دب��ي العطاء امل�ك��ون م��ن طابقني ،وال��ذي يقع يف منطقة
الفر�ص ،ال��زوار من جميع الفئات العمرية ،مبا يف ذلك
الأط�ف��ال وال�شباب والكبار ،يف رحلة غامرة عرب املناطق
املختلفة اخل��ا��ص��ة ب��ه ،ع�ل�اوة على ت�سليط ال���ض��وء على
م�سرية دبي ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة قبل انت�شار
التعليم وخالله وبعده ،حيث يقدم كل ن�شاط داخل هذه
امل�ن��اط��ق ر��س��ال��ة ح��ول �أه�م�ي��ة امل��راح��ل املختلفة للتعليم
بالن�سبة ل�ل�أط�ف��ال ،وي�ت��وج بلمحة م�شوقة ع��ن م�ستقبل
التعليم واملهارات والعمل بالن�سبة لل�شباب والكبار .وخالل
رح��ب اجلناح مبا يقرب من  16,000زائر
�شهر �أكتوبر َّ
م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل .وق��ال �سعادة الدكتور طارق
حممد القرق ،املُفو�ض العام جلناح دبي العطاء يف معر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي والرئي�س التنفيذي لدبي العطاء:
"جتاوز جناح دبي العطاء يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
كل التوقعات ،فقد �أثبت �أنه عر�ض مميز يعك�س ما الذي
يجعل من دولة الإمارات العربية املتحدة واحدة من الدول
الأكرث �سخا ًء على م�ستوى العامل .وبعد مرور عامني من
التح�ضري والتعاون الوثيق مع معر�ض �إك�سبو 2020
دبي ،بالإ�ضافة �إىل الدعم الهائل الذي تلقيناه من اجلهات
الراعية و�شركائنا ،ف�إننا الآن ن�شعر باحلما�س للرتحيب
ب��ال��زوار م��ن �أج��ل اكت�شاف ه��ذه الق�صة وا�صطحابهم يف
رحلة ثرية �إىل م�ستقبل التعليم واملهارات والعمل".
و�أ�ضاف الدكتور القرق" :لقد �صُ مم كل ن�شاط يف جناحنا
بعناية جلذب ال��زوار من جميع الفئات العمرية بطريقة
مليئة باملرح واملتعة ،مع تقدمي نظرة �سريعة لهم حول
ما ينتظرنا يف امل�ستقبل .و�سيكت�شف جميع زوار جناحنا
ق��درة التعليم على �صياغة م�ستقبلنا ،ب��دءاً من الطالب
وحتى �أول�ي��اء الأم��ور واملتخ�ص�صني وق��ادة ال�ع��امل ،وذلك
�أث �ن��اء م�شاركتهم يف �سل�سلة م��ن ال�ت�ج��ارب امللهمة التي
ج��رى تطويرها بال�شراكة م��ع خ�ب�راء رائ��دي��ن يف قطاع
التعليم م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل .وم��ن خ�ل�ال جميع
تلك التجارب� ،سيدركون �أنه بالرغم من �أن اال�ضطرابات
�ستبقى م��وج��ودة و�ست�ستمر يف حت��وي��ل ح�ي��ات�ن��ا� ،إال �أن
م�ستقبلنا �إن�ساين و�سيظل دائماً كذلك".

الفئات العمرية ،مبا يف ذل��ك الأط�ف��ال وال�شباب ،فر�صة
امل���ش��ارك��ة يف التعلم ال�ق��ائ��م ع�ل��ى امل ��رح .ومب �ج��رد و�صول
ال �� �ض �ي��وف� � ،س � ُت �ع��ر���ض جت ��رب ��ة غ �ن �ي��ة ل �ه��م يف منطقة
"ال�صحوة" حيث ينطلقون يف رحلة حول امل�سرية املُلهمة
ٌ
عميق
إح�سا�س
ل��دول��ة الإم ��ارات يف التعليم .و�سينتابهم �
ٌ
بالإعجاب عند �إدراك�ه��م للرتكيز الكبري من جانب الأب
امل�ؤ�س�س للدولة املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،على التعليم بو�صفه الركيزة الأ�سا�سية للنمو
ني للدولة على مر التاريخ.
والتطوير امل�ستدام ِ
ويف منطقة "�إجنازات دبي العطاء"� ،س ُتتاح الفر�صة �أمام
الزوار ملعرفة املزيد حول ت�أثري م�سرية دبي العطاء وكيفية
متثيلها ل�شعب الإمارات العربية املتحدة املعروف بتن ُّوعه
الثقايف والفكري واالجتماعي وقيمه امل�شرتكة املتمثلة يف
االح�ت�رام والرعاية والتعاطف والتزامه اجلماعي جتاه
االرتقاء بالتعليم على ال�صعيد العاملي.

فر�صة للأطفال لأن يكونوا على طبيعتهم
وب �ع��د ت �ق��دمي ع��ر���ض مُ �ل �ه��م ع��ن امل��ا� �ض��ي�� ،س�ي�ت��م دعوة
ال��زوار للتع ُّرف على �أهمية التعلم القائم على املرح �أثناء
م�شاركتهم يف �سل�سلة من الأن�شطة التفاعلية داخل منطقة
"البداية ال�صحيحة" .وبهدف حتويل املفاهيم اخلط�أ
�إىل مزايا للتعلم ،يجري ت�شجيع الأط�ف��ال على التعبري
االحتفال بااللتزام الدائم لدولة الإمارات العربية ع��ن �أن�ف���س�ه��م وال �ت��وا� �ص��ل ب�ح��ري��ة ،ك�م��ا ميكنهم التطلع
�إىل ا�ستك�شاف �أ�صواتهم وم�شاعرهم وثقتهم من خالل
املتحدة جتاه دعم التعليم وتعزيزه
�ستوفر التجربة يف الطابق الأر� �ض��ي ل�ل��زوار م��ن جميع ال�صراخ ب�أعلى �أ�صواتهم والقفز على الأر���ض للم�شاركة

يف �سباق مع �أ�صدقائهم ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام خيالهم
البتكار الر�سوم والق�ص�ص الهزلية .وب�شكل عامَ ،ت ِع ُد هذه
حد
املنطقة بوقتٍ ال ُين�سى بالن�سبة للأطفال والكبار على ٍّ
�سواء.
وقالت فيبهوتي فات�س ،معلمة مرحلة �إعدادية يف مدر�سة
دلهي اخلا�صة بدبي" :التجربة يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي كانت مُ ذهلة ب�شكل عام ،وكانت زيارة جناح دبي العطاء
�أف�ضل �شيء حدث يف هذا اليوم .مبجرد دخ��ول الأطفال
�إىل املنطقة الأوىل ،مل يتمكنوا م��ن مقاومة حما�سهم.
كما كان "ميدان ال�صراخ" الذي ميكنهم من ال�صراخ و�أن
يكونوا على طبيعتهم ،ه��و التجربة الأب ��رز التي يرغب
�أي طفل يف احل�صول عليها .وهذا هو ال�سبب وراء انتهاز
الأط�ف��ال وحتى الكبار مثلي ه��ذه الفر�صة للرتويح عن
�أنف�سهم .وخالل اجلولة ،ح�صل الأطفال �أي�ضاً على فر�صة
ال�ستك�شاف مهاراتهم ومعارفهم ب�ش�أن الفر�ص الوظيفية
التي تنتظرهم يف امل�ستقبل .ك��ان منح الأط �ف��ال يف هذه
الفئة العمرية مثل ه��ذه الفر�صة �أم��راً رائ�ع�اً حقاً ينبع
من ر�ؤية ثاقبة لبناء دولة تتمتع بالتنمية ال�شاملة .لقد
�أم�ضيت وقتاً ممتعاً يف معر�ض �إك�سبو وي�ستحق التجربة
مرة ثانية".
نظرة خاطفة على امل�ستقبل
�سينقل "نفق التحول" ذو امل �ح �ت��وى امل��رئ��ي ال � ��زوار يف
م�سار من معايري التعليم احل��ايل �إىل ملحة عن امل�ستقبل
قبل �أن ي�صلوا �إىل منطقة "م�ستقبل التعليم" .ويف هذه
املنطقة� ،س ُتتاح لهم الفر�صة لال�ستمتاع بتجربة الواقع
االفرتا�ضي ( )VRالغامرة التي ابتكرتها "�إت�ش فارم"

( ،)H-FARMوهي �أك�بر من�صة ابتكار �أوروبية تقع
يف �إي�ط��ال�ي��ا وت��وف��ر التعليم املبتكر ل�ل�أط�ف��ال وال�شباب
وال�ك�ب��ار حتى يتمكنوا م��ن م��واج�ه��ة حت��دي��ات امل�ستقبل،
وتتيح من�صة حلول جتارية لل�شركات النا�شئة لل�شباب ،كما
تدعم ال�شركات البتكار مناذج عمل جديدة ،ف�ض ً
ال عن �أنها
حتفز على التحوالت الرقمية .وتقدم هذه املنطقة ملحة
خاطفة ع��ن م�ستقبل التع ُّلم ع��ن ُبعد م��ن خ�لال املن�صة
التكنولوجية املتعددة القنوات ،حيث ي��أخ��ذون درو��س�اً يف
علم الف�ضاء واجل�سم الب�شري والر�سم ،وذلك من خالل
تخطي قيود الف�صول الدرا�سية احلالية و�أ�سلوب التعليم
التقليدي .وميكن للطالب �أن يتطلعوا �إىل التفاعل مع
زم�لائ�ه��م يف الف�صل ال��درا� �س��ي ،وال�ت�ف��اع��ل م��ع الأ�شياء
االفرتا�ضية ،وا�ستكمال التدريبات واالختبارات يف هذه
التجربة التعليمية الفريدة من نوعها واملدعومة بتقنية
الواقع االفرتا�ضي واملدجمة يف تقنية الواقع املختلط.
ويف معر�ض تعليقه� � ،ص � َّرح ري �ك��اردو دون� ��ادون ،الرئي�س
التنفيذي ملن�صة "�إت�ش فارم" ق��ائ� ً
لا" :نحن فخورون
بتقدمي م�شروعنا الذي يتطلع �إىل م�ستقبل التعليم عن
ط��ري��ق ا�ستك�شاف وج�ه��ات نظر ج��دي��دة ب�ش�أن التدري�س
والتع ُّلم يف �سياق دويل وغ�ير ع��ادي مثل معر�ض �إك�سبو
 2020دب��ي� .إنني ممنت ج��داً لأن دب��ي العطاء �آمنت
ب��ر�ؤي�ت�ن��ا يف �إن���ش��اء م��در��س��ة بنمط ج��دي��د ،وال�ت��ي مل تعد
مكاناً واقعياً فح�سب ،بل هي مكان متعدد القنوات ،ميكن
�أن يجتمع فيه الطالب يف ف�صول افرتا�ضية �أينما كانوا.
�أك�ثر تقني ًة ،و�أك�ثر متيزاً ،و�أك�ثر ابتكاراً ،و�أك�ثر �صداق ًة
للأ�سرة ،و�أقرب �إىل الطالب :هذا هو م�ستقبل التعليم”.
ويف النهاية ،ت�ضم منطقة "مهارات امل�ستقبل" �ست من�صات
ف�ضائية م�ستقبلية حتتوي على نظام حماكاة ذكي مدعوم
م��ن "غليك" ( ،)GLEACمن�صة ت�ط��وي��ر املهارات
الب�شرية التي ت�ساعد الأف��راد يف التع ُّلم وتطبيق املهارات
الب�شرية من خالل حماكاة العامل الواقعي .و�سي�ستك�شف
ال � ��زوار م��ا ي�ن�ت�ظ��ر ج�ي�ل�ن��ا ال� �ق ��ادم وك �ي��ف مي�ك�ن�ن��ا �إع� ��داد
ال�شباب لفر�ص العمل يف امل�ستقبل على �أف�ضل ما يكون.
كما ميكن للطالب التطلع �إىل ا�ستك�شاف نقاط القوة
لديهم واكت�شاف املهارات التي �سيحتاجون �إليها لتحقيق
النجاح واالزدهار يف امل�ستقبل ،وذلك من خالل م�شاركتهم
ري ي�سمح لهم ب��ال�ت�ع� ُّرف على �أنف�سهم
يف ا�ستطالع ق�ص ٍ
واكت�شاف الوظائف الأن�سب لهم يف امل�ستقبل.
وقالت �ساليان ديال كازا ،م�ؤ�س�سة وقائدة مهارات القر�صنة
يف "غليك"�" :ستتطور العديد من الوظائف يف ال�سنوات
اخلم�س املقبلة �أو �ستختفي نهائياً ،يف حني �أننا قد ال نعرف
املهارات ال�صعبة املطلوبة بعد ،لكننا منتلك جميعاً املهارات
الب�شرية القابلة للنقل ،مثل الإبداع والتفكري الناقد .تتيح
لك جتربة ’غليك‘ يف جناح دبي العطاء يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي �إمكانية فهم قدراتك و�صقلها يف غ�ضون
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر م��ن ال�ت��وج�ي��ه امل �ج��اين م��ن ج��ان��ب اخلرباء

العامليني باملمار�سات الدقيقة".
وجه الدعوة للزوار لالن�ضمام �إىل م�سرية دبي العطاء
�س ُت َّ
والتع ُّرف على الأ�ساليب املختلفة التي ميكنهم من خاللها
دعم ر�سالة امل�ؤ�س�سة بدءاً من التطوع والتربع وحتى اقرتاح
الأفكار التي ميكن �أن ت�ساعد يف �إح��داث ف��ارق �إيجابي يف
حياة الأطفال وال�شباب على م�ستوى العامل.
�أما يف الطابق الأول ،فيمكن للطالب التطلع �إىل �أن يكونوا
ج��زءاً من الور�ش التفاعلية املختلفة .هذا وقد زار جناح
دبي العطاء يف �شهر �أكتوبر ما جمموعه 2,445طالباً،
فيما �شارك  1,160طالباً �آخراً ترتاوح �أعمارهم بني 6
و 12ع��ام�اً يف  55ور��ش��ة عمل قائمة على الق�ص�ص مت
ت�صميمها من قبل "كيدي للعلوم" ()Kide Science
وتنظيمها ب��ال�ت�ع��اون م��ع خ�ب�راء التعليم الفنلنديني يف
"كيدي للعلوم" وم�ؤ�س�سة "يوبيوبي" (.)Upiopi
كما توفر ور�شة العمل اجلارية والقائمة على الق�ص�ص
الفر�صة للطالب ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين  6و12
ع��ام �اً للقيام ب ��دور ف � َّع��ال كمتعلمني ومهند�سني بدولة
الإم� � ��ارات مل���س��اع��دة ال�شخ�صية اخل�ي��ال�ي��ة ف��اط�م��ة التي
ان�ق�ط��ع تعليمها ب�سبب وق ��وع زل� ��زال ،وذل ��ك م��ن خالل
ت�صميم مدر�سة جديدة وبنائها .وبالإ�ضافة �إىل �إطالق
العنان خليالهم والتفكري خارج ال�صندوق ،يعمل الأطفال
كمهند�سني ملناق�شة �أهمية التعليم وال�سالمة العاطفية،
وتعلم كيف يكون لكل واحد منا دور يلعبه يف كونه عامل
فعال من �أجل التغيري.
يح�صل ك��ل ط��ال��ب م���ش��ارك يف ه��ذه ال��ور���ش على �إحدى
امل�ج�م��وع�ت�ين ال�ل�ت�ين ت�ق��دم�ه�م��ا ��س�ك�ت���ش��رز ،ح�ي��ث ت�شمل
امل�ج�م��وع��ة الأوىل حقيبة ظ�ه��ر ومقلمة بينما تت�ضمن
الأخرى قنينة حفظ املاء وحقيبة كتف.
و�صرحت �سيما فيد ،م�ؤ�س�سة ورئي�سة جمل�س �إدارة جمموعة
"�أباريل" ،قائلة" :لطاملا كان متويل التعليم �أحد الركائز
الأ�سا�سية لإ�سرتاتيجية الأع �م��ال اخل�يري��ة وامل�س�ؤولية
االج�ت�م��اع�ي��ة ل��دى جم�م��وع��ة ’�أباريل‘� .إن �ن��ا ن ��ؤم��ن ب�أن
التعليم �سيكون العامل املحفز للتغيري التحويلي ،ونريد
�أن ن�ضمن �أننا ندعم الأطفال يف جميع مناحي احلياة من
خالل الو�صول �إىل مثل هذه التجربة التعليميةُ .تعد هذه
امل�شاركة خطوة �أخرى يف تعاوننا امل�ستمر مع دبي العطاء
من �أجل دعم الربامج التعليمية العاملية ،ونحن فخورون
جداً ب�شراكتنا".
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يحتوي هذا الطابق على غرفة لت�سجيل
البودكا�ست ،ومكان خم�ص�ص للحلقات النقا�شية (على
هيئة م�سرح) ت�ست�ضيف حمادثات ريوايرد (RewirEd
 )Talksحيث ميكن حجزها من قبل ال�شركاء وامل�ؤ�س�سات
م��ن �أج��ل ا�ست�ضافة الفعاليات وامل ��ؤمت��رات اخلا�صة بهم
داخل جناح دبي العطاء بدون تكلفة مادية.
ت�شمل قائمة اجلهات الراعية جلناح دبي العطاء كل من �إل
جي �إلكرتونيك�س و�سكت�شرز و�أودي.
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 40عام ًا من الإجنازات يعر�ضها جناح دول جمل�س التعاون اخلليج العربية يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

"ر�ؤية م��وح��دة مل�ستقبل واع ��د " �شعار
جناح دول جمل�س التعاون اخلليج العربية
يف اك�سبو  2020دب��ي ،وال��ذي ي�ضم �ست
دول �أع���ض��اء ه��م دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وامل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعوديو
ومم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ودول ��ة ال�ك��وي��ت ودولة
ع�م��ان وق�ط��ر ،ومت ت�أ�سي�سه يف  25مايو
 1981باالجتماع الذي عقد يف �أبو ظبي
وكان ان�شائه وت�أ�سي�سه فكرة �أمري الكويت
الأ� �س �ب��ق ال���ش�ي��خ ج��اب��ر الأح �م��د ال�صباح،
وات �خ��ذت ال�ع��ا��ص�م��ة ال���س�ع��ودي��ة الريا�ض
م �ق��راً رئ�ي���س�ي�اً ل��ه ب�ي�ن�م��ا ي�ق��ع اجل �ن��اح يف
منطقة الفر�ص بالقرب من �ساحة الو�صل
التى يقام فيها الفعاليات واالن�شطة الفنية
واالحتفاالت ال�ضخمة خالل فرتة انعقاد
املعر�ض ،وت�سع � 10آالف �شخ�ص ،وتبلغ
م �� �س��اح��ة دول جم �ل ����س ال �ت �ع��اون اخلليج
ح��وايل  2مليون و 400كيلو مرت ويبلغ
عدد �سكانها حوايل  56مليون ن�سمة.
و�أكد م�سعد امل�سعودي املتحدث با�سم جناح
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليج العربية يف
اك�سبو  2020ب�ضرورة ت�سليط اال�ضوء
ع �ل��ى الإجن � � � ��ازات ال �ت��ى مت ��ت ع �ل��ى م ��دار
�أربعون عاماً من الرتابط املثمر ،وذلك من
خ�لال تق�سيم اجلناح �إىل ث�لاث مراحل،
الق�سم الأول ي�ستعر�ض ت�أ�سي�س وهيكلة
جمل�س ال�ت�ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية،
الذي يعترب ن��واه �أ�سهمت يف �إح��داث نقلة
نوعية مل�ستوى العالقات بني الدول ال�ست،

وي���س�ت�م�ت��ع ال ��زائ ��ر ب��امل�م��ر امل���س�ت��وح��ى من
البحر ليعرب عن التحديات التى واجهت
دول اخلليج وتغلبت عليها لت�صل �إىل ما
و�صلت �إليه من طفرة نوعية ،وي�ضم هذا
الق�سم �أق��وال م��أث��ورة للم�ؤ�س�سني و�صور
قدمية منذ االجتماع الأول �إىل االجتماع
الأخ�ي�ر يف ال�ع�لا ب��ال���س�ع��ودي��ة ،م��ع عر�ض
الوثيقة الر�سمية والقواعد واالتفاقيات
منذ البداية �إىل الأن.
و�أ�ضاف م�سعد امل�سعودي �أن هناك لوحات
تو�ضح ال���ش��رك��ات وامل���س��اع��دات الإن�سانية
التى قدمتها دول جمل�س التعاون اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ت ��ى ب �ل �غ��ت  8م �ل �ي��ار دوالر
م ��ن � 2015إىل  2020خ �ل�ال �أزم� ��ة
جائحة كوفيدا ،وبالق�سم الثاين يعر�ض
ك��ل الإجن� � ��ازات ال �ت��ى مت��ت م��ع الأط� ��راف
ال �ع��امل �ي��ة وال �ت��ى ك ��ان م��ن � �ش ��أن �ه��ا ازده� ��ار

االقت�صاد واالنفتاح على الأ�سواق العاملية،
ك�م��ا ت��و��ض��ح ال�ل��وح��ات ال�ع��وام��ل امل�شرتكة
يف جم ��ال ال �� �ص �ح��ة وال �ت �ع �ل �ي��م والتعاون
الأمني والع�سكري واال�ستثمار يف ال�شباب
وال�ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة م��ن �أج��ل احلفاظ
ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال �ع��رب �ي��ة والإرث الثقايف
والعادات والتقاليد امل�شرتكة.
وافاد امل�سعودي �أن الق�سم الثالث ا�ستعر�ض
امل�شاريع امل�ستقبلية لدول جمل�س التعاون
اخلليج العربية امل�شرتكة يف البنية التحتية
وال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات م��ن خ�لال ال�سكك
احلديدية والوحدة االقت�صادية من خالل
ال�سوق العربية امل�شرتكة والتحول الرقمي
والعملة املوحدة ،وتنمية القدرات التقنية
يف منظومة املجل�س ،والأح� ��داث العاملية
املتنوعة يف منطقة اخلليج العربي ،وجهود
دول املجل�س يف مواجهة جائحة كوفيدا

 .19و�أو��ض��ح م�سعد امل�سعودي املتحدث
الر�سمي با�سم جناح دول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة يف �أك �� �س �ب��و � 2020أن
الإجن��ازات التى متت من خالل ال�شاركات
وال�ت�ع��اون كالربط الكهربائي ب�ين الدول
ال�ست بدات على ثالث مراحل الأوىل كانت
بني الكويت والبحرين وال�سعودية وقطر
واملرحلة الثانية �أن�ضمت الإم��ارات وعمان
واملرحلة الثالثة مت الربط بني اليت دول
على �أن الربط يثمر عن توفري الكهرباء
وتو�صيلها يف حال انقطاع التيار الكهربائي
يف اي دولة ،ويف غ�ضون ثواين يتم التو�صيل
بالتقنية احل��دي �ث��ة ،ومل يقت�صر الربط
على ال�ت�ي��ار الكهربائي فقط و�أمن ��ا امتد
للربط املائي حيث ي��رى �أن امل�شروع مهم
ج��دا وي�ق��وم على درا� �س��ات وات�ف��اق�ي��ات بني
العراق وم�صر و�أوروبا والهند ،م�شرياً �إىل

�أبرز التكامل االقت�صادي بني دول جمل�س
التعاون اخلليج العربية تتمثل يف ال�سوق
االقت�صادية امل�شرتكة والتعامل بالتعريفة
اجلمركية املوحدة التى من �ش�أنها ت�سهيل
ال�ت�ج��ارة ب�ين ال ��دول ال���س��ت ،بينما خطوة
توحيد العملة حمل درا�سة ومازالت على
مائدة املفاو�ضات.
و�أك��د م�سعد امل�سعودي املتحدث الر�سمي
با�سم جناح دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليج
ال�ع��رب�ي��ة يف �أك���س�ب��و � 2020أن وجودنا
يف �أك �� �س �ب��و � �س �ي �م �ن��ح ال� � � ��زوار املعلومات
وامل �ع ��رف ��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن دور امل �ج �ل ����س يف
التنمية امل�ستدامة وت�ق��دمي احل�ل��ول من
خ�لال ال��رب��ط ب�ين ال ��دول ال�ست وتقدمي
امل�ساعدات واملعونات ل��دول العامل لإعالء
فكرة التعاي�ش ال�سلمي ون�شر ال�سالم يف
العامل وخا�صة منطقة ال�شرق الأو�سط.

جناح باك�ستان يف �إك�سبو  2020دبي يحتفي مبيالد ال�شاعر حممد �إقبال
•• دبي– الفجر

احتفى جناح باك�ستان يف �إك�سبو  2020دبي بيوم ميالد
ال�شاعر الراحل حممد �إقبال يف م�سرح دبي ميلينيوم،
وقال �سعادة �أف�ضال حممود� ،سفري جمهورية باك�ستان
الإ��س�لام�ي��ة ل��دى دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة:
"نحتفي اليوم مبيالد ال�شاعر حممد �إقبال الذي
دعا لت�أ�سي�س دولة باك�ستان .هذا الرجل الذي ال يزال
يتمتع ب�شهرة وا�سعة ،وقد ترجمت �أ�شعاره خلم�سني
لغة ،و�أنا در�ست �أ�شعاره وقد غري حياتي �إىل الأف�ضل،
وتعلمت معاين �أقواله امل�ؤثرة ،فهو الذي يحثنا دوما
على التعاون والعمل امل�شرتك وحتويل التحديات �إىل
فر�ص".
وب ��د�أ احل�ف��ل على م�سرح دب��ي ميلينيوم حيث �شهد

ت�ف��اع��ل اجل �م �ه��ور م��ع �أب �ي��ات ال���ش��اع��ر ال��راح��ل التي
�ألقاها الكاتب امل�شهور �أنور مق�صود حميدي ،ا�ستمتع
احل�ضور ب�سماع عدة �أغاين للفنان �أحمد جاهانزيب
احلما�سية و�سط ت�صفيق اجلمهور.
وي�ح�ت��ل حم�م��د �إق �ب��ال ،ال ��ذي ك��ان ك��ات�ب��ا وفيل�سوفا
و�سيا�سياً ،مكانة م��رم��وق��ة يف ق�ل��وب الباك�ستانيني،
حيث يعد �شعره م��ن �أ�شهر �أ�شعار ال�ق��رن الع�شرين،
وق��د ول��د يف  9نوفمرب م��ن ال�ع��ام  1877وت��ويف يف
العام  .1938وخلف الراحل وراءه ع�شرين كتابا يف
جماالت متنوعة �شملت االقت�صاد وال�سيا�سة والرتبية
والفل�سفة وال�ف�ك��ر ،وت��رك بع�ض الكتابات املتفرقة،
وبع�ض الر�سائل التي كان يبعث بها �إىل �أ�صدقائه �أو
�أمراء الدول� ،إىل جانب روائعه من ال�شعر ،والتي كني
ب�سببها بـ "�شاعر الإ�سالم".

جل�سة نقا�شية تتناول الزراعة امل�ستدامة باجلناح الإيطايل يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

ت�ن��وي �إي�ط��ال�ي��ا رف��ع م���س�ت��وى اه�ت�م��ام�ه��ا بال�شركات
الزراعية ،وبالزراعة الع�ضوية� ،ضمن اجلهود لتبني
الطاقة اخل�ضراء واالبتكار والتكنولوجيا املتقدمة،
وهي متتلك �أكرب عدد من �شركات الزراعة الع�ضوية
يف �أوروبا.
هذا ما �أك��ده امل�شاركون خالل حلقة نقا�شية باجلناح
الإيطايل يف �إك�سبو  2020دبي حتت عنوان "غذاء
م�ستدام و�آمن من �أجل حياة م�ستدامة".
وروى �أ� �ص �ح��اب � �ش��رك��ات �أغ ��ذي ��ة زراع� �ي ��ة �إيطالية
ق�ص�صهم الفردية ،خالل احللقة النقا�شية ،وجهودهم
لإجن��اح زراع��ة م�ستدامة ،حمددين خططهم لتعزيز
ا�سم �إيطاليا على خريطة الأغذية الزراعية العاملية.
وقال لويجي �سكورداماغليا ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
 inalcaوع�ضو جمل�س �إدارة :filiera Italia
"بعد خم�س �سنوات فقط من �إع��داد خارطة طريق
لقطاع الأغذية الزراعية ،متكنا من تقليل انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون الزراعية �إىل  30مليون طن،
م�ق��ارن��ة ب �ـ  77م�ل�ي��ون ط��ن يف ف��رن���س��ا و 60مليون
طن يف �أملانيا ،كما متكنا من حتقيق انخفا�ض بن�سبة
 32%يف ا�ستخدام املبيدات ،و 15%يف الأ�سمدة

ال �ك �ي �م��اوي��ة ،و 30%يف امل �� �ض��ادات احل �ي��وي��ة �ضمن
�سل�سلتنا الغذائية .النموذج احلايل ب�سيط للغاية حيث
ينتج املزيد من اجل��ودة والكمية ولكن مب��وارد بيئية
�أقل ويرتك الأر�ض �أكرث خ�صوبة من العام ال�سابق".
املتحدثون �أك��دوا �أن��ه من خ�لال االبتكار وا�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة للزراعة الدقيقة ي�صبح الإنتاج
�أك�ثر ا�ستدامة ،رغ��م �أن ��ص��ادرات الأغ��ذي��ة الزراعية

الإيطالية جتاوزت الـ  50مليار يورو ،وحددت البالد
هدفاً يتمثل مب�ضاعفة ال�صادرات يف غ�ضون عامني.
وقال باولو زانيتي ،املدير العام ل�شركة "Zanetti
" :"SpAاعتمدت �شركتنا ممار�سات م�ستدامة يف
جميع املجاالت وحتولت �إىل الطاقة اخل�ضراء بن�سبة
 .100%قللنا من ا�ستخدام البال�ستيك و�أكرث من
 88%من موردي الألبان لدينا يزرعون وينتجون

الأع �ل�اف اخل��ا��ص��ة لإط �ع��ام امل��ا��ش�ي��ة ،ك�م��ا ي�ت��م �إع ��ادة
ا�ستخدام نفايات تربية احليوانات ك�سماد".
وقد افتتح اجلل�سة النقا�شية باولو جلي�سنتي ،املفو�ض
ال�ع��ام جل�ن��اح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دب��ي ،و�أدار
اللقاء كارلو ف�يرو ،رئي�س وكالة التجارة الإيطالية،
ك�م��ا ك��ان م��ن ب�ين امل�ت�ح��دث�ين ك��ل م��ن �إم �ي��ل مكرزل،
م��دي��ر ع��ام ق�سم ال��زراع��ة ب�شركة Elite Agro
 ،LLCو�سارة روفر�سي ،م�ؤ�س�سة معهد "فيوت�شر
فوود" (غذاء امل�ستقبل) ،و�سابرينا �ستوباتو ،الرئي�س
التنفيذي لـ .Stoppato 1887
ويف اخلتام �أك��د جوزيبي فينو�شيارو ،القن�صل العام
لإيطاليا يف دبي� ،أن هذه اجلل�سة النقا�شية يف �إك�سبو
 2020دبي ت�أتي لتبادل املعرفة واالبتكار ،و�إظهار
�أف�ضل املمار�سات ل��دور عاملي حا�سم لأم��ن وا�ستدامة
قطاع الأغذية الزراعية من �أجل حياة �أف�ضل للأجيال
القادمة.
وق��ال فينو�شيارو" :نرى ف��ر���ص ت�ع��اون �ضخمة مع
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،حيث تعمل حكومة
الإم ��ارات على زي��ادة ورف��ع الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ،والقدرة
على مواجهة �صدمات الإمداد من خالل زيادة الإنتاج
الغذائي املحلي ،وعرب ا�ستخدام تقنيات زراعية حديثة
وم�ستدامة".

نداء مهم ًا يف يوم كول تو �إرث من �إك�سبو  2020دبي
�شبكة �سي�.إن�.إن تطلق ً
•• دبي -الفجر

يهدف �أول يوم من �أيام "كول تو �إرث" الذي تنظمه
�شبكة (� �س��ي�.إن�.إن) �إىل منا�صرة الأ�شخا�ص الذين
�أح ��دث ��وا ف��ارق��ا ح�ق�ي�ق�ي�اً يف جم ��االت احل �ف��اظ على
البيئة ،واال�ستدامة ،التي متثل واحدا من مو�ضوعات
�إك�سبو  2020دبي الفرعية الثالثة.
ويركز يوم "كول تو �إرث" على الأ�شخا�ص امللتزمني
ب��احل �ف��اظ ع �ل��ى ك��وك��ب الأر� � ��ض م��ن �أج� ��ل الأجيال
املُقبلة ،وي��أت��ي �أث�ن��اء الأ��س�ب��وع النهائي م��ن اتفاقية
الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري امل�ن��اخ (م�ؤمتر
الأط � ��راف  )COP26يف م��دي�ن��ة غ�لا��س�ك��و ،حيث

ت�شرتك �شبكة "�سي�.إن�.إن" ،بالتعاون مع رولك�س،
واملدار�س ،والأفراد ،واملنظمات يف جميع �أنحاء العامل،
لرفع الوعي ب�ش�أن الق�ضايا البيئية ،وت�سهيل ثقافة
احلفاظ على البيئة.
ويقدم برنامج "كونكت ذا وورلد ويذ بيكي �آندر�سون"
ع��ر��ض��ا مخُ ��ّ��ص���ص��ا ل �ي��وم "كول ت��و �إرث" م��ن موقع
�إك�سبو  2020دبي يف هذا اليوم ،فيما ُتع َقد مقابالت
�شخ�صية م��ع ��ص��ان�ع��ي ال�ت�غ�ي�ير ،مب��ا يف ذل ��ك حوار
ح���ص��ري م��ع ��ص��ان��ع الأف �ل��ام ،وامل���س�ت�ك���ش��ف ،و�سفري
عالمة رولك�س جيم�س ك��ام�يرون ،يتحدث فيه عن
املحيطات ،والتغري املناخي ،واال�ستك�شاف.
وقالت �إيالنا يل ،نائب رئي�س �أول ومديرة التحرير،

يف �شبكة "�سي�.إن�.إن" ملنطقة �آ�سيا واملحيط الهادي:
"لقد �ساعدنا بالفعل حتدي (كول تو �إي��رث) على
�إب � ��راز �أه �م �ي��ة ب�ع����ض امل �� �ش��روع��ات امل �م �ي��زة والأف � ��راد
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي�ين .وي�ت�خ��ذ (ي ��وم ك ��ول ت��و �إي� ��رث) هذه
امل�ب��ادرة ويو�سعها� .إن �أملنا يتمثل يف �إل�ه��ام ال�شباب
واملجتمعات يف جميع �أنحاء العامل التخاذ �إجراءات
ملمو�سة و�أداء دور فاعل جتاه �أك�بر التحديات التي
تواجه الب�شرية".
وميكن لأيّ �شخ�ص امل�شاركة ،عرب التعهد بالتحرك
ل���ص��ون ال�ب�ي�ئ��ة .وق��د �أب� ��دت ب��ال�ف�ع��ل م �ئ��ات املدار�س
وامل�ؤ�س�سات يف ال�ع��امل اهتمامها بامل�شاركة .وميكن
للم�شاركني �أي�ضا ب��ث �إ�سهاماتهم ودع��م فعالياتهم

على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي با�ستخدام و�سم
#كول_تو_�إيرث .CalltoEarth#
وقال مايك ماكارثي ،نائب الرئي�س التنفيذي واملدير
العام يف �شبكة "�سي�.إن�.إن" الدولية" :ما من �أمر
�أك�ثر �إحلاحاً عاملياً من احلاجة �إىل الت�صدي حلالة
ال �ط��وارئ املناخية ،ون��ري��د ا�ستخدام من�صات �شبكة
(�� � �س � ��ي�.إن�.إن) ب��و��ص�ف�ه��ا ن� ��دا ًء ل�ت��وح�ي��د ال�صفوف.
ي�شكل (ي ��وم ك��ول ت��و �إي� ��رث) بالن�سبة �إل�ي�ن��ا و�سيلة
جديدة للم�ساعدة على حتفيز احلوار ب�ش�أن الق�ضايا
الأ�سا�سية التي علينا معاجلتها وت�سليط ال�ضوء على
الأف��راد الذين ي�أخذون زمام املبادرة ويحدثون فرقاً
وا�ضحاً يف حياتنا".

اجلولة الأوروبية للجولف ت�صبح جولة
دي بي ورلد ً
بدءا من عام 2022

•• دبي  -الفجر

�أعلنت "اجلولة الأوروبية" للجولف ودي بي ورلد ،املزود الرائد للحلول
اللوج�ستية الذكية املتكاملة والهادفة �إىل متكني التدفق التجاري حول
العامل �أم�س ،عن تطور بارز يف م�سار �شراكتهما الطويلة ،حيث �ست�صبح
دي بي ورلد الراعي الر�سمي للجولة الأوروبية اعتباراً من بداية مو�سم
.2022
وبالتزامن م��ع اح�ت�ف��االت "اجلولة الأوروبية" ودي ب��ي ورل��د بالذكرى
اخلم�سني لإن�شائهما يف عام ُ ،2022ت ّ
ب�شر هذه االتفاقية ببداية حقبة
جديدة غري م�سبوقة يف تاريخ "اجلولة الأوروبية" التي �ستبد�أ مو�سمها
الأول حتت ا�سمها اجلديد؛ "جولة دي بي ورلد".
ويعترب هذا التعاون التاريخي الذي مت الإعالن عنه مبثابة حمطة بارزة
على �صعيد ال�شراكات يف الفعاليات الريا�ضية العاملية ،وي�أتي تزامناً مع دي
بي ورل��د الرا�سخ جتاه ثالثة جم��االت �أ�سا�سية ،وه��ي :االرتقاء مب�ستوى
"اجلولة" من كل النواحي ،وتطوير ريا�ضة اجلولف على م�ستوى العامل،
وحتفيز �أثرها الإيجابي على املجتمع.
ومن خالل هذه ال�شراكة� ،ستتمكن جولة دي بي ورلد اجلديدة للجولف
من متويل جوائز ت�صل �إىل �أك�ثر من  200مليون دوالر لأول م��رة يف
تاريخ اجلولة ،وح��د �أدن��ى للجائزة ي�صل مليوين دوالر جلميع اجلوالت
التي متت املوافقة عليها م�سبقاً من قبل جولة دي بي ورلد.
�ستكون جولة دي بي ورلد عام  2022جولة عاملية فعلية حيث �ست�ضم ما
ال يقل عن  47بطولة يف  27دولة خمتلفة ،مبا يف ذلك بطوالت جديدة يف
الإمارات واليابان وجنوب �أفريقيا وبلجيكا ،و�سل�سلة رولك�س املو�سعة التي
ت�شمل خم�س فعاليات هي :بطولة �أبوظبي ، HSBCوبطولة دبي ديزرت
كال�سيك برعاية  ،Slync.ioوبطولة جيني�سي�س اال�سكتلندية املفتوحة،
وبطولة  BMW PGAوبطولة دي بي ورلد التي �ستختتم املو�سم.
و�ست�شمل � ً
أي�ضا وللمرة الأوىل ثالث بطوالت م�شرتكة مع جولة PGA
– وهي بطولة جيني�سي�س اال�سكتلندية املفتوحة املذكورة �أعاله ،وبطولة
باربا�سول وبطولة باراكودا التي تقام يف الواليات املتحدة  -نتيجة للتحالف
اال�سرتاتيجي بني اثنتني من �أبرز جوالت اجلولف للمحرتفني الذكور.
لالطالع على كامل جدول  ،2022يرجى ال�ضغط هنا.
ت�أ�س�ست ك ّل من "اجلولة الأوروبية" ودي بي ورلد يف عام  ،1972وتطورت
كلتاهما منذ ذل��ك احل�ين �إىل م�شروعات عاملية .وان�ط�لاق�اً م��ن مقرها
الرئي�سي يف دبي� ،أ�صبحت دي بي ورلد م��زوداً عاملياً رائ�دًا بحلول �سل�سلة
التوريد اللوج�ستية الذكية واملتكاملة.
يعود التعاون بني دي بي ورلد وبني "اجلولة الأوروبية" �إىل ما يزيد عن
عقد من الزمن ،حيث بد�أت دي بي ورلد ك�شريك يف اجلولة النهائية من
"ال�سباق �إىل دبي" �ضمن "اجلولة الأوروبية" يف عقارات جمريا للجولف يف
عامها االفتتاحي  ،2009وذلك قبل �إعادة ت�سميتها من "�سل�سلة بطوالت
رولك�س" �إىل "بطولة جولة دي بي ورلد" يف عام  ،2012وهو العام الذي
�أ�صبحت فيه دي بي ورلد "الراعي الر�سمي للجولة الأوروبية".
وفيما بعد� ،أ�صبحت دي بي ورلد "ال�شريك الر�سمي للجولة الأوروبية"
يف ع��ام  ،2015و�ست�صبح الآن "الراعي الر�سمي" للجولة التي �ستبد�أ
يف م��و��س�م�ه��ا �إع �ت �ب��اراً م��ن  2022يف اجل��ول��ة االوىل وال �ت��ي ��س�ت�ق��ام يف
ج��وه��ان���س�ب��ورغ يف ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا م��ن � 22إىل  25م��ن ��ش�ه��ر نوفمرب
.2022
قال كيث بيللي ،الرئي�س التنفيذي لـ "جلولة الأوروبية"" :يتميز �إعالننا
اليوم ب�أهميته البالغة يف تاريخ "اجلولة الأوروبية" حيث ي ّ
ُب�شر �إطالق
’جولة دي بي ورلد‘ يف عام  2022ببداية حقبة جديدة رائدة يف لعبة
اجلولف على امل�ستوى العاملي ،وهو الأم��ر ال��ذي يعود بفائدة كبرية على
جميع امل�شاركني ،من الالعبني وامل�ساعدين وامل�شجعني وال�شركاء على ح ّد
�سواء ،ف�ض ً
ال عن م�ساهمة ذلك بتحقيق �إ�ضافة مهمة للمجتمع على نطاق
�أو�سع".
و�أ��ض��اف" :يف �إط��ار ه��ذه االتفاقية ال�ك�برى� ،سيتم تعزيز منظومة عمل
’اجلولة‘ ب�شكل متكامل ،وهو الأمر الذي كان �ضرورياً بالن�سبة لنا ،ولدي
بي ورلد التي قدمت دعماً �أ�سا�سياً لنا ،وللعبة اجلولف عموماً ،ابتدا ًء من
قواعدها ال�شعبية وو�صو ًال �إىل نخبة املحرتفني".
و�أو�ضح كيث �أن ت�سمية "جولة دي بي ورلد" ُتعترب تطوراً طبيعياً لهذه
ال���ش��راك��ة امل�م�ت��دة ع�ل��ى م ��دار ع�ق��د ك��ام��ل م��ن ال��زم��ن ،ح�ي��ث يعك�س لقب
’العاملية‘ �ضمن اال�سم اجلديد مكانتها كجولة عاملية للجولف ،بالإ�ضافة
�إىل ما ميثله احتاد امل�شروعني العمالقني من �أهمية على �صعيد تطوير
ريا�ضة اجلولف.
وقال �سلطان �أحمد بن �سليم  ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ملجموعة دي بي ورلد" :على مدى يتجاوز عقداً من الزمن ،كانت دي بي
ورلد �شريكاً �أ�سا�سياً لـ ’اجلولة الأوروبية‘ ،وقد �أتاحت لنا هذه ال�شراكة
من�صة ممتازة للتوا�صل مع العمالء وال�شركاء وبناء عالمتنا التجارية.
ّ
وق��د ا�ستغللنا فر�صة دع��م ’اجلولة ‘لتطوير لعبة اجل��ول��ف على جميع
امل�ستويات ،حيث كانت الر�ؤية امل�شرتكة والقيم التي ت� ّأ�س�ست عليها هذه
ال�شراكة مفتاحاً لنجاحنا املتوا�صل" .و�أ�ضاف بن �سليم" :تتميز دي بي
ورلد و’اجلولة الأوروبية‘ معاً بطابع عاملي ،والتزام بال�شمولية واال�ستثمار
يف التقنيات اجلديدة للبقاء يف طليعة املناف�سة ،وهي ال�سمات التي �أ�صبحت
اليوم امل�ب��ادئ الأ�سا�سية يف ’جولة دي بي ورلد‘ .وانطالقاً من مكانتنا
الرائدة كمز ّود عاملي باخلدمات اللوج�ستية الذكية وال�شاملة� ،سن�ستفيد
من موظفينا و�أ�صولنا وات�صاالتنا �أي�ضاً للم�ساعدة يف تطوير ’اجلولة
‘ب�صورة �أكرب ،واالرتقاء بها نحو �أفق �أبعد".
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

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

ا�سم امل�صفي  :ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي
 هاتف  :فاك�س :ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية وان �سي ام  2لالعالن � -ش
ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :وان �سي ام  2لالعالن � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  M03ملك حميد احمد بن درى  -بردبي  -عود ميثاء  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رق��م الرخ�صة  629466رق��م القيد بال�سجل
التجاري  1048853 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ  2021/10/19وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دبي
بتاريخ  2021/10/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
امل�ع�ين ي�سرى و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب رقم
 703ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  :فاك�س :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008135جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :بلدتيك للمقاوالت ذ.م.م
جمهول حمل االقامة  :ال�شارقة املويلح التجارية خلف �شارع مليحة �شقة رقم  104الطابق  1ملك بدرية
م�صطفى حممد را�شد ال علي هاتف رقم 0566527636 - 0556862106
بناء على طلب املدعية /كلباء للمقاوالت الفنية قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم بـــ  -:الزام املدعي
عليه بدفع مبلغ ( )30240درهم والزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة � -شمول
احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون االجراءات املدنية .انت مكلف باحل�ضور
بجل�سة  2021/11/14امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/7م

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -صاحب كل حانكل �سردار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004359مدين (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني �أمني املال

دائرة التنمية االقت�صادية

�إىل املحكوم عليه � :صاحب كل حانكل �سردار
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سامل �سلطان  ،اجلن�سية  :افغاين
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  29169درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9086

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9085

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9100
املنذر � :أحمد عبيد ال�شيخ جمعه املن�صوري � -إماراتي اجلن�سيه
�ضـد
املنـذر �إليـه  :حممد �أحمد خالد بربر  -لبناين اجلن�سيه
لذلك
فـ�إن املنـذر ينـذركم ب�سـداد جملـة مبلـغ ال�شيك املذكور و قـدره  35,000.00درهم
(خم�سـه وثالثون �ألف درهم) و الفائدة القانونية � %5سنوياً من تاريخ ا�ستحقاق كل
�شيك و حتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمك لهذا الإنذار.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام ،،،
مع �سائر التحفظات والإحرتام ،،،

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9082/2021

مقــــدم مـــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 221645/1/2021
�ضد املنذر �إليها  :التطوير للمقاوالت (�ش .ذ .م .م) وميثلها ماجد احمد �سيف باحل�صا
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري
وال�شيكات مل تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  34650درهم وحيث ان املبلغ �أنف البيان �أ�صبح واجب
ال�سداد من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات
امل�شار �إليها �إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) و�إلزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )34650فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر �إىل
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف ذمتكم
مبوجب الفواتري وال�شيكات �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى.
وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

مقـدم مـن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 231435/1/2021
�ضـد املنذر �إليـها  :املحيط الهادي للخدمات البحرية الدولية ذ.م.م
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري مل
تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدره  11,362,2ريال عماين وما يعادلها بالدرهم االماراتي وحيث �أن املبلغ
�آنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري وان املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت
مبوجب الفواتري وال�شيكات امل�شار �إليها �إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) والزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ  11,362,2ريال عماين وما يعادلها بالدرهم االماراتي فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من
تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار
�أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف ذمتكم مبوجب الفواتري �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة
مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى.
وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املعلن  :كیتان رامی�ش �شاه  ،هندي اجلن�سية ،جواز �سفر رقم ()N9795698
عنوانه  :دبي  -االمارات العربية املتحدة
الهاتف 0508737590 :
املعلن �إليه � :آ�شي�ش بيجوي كومار بودار بودار  ،هندي اجلن�سية.
جواز �سفر رقم ()L6133179
العنوان  :العقار رقم ( )2709نوع العقار �شقة �سكنية  ،طابق ( ، )24ا�سم املبنى (جلوبال ليك فيو) رقم االر�ض ()954
املنطقة الثنيه اخلام�سة  ،دبي  ،االمارات العربية املتحدة
الهاتف ٠٥٦١٨٨٦٨٥٢ :
املو�ضوع
يعلن املعلن  /املعلن بعدم رغبته يف جتديد عقد االيجار و�ضرورة �إخالء العني خالل مدة و�أق�صاها �سنة (� 12شهرا) من
تاريخ �إ�ستالمه هذا االنذار و�سداد كامل امل�ستحقات االيجارية حتى تاريخ االخالء وت�سليمها للمعلن خالية من ال�شواغل
و�سداد كامل م�ستحقات االيجار  ،وكذا ت�سليم املعلن الفاتورة النهائية ال�ستهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ االخالء  ،ويف
حال عدم �إلتزامكم بذلك �سيظطر املعلن �إتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ لهما حقهما �أمام جلنة االيجارات
واملحاكم  ،مع حتميل املعلن �إليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9093

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9092

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9090

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9089

مقـدم مــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع الإنذار رقم 63340/1/2021
�ضد املنذر �إليها  :دلتا االم��ارات املقاوالت البناء ���ش.ذ.م.م وميثلها خالد عو�ض حممود ع��وده ب�صفتنا وك�لاء املنذر واملمثل القانوين
وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال
جتارة معدات و�آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري وال�شيكات مل تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ
املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  12,694,50درهم وحيث �أن املبلغ �أنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن
املنذر اليها مل تلتزم ب�أداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات امل�شار �إليها �إىل املنذرة ،رغم املطالبات
املتكررة دون �أي م�سوع قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) والزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ( )12,694,50فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب الفواتري وال�شيكات �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة
الأخرى .وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

مقـدم مــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 63304/1/2021
�ضد املنذر �إليها � :شركة الكندي واحتاد املقاولني العاملية ذ.م.م وميثلها �سمري نايف اخلوري
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري مل
تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  1,761,016درهم وحيث �أن املبلغ �أنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد من
تاريخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات امل�شار �إليها
�إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) و�إلزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ( )1,761,016فقط وفائدة بواقع  %9من تاريخ االمتناع عن ال�سداد والتعوي�ض اجلابري
وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على
حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف ذمتكم مبوجب الفواتري �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم
وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى .وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

مقـدم مــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 231463/1/2021
�ضـد املنـذر �إليـها  :طائف املدينة للمقاوالت �ش ذ م م وميثلها نبي بخ�ش ماديا
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري
وال�شيكات مل تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  138,425درهم وحيث �أن املبلغ �آنف البيان �أ�صبح واجب
ال�سداد من تاریخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات
امل�شار �إليها �إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) والزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ( )138,425فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب الفواتري وال�شيكات �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة
الأخرى .وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

مقــدم مــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 231445/1/2021
�إخطار للمنذر �إليهما� /ضد املنذر �إليـها /رايت الين للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري
وال�شيكات مل تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  93,715.5درهم وحيث �أن املبلغ �آنف البيان �أ�صبح واجب
ال�سداد من تاريخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن املنذر اليها مل تلتزم ب�أداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات
امل�شار �إليها �إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) و�إلزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ( )93,715.5فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب الفواتري وال�شيكات �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة
الأخرى .وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
انذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/8983

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9084

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9087

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001579جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه �:أبراج العرب ملقاوالت البناء ذ.م.م
وميثلها/عبداخلالق جميد �سلطان عبد اخلالق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:شركة الدانوب ملواد البناء 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 . 77800.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

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

الكاتب العدل

املنــــذر � :أحمد عبد الرحيم �أحمد العطار � -إماراتي اجلن�سية
املنذر �إليها الأوىل  :انرت با�سفيك لإدارة الت�سويق ذ.م.م
املنذر �إليـه الثاين  :اجي�ش كوالث فيجاياكومار  -هندي اجلن�سية
مبوجب هذا االنذار ينذر املنذر – املنذر �إليهما  -ب�ضرورة التكافل والت�ضامن ب�أن ت�سددوا مبلغاً
وقدره  80,000ثمانون �ألف درهم) ونطالب املنذر �إليها االوىل ب�أن ت�ؤدي للمنذر مبلغاً وقدره
( 92،834,00اثنان وت�سعون �ألف وثمامنائة و�أربعة وثالثون درهما) خالل ((خم�سة �أيام))
من تاريخ هذا الإعالن ،و�إال �سوف تتخذ بحقكم كافة الإجراءات القانونية والق�ضائية و�إلزامكم
بالوفاء مببلغ الدين وبالفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة القانونية
ولغاية ال�سداد التام و بالر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية ومقابل �أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

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

الكاتب العدل

مقـدم مـــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 231439/1/2021
�ضـد املنـذر �إليـه � :سیاو�ش حممد خادمي
و ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات �آليات الت�شييد و البناء نتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب ال�شيكات مل
يلتزم املنذر �ضده ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة ( )600,000درهم .وحيث �أن املبلغ �آنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد من
تاريخ ال�شيك .وحيث �أن املنذر اليه مل يلتزم ب�أداء ما هو م�ستحق يف ذمته من الدين الثابت مبوجب ال�شيكات رقم  11+10+9وامل�سحوبة
على بنك الفجرية الوطني امل�شار �إليها �إىل املنذر ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) و�إلزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )600,000فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب ال�شيكات �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى.
وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

الكاتب العدل

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

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031920
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032081
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032237
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا لـدى اجلميع ب�أن ال�سيد  :جا�سم غالم عبدالكرمي علي لنقاوي – اماراتي اجلن�سية -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد � :شمنا�س تودوفاييل
 هندي اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (كافترييا نور االمل) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارةال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( )727971تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من
(م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات )  -مت تغيري اال�سم التجاري من (كافترييا نور
االمل) اىل (كافترييا طيور ال�شم�س – فرع )3
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بال�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع ب�أن ال�سيد :اف�ضل ناريكودان عبدالرحمن ناري كودان – هندي
اجلن�سية  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :
ابراهيم كوتي تا�شاراكال بوتوكودي كونهاحمد بايل  -هندي اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة
الفردية امل�سماه (الزميل لتجارة العبوات واالكيا�س البال�ستيكية) والتي ت�أ�س�ست بـ�إمـارة ال�شـارقـة
مبوجب رخ�صة جتاريـة رقم ()600984
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا لـدى اجلميع ب�أن ال�سيد  :عبدالر�ضا عبداهلل حممد �صابر االمريي – اماراتي اجلن�سية
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل الطرف الثاين  :حممد جاويدعلي داد  -باك�ستاين اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (مطعم جمل�س اجلواد ) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم (  ،)24373تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من
(م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م) مت تغيري اال�سم التجاري من (مطعم جمل�س اجلواد)
اىل (مطعم جمل�س اجلواد ذ م م – �شركة ال�شخ�ص الواحد)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

الكاتب العدل

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

الكاتب العدل

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

الكاتب العدل

مقــدم مــن املنذر  :املطوع لت�أجري املعدات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /عبداهلل يو�سف �آل نا�صر
املو�ضوع  :الإنذار رقم 231463/1/2021
�ضد املنذر �إليها� :شركه جريمن للمقاوالت املعدنية �ش.ذ.م.م  -فرع دبي
ب�صفتنا وكالء املنذر واملمثل القانوين وبالنيابة عنها ننقل لكم االتي املنذر �شركة ذات م�سئولية حمدودة مرخ�صة ب�إمارة دبي حتت رقم
الرخ�صة  580659وتعمل يف جمال جتارة معدات و �آليات الت�شييد و البناء ونتيجة العالقة التجارية بني الطرفني مبوجب فواتري مل
تلتزم املنذر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صدة يف ذمتها مبلغ وقدرة  31,990,35درهم وحيث ان املبلغ �آنف البيان �أ�صبح واجب ال�سداد من
تاريخ ا�ستحقاق الفواتري و�أن املنذر اليها مل تلتزم باداء ما هو م�ستحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري وال�شيكات امل�شار �إليها
�إىل املنذرة ،رغم املطالبات املتكررة دون �أي م�سوغ قانوين.
وحيث �أنه والأمر كذلك فقد ا�ضطرت املنذرة �إىل تكليف املنذر �إليه ب�سداد هذا املبلغ امل�ستحق يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا
الإنذار ،و�إال �سن�ضطر �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق موكلنا (املنذر) و�إلزامكم ب�أداء هذا الدين �إليها
 ،عمال بن�ص املاده ( 144من قانون الإجراءات املدنية االحتادي).
لذلك  ،ننبه عليكم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )31,990,35فقط وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار �إليكم و�إال �سن�ضطر
�إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�ست�صدار �أمر �أداء وا�ستيفاء كامل الدين امل�ستحق يف
ذمتكم مبوجب الفواتري �سالفة البيان وحتميلكم الر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى.
وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول فائق االحرتام

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8338/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم �أمر اداء  ،202106164ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 74118درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :حمد م�سعود علي امل�سلم
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنىبلو باي  -طابق  - 4مكتب 406
املطلوب �إعالنه � -1 :سهيل �أحمد خان حممد ايوب خان � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 74118درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�سوم وامل�صاريف.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032241
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031840
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032304
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/9020

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  /مرمي مو�سى حممد ,اجلن�سية  :االمارات ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حممد من�صور عامل حممد
عزيز احلق ,اجلن�سية :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (كافترييا �سوق الرملة) ت�أ�س�ست ب�أمـارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )549711ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

ليكن معلومـا للجميع بـ�أن ال�سيد /حممد زاهر خـان جولـدا عظیم خـان ,اجلن�سية  :باك�ستان,
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد  /حمرم خان �سعید اهلل
خان -اجلن�سية :باك�ستان  ,بالرخ�صة امل�سماه (احليدر ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )503543ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى • :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا لـدى اجلميع ب�أن ال�سيدة � :صبا �صالح �سامل  -اماراتية اجلن�سية  -ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيدة � :سمرية غالم نظر  -اماراتية
اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (�صالون بلوم لل�سيدات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ()614846
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املنذر � :شركة زرياب ن�سيم للخدمات الفنية ذ م م
املنذر�إليه � :شركة فلورا بورينج ملقاوالت احلفرذ م م.
املو�ضوع � /صيغة الت�صريح ب�إعالن املنذر �إليه بالن�شر للإنذار
رقم ()226196/1/2021
 )1حيث �إن املنذر قد حرر �إنذار عديل للمنذر �إليه ومت ت�صديقه لدى كاتب العدل بدبي حتت
رقم حمرر ( )2 .)226196/1/2021و حيث �إن املنذر يرغب يف �إعالن املنذر �إليه بالإنذار
مرة �أخ��رى بالن�شر ب�إحدى ال�صحف اليومية .لذلك  ،ف�إن املنذرة تنذر املنذر �إليهم ب�ضرورة
�سرعة �سداد مبلغ املديونية الثابتة بحقهم والبالغ وقدره ( )136,000مائة و�ستعه ثالثون
�ألف درهماً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

الكاتب العدل
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الكاتب العدل

اخلميس  11نوفمبر  2021م  -العـدد 13389

املال والأعمال

11 November 2021 - Issue No 13389

Thursday

بد�أت بخطاب حممد بن را�شد يف دافو�س عام 2002

حكومة الإمارات واملنتدى االقت�صادي العاملي 20 ..عام ًا من
ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف �صناعة امل�ستقبل ور�سم م�سارات التنمية
�أ�س�س اخلطاب الذي �ألقاه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد � 12 -ألف م�ست�شرف من  100دولة ،و�أكرث من  900جمل�س مت عقدها �ضمن
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” ،خ�لال �أع�م��ال املنتدى
جمل�س �أعمال االجتماعات ال�سنوية ملجال�س امل�ستقبل العاملية على مدى  14عاماً
االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي يف داف��و���س ع ��ام  ،2002م�سارا
وا�ضحاً ل�شراكة ا�سرتاتيجية بني حكومة دولة الإمارات
واملنظمة العاملية ،متتد منذ  20عاماً� ،شهدت
خاللها � -شهد عام  2017نقطة حتول يف ال�شراكة بافتتاح مركز الثورة ال�صناعية الرابعة
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب ��ادرات امل���ش�ترك��ة وال ��زي ��ارات املتبادلة،
واالجتماعات الثنائية ،والتو�صيات القيمة التي �أ�سهمت
يف ر�سم
العاملية .مالمح امل�ستقبل ،وم���س��ارات التنمية ال�شاملة يف دولة الإمارات ليكون الأول من نوعه يف املنطقة واخلام�س على م�ستوى العامل
•• دبي-وام:

وت�ضمن اخل�ط��اب ال��ذي �أل�ق��اه �سموه �آن ��ذاك ،م�شاركة
نوعية �سلط �سموه م��ن خ�لال��ه ال�ضوء على الأح ��داث
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ورك� ��ز على
منظومة الفر�ص التي متتلكها الدول العربية واملنطقة،
بحكم موقعها اجلغرايف وم�ساهماتها العاملية ،ودورها
الفاعل يف االنتقال اىل االقت�صاد اجلديد.
و�سبق هذا اخلطاب �سنوات من امل�شاركات الإماراتية يف
�أعمال املنتدى االقت�صادي العاملي منذ انطالقه يف يناير
 ،1971و�أث��رت الدولة امل�شهد االقت�صادي وال�سيا�سي
والعاملي ،من خالل ا�ستعرا�ض ق�صة جناحها ،ور�ؤيتها
ال �سيا�سياً
امل�ستقبلية لتكون مركزاً اقت�صادياً عاملياً ،وثق ً
ي�سهم يف ن���ش��ر ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح وت�ع��زي��ز ل�غ��ة احل ��وار،
وخمترباً للتطوير احلكومي والتحديث ال�شامل.
ومل تتوقف م�شاركات دولة الإمارات عند العام ،2001
ب��ل �شهدت ت�ط��ورات نوعية على م��دى  20ع��ام�اً �أكدت
حمورية اجلهود الإم��ارات�ي��ة يف حتفيز املجتمعات على
العمل والتطوير وامل�ساهمة الفاعلة يف حتديد مالمح
امل�ستقبل ،و�أث ��ر احل�ك��وم��ات ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ح�ي��اة الأف ��راد
و�إ� �ش��راك �ه��م يف ��ص�ن��ع ال �ق ��رار ور� �س��م م�لام��ح التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
ويف ع��ام  2004ج��دد ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم �أثناء م�شاركته يف “منتدى الأردن
االقت�صادي” دعوته للعمل امل�شرتك وااللتزام بالتنمية،
و�أه�م�ي��ة حت��دي��ث ال�ع�م��ل احل�ك��وم��ي و�إع� ��داد احلكومات
لتتمكن من مواكبة الأحداث والتغيريات املت�سارعة التي
ي�شهدها العامل ،و�إجناح املبادرات العاملية الهادفة حلقيق
التنمية .كما اختري معايل حممد عبد اهلل القرقاوي
وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء يف عام  2007رئي�سا م�شاركا
لـ”املنتدى االقت�صادي العاملي حول النمو” الذي عقد
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية وكان ال�شخ�صية العربية
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�تر�أ���س جمل�ساً م��ن جمال�س املنتدى،

نتيجة جلهوده النوعية يف �إدارة الكيانات االقت�صادية
ال�ضخمة على م�ستوى دولة الإم��ارات ودوره الفاعل يف
�إحداث تغيريات جذرية يف عامل االقت�صاد.
و�شهد املنتدى االقت�صادي العاملي الذي عقد يف اململكة
الأردن�ي��ة الها�شمية عام � ،2007إط�لاق مبادرة نوعية
�ش ّكلت ام �ت��داداً ل�ل��ر�ؤي��ة الإم��ارات �ي��ة ال�ت��ي عر�ضتها عام
 ،2001وج�ه��وده��ا املتوا�صلة يف التنمية ،حيث �أعلن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم عن
امل�ب��ادرة الكربى من نوعها يف املنطقة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة
“حممد ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم” ل�ل�ت�ن�م�ي��ة الإن�سانية
واال�ستثمار يف املعرفة ،التي ّتعنى ب�إطالق جهود التنمية
العربية الإقليمية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة �سموّه �أمام �أكرث
من �ألفي م�شارك من �أكرث من  80بلداً يف �أعمال املنتدى
الذي عقد يف ال�صني عام .2007
 ا�ست�ضافة جمال�سامل�ستقبل على �أر�ض الإمارات..
وت��وال��ت �أ� �ص��داء ه��ذه امل �ب��ادرة لت�صبح الإم� ��ارات مركزاً
م�ع��رف�ي�اً ،جتمع على �أر��ض�ه��ا نخبة ال�ع�ق��ول واملفكرين
ب�ه��دف و��ض��ع ر�ؤي ��ة ج��دي��دة للم�ستقبل ،وت �ب��د�أ �شراكة
ا�سرتاتيجية �أ�صبحت منوذجاً عاملياً للتعاون من �أجل
�صناعة امل�ستقبل وتعزيز فر�ص الأجيال ومتكينها من
مواجهة خمتلف التحديات و�إي�ج��اد احل�ل��ول الناجحة
لها ،ا�ستقطبت على مدى  14عاماً �أكرث من � 12ألف
م�ست�شرف م��ن  100دول ��ة ،و�أك�ث�ر م��ن  900جمل�س
مت عقدها �ضمن �أعمال االجتماعات ال�سنوية ملجال�س
امل�ستقبل العاملية.
و� �ش �ه��دت دول� ��ة الإم� � � ��ارات ع ��ام  2008ان �ع �ق��اد �أوىل
اجلل�سات حت��ت مظلة ال���ش��راك��ة ب�ين حكومة الإم ��ارات
وامل �ن �ت��دى االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي ،حت��ت ع �ن��وان جمال�س

الأج� �ن ��دة ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ت��ي ا��س�ت�ق�ط�ب��ت خ�ل�ال العامني
 2008و� 700 ،2009شخ�صية م��ن الأكادمييني
وروّاد الأع �م��ال وال �� �ش��رك��ات ،وامل �� �س ��ؤول�ين احلكوميني
وخمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع �ضمن  77جمل�ساً ناق�شت
�أهم القطاعات احليوية.
ويف العام  2010ا�ست�ضافت دولة الإمارات الدور الثالثة
ملجال�س الأجندة العاملية ،التي �شارك فيها �أكرث من 700
متخ�ص�ص وخبري عاملي وم�س�ؤول ميثلون  60دولة من
خمتلف �أنحاء العامل ،ووقع االختيار على دولة الإمارات
لت�صبح مقراً دائماً لعقد املجال�س ،ويف العام الأول بعد
اختيارها عقدت جمال�س الأجندة العاملية دورتها الرابعة
عام  ،2011و�شارك فيها  800خبري و�أكادميي عاملي
وم�س�ؤول ورج��ل �أعمال من  80دول��ة ،انتظموا يف 79
جمل�ساً.
ويف ن��وف�م�بر � � 2012ش��ارك �أك�ث�ر م��ن  1000خبري
وم �ف �ك��ر وخم �ت ����ص يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت وم�س�ؤولني
حكوميني ،يف اجتماعات جمال�س امل�ستقبل العاملية �ضمن
 88جمل�ساً ،فيما ا�ستقطبت املجال�س يف � 2013أكرث
م��ن � 900شخ�صية م��ن نخبة الأك��ادمي�ي�ين واخلرباء
ورج��ال الأعمال وامل�س�ؤولني احلكوميني من  80دولة،
انتظموا يف  86جمل�ساً ،كما ا�ست�ضافت الدولة الدورة
التالية للمجال�س يف  ،2014و�شارك فيها  1000من
نخبة رواد الفكر واملتخ�ص�صني وامل�س�ؤولني احلكوميني
بينهم  16رئي�س حكومة وزعيما دولتني ،يف  80جمل�ساً،
حتت �شعار “�صياغة التحول العاملي».
ويف �أكتوبر  ،2015مت تنظيم املجال�س مب�شاركة 1000
م��ن ال�شخ�صيات ال�ع��امل�ي��ة واخل�ب��راء اال�سرتاتيجيني
واملحللني و�صناع القرار واملنظمات الدولية يف العديد
م��ن امل �ج��االت احل�ي��وي��ة وامل���س��ؤول�ين وامل�ف�ك��ري��ن ،بينهم
 200من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف القطاع اخلا�ص

من خمتلف �أنحاء العامل� ،ضمن  88جمل�سا.
و�شهد ال�ع��ام  2016نقلة ن��وع� ّي��ة يف م�سرية التعاون
اال��س�ترات�ي�ج��ي ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات واملنتدى
االقت�صادي العاملي ،حيث عقدت الدورة الأوىل لـ”جمال�س
امل�ستقبل العاملية” التي �ش ّكلت امتداداً ملجال�س الأجندة
العاملية ،وا�ستقطبت  700م�ست�شرف وعامل متخ�ص�ص
بهدف و�ضع �أج�ن��دة م�ستقبلية للعديد م��ن التحديات
التي ي�شهدها العامل يف  50جمل�ساً متخ�ص�صاً.
ويف ن��وف �م�بر  ،2017ا��س�ت���ض��اف��ت ال ��دول ��ة جمال�س
امل�ستقبل العاملية ،يف دورتها العا�شرة ،و�شارك فيها �أكرث
م��ن  700م�ست�شرف وع ��امل وخ�ب�ير وم �� �س ��ؤول ورائد
�أع �م��ال ،يف  35جمل�ساً ،ويف ال�ع��ام  2018ا�ست�شرفت
املجال�س م�ستقبل  38جمل�ساً يف القطاعات احليوية
الأك�ثر ت��أث�يراً ،وا�ستقطبت �أك�ثر من  700م�ست�شرف
وخبري وم�س�ؤول من  70دولة حول العامل ،و�شهد هذا
ال�ع��ام نقطة ان�ط�لاق ج��دي��دة لل�شراكة اال�سرتاتيجية،
بافتتاح مركز الثورة ال�صناعية الرابعة يف دولة الإمارات
ليكون الأول من نوعه يف املنطقة واخلام�س على م�ستوى
العامل .و�شهدت جمال�س امل�ستقبل عام  2019تنظيم
 41جمل�ساً لبحث م�ستقبل �أه��م القطاعات احليوية،
مب���ش��ارك��ة  700م��ن م���س�ت���ش��ريف امل���س�ت�ق�ب��ل واخل�ب�راء
والعلماء من  70دولة ،ر�سموا فيها خريطة التوجهات
امل�ستقبلية.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال �ع��امل ي �� �س��ارع �إىل ت�ط��وي��ق �آث� ��ار جائحة
فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد “كوفيد� ”19-أ��ص��رت دولة
الإم��ارات على االلتزام بدورها العاملي ،وتعزيز اجلهود
ال��دول�ي��ة ال�ست�شراف امل�ستقبل بعقد دورة غ�ير عادية
ملجال�س امل�ستقبل عام � ،2020ضمت �أكرث من 1000
خبري ومتخ�ص�ص يف  31قطاعا من �أكرث من  80دولة،
�ضمن  40جمل�ساً عاملياً.

�أ�سبوع النفط الأفريقي بدبي يناق�ش تطورات وحتوالت قطاع الطاقة
•• دبي -وام:

جنح “�أ�سبوع النفط الأفريقي” 2021
يف ت ��وف�ي�ر م �ن �� �ص��ة ل �ل �ن �ق��ا� �ش��ات املتعمقة
وال � �ق� ��رارات ال �ت��ي م��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن تر�سم
م�ستقبل ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف �أف��ري�ق�ي��ا من
خ�ل�ال ��س�ل���س�ل��ة م��ن ال �ك �ل �م��ات الرئي�سية
وحلقات نقا�شية ودرا�سات حالة وطنية من
عدد من الدول �إ�ضافة �إىل فر�ص للتوا�صل
بني الأف��راد وال�شركات من خمتلف �أنحاء
ال� �ع ��امل مم ��ن ل��دي �ه��م اه �ت �م ��ام بال�سوق
الأفريقية .و�سيختتم ه��ذا احل��دث الذي
ت�ست�ضيفه دبي ويعقد للمرة الأوىل خارج
حدود قارة �أفريقيا يف  11نوفمرب اجلاري
ليعود العام املقبل �إىل مكان انعقاده املعتاد
يف مدينة كيب تاون يف جنوب �أفريقيا.
وي �� �ش �ه��د “�أ�سبوع ال �ن �ف��ط الأفريقي”
م���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  35رئ�ي����س م�ؤ�س�سة
حكومية من قارة �أفريقيا ومنطقة ال�شرق
الأو�سط �إ�ضافة �إىل وف��ود رفيعة امل�ستوى
ت�ضم مديرين تنفيذيني من بع�ض �أكرب
�شركات النفط والغاز العاملية.
وك� � ��ان ال � �ي ��وم ال � �ث ��اين ح ��اف �ل� ً
ا بالعديد
م��ن اجل�ل���س��ات ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة امل�ه�م��ة وفر�ص
التوا�صل بني خمتلف املعنيني من جميع
�أن �ح��اء �سل�سلة ال�ق�ي�م��ة يف ق�ط��اع الطاقة
ملناق�شة �آف��اق تنمية الطاقة امل�ستدامة يف
قارة �أفريقيا بح�ضور ممثلني عن عدد من
امل�ؤ�س�سات الكربى مبا يف”وود ماكينزي”
و”منطقة ال � �ت � �ج ��ارة احل � � ��رة ال �ق ��اري ��ة
الأفريقية” و”�إيني” و”ريكون �أفريكا”
و”�إيتي” و”هربرت �سميث فريهيلز”
و”توتال �إنرجيز” و”�أفريكا �أويل كورب”

و”�إكوينور” و”تولو �أويل” و”فوغرو”
وغريها من ال�شركات الرائدة.
وي�ت���ض�م��ن “�أ�سبوع ال�ن�ف��ط الأفريقي”
ال �ع��دي��د م��ن امل �ع��ار���ض ال��وط�ن�ي��ة للطاقة
ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ا�ستقطاب اال�ستثمارات
�إىل قطاع الطاقة الأفريقي حيث عر�ضت
ع� � ��ددًا م ��ن ال� � ��دول مم �ث �ل��ة مب�ؤ�س�ساتها
احلكومية فر�صً ا ا�ستثمارية يف بلدانها مبا
يف ذلك �أوغندا وكينيا والغابون وموزمبيق
وجيبوتي و�إريرتيا وموريتانيا وال�سنغال
وغامبيا .كما يت�ضمن الأ�سبوع ا�ست�ضافة
 24معر�ضا وطنيا للطاقة توفر من�صات
ا��س�ت�ث�م��اري��ة ل � �ل ��وزارات و� �ش��رك��ات النفط
ال��وط �ن �ي��ة و� �ش ��رك ��ات امل ��راف ��ق والهيئات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل�ع�ق��د ال���ص�ف�ق��ات وااللتقاء
ب �� �ش��رك��اء ج� ��دد ح �ي��ث ت �ق ��دم امل�ؤ�س�سات
احل� �ك ��وم� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة � � �ش ��روح ��ات واف� �ي ��ة
ومعلومات متكاملة ح��ول ا�سرتاتيجيات
ال �ط��اق��ة ال��وط �ن �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب �ه��ا مب ��ا يف
ذلك الأ�صول وفر�ص اال�ستثمار املحتملة
وال �ب �ي��ان��ات وال �ت �ح �ل �ي�لات اجليولوجية
وج��والت ال�ع�ط��اءات وال�ع�ط��اءات املفتوحة
وال�سيا�سات املالية والت�شغيلية وغري ذلك
من معلومات تهم امل�ستثمرين.
ويف ح��دي �ث��ه ع �ل��ى ه��ام ����ش ال�ف�ع��ال�ي��ة قال
معايل فافا �سانيانغ وزير الطاقة والنفط
يف غ��ام�ب�ي��ا ان �أ� �س �ب��وع ال�ن�ف��ط الأفريقي
يعد �أح��د �أه��م الأح��داث العاملية حالياً ويف
طليعة الفعاليات التي تروج لقطاع النفط
وال �ط��اق��ة الأف��ري �ق��ي،ك �م��ا ي�ع�ت�بر احلدث
املنا�سب واملن�صة املالئمة لت�سليط ال�ضوء
على قطاع الطاقة الأفريقي.
و�أ� � �ض ��اف � �س��ان �ي��ان��غ� � :س ��أع �ل��ن ع ��ن جولة

تراخي�ص لذا �ستكون كلمتي حول �أهمية
ال�ن�ف��ط وال �غ��از ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ق��ارة �أفريقيا
ولغامبيا ف ��الإي ��رادات ال�ت��ي نحققها من
ال�ن�ف��ط وال �غ��از ��س�ت���س��اع��دن��ا ع�ل��ى ت�سريع
ح�صولنا ع�ل��ى م���ص��ادر ال�ط��اق��ة الأخ ��رى
والتعامل مع الق�ضايا البيئية الأخرى.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م �ع��ايل ع�ب��دال���س�لام ولد
حم�م��د ��ص��ال��ح وزي� ��ر ال �ب�ت�رول والطاقة
واملعادن يف جمهورية موريتانيا الإ�سالمية
ان� ��ه م ��ع وج � ��ود ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن ال� � ��وزراء
وممثلي �شركات النفط ال�ك�برى وغريها
يوفر “�أ�سبوع النفط الأفريقي” فر�صة
لتبادل اخلربات حول خمتلف املو�ضوعات
املهمة واحليوية ال �سيما التحول يف قطاع
ال �ط��اق��ة .ل�ق��د ان�ت�ه�ي�ن��ا ل�ل�ت��و م��ن م�ؤمتر
الأطراف ب�ش�أن تغري املناخ /COP26/
لذا �أعتقد �أنها فر�صة رائعة لتبادل وجهات
النظر مع نظرائنا الأف��ارق��ة .و يوفر هذا
الأ� �س �ب��وع جت��رب��ة رائ �ع��ة ب��ال�ف�ع��ل وميثل
فر�صة ف��ري��دة جلميع املهتمني واملعنيني
لاللتقاء واال�ستماع �إىل خمتلف وجهات
النظر من �شركات النفط امل�شاركة و�أود �أن
�أدعو جميع الوزراء �إىل هذه املن�صة .ون�أمل
�أن يتكرر مثل هذا احلدث مع متثيل �أو�سع
من احلكومات الأفريقية و�شركات النفط
والغاز لأننا بحاجة �إىل تبادل اخلربات بني
امل�شغلني الدوليني واملحليني وبني الدول
الأفريقية.
بد�أ اليوم الثاين لأ�سبوع النفط الأفريقي
بكلمة اف�ت�ت��اح�ي��ة �أل �ق��اه��ا م�ع��ايل توما�س
ك��ام��ارا وزي��ر املناجم وال �ب�ترول والطاقة
يف ك��وت دي�ف��وار ثم كلمة من �شركة “وود
مكينزي” ح��ول م�ستقبل قطاع التنقيب

عن النفط والغاز يف �أفريقيا والتي �سلطت
ال�ضوء على ا�ستجابة القطاع للتغريات
ال�ت��ي ت�شهدها ال���س��وق وحت��دي��د الفر�ص
لالعبني اجل��دد والأ� �ص��ول عالية القيمة
يف امل�ستقبل �إىل جانب حتليل الآثار الكلية
لتحول الطاقة العاملي على قطاع التنقيب
عن النفط والغاز يف �أفريقيا.
وم��ن بني �أب��رز اجلل�سات النقا�شية خالل
ال �ي��وم ج�ل���س��ة ب �ع �ن��وان “�سيا�سات حتول
الطاقة و�سط م�شهد متغري :حتفيز النمو
االقت�صادي واال�ستثمارات الوطنية” والتي
�شارك فيها وزراء من جمهورية موريتانيا
الإ��س�لام�ي��ة وج�م�ه��وري��ة غ��ان��ا وجمهورية
�أوغ �ن��دا وك��وت دي �ف��وار .ت�ضمنت اجلل�سة
ن�ق��ا��ش��ات ��ش��ام�ل��ة ح ��ول ال���ض�غ��ط املتجدد
ع�ل��ى احل�ك��وم��ات الأف��ري�ق�ي��ة ال�ت��ي تعتمد
على الوقود الأحفوري لتح�سني �شروطها
املالية والتنظيمية وا�ستك�شاف �صناعات �أو
�سيا�سات جديدة لتنويع اقت�صاداتها.
وقبل انتهاء اليوم الثاين عقدت “�إيتي”
ج�ل���س��ة ن�ق��ا��ش�ي��ة م�غ�ل�ق��ة مب �� �ش��ارك��ة عدد
م��ن ك �ب��ار ال���ش�خ���ص�ي��ات ح ��ول ال �ط��اق��ة يف
ق��ارة �أفريقيا ت�ضمنت نقا�شات ح��ول �أهم
العوامل التي �ستقود التحول نحو اقت�صاد
م�ستدام خالٍ من الكربون.
وه��دف��ت اجل�ل���س��ة ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة �إىل توفري
ال �ف��ر� �ص��ة ل���ص��ان�ع��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ات لتبادل
الأفكار حول االجتاهات النا�شئة والق�ضايا
الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت�ح�ق�ي��ق التحول
امل�ستدام للطاقة ودور قطاع التنقيب عن
النفط والغاز يف حتقيق الإيرادات وتطوير
ال�سيا�سات ال�ستقطاب اال�ستثمارات اجليدة
وك �ي��ف مي�ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ات �أن ت���ش�ترك يف

نقا�شات عامة لتحقيق �إ�صالحات م�ستدامة
وغري ذلك من مو�ضوعات مهمة.
م��ع و� �ص��ول ا� �س �ت �ث �م��ارات دول� ��ة الإم � ��ارات
يف ق��ارة �أفريقيا �إىل  5.64مليار دوالر
�أم��ري �ك��ي خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ف�إن
“�أ�سبوع النفط الأفريقي” ي�شكل من�صة
ل��دع��م ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ات امل�ستقبلية
التي ميكن �أن ت�سهم يف �إب ��رام امل��زي��د من
ال�صفقات ال�ك�برى يف قطاع الطاقة .ويف
كلمته ال��رئ�ي���س��ة خ�ل�ال اف �ت �ت��اح فعاليات
الأ�سبوع �أك��د معايل �سهيل املزروعي وزير
الطاقة والبنية التحتية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة �أن دول��ة الإم ��ارات لديها
عالقات را�سخة وطويلة الأم��د مع الدول
الأف��ري �ق �ي��ة م���س�ل� ً�ط��ا ال �� �ض��وء ع�ل��ى مكانة
الدولة كمركز مايل عاملي نا�شئ.
على مدى الأي��ام املقبلة يت�ضمن “�أ�سبوع
النفط الأفريقي” ج��دول �أع �م��ال حافل
ب��ال�ف�ع��ال�ي��ات واجل �ل �� �س��ات ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة التي
تركز على مو�ضوعات رئي�سة مثل التحول
ال ��ذي ي���ش�ه��ده ق�ط��اع ال�ط��اق��ة واحل�صول
ع �ل��ى ال �ط��اق��ة وال �� �س �ي��ا� �س��ات وال �ل��وائ��ح يف
ال���س��وق واالق�ت���ص��اد الأخ���ض��ر واملمار�سات
املتعلقة باحلوكمة البيئية واالجتماعية
وح��وك �م��ة ال �� �ش��رك��ات  /ESG/يف قطاع
النفط وا�ستك�شاف وتطوير وانتاج النفط
وال�غ��از من احلقول الربية ودور التحول
ال��رق�م��ي والتكنولوجيا يف م��زي��ج الطاقة
امل�ستقبلي يف �أفريقيا والفر�ص والتحديات
التي ي�شهدها ه��ذا القطاع يف مرحلة ما
بعد اجلائحة والو�صول �إىل طاقة نظيفة
وت�ن��اف���س�ي��ة يف �أف��ري �ق �ي��ا وغ�ي�ر ذل ��ك من
مو�ضوعات مهمة.
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جمل�س التوازن االقت�صادي
ي�شارك يف معر�ض دبي للطريان

•• �أبوظبي-وام:

�أعلن جمل�س التوازن االقت�صادي عن م�شاركته يف فعاليات معر�ض دبي
للطريان  2021خالل الفرتة من � 14إىل  18نوفمرب احلايل مبطار
دبي وورل��د �سنرتال .وق��ال �سعادة ط��ارق عبد الرحيم احلو�سني الرئي�س
التنفيذي ملجل�س التوازن االقت�صادي �إن م�شاركة املجل�س يف معر�ض دبي
ل�ل�ط�يران  2021ت��أت��ي متا�شيا مع
خ �ط �ط��ه امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل
مت�ك�ين ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ات الدفاعية
الوطنية ،وامل�ساهمة يف عملية التنمية
امل�ستدامة التي ت�شهدها الإمارات.
و�أكد �أن معر�ض دبي للطريان يعترب
من�صة مثالية للإعالن عن توجهات
امل �ج �ل ����س و�� �ش ��راك ��ات ��ه امل�ستقبلية
وا�ستك�شاف فر�ص ا�ستثمارية جديدة،
خا�صة يف جمال �صناعات الطريان.
وق��ال احلو�سني “ ي�سعدنا �أن نكون
جز ًء من معر�ض دبي للطريان لهذا
العام ونتطلع �إىل ت�سليط ال�ضوء على
ما نطمح �إليه من �إجنازات وم�شاريع
واع ��دة يف جم ��االت التكنولوجيا و��س�لا��س��ل ال�ت��وري��د وال�ب�ن�ي��ات التحتية
ال�صناعية» .من جانبها قالت منى �أحمد اجلابر مدير تنفيذي االت�صال
امل�ؤ�س�سي يف جمل�س التوازن االقت�صادي� ..إن معر�ض دبي للطريان يعد
فر�صة كبرية ومهمة لتعريف خمتلف مكونات القطاع بالتطور الذي
ي�ح��رزه املجل�س يف �أع�م��ال��ه وخططه امل�ستقبلية ملوا�صلة دوره ال��رائ��د يف
متكني قطاع ال�صناعات الدفاعية والأمنية وقطاعات الطريان بالدولة.
و�أ�ضافت �إن هذه امل�شاركة تكت�سب �أهمية خا�صة ،نظراً للفر�ص الواعدة التي
يعتزم جمل�س التوازن االقت�صادي ت�سويقها لدى ال�شركاء وامل�صنعني من
خمتلف دول العامل ،م�شرية �إىل �أن م�س�ؤويل برنامج التوازن االقت�صادي
�سيتوا�صلون م��ع ممثلي ال���ش��راك��ات ال �ك�برى امل���ش��ارك��ة لتوثيق التعاون
امل�ستقبلي و�شرح الآليات اجلديدة لعمل الربنامج فيما �سيتم عر�ض �أحدث
اخلدمات التي يوفرها جممع توازن ال�صناعي لل�شركات املحلية والإقليمية
والعاملية الرائدة يف جمال ال�صناعات الدفاعية والأمنية و�صناعات الطريان
وقطاعات الت�صنيع اال�سرتاتيجي.

حمافظ امل�صرف املركزي ي�شارك يف قمة
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية بجدة

•• �أبوظبي-وام:

� �ش��ارك م �ع��ايل خ��ال��د حم�م��د � �س��امل ب��ال�ع�م��ى التميمي حم��اف��ظ م�صرف
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة امل��رك��زي  ،يف �أع �م��ال القمة اخلام�سة ع�شرة
ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية التي انطلقت �أم�س بجدة  ،وت�ستمر
حتى  11نوفمرب احل��ايل .وت��ر ّك��ز القمة التي حتمل ع�ن��وان “التمويل
الإ� �س�لام��ي وال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي :م��وازن��ة االب�ت�ك��ار واملرونة” ،ع�ل��ى بحث
ا�سرتاتيجيات اعتماد التكنولوجيا لتعزيز االبتكار يف اخل��دم��ات املالية
الإ�سالمية ،واال�ستفادة منها لتحقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،ودفع
عجلة النمو ،وذل��ك مب�شاركة ممثلي اجلهات الفاعلة يف قطاع اخلدمات
املالية الإ�سالمية ،واجلهات الرقابية والتنظيمية ،واملنظمات احلكومية
الدولية ،وغريها من الأطراف الفاعلة يف ال�سوق .ويف كلمته االفتتاحية،
�أع��رب معايل خالد حممد بالعمى عن �سعادته مل�شاركته يف ه��ذه القمة،
بجانب نخبة من حمافظي البنوك املركزية وتط ّرق �إىل التحوالت الناجتة
عن الثورة الرقمية وتنامي ا�ستخداماتها ،والتي باتت ت�شكل متغيرّ اً مهماً
يف ال�صناعة املالية وامل�صرفية واخلدمات واملنتجات املرتبطة بها .و�أ�شا َر
معاليه �إىل �أن اختيار عنوان هذه القمة يعد انعكا�ساً للتطورات والتحوالت
التي ي�شهدها القطاع املايل العاملي ،مبا يف ذلك التحديات التي تواجهها
البنوك املركزية لتحقيق التوازن بني متطلبات ال�سوق ،ومواكبة املتغريات
والتطورات العاملية ،وحتقيق اال�ستقرار املايل .و�أو�ضح �أن التحول الرقمي
ي��ؤث��ر �إي�ج��اب�اً على حتقيق النمو االق�ت���ص��ادي وامل ��ايل ،وذل��ك م��ن خالل
ت��وف�يره �أف�ضل احل�ل��ول املالية الرقمية للم�ؤ�س�سات وال���ش��رك��ات ،وتلبية
احتياجات الأفراد ورغبات العمالء على نحو �أف�ضل .و�أ ّكد معايل املحافظ
�أن ال�شراكة الب ّناءة مع ال�شركاء املحليني والإقليميني والدوليني �أثبتت
فعاليتها يف تنفيذ ا�سرتاتيجية التمويل الإ�سالمي والتح ّول الرقمي،
لتعزيز االبتكار وحتقيق الر�ؤية والطموحات امل�شرتكة .وتط ّرق معاليه �إىل
التعاون املثمر والعمل امل�شرتك الذي يجمع بني م�صرف الإمارات العربية
املتحدة امل��رك��زي وب�ين البنك امل��رك��زي ال���س�ع��ودي ،والنتائج املميزة التي
حققها م�شروع “عابر” للعملة الرقمية امل�شرتكة .و�أكد �أن املعطيات جاءت
متوافقة مع نتائج التجارب املماثلة لعدد من البنوك املركزية ،واملتمثلة
يف �إث�ب��ات حقيقة �أ َّن تقنية ال�سجالت امل��وزع��ة “البلوك ت�شني” �ست�سهم
يف تزويد البنوك املركزية بالقدرات الالزمة لتطوير �أنظمة الدفع على
امل�ستويني املحلي وعرب احلدود ،م�ؤكداً حر�ص م�صرف الإم��ارات املركزي
على اال�ستمرار بهذا التعاون وتعزيزه ودفعه قدماً يف املجاالت كافة ،بمِ ا
يحقّق م�صلحة البلدين وطموحات ال�شعبني ال�شقيقني.

كهرباء دبي :نطبق �أف�ضل املمار�سات العاملية الهادفة �إىل املحافظة على بيئة نظيفة
•• دبي-وام:

ق��ال م�ع��ايل �سعيد حم�م��د ال�ط��اي��ر الع�ضو امل�ن�ت��دب الرئي�س
التنفيذي لهيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب ��ي“ ..ن�ستقي ر�ؤي�ت�ن��ا من
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل”
لالرتقاء بالعمل احلكومي �إىل �أعلى درج��ات اجل��ودة وحتقيق
التميز يف توفري خدمات حكومية على م�ستوى عاملي.
و�أ��ض��اف “ نعمل على حت�سني م�ستوى اخل��دم��ات والعمليات
ع�بر ت�ب�ن��ي االب �ت �ك��ار وال�ت�ق�ن�ي��ات الإح�لال �ي��ة وت�ق�ن�ي��ات الثورة

ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة يف خم�ت�ل��ف جم ��االت ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة وفق
خطط وا�سرتاتيجيات ا�ستباقية تدعم مبادرة “دبي »10X
التي تهدف �إىل تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما
�ستطبقه مدن العامل الأخرى بعد � 10سنوات ومبادرة “دبي
الذكية” جلعل دبي املدينة الأذك��ى والأك�ثر �سعادة يف العامل.
وق��د جنحنا يف م�أ�س�سة ثقافة التميز يف �إط��ار من��وذج اجلودة
ال�شاملة ومعايري التميز امل�ستدام لتحقيق �سعادة املتعاملني
واملجتمع ب�شكل عام .ونتبنى �آليات مبتكرة وفعالة يف الرد على
ال�شكاوى وحت�سني جودة اخلدمات ملوا�صلة تقدميها وفق �أعلى
معايري املوثوقية والكفاءة والتوافرية».

وقال معايل الطاير “ نطبق �أف�ضل املمار�سات العاملية الهادفة
�إىل املحافظة على بيئة نظيفة لتكون �إرث �اً للأجيال القادمة
وركيزة �أ�سا�سية جلودة احلياة يف دبي .وقد توجت م�سرية متيز
الهيئة بفوزها بجائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز يف فئة النخبة
املتميزة .كما فازت الهيئة بجائزة “حتدي امل�ؤ�س�سة الأوروبية
لإدارة اجلودة” ل�ع��ام  2021ل��دع��م �أه ��داف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة».
و�أ�ضاف “ ح�صدت الهيئة ثالث جوائز يف الفئة املا�سية �ضمن
“جوائز جمل�س هارفارد العاملية للأعمال  ”2021التي تركز
على مفهوم �إدارة اجلودة ال�شاملة وتهدف �إىل تقييم امل�ؤ�س�سات

يف خمتلف القطاعات وف��ق م�ستوى التميز فيها واعتمادها
لأف�ضل امل�م��ار��س��ات �إ��ض��اف��ة �إىل تقدميها خل��دم��ات ومنتجات
عالية اجل��ودة .كما نالت الهيئة اجلائزة العاملية من امل�ؤ�س�سة
الأوروبية لإدارة اجلودة  /EFQM/للمرة الثانية لتحافظ
ع�ل��ى ت�صنيفها ��ض�م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ب�لات�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت���ض��م كربى
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية الرائدة يف جمال التميز�.إ�ضافة
�إىل ذلك فازت الهيئة بجائزتني �ضمن جوائز امل�سابقة العاملية
ملنتدى التح�سني امل�ستمر واالبتكار يف دورت�ه��ا الثانية ع�شرة
والتي نظمتها املجموعة الفرعية للتح�سني امل�ستمر التابعة
ملجموعة دبي للجودة».
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بالتعاون مع رائد الأعمال وال�شخ�صية الدولية امل�ؤثرة كيفن �أولريي

ً
برناجما لتمكني ال�شركات
مكتب �أبوظبي لال�ستثمار ومافن غلوبال �آك�س�س ُيطلقان
الأمريكية اململوكة ل�سيدات و�شرائح املجتمع غري املدعومة من تطوير �أعمالها يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

28

دخال ً
جمموعة طاقة ت�س ّجل ً
�صافيا بقيمة
 4.3مليار درهم �إماراتي يف � 9أ�شهر

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن�ي��ة للطاقة � ��ش.م.ع (“طاقة”“ ،ال�شركة” �أو
“املجموعة”) ،التي ُتع ّد �إحدى �أكرب �شركات املرافق املتكاملة يف املنطقة واملدرجة
يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املاليّة ،عن نتائجها املالية املوحدة للفرتة املنتهية يف
� 30سبتمرب .2021
وق ��د ح� ّق�ق��ت “طاقة” �أدا ًء ق��وي �اً وه ��ي ت�خ�ط��و خ �ط��وات ك�ب�رى ن�ح��و حتقيق
ا�سرتاتيجيّتها “ .”2030وكانت النتائج متوافقة مع التح�سّ ن يف �أو�ضاع ال�سوق،
ما يعك�س انتعا�شاً بعد التباط�ؤ الذي �شهده العام املا�ضي .وت�ضم ّنت النتائج يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من  2021ما يلي:
�أبرز النتائج املال ّية :2021
• ح ّققت املجموعة �إي ��رادات بقيمة  34.3مليار دره��م �إم��ارت��ي ،ب��زي��ادة قدرها
رئي�سي عن
 11%مقارن ًة بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق ،ونتج ذلك ب�شكل
ّ
ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف قطاع النفط والغاز.
• بلغت الأرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضرائب واال�ستهالك والإطفاء 14.4
م�ل�ي��ار دره ��م �إم ��ارات ��ي ،ب ��زي ��ادة قدرها
أ�سا�سي
 ،20%وال �ت��ي ت�ع�ك����س ب���ش�ك��ل � ّ
ارت�ف��اع الإي� ��رادات وحت�سني ال��دخ��ل من
ال�شركات الزميلة (متتلك فيها “طاقة”
ح�صة �أق��ل من  ،)50%قابلهما جزئ ّياً
ارتفاع يف النفقات.
• بلغ ��ص��ايف ال��دخ��ل (ح�صة “طاقة”)
 4.3مليار درهم �إماراتي ،بزيادة قدرها
 3مليار درهم �إماراتي مع زيادة كبرية يف
م�ساهمة قطاع النفط والغاز ،وذلك �إىل
جانب �أ ّن الربع الأول من العام 2020
ك� ��ان ق ��د ت �� �ض � ّم��ن �إن �ق��ا� �ص �اً يف القيمة
الدفرتية لأ�صول النفط والغاز بقيمة
 1.5مليار درهم �إماراتي بعد ال�ضريبة.
• بلغت قيمة الإن�ف��اق الر�أ�سمايل 3.4
مليار درهم �إماراتي ،بزيادة قدرها  25%مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي
نتيجة للإنفاق على �أعمال النقل والتوزيع ،قطاع الأعمال الأكرب يف “طاقة».
• �سجّ لت ال�شركة م�ستويات قوية من التدفقات النقديّة احل ّرة التي بلغت قيمتها
 11.4مليار درهم �إماراتي ،مما عزز التح�سن يف ال�سيولة النقدية ،وذلك بعد
ال�سداد الكامل للت�سهيالت االئتمانية لل�شركة خالل الن�صف الأوّل من العام.
ً
منخف�ضا من م�ستوى 76.0
• بلغ �إجمايل الدين  68.3مليار درهم �إماراتي ،
مليار دره��م �إم��ارات��ي يف نهاية ع��ام  ، 2020مم��ا �أدى �إىل حت�سني �إ��ض��اق��ي يف
مقايي�س االئتمان للمجموعة.
�أبرز الإجنازات الت�شغيل ّية:
• بلغ معدل التوافر يف �شبكات نقل الكهرباء واملياه � ،98.3%أي �أق� ّل بن�سبة
جزئية مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
• بلغ معدل التوافر التقني يف �أع�م��ال توليد الكهرباء يف م�شاريع “طاقة”
حول العامل  ،93.4%برتاجع طفيف مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي،
ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل �أعمال ال�صيانة املخطط لها وغري املخطط لها يف
حمطاتنا داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.
• ارتفع متو�سط �إنتاج النفط والغاز �إىل � 121.5أل��ف برميل مكافئ نفطي
يوم ّياً بزيادة قدرها  2.5%نتيجة لزيادة ارتفاع الإنتاج يف �أعمال “طاقة” يف
�أوروبا ،وخا�صّ ة اململكة املتحدة.
وبعد موافقة جمل�س �إدارة “طاقة” على النتائج املالية لهذه ال�ف�ترة� ،أعلن
جمل�س الإدارة عن توزيع �أرباح نقديّة مرحليّة بقيمة  618مليون درهم �إماراتي
( 0.55فل�س لك ّل �سهم) .وهذه هي الدفعة الثالثة من توزيعات الأرباح النقديّة
الربع ال�سنويّة املُخطط لها لل�سنة املالية  2021وفقاً ل�سيا�سة ال�شركة لتوزيع
الأرباح على �أ�سا�س ربع �سنوي.

القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع تنظم
الدورة الأوىل مل�ؤمتر ال�سال�سل اخل�ضراء

•• دبي-وام:

تنظم القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ال��دورة الأوىل م��ن م��ؤمت��ر ال�سال�سل
اخل�ضراء  -الفعالية املتخ�ص�صة بالطاقة النظيفة واملتجددة ،والتي جتمع خرباء
الطاقة وال�صناعة من خمتلف �أن�ح��اء العامل ملناق�شة الفر�ص والتحديات التي
تواجه قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة ،وو�ضع خارطة طريق لتعزيز االعتماد على
الطاقة النظيفة واملتجددة واحلد من االنبعاثات الكربونية ال�ضارة .ومن املتوقع �أن
ي�ستقطب امل�ؤمتر ،الذي يقام يف  24نوفمرب احلايل �ضمن فعاليات القمة العاملية
لل�صناعة والت�صنيع� ،أكرث من  40متحد ًثا من كبار امل�س�ؤولني واخلرباء يف قطاع
الطاقة النظيفة واملتجددة من القطاعني العام واخلا�ص بهدف بناء ال�شراكات
بني خمتلف الأطراف واجلهات املعنية والت�أكيد على �أهمية توظيف تقنيات الثورة
ال�صناعية الرابعة يف قطاع الطاقة لدعم االج�ن��دة العاملية اخل���ض��راء .وي�سلط
م�ؤمتر ال�سال�سل اخل�ضراء ال�ضوء على ��ض��رورة تنويع م�صادر الطاقة وتعزيز
االعتماد على م�صادر الطاقة النظيفة واملتجددة باعتبارها احل��ل الأمثل للحد
من انبعاثات الكربون .ويعقد امل�ؤمتر جل�سات نقا�ش تتناول موا�ضيع هامة مثل
�أهمية الدور الذي تلعبه القرارات ال�سيا�سية يف تعزيز االعتماد على م�صادر الطاقة
النظيفة واملتجددة ،والتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص لتطوير �سال�سل توريد
للهيدروجني الأخ�ضر ،ودور ال�شبكات القائمة على الذكاء اال�صطناعي يف معاجلة
نق�ص الطاقة من خالل توزيع املوارد بال�شكل الأمثل ،وطرق �إن�شاء �أ�سواق لت�صدير
الهيدروجني الأخ�ضر.

�أط�ل��ق مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة
مافن غلوبال �آك�س�س برنامج “�آك�س�س �أبوظبي” الذي
يتيح لل�سيدات الأمريكيات وروّاد الأع�م��ال من خمتلف
�شرائح املجتمع غري املدعومة تو�سيع وتطوير �أعمالهم
يف اخلارج؛ حيث �سيعمل الربنامج كج�سر عبور لل�شركات
الأمريكية �إىل �أ�سواق ال�شرق الأو�سط انطالقاً من �إمارة
�أبوظبي ،ويوفر لها باقة متنوعة من احل��واف��ز املميزة
واملزايا واخلدمات.
وي�أتي �إطالق برنامج “�آك�س�س �أبوظبي” يف �إطار جهود
حكومة �أبوظبي الرامية �إىل تعزيز التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة يف الإمارة من خالل ا�ستقطاب �أبرز الكفاءات
واملواهب ،وتوفري بيئة عمل ت�ضمن لل�شركات الو�صول
�إىل امل ��وارد والأدوات ال�لازم��ة لتحقيق النجاح .ويُوفر
الربنامج لل�شركات الأمريكية امل�شاركة فيه باقة وا�سعة
م��ن امل��زاي��ا ال�ت��ي �ست�ساعدها ع�ل��ى ال�ن�م��و ،مب��ا يف ذلك
تعريفها ب�شركاء العمل املحتملني يف الإم ��ارة ،وتقدمي
امل�شورة والإر�شادات الفردية حول �آليات ت�أ�سي�س الأعمال
من قبل جلنة ا�ست�شارية خا�صة بقيادة �سفري الربنامج
ورائ ��د الأع �م��ال “كيفن �أولريي” ،ون�خ�ب��ة م��ن خرباء
الأعمال العاملني يف دولة الإمارات.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل حممد علي ال�شرفاء ،رئي�س
دائ��رة التنمية االقت�صادية � -أب��وظ�ب��ي“ :ترتبط دولة
الإم��ارات العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية
بعالقات ا�سرتاتيجية متينة متتد لعقود طويلة ،وهو
ما ينعك�س يف �أطر التعاون التجاري واال�ستثماري القوية
بني البلدين ،والتزامهما امل�شرتك بتعزيز ثقافة االبتكار
لبناء م�ستقبل �أف�ضل للجميع».
و�أ�ضاف معاليه“ :ي�سرنا الرتحيب بال�شركات الأمريكية،
ال �سيما تلك اململوكة ل�سيدات وغريها من الأعمال التابعة
ل�شرائح املجتمع غري املدعومة يف �أبوظبي ،وذلك كجزء
من ر�ؤي��ة الإم��ارة الرامية �إىل دعم ال�شركات الطموحة
ال���س��اع�ي��ة لإي �ج��اد ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة مل��واج �ه��ة التحديات
العاملية؛ حيث ميكن لهذه ال�شركات اال�ستفادة من بيئة
الأعمال املحفزة وامل�شجعة يف �أبوظبي ،والتي توفر لها كل
املقومات الالزمة للنجاح والنمو .يعك�س برنامج “�آك�س�س
�أبوظبي” ثقافة التنوع وال�شمول التي متتاز بها �إمارة

�أبوظبي ،وتطلعاتها لأن تكون بوابة النطالق الأعمال
نحو ال�شرق الأو� �س��ط يف عاملنا ال��ذي ي�شهد م��زي��داً من
الرتابط والتكامل».
ب��دوره� ،أكد �سفري برنامج “�آك�س�س �أبوظبي” ،امل�ستثمر
ورائد الأعمال وال�شخ�صية التلفزيونية ال�شهرية “كيفن
�أولريي” على �أه�م�ي��ة ال�برن��ام��ج اخل��ا��ص��ة بالن�سبة له
ق��ائ� ً
لا“ :تعلمت م��ن وال��دت��ي رائ��دة الأع �م��ال اللبنانية
�أهمية ال�شغف وروح املثابرة ،وكيفية املوازنة بني طموحات
و�أه� ��داف ال�ع�م��ل ودع ��م ومت�ك�ين الآخ��ري��ن؛ وت ��أت��ي هذه
املبادرة لدعم الأعمال اململوكة ل�سيدات و�شرائح املجتمع
غري املدعومة لتو�سعة �أعمالها الدولية يف واح��دة من
�أك�ثر الوجهات ابتكاراً يف العامل ،لتج�سد كل ما تعلمته
منها .وبعد �أن تعرفت على الفر�ص اال�ستثمارية املتنوعة
التي تزخر بها �إمارة �أبوظبي� ،أتطلع للعمل عن كثب مع
هذه ال�شركات ،وتعريفها ب�إمارة �أبوظبي والفر�ص التي
توفرها لرواد الأعمال مبا ي�ساهم يف االرتقاء ب�إمكانياتهم
لتطوير �أعمالهم والو�صول بها �إىل �آفاق جديدة».
و�ستكت�سب ال�شركات الأمريكية امل�شاركة يف هذا الربنامج
معرفة معمّقة حول كل ما متتاز به �إم��ارة �أبوظبي من
مقومات للنمو والنجاح مثل البنية التحتية املتطورة،
واملوقع اال�سرتاتيجي ال��ذي يتيح التوا�صل ال�سريع مع

خمتلف مناطق العامل ،ف�ض ًال على احت�ضانها للعديد
من املواهب والكفاءات الب�شرية املتميزة ،ومتتعها ب�أ�سلوب
حياة عاملي ،وغناها بفر�ص الأعمال الواعدة .و�ست�ساهم
هذه ال�شركات يف تعريف نظرائها يف جمتمعاتهم املحلية
بهذه املزايا الفريدة التي تتمتع بها الإمارة.
و�ستنظم الفعالية االفتتاحية لربنامج �آك�س�س �أبوظبي
يف ال �ف�ت�رة م��ن � 21إىل  23ن��وف �م�بر ،ب��ال �ت��زام��ن مع
فعاليات فينتك �أب��وظ�ب��ي ال��ذي ينظمه ��س��وق �أبوظبي
ال �ع��امل��ي ،امل ��رك ��ز امل � ��ايل ال ��رائ ��د و�أح � ��د �أه � ��م م�سرعات
متكني ال�شركات النا�شئة يف جم��ال التكنولوجيا ،حيث
�ست�ستك�شف املجموعة امل�شاركة ،ب�إ�شراف كيفن �أولريي،
الفر�ص التجارية واالقت�صادية والتكنولوجية �ضمن
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات مب��ا يف ذل��ك ال��ري��ا��ض��ة والتمويل.
و�سيح�ضر احلدث �أ�سطورة مان�ش�سرت يونايتد باتري�س
�إيفرا ،وبطل الدوري الأمريكي للمحرتفني بكرة ال�سلة
ميتا وورل��د بي�س ،ووال��دة جنم ال��دوري الأمريكي لكرة
ال�سلة كيفن دورانت ،واندا ديورانت .كما �سيتواجد عدد
من ال�شخ�صيات البارزة يف عامل التكنولوجيا مثل كيت
غودال من �شركة هاليكون ،يف حني �سيقوم “هيل هاربر”
املمثل ال�شهري وم�ؤ�س�س تطبيق “ذا بالك وول �سرتيت”
با�ستك�شاف املزيد من الفر�ص يف جماالت التكنولوجيا يف

�إمارة �أبوظبي .من جانبها ،قالت �سارة �أوموليو ،ال�شريك
الإداري ل�شركة “مافن غلوبال �آك�س�س” ،وم�ؤ�سِ �سة برنامج
“�آك�س�س �أبوظبي”“ :ب�صفتي �سيدة �أمريكية من �أ�صل
�أفريقي من والية �أوهايو ،ف�إن �أحد الأ�سئلة التي دائماً ما
تطرح علي يف بلدي هي :كيف �أمار�س عملي لي�س فقط
ك�سيدة ،ولكن ك�سيدة من �أ��ص��ول �أفريقية يف املنطقة؟
وغ��ال�ب�اً م��ا يتفاج�أ النا�س عندما �أخ�بره��م ع��ن ق�ص�ص
النجاح والتميز التي حتققها �شركات تقودها �سيدات من
خمتلف جن�سيات العامل يف �إمارة �أبوظبي ودولة الإمارات.
وق��د حر�صت على ت�أ�سي�س برنامج “�آك�س�س �أبوظبي”
لتمهيد الطريق �أم��ام ال�سيدات و��ش��رائ��ح املجتمع غري
املدعومة التي تتطلع �إىل جت�سيد طموحاتهم بالنمو
والنجاح وحتويلها �إىل حقيقة على �أر�ض الواقع» .ويعد
برنامج �آك�س�س �أبوظبي �إح��دى مبادرات مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار لدعم ال�شركات العاملية التي ت�سعى لت�أ�سي�س
وتو�سعة �أعمالها يف �إمارة �أبوظبي .يقدم مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار جمموعة من الربامج واحلوافز ،مبا يف ذلك
خدمات رعاية امل�ستثمرين ،كما يقدم الدعم لل�شركات
من عرب برنامج االبتكار البالغة قيمته  2مليار درهم
�إم��ارات��ي ،مل�ساعدتها يف حتقيق النمو امل�ستدام يف �إمارة
�أبوظبي واملنطقة.

�ضمن جوائز جلوبال فاينان�س للم�صارف الرقمية واملبتكرين

بنك دبي التجاري يح�صد جائزة االبتكار املتميز يف التمويل التجاري
•• دبي – د.حممود علياء

�أعلن بنك دبي التجاري� ،أحد البنوك
ال��وط�ن�ي��ة ال ��رائ ��دة يف دول ��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،ت �ت��وي �ج��ه بجائزة
االبتكار املتميز يف التمويل التجاري
وذل� � ��ك خ �ل��ال ح �ف ��ل ت� ��وزي� ��ع ج ��وائ ��ز
جلوبال فاينان�س للم�صارف الرقمية
وامل �ب �ت �ك��ري��ن ال � ��ذي �أق� �ي ��م م � ��ؤخ� ��راً يف
فندق ريتز كارلتون  -مركز دبي املايل
العاملي.
وقد ت�سلم اجلائزة الدكتور بريند فان
ليندر ،الرئي�س التنفيذي لبنك دبي
التجاري وعبد الرحيم النمر ،املدير
العام للخدمات امل�صرفية لل�شركات.
وحتتفي ج��وائ��ز “جلوبال فاينان�س”
ل �ل �م �� �ص��ارف ال ��رق� �م� �ي ��ة واملبتكرين
بامل�ؤ�س�سات امل��ال�ي��ة ال �ب��ارزة يف العامل،
التي تتميز مبعايري وق��درات عالية يف
جم ��االت تخ�ص�صها .وحت�ظ��ى برامج
اجل��وائ��ز ه��ذه ب�شهرة عاملية حيث يتم

التحكيم فيها من قبل جمموعة من
اال� �س �ت �� �ش��اري�ين ال� �ب ��ارزي ��ن واخل �ب��راء
املتخ�ص�صني يف اخل��دم��ات امل�صرفية
للأفراد ،واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة،
وامل� �ع ��ام�ل�ات امل �� �ص��رف �ي��ة ،واخل ��دم ��ات

امل���ص��رف�ي��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة ،واخلدمات
امل�صرفية لل�شركات ،و�إدارة الأ�صول
وال �ت ��أم�ين ،وذل ��ك ل�ضمان ال�شفافية
التامة والتقييم املحايد.
تعليقاً على ح�صول البنك على هذه

اجل ��ائ ��زة ،ق ��ال ال��دك �ت��ور ب�ي�رن��د فان
ليندر ،الرئي�س التنفيذي لبنك دبي
ال �ت �ج��اري“ :نحن ف �خ��ورون ب� ��أن يتم
تكرمينا وت�ق��دي��ر منتجاتنا وحلولنا
املبتكرة يف التمويل التجاري من قبل
خ�براء ال�صناعة .فقد لعب بنك دبي
التجاري دوراً حمورياً يف قيادة التحول
ال��رق �م��ي وا� �س �ت �خ ��دام التكنولوجيا
اجل��دي��دة لتلبية احتياجات عمالئنا،
وم �� �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ت �ع��زي��ز الكفاءة
وحت�سني العمليات .ونحن �إذ نوا�صل
رح�ل�ت�ن��ا ن�ح��و ال�ت�م�ي��ز ،ف� ��إن م�ث��ل هذه
اجلوائز �ستحفزنا على موا�صلة تعزيز
خدماتنا لعمالئنا وتزويدهم بحلول
�أك�ث��ر اب �ت �ك ��ا ًرا « .وق� ��ال ع �ل��ي عمران
 ،رئ �ي ����س �إدارة امل �ع��ام�ل�ات امل�صرفية
واخل��دم��ات الرقمية لقطاع ال�شركات
يف بنك دب��ي ال�ت�ج��اري“ :تعد احللول
املالية املبتكرة �ضرورة بحتة لل�شركات
يف وقتنا الراهن ،حيث �إنها ت�ستفيد من
�أح��دث التقنيات امل�صرفية لتزويدهم

بتجربة م�صرفية مريحة و�سل�سة ،مما
ميكنهم من تنفيذ املعامالت امل�صرفية
بكل �سهولة م��ن مكاتبهم .وتعد هذه
اجلائزة دافعاً لنا ملوا�صلة رحلتنا نحو
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي م��ن خ�ل�ال توفري
ح�ل��ول دف��ع مبتكرة ك�ج��زء م��ن ر�ؤيتنا
ب � ��أن ن �ك��ون ب �ن �ك �اً “رقمياً بالكامل».
وت��وف��ر من�صة التمويل ال�ت�ج��اري من
بنك دب��ي ال�ت�ج��اري ،وه��ي الأوىل من
نوعها يف ال�شرق الأو�سط ،حلول متويل
�سل�سلة التوريد بقيادة البائع وامل�شرتي
م��ن خ�ل�ال ب��واب��ة واح� ��دة لل�شركات.
ول�ضمان االمتثال للقوانني املحلية،
ف �ق��د مت ت��د� �ش�ي�ن احل � ��ل با�ستخدام
املن�صة ال�سحابية ملايكرو�سوفت �أزور
يف الإم��ارات .وب�إمكان النظام التعامل
م��ع ال�ع�م�لاء ون�ظ��رائ�ه��م يف �أي مكان
ك��ان��وا يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال �ع��امل حيث
��س�ي�ت��م ت�خ���ص�ي����ص م�ق��اي�ي����س “اعرف
عميلك” وف� ًق��ا ملتطلبات التنظيم يف
تلك الدولة.

امل�ؤ�س�سة � :سيتي �سكيب جلوبال يركز على اال�ستدامة العمرانية

�إمباور :تربيد املناطق يرفع قيمة الأ�صول العقارية
•• دبي-الفجر:

�أك��دت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد
املركزي “�إمباور”� ،أك�بر م��ز ّود خلدمات
تربيد املناطق يف العامل� ،أن تبني �شركات
التطوير العقاري حللول تربيد املناطق
ال �� �ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،ي�ح�ق��ق للمطورين
وللإقت�صاد وامل�ستخدمني جمموعة من
امل �ك��ا� �س��ب ،و�أب ��رزه ��ا رف ��ع ق�ي�م��ة الأ�صول
العقارية ،وتعزيز �صحة و�سعادة املتعاملني
ورفع معدالت ا�ستدامة املباين.
وق��ال��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ت��زام �ن �اً م��ع انطالقة
فعاليات معر�ض “�سيتي �سكيب جلوبال
 ”2021يف دبي� ،أن املعر�ض يويل �أهمية
ك�ب�يرة يف ن�شر ث�ق��اف��ة امل �ب��اين ال�صديقة
للبيئة ،وال�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري مل�شروعات
م�ستدامة ،مو�ضحة �أن ك�بري��ات �شركات
التطوير ال�ع�ق��اري وال�شركات العمالقة
يف دب��ي ،مل تت�أخر يف تبني �أنظمة تربيد
امل�ن��اط��ق �إمي��ان �اً منها ب��امل�ك��ا��س��ب الكبرية
التي تعود عليها حتى على �صعيد خف�ض
ا�ستهالك الطاقة وحماية املوارد الطبيعية
وخف�ض االنبعاثات الكربونية.

و�أو��ض�ح��ت �إم �ب��اور� ،أن�ه��ا عملت على دعم
ال �ع��دي��د م��ن امل �� �ش��اري��ع ب �خ��دم��ات تربيد
امل�ن��اط��ق وم�ن�ه��ا �أي �ق��ون��ات م�ع�م��اري��ة من
�أبرزها“ :مر�سى العرب” بطاقة �إجمالية
تبلغ  3700طن تربيد و”ذا رزيدن�سز
دورت�ش�سرت كولك�شن دبي” بطاقة �إجمالية
تبلغ  2,700طن تربيد و “ 1رزيدن�سز”
بطاقة �إجمالية تبلغ  3,351طن تربيد
وناطحة �سحاب “ �أبتاون” بطاقة �إجمالية
تبلغ  3,850طن تربيد و “ون زعبيل”
بطاقة �إجمالية تبلغ  9,600طن تربيد
و”عني دبي” بطاقة �إجمالية تبلغ 850
ط ��ن ت�ب�ري��د و “متحف امل�ستقبل” يف
دب��ي بطاقة �إجمالية تبلغ  2,459طن
تربيد و “ون بامل” بطاقة �إجمالية تبلغ
 2,210طن تربيد و “رويال �أتالنت�س”
ب �ط��اق��ة �إج �م��ال �ي��ة ت�ب�ل��غ  10,650طن
ت�بري��د وغ�ي�ره��ا م��ن م �� �ش��اري��ع �ضخمة.
وقال �أحمد بن �شعفار ،الرئي�س التنفيذي
ل�ـ “�إمباور”“ :تقوم جميع القطاعات
احليوية يف الدولة على مبد�أ اال�ستدامة
وحتقيق تنمية وطنية �شاملة ،حيث يلعب
ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري يف ال��دول��ة دوراً كبرياً

يف م�ن��ا ِح ع��دة ،فهو �إىل جانب �أن��ه يُظهر
اجل��ان��ب احل���ض��اري ل�ل��دول��ة ،ف��إن��ه يخدم
خمتلف القطاعات مب��ا فيها ال�صناعية،
وال���س�ي��اح�ي��ة ،واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،بالإ�ضافة
طبعاً �إىل ق�ط��اع الإ� �س �ك��ان .و�أ��ص�ب��ح هذا
القطاع ي�شكل ع�صب احلياة االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وي�سهم ب�شكل مبا�شر يف
دعم االقت�صاد الأخ�ضر ،من خالل دوره يف
تنفيذ املبادرة الوطنية طويلة الأمد لبناء
اق�ت���ص��اد �أخ���ض��ر يف دول ��ة الإم � ��ارات حتت
�شعار “اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة”؛
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي ،رعاه
اهلل ،وال �ت��ي ت�سعى ال��دول��ة م��ن خاللها
الح�ت�لال م��رك��ز ع��امل��ي متم ّيز لالقت�صاد
الأخ���ض��ر اجل��دي��د» .وت ��ؤك��د «�إم �ب��اور» �أن
تربيد املناطق هو احلل الأمثل للم�شاريع
العقارية ،حيث ت�ستخدم كربى ال�شركات
ال �ع �ق��اري��ة امل �� �ش��ارك��ة يف م �ع��ر���ض «�سيتي
�سكيب ج�ل��وب��ال» �أن�ظ�م��ة ت�بري��د املناطق،
�إ�ضافة �إىل �أن “�إمباور” تقدم خدماتها
ملختلف امل�شاريع وامل��راف��ق .ويهدف تبني

�أن�ظ�م��ة ت�بري��د امل�ن��اط��ق �إىل تعزيز كفاءة
وف�ع��ال�ي��ة ال�ط��اق��ة يف امل �ب��اين ،ك�م��ا تخدم
�آلية تربيد املناطق التوجهات الرئي�سية
يف ق �ط��اع الإن� ��� �ش ��اءات ،ال ��ذي ي���س�ع��ى �إىل
الو�صول �إىل مبانٍ ذكية وحديثة وبكلفة
�أق��ل ،حيث من غري املنطقي ت�شييد هذه
املباين ب�أنظمة تربيد تقليدية� ،إىل جانب
ك��ل م��ا ذك��ر ت�سهم �أنظمة تربيد املناطق
يف دعم جهود اال�ستدامة واملحافظة على
امل� ��وارد الطبيعية� ،إذ تعمل ه��ذه الآلية
على تعزيز ك�ف��اءة الطاقة والتقليل من
ا�ستهالكها ،نظراً �إىل �أن تربيد املناطق
ي�ساهم يف ت��وف�ير م��ا ي �ع��ادل م��ن 50%
من الطاقة امل�ستخدمة للتربيد يف املباين
مقارنة ب�أنظمة التربيد التقليدية.
و�أ�شار بن �شعفار اىل ان “�إمباور” تعمل
ع�ل��ى دع ��م ج�م�ي��ع امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي يجري
�إطالقها �سنوياً يف دب��ي ،ال�سيما امل�شاريع
العمرانية الكربى ،ومن ال�ضرورة مواكبة
ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،وا�ستخدام
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال��رق�م�ي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ح �ي��ث ت �ع �م��ل “�إمباور”
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ت�ق�ن�ي��ات�ه��ا واب �ت �ك��ار حلول

لتنفيذ خطة التحول التام �إىل االقت�صاد
الأخ�ضر ،حيث ابتكرت عدداً من التقنيات
مثل تكنولوجيا تخزين الطاقة احلرارية
()TESومياه ال � �� � �ص� ��رف امل �ع ��اجل ��ة
( )TSEاحلا�صلتني على جوائز عاملية
لإن�ت��اج امل�ي��اه امل�ب�ردة و�ضخها �إىل املباين
عرب حمطات التبادل احل��راري املتواجدة
يف ك��ل مبنى� ،إىل جانب ابتكارها لنظام
“احلل ال�شامل لنظام العدادات با�ستخدام
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي AIMS 360
الأول ع��امل �ي �اً يف جم ��ال ت�بري��د املناطق،
وتطبيق “نظام التحكم الأمثل يف تدفق
امل�ي��اه امل�ب�ردة ملحطات امل�ب��دالت احلرارية
با�ستخدام العمليات الإح�صائية الذكية”
يف م�شاريعها.

م�صرف الإمارات للتنمية ّ
يوقع مذكرة تفاهم مع بنك الفجرية الوطني

•• �أبوظبي-الفجر:

�أب��رم م�صرف الإم ��ارات للتنمية ،املعني بتمكني �أج�ن��دة التنويع االقت�صادي
والتحول ال�صناعي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،مذكرة تفاهم مع بنك
الفجرية الوطني بهدف توفري برنامج ل�ضمان القرو�ض والإقرا�ض امل�شرتك
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف ال��دول��ة .وت�أتي مذكرة التفاهم مع بنك
الفجرية الوطني يف �إط��ار التزام امل�صرف بالعمل على تعزيز منظومة عمل
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دولة الإمارات وحت�سني م�ساهمة هذه امل�شاريع
يف الناجت املحلي الإجمايل .و�سرتكز هذه ال�شراكة على توفري حلول متويلية
ا�سرتاتيجية للم�شاريع وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي تعد من �أهم

الركائز االقت�صادية يف الإم��ارات .وقع مذكرة التفاهم كل من �أحمد حممد
النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإمارات للتنمية ،وفين�س كوك ،الرئي�س
التنفيذي لبنك الفجرية ال��وط�ن��ي .ومب��وج��ب االتفاقية� ،سيوفر م�صرف
الإم��ارات للتنمية �ضمانات مالية �أو برنامج �إقرا�ض م�شرتك لعمالء بنك
الفجرية الوطني من امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .و�سيقدم بنك الفجرية
الوطني متوي ً
ال ي�صل �إىل  10ماليني درهم لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
على �أن ت�ك��ون  50%م��ن قيمة الت�سهيالت ب�ضمانة �أو �إق��را���ض م�شرتك
من م�صرف الإم��ارات للتنمية .ويهدف الربنامج كذلك �إىل دعم املواطنني
الإم��ارات�ي�ين الراغبني باحل�صول على متويل لت�أ�سي�س �شركاتهم النا�شئة
وتطوير �أعمالها عرب تقدمي ت�سهيالت متويلية ت�صل �إىل مليون درهم ،بحيث

يكون  60%م��ن ه��ذا املبلغ �إم��ا ب�ضمانة �أو �إق��را���ض م�شرتك م��ن م�صرف
الإمارات للتنمية .ويوفر برنامج �ضمان القرو�ض والإقرا�ض امل�شرتك من�صة
قوية مل�صرف الإمارات للتنمية وبنك الفجرية الوطني لزيادة قرو�ضهما املالية
لفئة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،مع الرتكيز على القطاعات ال�صناعية
ذات الأولوية ،وهي الت�صنيع ،والرعاية ال�صحية ،والبنية التحتية ،والأمن
الغذائي ،والتكنولوجيا .وتعليقاً على االتفاقية ،قال �أحمد حممد النقبي:
“ي�سعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الفجرية الوطني ،التي تعك�س جهود
م�صرف الإمارات للتنمية يف ت�أدية دور حيوي يف خطط التنوع االقت�صادي يف
الدولة و�سد فجوة التمويل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف قطاعات
رئي�سية يف خمتلف �أنحاء الدولة.
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دبي  ..معر�ضا �صيانة و�إ�صالح وعمرة الطائرات والت�صميم الداخلي للطائرات يف فرباير
•• دبي  -وام:

�أعلنت �شبكة “�أفيي�شن ويك” بالتعاون
م��ع جمموعة “تار�سو�س”  -اجلهات
امل �ن �ظ �م��ة مل �ع��ر���ض وم � ��ؤمت� ��ر “ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ل �� �ص �ي��ان��ة و�إ� � �ص�ل��اح وعمرة
الطائرات” ومعر�ض “ال�شرق الأو�سط
للت�صميم الداخلي للطائرات”� ..أم�س
عن اطالق الن�سخة املقبلة من املعر�ضني
خالل الفرتة ما بني  23 - 22فرباير
 2022يف مركز دبي التجاري العاملي.
وي���ض��م امل �ع��ر� �ض��ان ال �ع��دي��د م��ن املزايا
اجل� ��دي� ��دة وزي� � � ��ادة م �� �س��اح��ة العر�ض
امل �� �ش�ت�رك��ة ل �ل �ف �ع��ال �ي �ت�ين ع �ل��ى ام �ت ��داد
قاعتي ال�شيخ �سعيد  2و 3حيث �سيتم
ت�سليط ال�ضوء على �أح��دث االبتكارات
ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا جم ��االت رئ�ي���س�ي��ة مثل
اال�ستدامة والرقمنة وال�ق��وى العاملة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات احل��دي �ث��ة يف قطاع
الطريان.
ويوفر معر�ض ال�شرق الأو�سط ل�صيانة
و�إ� �ص�ل�اح وع �م��رة ال �ط��ائ��رات للح�ضور
فر�صة لقاء �شركات الطريان وال�شركات
ال�ع��ار��ض��ة وم�صنعي امل �ع��دات الأ�صلية
وامل ��ؤج��ري��ن وامل ��وردي ��ن واملتخ�ص�صني
يف الت�صميم الداخلي للطائرات ممن
�سيقدمون �أحدث منتجاتهم وخدماتهم.
وتت�ضمن الفعالية ن�سخة حمدثة من
الربنامج املخ�ص�ص ل�شركات الطريان
والذي يهدف �إىل تعزيز فر�ص التوا�صل
بني العار�ضني و�صناع القرار يف كربى
�شركات ال�ط�يران الإقليمية والدولية
ويقدم الربنامج تطبيقا خا�صا للتوا�صل
وخدمة معلومات متقدمة.
كما �سيتيح املعر�ض للح�ضور �إمكانية
التوا�صل مع �صناع ال�ق��رار الرئي�سيني
يف فعالية ح�صرية باملدعوين فقط من
�شركات الطريان يف ردهة النادي.
وقالت ليديا جانو نائب الرئي�س الأول
ل�ق���س��م ال �ف �ع��ال �ي��ات يف ��ش�ب�ك��ة �أفيي�شن
ويك� ..إن قطاع الطريان مير يف مرحلة
تعايف تعترب �ضرورية ت�سهم يف ا�ستك�شاف
فر�ص جديدة من خالل تعزيز �أوا�صر
التوا�صل بني �شركات الطريان واملوردين
يف �سوق خدمات ما بعد البيع مع توفري
حمتوى قيم للح�ضور ي�ساهم يف ت�سريع
وترية تعايف القطاع ومنوه.
و�أ�� �ض ��اف ��ت “ ن �ت �ط �ل��ع ل� �ع ��ودة معر�ض

29

 1.7مليار دوالر �إيرادات ال�شركة خالل � 9أ�شهر بنمو % 12

 460مليون دوالر �صايف �أرباح �أدنوك
للحفر يف � 9أ�شهر بزيادة % 9

•• �أبوظبي-وام:

ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط للت�صميم الداخلي
ل�ل�ط��ائ��رات بعد غ�ي��اب ع��ام�ين متتالني
وي �� �س��رن��ا ت �ق��دمي امل ��زي ��د م ��ن املحتوى
ال�ه��ام وتعزيز فر�ص ال�ت��وا��ص��ل» .وبعد
النجاح الكبري ال��ذي �أح��رزه املعر�ض يف
دورة ع��ام  2021ت�ستمر من�صة “جو
الي ��ف ثياتر” ب ��إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة �أم ��ام
زوار املعر�ض التجاري باال�ستفادة من
��س��اع��ات جم��ان�ي��ة م��ن حم�ت��وى معر�ض
وم � ��ؤمت ��ر ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ل�صيانة
و�إ� �ص�ل�اح وجت��دي��د ال �ط��ائ��رات .وتوفر
العرو�ض التقدميية والندوات ودرا�سات

احلالة التي تقدمها ال�شركات العار�ضة
الإقليمية والعاملية ح��ول �أه��م الق�ضايا
يف القطاع مبا فيها ا�ستقطاب املواهب
وحت��دي��ات �سل�سلة ال�ت��وري��د وحتويالت
ال���ش�ح��ن وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات امل�ستقبلية
و�أدوات ال�صيانة التنب�ؤية لزوار املعر�ض
ف��ر��ص��ة ت�ع� ّل��م ق� ّي�م��ة �إىل ج��ان��ب مزايا
التوا�صل اجلديدة.
و�سيتوافر امل��زي��د م��ن املحتوى املجاين
يف من�صة  Onboard Hubحيث
�ستعقد جل�سات ح��واري��ة تتناول �أحدث
التغيريات يف �سوق الت�صميم الداخلي

للطائرات والآفاق امل�ستقبلية للقطاع.
وي�ست�ضيف م�ع��ر���ض ال���ش��رق الأو�سط
للت�صميم ال��داخ �ل��ي ل �ل �ط��ائ��رات �أوىل
ج�ل���س��ات ال�ن�ق��ا���ش خ�ل�ال م�ع��ر���ض دبي
ل �ل �ط�يران يف  17ن��وف�م�بر ك �ج��ز ٍء من
مرحلة “تيك �إك�سبلور” ال�ت��ي تعالج
اح �ت �ي��اج��ات امل �� �س��اف��ري��ن امل�ستقبليني
واجتاهات التكنولوجيا.
وت�ضم اللجنة نافيد خان ع�ضو املجل�س
اال��س�ت���ش��اري مل�ع��ر���ض ال���ش��رق الأو�سط
للت�صميم ال��داخ�ل��ي للطائرات ومدير
ق �� �س��م � �ص �ي��ان��ة ال� �ط ��ائ ��رات يف ط�ي�ران

الإمارات �إىل جانب جمموعة من خرباء
االحتاد للطريان و�إنديجو.
وقال خان �إن �أولويات ال�سفر كليا تغريت
منذ بدء الأزمة ال�صحية العاملية واحتلت
تكنولوجيا املق�صورة غ�ير التالم�سية
وتعزيز عمليات النظافة والتعقيم �أهمية
ق�صوى ونهدف يف طريان الإمارات �إىل
تطبيق �أعلى معايري النظافة والتعقيم
يف م�ق���ص��ورات ال�ط��ائ��رات دون الت�أثري
على �أوقات جتهيز الطائرات كما ن�ؤمن
ب�أهمية رعاية عمالئنا وتقدمي �أق�صى
درجات الراحة.

الإمارات توقع اتفاقية حلماية وت�شجيع اال�ستثمارات مع حكومة جري�سي
•• �أبوظبي-وام:

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة املالية اتفاقية حماية
وت�شجيع اال�ستثمار مع حكومة جري�سي ،وذلك يف �إطار
�سيا�ستها الرامية �إىل تعزيز �شبكة عالقاتها اال�ستثمارية
والتجارية امل�شرتكة التي تربط ال��دول��ة مبختلف دول
العامل .وتهدف االتفاقية �إىل ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي،
وح�م��اي��ة ا��س�ت�ث�م��ارات اجل��ان�ب�ين م��ن ك��اف��ة امل�خ��اط��ر غري
التجارية ،وت�أمني توازن �شامل بني احلقوق وااللتزامات
بني امل�ستثمرين وال��دول��ة امل�ضيفة ،مبا يحفز مبادرات
الأعمال للتنمية االقت�صادية امل�ستدامة .وقع االتفاقية
مبقر وزارة املالية بدبي نيابة عن حكومة الإمارات معايل
حممد بن ه��ادي احل�سيني وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون املالية

 ،وع��ن ج��ان��ب حكومة جري�سي م�ع��ايل ال�سيناتور �إيان
قوري�ست وزي��ر ��ش��ؤون ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة واخلدمات
امل��ال �ي��ة ،وذل ��ك ب�ح���ض��ور ع��دد م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين من
اجلانبني .و�أكد معايل حممد بن هادي احل�سيني حر�ص
دول��ة الإم��ارات على توطيد �شبكة عالقاتها مع خمتلف
دول العامل من خالل توقيع مثل هذه االتفاقيات التي
ت�ساهم ب��دوره��ا يف ت�أكيد احل�ضور امل��ايل واال�ستثماري
للدولة على امل�ستوى العاملي .وقال معاليه “ ي�أتي توقيع
اتفاقية حماية وت�شجيع اال�ستثمارات املتبادلة بني دولة
الإم� ��ارات وج�ير��س��ي ل�ي��ؤك��د على ال��رغ�ب��ة امل�شرتكة من
قيادتي البلدين على تعزيز �أط��ر ال�ت�ع��اون االقت�صادي
واال��س�ت�ث�م��اري ال�ب�ن��اء يف خمتلف امل �ج��االت االقت�صادية
وامل��ال �ي��ة ،وت��وف�ي�ر وت�ن�م�ي��ة امل �ن��اخ امل�ل�ائ��م ال�ستقطاب

اال�ستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وت�شريعية
ترتقي لأف�ضل املمار�سات العاملية املعتمدة يف هذا املجال».
من جانبه رحب معايل ال�سيناتور �إيان قوري�ست بتوقيع
االتفاقية بني حكومة دولة الإم��ارات وحكومة جري�سي،
م�شرياً �إىل �أن هذه هي �أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة
جري�سي يف جمال حماية وت�شجيع اال�ستثمار.
وق ��ال معاليه “ ي ��أت��ي ت��وق�ي��ع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة م��ع دولة
الإمارات لي�ؤكد مدى عمق وقوة العالقات املتج ّذرة بني
البلدين ال�صديقني ،خا�صة يف الوقت الذي حتتفل فيه
جري�سي بالذكرى الـ  60لت�أ�سي�سها كمركز مايل دويل،
وال��ذي تتطلع فيه الإم��ارات لالحتفال بعيدها الوطني
اخلم�سني .وي�سعدنا التوقيع هذه االتفاقية الهامة التي
�ست�ساهم يف حتقيق املزيد من املنفعة املتبادلة يف خمتلف

املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية ،وتعزيز بيئة الأعمال
وزيادة تدفقات اال�ستثمار بني البلدين».
وتن�ص االتفاقية على ت�سهيل ال�سماح ب�إن�شاء اال�ستثمارات
املتبادلة وم�ن��ح الرتاخي�ص ل�ه��ا ،وال�ت��أك�ي��د على �أحقية
حتويل الأرب��اح والعائدات الأخ��رى لال�ستثمارات بعملة
ح��رة قابلة للتحويل ،ومنح املعاملة الوطنية واملعاملة
للدولة الأوىل بالرعاية ،وذلك فيما يتعلق ب�إدارة و�صيانة
وتو�سيع اال�ستثمارات وعدم التدخل يف جميع املو�ضوعات
املتعلقة باال�ستثمارات ،بالإ�ضافة �إىل تعوي�ض امل�ستثمر
تعوي�ضاً عاد ًال وفورياً ال�ستثماره يف حالة اال�ستيالء عليه
للم�صلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون متييز ،على
�أن تكون قيمة التعوي�ض وفقاً للقيمة ال�سوقية لال�ستثمار
قبل اال�ستيالء عليه.

رواد ال�شارقة تكرم الفائزين مب�سابقة م�شروعي

•• ال�شارقة-وام:

ك ��رم � �س �ع��ادة ��س�ل�ط��ان ع �ب��داهلل ب��ن هده
ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة الفائزين يف م�سابقة م�شروعي
لأف�ضل فكرة م�شروع رائد للعام 2021
وال�ت��ي نظمتها م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم
امل���ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة “رواد” حت��ت �شعار
#خلك_ريادي.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال احل �ف��ل ال ��ذي �أقامته
امل��ؤ��س���س��ة ام����س مب�ق��ر ال��دائ��رة بح�ضور
�سعادة حمد علي عبداهلل املحمود مدير
امل ��ؤ� �س �� �س��ة و�أ� �ص �ح ��اب الأف � �ك ��ار املت�أهلة

للمرحلة النهائية من امل�سابقة و�أع�ضاء
جل �ن �ت��ي ال �ت �ح �ك �ي��م وال � �ف� ��رز وع� � ��دد من
املديرين واملوظفني.
و فاز باملركز الأول كل من �صالح العطر
ع��ن ف�ك��رة م���ش��روع ��/س�لا��س��ل التوريد/
واملركز الأول مكرر عبداهلل العوي�س عن
ف�ك��رة التطبيق ال��ذك��ي Seller Lab
واملركز الثالث خلود احلمادي عن فكرتها
املتمثلة يف م���ش��روع �/أ� �س �م��دة ع�ضوية/
وح���ص��ل ال �ف��ائ��زون ال�ث�لاث��ة ع�ل��ى جوائز
مالية ب�إجمايل � 150ألف دره��م .و قال
�سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي
�إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ي ��ؤك��د دوم ��ا �أه�م�ي��ة دور
ال�شباب يف حفظ املجتمع و تطوره و بناء
م�ستقبله لأن هذا التطور املن�شود يتطلب
ط��اق��ات خ�لاق��ة وع �ق��وال منفتحة قادرة
على الإب ��داع واالب�ت�ك��ار لت�ستلهم جتارب
املا�ضي وت�ستقر�أ �إمكانات احلا�ضر نحو
ا�ست�شراف امل�ستقبل” م�شريا �إىل �أن هذا
التطور ي�شمل جماالت احلياة كافة ومن
�ضمنها قطاع الأعمال واالقت�صاد الذي
يعترب ع�صب النمو والتقدم يف كل دولة

ويف كل جمتمع .و وجه ال�سويدي تهنئته
ل�ل�ف��ائ��زي��ن و�أ�� �ش ��اد ب�ت�م�ي��ز الأف� �ك ��ار التي
ق��دم��وه��ا ودع��اه��م �إىل امل���ض��ي يف طريق
حتويل هذه الأفكار الوليدة �إىل ق�ص�ص
جن ��اح ب��اه��رة ع�ل��ى �أر�� ��ض ال��واق��ع لأنهم
كرواد ورائ��دات �أعمال هم الأج��در بتويل
زم ��ام امل �ب��ادرة ب�ك��ل ث�ق��ة و ط�م��وح و�شغف
م�ترج�م�ين �أه � ��داف ق�ي��ادت�ه��م الر�شيدة
م�ل�ب�ين اح �ت �ي��اج��ات �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع من
خالل ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ال�ت��ي و��ض�ع��وا ال �ي��وم بذرتها
الأوىل.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أو� � �ض� ��ح � �س �ع ��ادة ح �م��د علي
عبداهلل املحمود �أن م�سابقة /م�شروعي/
مبادرة جديدة تطلقها امل�ؤ�س�سة لأول مرة
لتن�ضم �إىل ب��اق��ي م�ب��ادرات�ه��ا يف �سعيها
ل��دع��م وت�ع��زي��ز ثقافة ري ��ادة الأع �م��ال يف
املجتمع وم��ا بني ال�شباب املواطنني من
كال اجلن�سني و حثهم على بدء اخلطوة
الأوىل للريادة وه��ي �إيجاد الفكرة التي
هي م�صدر التجديد واالبتكار.
و �أ�شار املحمود �إىل �أن امل�سابقة جنحت يف
�إتاحة من�صة فاعلة لإث��راء التناف�س بني
امل�شاركني وتوفري م�ساحة خ�صبة للتقدم

ب��أف�ك��ار ج��دي��دة تت�سابق ب�ك��ل ح�م��ا���س يف
م�ضمار ال��ري��ادة وت�سعى لت�أكيد متيزها
على غريها مو�ضحا �أنه مت �إ�ستقبال �أكرث
من  200طلب م�شاركة.
و ا� �س �ت �ع��ر���ض م��دي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة “رواد”
مراحل تنظيم امل�سابقة التي ا�ستمر على
مدار �شهري �سبتمرب و �أكتوبر املا�ضيني
اب �ت��داء م��ن ف�ت��ح ب ��اب ال�ت���س�ج�ي��ل م ��رورا
ب�ت�ل�ق��ي الأف� �ك ��ار وت�ق�ي�ي�م�ه��ا الأويل من
جلنة الفرز وا�ستالم ومراجعة درا�سات
اجل � � ��دوى امل� �ق ��دم ��ة �إىل جل �ن��ة حتكيم
امل�سابقة ومن ثم تقييم هذه الدرا�سات ثم
مقابلة �أ�صحاب الأفكار املت�أهلة و�إحلاقهم
بالور�ش التعريفية والتدريبية وانتهاء
بالإعالن عن الفائزين.
ول�ف��ت �إىل �أن الأف �ك��ار ال�ث�لاث��ة الفائزة
مت �ي��زت ب��ري��ادت �ه��ا وق��اب�ل�ي�ت�ه��ا للتطبيق
وا�ستيفائها ل�شروط ومعايري امل�سابقة
وق��ال �إن لدى الفائزين باملكاف�آت املالية
الفر�صة للتقدم لأح��د ب��رام��ج التمويل
امل�ق��دم��ة م��ن امل��ؤ��س���س��ة والإن �� �ض �م��ام �إىل
ع�ضوية “رواد” وت�ل�ق��ي ال��دع��م مل��دة 3
�سنوات ف�ضال عن دعم امل�شروع بالتعاون
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة.

و �أثنى املحمود على جهود فريق العمل
ال�ق��ائ��م ع�ل��ى تنظيم امل���س��اب�ق��ة و�أع�ضاء
جلنتي الفرز والتحكيم و التي �أ�سهمت يف
�إخراج املبادرة بال�صورة املن�شودة.
�ضمت جل�ن��ة التحكيم ك�لا م��ن فاطمة
ح�سن �آل علي مدير �إدارة دع��م ومتويل
امل���ش��اري��ع مب�ؤ�س�سة “رواد” وامل�ست�شار
ه��زاع امل�ن���ص��وري الإع�لام��ي واخل�ب�ير يف
ري ��ادة الأع �م��ال و في�صل ج��ا��س��م املدفع
رئ�ي����س ق�سم مت��وي��ل الأع �م��ال مب�صرف
ال �� �ش��ارق��ة الإ� �س�ل�ام��ي و ف�ه��د اخلمريي
مدير �إدارة الت�سجيل والرتخي�ص بدائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة.

�أعلنت �شركة �أدنوك للحفر املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �أم�س
عن نتائجها املالية للربع الثالث والت�سعة �أ�شهر الأوىل من عام .2021
ويف نتائجها الربعية الأوىل منذ �إدراجها الناجح يف �سوق �أبوظبي للأوراق
�سجلت �أدن��وك للحفر من��واً قوياً للأ�شهر
املالية �أوائ��ل �أكتوبر ّ ،2021
الت�سعة الأوىل م��ن ع��ام  2021حيث ارتفعت الإي ��رادات بن�سبة 12%
لت�صل �إىل  1.7مليار دوالر مقارن ًة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
و�أعلنت ال�شركة ع��ن �أرب��اح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك
والإط�ف��اء بلغت  785مليون دوالر لتتجاوز التوقعات ،وبهام�ش مريح
قدره  ،46%و�أرباح �صافية بلغت  460مليون دوالر لهذه الفرتة ،بزيادة
ف�سجلت �أدنوك
 9%على � ٍ
أ�سا�س �سنوي� .أما خالل الربع الثالث من العامّ ،
أ�سا�س �سنوي،
للحفر �إيرادات بلغت  571مليون دوالر ،بزيادة  11%على � ٍ
و�أرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء بقيمة 285
مليون دوالر ،وهو ما ميثل هام�شاً بن�سبة  50%يف الربع الثالث..
من��و ق��وي يف جميع عمليات احل�ف��ر � ..سجلت �أدن ��وك للحفر من��واً قوياً
ومرونة كبرية يف الإي��رادات عرب عملياتها للحفر ،مدفوعاً ب�شكل خا�ص
باحلفر الربي وخدمات حقول النفط.
يف احلفر ال�بري :بلغت الإي ��رادات خ�لال ف�ترة الت�سعة �أ�شهر الأوىل من
العام  847مليون دوالر ،بزيادة قدرها  10%مقارن ًة بالفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،مدفوع ًة �إىل حدٍ كبري باحلفارات اجلديدة وعمليات �إعادة
ت�شغيل احلفارات يف عام  .2021وو�صلت �إي��رادات الربع الثالث من عام
أ�سا�س �سنوي.
� 2021إىل  279مليون دوالر ،بزيادة  9%على � ٍ
ويف احلفر البحري :ارتفعت الإي��رادات خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر الأوىل
م��ن ال�ع��ام لت�صل �إىل  450مليون دوالر م�ق��ارن� ًة ب�ـ  443مليون دوالر
للفرتة ذاتها عام  ،2020مدعوم ًة بزيادة يف الن�شاط الت�شغيلي للحفارات
البحرية .وبلغت �إي ��رادات ال��رب��ع الثالث م��ن ال�ع��ام  157مليون دوالر،
أ�سا�س �سنوي.
بانخفا�ض  2%على � ٍ
ويف اجلزر اال�صطناعية :ارتفعت الإيرادات بن�سبة  11%لت�صل �إىل 166
مليون دوالر خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2021مقارن ًة بالفرتة
نف�سها من العام املا�ضي .وبلغت �إيرادات الربع الثالث من العام  61مليون
أ�سا�س �سنوي.
دوالر ،بزيادة قدرها  45%على � ٍ
خ��دم��ات حقول النفط :حافظت خ��دم��ات حقول النفط على م�سار من ٍو
بن�شاط �أعلى بف�ضل التو�سع امل�ستمر يف القطاع ،حيث ارتفعت
قوي مدفوع
ٍ
الإيرادات لفرتة الت�سعة �أ�شهر الأوىل من عام  2021بن�سبة  50%على
أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل  231مليون دوالر .وبلغت �إيرادات الربع الثالث
� ٍ
أ�سا�س �سنوي.
من العام  74مليون دوالر ،بزيادة قدرها  32%على � ٍ
وبلغت الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء لفرتة
أ�سا�س �سنوي
الت�سعة �أ�شهر  785مليون دوالر ،بزيادة قدرها  11%على � ٍ
ولتتخطى ال�ت��وق�ع��ات ،مم��ا ي��دل على م��رون��ة متوا�صلة يف الأع �م��ال رغم
ا�ستمرار التحديات املرتبطة بجائحة كوفيد 19-ط��وال تلك الفرتة.
وي�ع�ك����س ه��ام����ش الأرب � ��اح ق�ب��ل خ�صم ال �ف��ائ��دة وال���ض��ري�ب��ة واال�ستهالك
والإط�ف��اء ل�شركة �أدن��وك للحفر البالغ  46%التزام ال�شركة وتركيزها
امل�ستمر على تعزيز ال�ك�ف��اءة يف جميع ن��واح��ي �أع�م��ال�ه��ا ،وه��و م��ا يت�ضح
من معدل ا�ستخدام �أ�سطولها الريادي يف القطاع وفق املقايي�س العاملية
وال��ذي بلغ “  “ 2%95.5يف � 30سبتمرب  .2021وحافظت ال�شركة
على م�ستويات عالية يف توليد التدفقات النقدية خالل تلك الفرتة مع
أ�سا�س �سنوي لي�صل
ارتفاع النقد الناجت عن العمليات بن�سبة  15%على � ٍ
�إىل  823مليون دوالر� ،أي ما ميثل ن�سبة  105%من الأرباح قبل خ�صم
الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء.
وزادت اال�ستثمارات الر�أ�سمالية لفرتة الت�سعة �أ�شهر مبقدار �أربعة �أ�ضعاف
أ�سا�س �سنوي ،لت�صل �إىل  454مليون دوالر يف عام  .2021و�ستدعم
على � ٍ
ه��ذه اال�ستثمارات عمليات التو�سع الطموحة التي تقوم بها ال�شركة يف
خدمات حقول النفط وعمليات اال�ستحواذ على احلفارات ،حيث من املتوقع
�أن تبد�أ احلفارات اجلديدة عملها يف عام  .2022وق��ال معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”
وجمموعة �شركاتها ورئي�س جمل�س �إدارة �أدن��وك للحفر  -بهذه املنا�سبة
 “ :ب�إيراداتٍ مرتفعة بن�سبة  12%و�أرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبةواال�ستهالك والإطفاء بلغت  785مليون دوالر ،حققت �أدنوك للحفر �أدا ًء
قوياً ومرونة كبرية تخطت امل�ستهدف يف �أول تقرير للنتائج املالية منذ
�إدراجها الناجح يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية يف �أكتوبر املا�ضي .ي�ؤكد
هذا الأداء على التزامنا بتحقيق �أق�صى قيمة للم�ساهمني ،ويربهن على �أن
ال�شركة ما�ضية يف م�سار من ٍو قوي يعتمد على زيادة �أ�سطولها من احلفارات
املتطورة ،وتو�سعة خدمات حقول النفط ،مما يعزز مكانتها ك�شركة �إقليمية
رائدة يف توفري حلول حفر �شاملة ومتكاملة ،ومينحها املزيد من الفر�ص
للنمو والتو�سع» .و�أ�ضاف معاليه“ :متثل �أدنوك للحفر ركيزة �أ�سا�سية يف
خطط النمو الطموحة ملجموعة �أدن��وك ،وهي تلعب دوراً مهماً يف متكني
�أدنوك من حتقيق �أهدافها الطموحة يف زيادة ال�سعة الإنتاجية من النفط
وحتقيق االكتفاء ال��ذات��ي من الغاز لدولة الإم ��ارات .وت�ستمر �أدن��وك يف
التزامها بدعم منو وجناح �أدنوك للحفر على املدى الطويل مع احتفاظها
بح�صة الأكرثية يف ال�شركة ،ونحن على ثقة ب�أن �أدنوك للحفر �ست�ستمر يف
حتقيق النجاح وتقدمي عوائد جمزية للم�ساهمني».

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية و بور�صة البحرين يوقعان اتفاقية �إ�سرتاتيجية ال�ستك�شاف فر�ص النمو والتعاون بني الطرفني
•• �أبوظبي-الفجر:

وق��ع ��س��وق �أب��وظ �ب��ي ل�ل ��أوراق امل��ال�ي��ة وب��ور� �ص��ة ال�ب�ح��ري��ن �أم ����س �شراكة
�إ�سرتاتيجية لتعزيز �أوج��ه التعاون بني الطرفني و�إح��داث نقلة نوعية
تهدف �إىل تعزيز ال�سيولة يف ال�سوقني ،وت�شجيع �إ�صدار �أدوات ا�ستثمارية
منخف�ضة التكلفة.
وت�ستند اخلطة الإ�سرتاتيجية التي اتفق عليها الطرفان على تطبيق
�إج� ��راءات ج��دي��دة خ�لال الت�سعة �أ��ش�ه��ر ال�ق��ادم��ة ب�ه��دف توثيق �أوا�صر
التعاون بني امل�ستثمرين يف البلدين ال�شقيقني ،ورفع الطلبات ب�سال�سة يف
كال ال�سوقني ،بالتزامن مع تقليل تكاليف املعامالت .كما اتفق الطرفان
على �إتاحة عدد من املنتجات واخلدمات مبا يف ذلك �صناديق اال�ستثمار
املتداولة ونظام توجيه الطلبات الذكية ،بالإ�ضافة �إىل التداول املبا�شر بني
الطرفني.
وم��ن جانبه ،ق��ال معايل حممد علي ال�شرفاء احل�م��ادي ،رئي�س جمل�س

�إدارة �سوق �أبوظبي للأوراق املالية�“ :ستعزز االتفاقية بني �سوق �أبوظبي
ل ل��أوراق املالية وبور�صة البحرين �أوا��ص��ر العالقة بني دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ومملكة البحرين ،و�ست�سهم يف �إب ��راز �إم�ك��ان��ات النمو
الكبرية يف البور�صتني وحتفيز ن�شاط �سوق ر�أ�س املال من خالل تقدمي
منتجات وخ��دم��ات مبتكرة ،مما �سينعك�س �إيجاباً بفوائد ملمو�سة على
اقت�صاد البلدين».
ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال عبدالكرمي �أح�م��د ب��وج�يري ،رئي�س جمل�س �إدارة
ب��ور��ص��ة ال�ب�ح��ري��ن ورئ�ي����س جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة ال�ب�ح��ري��ن للمقا�صة:
“ي�سعدنا يف بور�صة البحرين �أن نوثق تعاوننا مع �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية ،حيث تتنوع ال�شركات املُ��درج��ة يف بور�صة البحرين بني خمتلف
القطاعات موفر ًة فر�ص منو فريدة للم�ستثمرين .و�ست�ساهم �شراكتنا مع
�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية يف ا�ستقطاب م�ستثمرين جدد و�إدراج �شركات جديدة ،كما �سيدعم
التعاون بني بور�صة البحرين و�شركة البحرين للمقا�صة مع �سوق �أبوظبي

للأوراق املالية منو �أ�سواق ر�أ�س املال يف املنطقة ،و�سيعزز تنويع اقت�صادات
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الوقت ذاته».
و �صرح �سعيد حمد الظاهري ،الرئي�س التنفيذي ل�سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال�ي��ة« :رك ��زت النقا�شات ب�ين ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ل�ل��أوراق املالية وبور�صة
البحرين على زي��ادة التكامل بني ال�سوقني ،وامل�ضي قدماً يف املبادرات
امل�شرتكة مثل الإدراج املزدوج و�صناديق اال�ستثمار املتداولة والتداول عرب
الأ�سواق ،والتي بدورها �ستعزز ال�سيولة يف كال ال�سوقني.
وت�أتي التكنولوجيا واالبتكار يف �صميم �إ�سرتاتيجية النمو يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املاليـــــة ،حيث نتطلع �إىل تعميق �شـــــــراكتنا مع البور�صات الإقليمية
والعاملية الرائدة الأخرى لتحقيق نتائج مفيدة جلميع الأطراف».
و قال ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم �آل خليفة ،الرئي�س التنفيذي لبور�صة
البحرين ،ونائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة البحرين
للمقا�صة « :يتما�شى هذا التعاون اال�سرتاتيجي مع نهج االبتكار الذي
نتّبعه لتو�سيع فر�ص اال�ستثمار عرب الأ��س��واق ،كما يهدف ه��ذا التعاون

�إىل تطوير �سل�سلة من املزاياللم�ستثمرين ،وت�سهيل الو�صول �إىل الفر�ص
اال�ستثمارية بكفاءة عالية يف كال ال�سوقني ،مع تقليل تكاليف املعامالت
وتعزيز ال�سيولة.
وي�أتي االبتكار يف �صميم هذه ال�شراكة ،ومبا يتما�شى مع جهودنا الرامية
لتطوير منظومة �أ�سواق املال يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،لذا ف�إننا نهدف
بنا ًء على ه��ذا املنطلق �إىل �إدراج �صناديق اال�ستثمار امل�ت��داول��ة ،ومتكني
خ��دم��ات الت�سوية والإي ��داع امل��رك��زي ( )CSDيف ك�لا ال�سوقني ،و�أمتتة
�أنظمة توجيه الطلبات الذكية ،حيث �ستمكننا ه��ذه ال�شراكة من و�ضع
عالمة فارقة يف م�سار التعاون الإقليمي امل�ستقبلي وت�سخري القدرات مبا
يعود بالفائدة على جميع الأطراف».
و�ضمن �إ�سرتاتيجية النمو التي �أعلن عنها �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
ب��داي��ة ال�ع��ام احل��ايل ،يعمل ال�سوق على �إق��ام��ة �شراكات م��ع �أ��س��واق املال
العاملية ،وتقدمي جمموعة �أو�سع من املنتجات واخلدمات ،واال�ستثمار يف
البنية التحتية احلديثة.
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العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/629عقاري جزئي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر
 2642/2021/11مدين جزئي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /بينتي علي �شيكي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل مروان احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/9يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره
( )333.251دره��م ثالثمائة ثالثة وث�لاث��ون ال��ف ومائتني واح��د وخم�سون دره��م  ,والفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2020/8/5وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم
وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
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 دبي

اعالن بالن�شر
 7316/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تربيل �ستار لالعمال الفنية  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد حممود ابراهيم علي عيد
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )17677درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ومبلغ ( )374درهم ر�سم
تنفيذ احلكم ومبلغ ( )553درهم ر�سوم ل�صالح املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :سوريا براكا�ش  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �ضم ملف النزاع رقم  3221/2021نزاع مدين املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )33.484.62درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -نود اعالمكم
انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب
برنامج االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر على
هاتف رقم - 00971502350991:املوافق 2021/11/16 :يوم االربعاء وذلك من ال�ساعة � 9:00ص
ولغاية  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي
جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية  ,الئحة الدعوى  +حافظة
م�ستندات (ميكنكم االطالع عليها من خالل النظام االلكرتوين ملحاكم دبي لال�شرتاك يرجى
التوا�صل على مركز االت�صال .043347777
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
 8041/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد عبد النبي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/عبد اهلل تركي عبد الرحمن عبداهلل البلو�شي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )127660.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر
 1572/2021/361ا�ستئناف �أمر �أداء

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر
 305/2021/2786ا�ستئناف جتاري

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/568عقاري جزئي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/630عقاري جزئي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سبيكون � ��ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
امل�ست�أنف � /سينتور لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م  -نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد
الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم
 ,وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/12/6ال�ساعة � 10.00صباحا
مبكتب ادارة الدعوى وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سان�شيت ارورا  -جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف  /فري�ست كال�س ليموزين ذ.م.م وميثله  /ع�ب��داهلل مروان
عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  , 2020/396وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/11/15
ال�ساعة � 09.00صباحا مبكتب ادارة الدعوى وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :ال ��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت� ��ؤدي للمدعية قيمة ال�ف��وات�ير م��و��ض��وع امل�ط��ال�ب��ة مبقدار
( )25.601.78درهم خم�سة وع�شرون الفا و�ستمائة وواحد درهم وثمانية و�سبعون فل�سا  ,الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة �أبوظبي املطار  -ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت الرئي�سي -
بجانب مارك�س �سبن�سر  -وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنه  -1 :امال بنت الطاهر جفال � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/20:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بالزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )25.601.78درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمتها الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1883/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار
( )63.197.26دره��م ث�لاث��ه و�ستون ال��ف وم��ائ��ة و�سبع وت�سعون دره�م��ا و�سته وع���ش��رون فل�سا  ,والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة جمموعة االم ��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات���ص��االت) ���ش.م.ع  -ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -امارة
�أبوظبي املطار � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت الرئي�سي -بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه  -1 :مورجنال لال�ست�شارات االدارية � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ 2021/9/13:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بالزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )43.009.76درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمتها املنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة رف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
بحالتها  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1073/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :اندرية بيلوف � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1073/2021:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/16ال�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
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032217
تنازل /بيع
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أنه كل من .1 :ال�سيد :حممد غوث مياه حممد عبداملنان  -اجلن�سية :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :حممد �شفیق اال�سالم
حممد عبدال�صمد اجلن�سية :بنغالدي�ش .2 ،ال�سيد :حممد توهیل احمد حممد دهان مياه  -اجلن�سية:
بنغالدي�ش ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :حممد �شفیق
اال�سالم حممد عبدال�صمد اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (النوف خلدمات تنظيف املباين)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )771077ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر النذار عديل
()9024/2021
املنذرة � :شركة لوي�س درايفو�س كومباين ماتيلز �سوي�س ا�س ايه
املنذر اليها � :شركة بان جلوبال التجارية �ش.ذ.م.م.
تنذر املنذرة� /شركة لوي�س درايفو�س كومباين ماتيلز �سوي�س ا�س ايه  /املنذر اليها � /شركة
بان جلوبال التجارية �ش.ذ.م.م .ب�سداد مبلغ وقدره وقدره  9,148,752,58دوالر �أمريكي
(ت�سعة م�لاي�ين وم��ائ��ة وث�م��اين و�أرب �ع��ون �أل�ف��ا و�سبعمائة واث�ن��ان وخم�سون دوالر �أمريكي
وثمانية وخم�سون �سنتا)  ،مقابل توريد ب�ضائع يف عام  2015على �أن يكون الوفاء باملبلغ
خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم املنذراليه هذا االنذار .ويف حال �أخفقت املنذر اليها يف
دفع املبلغ امل�ستحق املذكور �أعاله � ،ست�ضطر املنذرة ايل مبا�شرة االجراءات القانونية الالزمة
�ضد املنذر اليها  ،على �سبيل املثال ال احل�صر  ،املطالبة بالتعوي�ضات والنفقات والتكاليف
والفوائد و�أتعاب املحاماة وذلك دون توجيه �أي اخطار �أخر ايل املنذر اليها.
الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم  1825/2021/305ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :قبول اال�ستئناف �شكال لرفعه يف امليعاد املقرر قانونا تعديل احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به
والق�ضاء للم�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء للم�ست�أنف باالتي:الزام امل�ست�أنف �ضده بان ي��ؤدي للبنك امل�ست�أنف
مبلغ وقدره ( )156.446.93درهم مائة و�سته وخم�سون الف وربعمائة و�ستة واربعون درهم وثالثه وت�سعون فل�س
 ,والفائدة الت�أخريية بواقع � %13.30سنويا وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين
جتاري وي�ستحق عنه فوائد ت�أخريية الزام امل�ستانف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
امل�ست�أنف:بنك االحتاد الوطني �سابقا/بنك �أبوظبي التجاري/حاليا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اال�صايل  -مبنى كري�ستال  -الطابق االول
 مكتب رقم 104املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ابراهيم زين �سليم � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/24:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بنك االحتاد الوطني �سابقا/بنك �أبوظبي التجاري/حاليا بي�صرح طبقا لالجراءات ,
حكما مبثابة احل�ضوري قابال للطعن خالل �ستني 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

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1569/2021/322:ا�ستئناف عقاري

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2123/2021/11:مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /اليف ناميك  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/9/7يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( )743.653درهم �سبعمائة ثالثة واربعون الف و�ستمائة ثالثة وخم�سون درهم ,
والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3017/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/1843جت��اري جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )154563درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سعاد عادل خ�شوف
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -سبورت �سيتي  -بناية فينهتان  -الدور ال�ساد�س ع�شر � -شقة
رقم  - 1614مكاين2054470358:
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد عبداهلل علي �سيود ال�شحي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة
ار�ض يف منطقة الرقايب  - 1رقم ال�سند , 104250607:وف��اءا للمبلغ املرت�صد وقدره
( )123000درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032072
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� :صالح حممد احمد على احلمادي  -اجلن�سية :الإمارات العربية
املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%1من كامل ح�صته البالغة ( )%51وذلك �إىل ال�سيد:
على عبداحل�سن كلوت  -اجلن�سية :لبنان ،ويرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته
البالغة ( )%51وذلك �إىل ال�سيد :ح�سان عبداحل�سن كلوت  -اجلن�سية :لبنان ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ور�شة اريزونا لت�صليح ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )216338ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال
مهنية) �إىل (وكيل خدمات) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1779/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار
( )66.491.50درهم �ستة و�ستون الفا واربعمائة وواحد وت�سعون درهما وخم�سون فل�سا  -الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة �أبوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س �سبن�سر
وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنه  -1 :عثمان �سعيد حممد �سعيد احمد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/29:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شركة جمموعة االم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) ���ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )66.491.64درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /حممد ايوب عبداملجيد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل مروان احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/8يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مببلغ وقدره
( )454.178دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وثالثمائة دره��م مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 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

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1891/2021/300:ا�ستئناف مدين
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 411/2019:مدين كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:فالح ح�سن مو�سى
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -املركز التجاري االوىل � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية لطيفة  -الطابق
 - 36مكتب رقم  - 3601هاتف  - 043521131رقم مكاين2684890630:
وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبدالعزيز حممد بدري � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 411/2019:مدين كلي .وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/18ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1105/2021/361:ا�ستئناف �أمر �أداء

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء رقم  2021-4650بقبول اال�ستئناف �شكال ال�ستيفائه
�سائر او�ضاعه ال�شكلية املقررة قانونا لقبوله وال��زام امل�ست�أنف �ضده الثاين (�سافوفان ابوتي ماداتادي فازهاييل)
وامل�ست�أنف �ضده االول بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للم�ست�أنف مبلغ ( )1.053.712.53درهم فقط وقدره مليون
وثالثة وخم�سني الف و�سبعة مئة واثني ع�شر درهما وثالثة وخم�سني فل�سا الغري  ,وذلك قيمة الدين املرت�صد
بذمتهما (قيمة الفواتري املوقعه من امل�ستانف �ضدهما) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام والزام امل�ستانف �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
امل�ست�أنف:مزارع العني لالنتاج احليواين �ش.م.ع عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -مدينة العني �شارع دبي العني
منطقة التويليعه املطلوب �إعالنهما � -1 :سافوفان ابوتي ماداتادي فازهاييل
� -2سبوت مدل ي�ست للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر الأداء املقيد
من قبلكم يف الق�ضية الأ�سا�س�/أمر �أداء رقم 4650:ل�سنة  .2021وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021/12/5
ال�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

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032188
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /ع�صيم �شاندر �شيل انيل �شاندر �شيل ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /راجن بورمان
مكهن بورمان ,اجلن�سية :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (�صالون ورقة الريحان للرجال) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )765414ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032020
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :بريون اوبومنايكي ايجوىل  -اجلن�سية  :نيجرييا  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :فافور اوعينيول اوفوفا�سا
– اجلن�سية  :نيجرييا يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون بريون ايجوىل للرجال) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )784215ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى :تغيري اال�سم التجاري من (�صالون بريون ايجوىل للرجال) اىل (�صالون البيت
الذهبي للرجال)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032300
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032285
تنازل /بيع

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032074
تنازل /بيع

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد :توما�س كاروكائيل جوزيف  -هندي اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(معمل الفاخر للفخار) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )218098حيث ان ال�سيد :توما�س كاروكائيل جوزيف  -هندي اجلن�سية اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((معمل الفاخر للفخار))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :جو�سیف كاروكايل توما�س  -هندي اجلن�سية  ،تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد :حممد خري الب�شر حممد على  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد فردو�س
ح�سنی بن حممد �سيد الرحمن  -بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (االمانه لتجارة قطع غيار
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )615246ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل
خدمات)،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /رحيم نادوفيالكانديل ,اجلن�سية  :الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حممد ن�شار تارفی كودوغوت,
اجلن�سية  :الهند بالرخ�صة امل�سماه (الفلفل االخ�ضر لتجارة املواد الغذائية) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )754076ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

31
اعالن بالن�شر حل�ضور اجتماع
اخلربة امل�صرفية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0006639عمايل جزئي

�إىل املدعي عليه  :اجلر�س االزرق الدولية للخدمات الهند�سية البحرية
نعلمكم بان املدعي�/شريف الدين ابو احل�سني رقية بنجالدي�ش/اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم حكمت املحكمة بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )9683درهم ت�سعة االف و�ستمائة وثالثة
وثمانون درهم  -وت�سليمه جواز �سفره والزمتها املنا�سب من امل�صروفات
واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
حرر بتاريخ 2021/11/8م
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

يف الدعوى رقم 2021/3315:جتاري جزئي

يف احدى ال�صحف املحلية املعتمدة مبحاكم دبي ح�سب ن�ص االعالن التايل
املدعي:بنك �أبوظبي التجاري (بنك االحتاد الوطني �سابقا)
املدعي عليه:حممد حممد علي احمد حممد
يعلن اخلبري/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي االبتدائية
يف الدعوى رقم  2021/3315جتاري جزئي واملقامة من املدعي/بنك �أبوظبي التجاري
(بنك االحت��اد الوطني �سابقا) ف ��إن املدعي عليه ال�سيد/حممد حممد علي احمد حممد
مدعوا حل�ضور اجتماع اخلربة امل�صرفية او بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم االربعاء
املوافق 2021/11/17:يف متام ال�ساعة  10:30العا�شرة والن�صف �صباحا عرب تطبيق
 ZOOMلالت�صال املرئي عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد
اعاله واح�ضار جميع االوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اداء مهمتنا
 للتوا�صل.042954833:الدكتور/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007909مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :باب البيت ملقاوالت البناء ذ.م.م وميثلها ال�سيد/حممد فهد عبدالر�شيد
جمهول حمل االقامة  -ال�شارقة  -الريموك � -شارع ال�شيخ زايد � -شقة رقم  - 6طابق رقم  - 1ملك احمد
حممد �صالح عبداهلل احلمادي
نعلمكم ان املدعي /خالد حممد احمد عبداهلل الأن�صاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب فيها
باالتي  -1حتديد �أقرب جل�سة لنظر الدعوى واعالن املدعي عليه بها  -2بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ
وقدره ( )40000اربعون الف درهم  -3الزام املدعي عليه بدفع مبلغ التعوي�ض املادي بدل عطل و�ضرر اىل
املدعي مبلغ يقدره القا�ضي  -4الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/11امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/4م

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008164مدين (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إىل املدعي عليه � :شركة حممد ابوعا�صي لتجارة اال�صباغ ذ.م.م
جمهول حمل االقامة  -ال�شارقة �صناعية � - 2شارع مليحة حمل رقم  - 2ملك ابراهيم يو�سف
الرحمان و�شركا�ؤه  -الهاتف0504545421:
نعلمكم ان املدعية ديزرت �ستار لتجارة عدد وادوات البناء قد اقامت الدعوى املذكورة اعاله وتطالب
فيها باالتي:الزام املدعي عليها بدفع مبلغ ( )5539درهم  -الزام املدعي عليها دفع الر�سوم وامل�صاريف
 �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  )5( 229من قانون االجراءات املدنية.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
 وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد علىع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املا�سة ل�صناعة الأملنيوم ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0003924جتاري

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى �أم القيوين االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  UAQCFICILABMIN2021 /0000450عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه :املا�سة ل�صناعة الأملنيوم ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:بعلبكي غروب �أ�س �أيه (�أوف �شور) ليميتد
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 . 167531
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :ا�سناد للخدمات الفنية ومالكها/حممود عبداملنعم حممد عليوه
�شريف
جمهول حمل االقامة/ام القيوين ال�صناعة اجلديدة يف منطقة ام الثعوب خلف
م�صنع اجلابري مك�س لال�سمنت رقم املكتب  - S25رقم الهاتف.0501081890:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/16امام مكتب �إدارة الدعوى ام القيوين
االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/7م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8270/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1052ا�ستئناف جتاري  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )535640درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بارتبيان مارميوتو مارميوتو
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية اميجيت � -شقة
� mشقة رقم  - 4حمطة مرتو اخلليج التجاري
املطلوب �إعالنه -1 :حم�سن مناف مالك عبداملناف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )535640درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3111/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3802جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )785966.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صرف دبي �ش.م.ع  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افنيو � -شقة ال�سابع
 - 703وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ف�ؤاد عبا�س متيز � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة يف1102+1114:
 oakwood residencyوحدة  45- 207 al thamamووحدة رقم  6-306ووحدة رقم
 - sapphire 59 -404وحدة residence 441/A-1008 - imperial residence1
وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008949مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008010مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :ايريك مبيا
جمهول حمل االقامة/ال�شارقة  -منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف.0553670384:
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية/اجرة ال�شارقة ذ.م.م � -ضد املدعي/ايريك مبيا  ,كامريوين اجلن�سية  ,تطالب فيها
بالتايل -1:الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )18782.76ثمانية ع�شر الفا و�سبعمائة واثنان وثمانون
درهم و  60فل�س  -2الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
تاريخ ال�سداد التام  -3الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/25امام مكتب �إدارة الدعوىحمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/9م

�إىل املدعي عليه  :جواد �أمني �أمني اهلل
جمهول حمل االقامة/ال�شارقة  -منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة.
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )6008.42ستة االف وثمانية درهم و  42فل�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  2021/11/16امام مكتب �إدارة الدعوىحمكمة 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 2021/11/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الدعاء لتجارة االلكرتونيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001236جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه :الدعاء لتجارة االلكرتونيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ام تي بي لتجارة االلكرتونيات �ش.ذ.م.م (حاليا) �شركة كندورتيك لتجارة
االلكرتونيات ذ.م.م (�سابقا)
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 . 6448
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

Thursday

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممود وليد جرب عو�ض
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001777جتاري جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003941جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه :حممود وليد جرب عو�ض
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:االندل�س لتاجري ال�سيارات احلافالت
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 . 12242.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما
من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :فايرمونت للمقاوالت ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة  :امارة عجمان  -اجلرف  - 2فندق وي�ست ود � -ص.ب- 4214:
هاتف - 061654729 - 067467264 - 067413339:فاك�س  - 067463991مكاين4744510296:
 الربيد االلكرتوينdhanuprasad@westwoodhotel.net - saidalavi@holidaygroup.ae:انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/25امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
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 2021/11/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/69عقاري جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7451/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/105امر على عري�ضة حتكيم ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )1926033.4درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ميديا بروف انرتنا�شيونال (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
عنوانه:االمارات  -امارة دبي جبل علي جممع دبي لال�ستثمار م�ستودع رقم  1ملك م�صنع ميغا
لل�سجاد �ش.ذ.م.م
املطلوب �إعالنه  -1 :اك�شن امباكت ايفنت�س ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1926033.40درهم 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.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1 /حممد احمد جا�سم حممد ال�شرهان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/3/30يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
ومقداره ( )367.058درهم  ,والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ2020/1/31:
وحتى ال�سداد التام كما الزمته امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض
ماعدا ذلك من .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032246
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :عبدال�سالم ر�شاد حممد احمد  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :منى عبدال�سالم عبداخلالق  -اجلن�سية  :اماراتية.
باال�سم التجاري (لقمه حاره للوجبات ال�سريعه) ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات اخلفيفة -
كافترييا) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم
 778992ال�صادرة بتاريخ  2020/11/30يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .وعليه
�سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

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

العنوان  :مكتب رقم  303-304ملك خالد عبد الرحيم احمد العطار  -ام الهرير -
الهاتف - 043708100:الفاك�س043708005:

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية ا�سماك الهند�سية �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حم��اك��م دب��ي بتاريخ  2021/10/27وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دبي
بتاريخ  2021/10/27وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032244
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :را�شد حممد را�شد عبداهلل النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :مطر غريب �سعيد �سليمان الكعبي  -اجلن�سية  :االمارات.
اىل الطرف الثالث:هيثم عبداهلل �سعيد ماجد النقبي  -اجلن�سية  :االمارات.
باال�سم التجاري (اوتو الند خلدمات ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تبديل زيوت املركبات  ,ا�صالح
كهرباء ال�سيارات  ,تنظيف وتلميع ال�سيارات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان
 ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  728329ال�صادرة بتاريخ  2014/9/2يف دائرة التنميةالإقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13389بتاريخ 2021/11/11

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

ا�سم ال�شركة  :ا�سماك الهند�سية �ش.ذ.م.م
العنوان  :مكتب  4-3ملك ال�شيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري  -بور�سعيد  -ا�ستدامة
 .Bال�شكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 552121 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  65417 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2021/10/27واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/27
وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي امل�ع�ين �ساجي جورج
يوهانان لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  303-304ملك خالد عبد الرحيم
احمد العطار  -ام الهرير  -الهاتف - 043708100:الفاك�س,043708005:م�صطحباً معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1385/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )320447درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:أي �آر لال�ستثمارات القاب�ضة املحدودة
ع �ن��وان��ه:االم��ارات  -ام� ��ارة دب ��ي  -ج�ب��ل ع�ل��ي  -ب��ردب��ي  -امل�ن�ط�ق��ة احل ��ره  -م�ك�ت��ب رق ��م  - 201هاتف
رقم - 0527678899 - 0589199999:وميثله:عبيد ا�سحاق ا�سماعيل املازمي
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد دحام حماد ح�سني العلواين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()320447
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2021/11/14ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8327/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 5201/2021ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )637.687.75درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�شركة الهند�سية لالن�شاء والتعمري �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -زعبيل � -شارع العهود  -برج وي�ستربي -
الطابق 22
املطلوب �إعالنه -1 :جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�ضة م�ساهمة خا�صة � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )637687.75درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم
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وزارة العدل
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العدد  13389بتاريخ 2021/11/11
اعالن بالن�شر
 2713/2021/11مدين جزئي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/دريك �آند �سكل انرتنا�شيونال ذ.م.م �أبوظبي  -2دريك �أند �سكل
اجنينريجن �ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة م�صر التجارية �ش.ذ.م.م
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1495771.41دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل االعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه -1:ابراهيم ابراهيم علي ابراهيم  -جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي:احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�شي
وميثله:بدر حممد علي القرق
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )382.362درهم
ثالثمائة واثنني وثمانون ال��ف وثالثمائة واثنني و�ستون دره��م  -قيمة املبالغ التي اختل�سها
وبددها املدعي عليه من املدعي عن طريق خيانة االمانة باال�ضافة للتعوي�ض مبلغ ()100000
دره��م والفائدة القانونية مع الزامه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل االتعاب  -وح��ددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2021/11/17ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب ادارة الدعوى 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.

اعالن بالن�شر
 7672/2021/207تنفيذ جتاري
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رئي�س الق�سم

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008000مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :وقار علي ظفر علي
جمهول حمل االقامة/العنوان:ال�شارقة  -منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن
�سائقي اجرة ال�شارقة  -رقم الهاتف.0562314641:
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية امام مكتب ادارة الدعوى
رفعت املدعية/اجرة ال�شارقة ذ.م.م � -ضد املدعي/وقار علي ظفر علي  ,باك�ستاين اجلن�سية  ,تطالب فيها
بالتايل:اوال:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه  -ثانيا :الزام املدعي عليه ب�سداد
مبلغ وقدره ( )29859.67ت�سعة وع�شرون الفا وثمامنائة وت�سعة وخم�سون درهم و  67فل�س والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام  -ثالثا:الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/25امام مكتب �إدارة الدعوىحمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/9م
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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حماكم دبياالبتدائية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 تنفيذ جتاري7250/2021/207 يف التنفيذ رقم
184 دائرة التنفيذ الثانية رقم:املنظورة يف
 ب�سداد املبلغ املنفذ به,  جتاري جزئي2020/549  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم: مو�ضوع التنفيذ
.) درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف1047257.01( وقدره
 ليمتد.  �شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) كو: طالب التنفيذ
 االمارات, خارج الدولة وتعلن على مكتب وكيلها القانوين احمد رم�ضان وحليمة املرزوقي حمامون:عنوانه
2466586507: مكاين3006  مكتب30  برج املنارة طابق-  �شارع ال�شيخ زايد-  بردبي-  امارة دبي منفذ �ضده:  �صفته-  اميانويل �شينيدو ادوكو-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره: مو�ضوع الإعالن
 وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية, ) درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة1047257.01(
.) يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن15( بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
اعالن بالن�شر
 عقاري جزئي1355/2021/18:يف الدعوى رقم
198 الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم:املنظورة يف
) درهم مليونان ومائة وواحد وت�سعون2.191.608.15(  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره: مو�ضوع الدعوى
 من املطالبة%12  والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة, الف و�ستمائة وثمانية درهم وخم�سة ع�شر فل�س
. وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعي بكافة طلباته يف الالئحة
بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي:املدعي
-  اعمار ا�سكوير-  منطقة برج خليفة-  دوان تاون-  �شارع ال�شيخ زايد-  دبي-  بردبي-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
2466586507: مكاين-  االمارات العربية املتحدة-  دبي66:ب. �ص- برج �أت�ش ا�س بي �سي
 مدعي عليه:  �صفته-  علي اكرب عبا�س فراهاين-1 : املطلوب �إعالنه
)2.191.608.15(  قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره: مو�ضوع الإعالن
 والر�سوم وامل�صاريف واتعاب, درهم مليونان ومائة وواحد وت�سعون الف و�ستمائة وثمانية درهم وخم�سة ع�شر فل�س
 وحددت لها جل�سة-  من املطالبة وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعي بكافة طلباته يف الالئحة%12 املحاماة والفائدة
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من10.00  ال�ساعة2021/11/22 يوم االثنني املوافق
.ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حمكمة دبي االبتدائية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
اعالن بالن�شر
 مدين جزئي2521/2021/11:يف الدعوى رقم
413 دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم:املنظورة يف
) درهم والر�سوم وامل�صاريف22880.75(  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره: مو�ضوع الدعوى
 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام �ضم ملف النزاع امل��دين رقم%12 واتعاب املحاماة والفائدة
. 1080/2020
ع.م.�شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش:املدعي
602  �شقة-  مبنى امل�سعود-  �شارع املكتوم-  دبي-  ديره-  رقة البطني-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
عبداهلل حاجي غالم علي:وميثله
 مدعي عليه:  �صفته-  جافد اقبال حممد حنيف-1 : املطلوب �إعالنه
 قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره: مو�ضوع الإع�لان
 من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد%12 ) درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة22880.75(
2021/11/16  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق- 1080/2020 التام �ضم ملف النزاع املدين رقم
 �ص يف مكتب ادارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك09.00 ال�ساعة
.بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد

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

م.م.ذ. تريو تيكنو للخدمات �ش: ا�سم ال�شركة
 ال�شكل. ن��اي��ف-  دي ��ره-  م�ل��ك ح �م��ده ع �ب��داهلل حم�م��دS7  حم��ل رق��م: ال �ع �ن��وان
 رق��م القيد بال�سجل557796 :ذات م�سئولية حم ��دودة رق��م ال��رخ���ص��ة:ال �ق��ان��ون
 مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد1029995 : التجاري
 وذلك،مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه
 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم2021/9/27 مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي2021/9/27 دبي بتاريخ
3401  مكتب رقم: املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان
 امل��رك��ز التجاري-  ب��ردب��ي-  م�ل��ك �سعيد �سهيل �سعيد- A - 3401 - 8B م�صطحباً معه كافة امل�ستندات,043215356: الفاك�س- 043215355: الهاتف- االول
) يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن45( والأوراق الثبوتية وذلك خالل

دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
اعالن بالن�شر
 جتاري جزئي3772/2021/16:يف الدعوى رقم
12 الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم:املنظورة يف
)1.955.806.28(  املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره: مو�ضوع الدعوى
درهم وهي عبارة عن قيمة اال�سهم امل�سدد منه للمدعي عليهم مقابل نقل ملكية ا�سهم يف املدعي عليها االوىل ال�سمه والتي
مل يتم نقل ملكيتها للمدعي باال�ضافة اىل قيمة القر�ض التي اقرت�ضه املدعي عليهم من املدعي وامتنعوا عن رد قيمته
 �سنويا مع الزامهم مبا ي�ستجد من فوائد اتفاقية حتى متام%8 يف املوعد املحدد والفوائد االتفاقية املرتتبه عليه مبقدار
 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد باال�ضافة اىل الر�سوم%12 ال�سداد والزام املدعي عليه بالفائدة القانونية مبقدار
. وامل�صاريف واتعاب املحاماة
جايانتا كومار �شاكرابارتى:املدعي
 �شقة- 25  الطابق رقم-  منبى برج ال�سالم-  �شارع ال�شيخ زايد-  دبي-  املركز التجاري االوىل-  امارة دبي- االمارات:عنوانه
 ملك �أ�س �أر جي القاب�ضة املحدودة- 2506 مكتب رقم
 مدعي عليهما:  �صفتهما-  حممد ح�سن مظفر حممد �أف�ضل مظفر-2  مي�سون القاب�ضة املحدودة-1 : املطلوب �إعالنهما
 قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي: مو�ضوع الإعالن
) درهم وهي عبارة عن قيمة اال�سهم امل�سدد منه للمدعي عليهم مقابل نقل ملكية ا�سهم يف1.955.806.28( مبلغ وقدره
املدعي عليها االوىل ال�سمه والتي مل يتم نقل ملكيتها للمدعي باال�ضافة اىل قيمة القر�ض التي اقرت�ضه املدعي عليهم من
 �سنويا مع الزامهم مبا ي�ستجد%8 املدعي وامتنعوا عن رد قيمته يف املوعد املحدد والفوائد االتفاقية املرتتبه عليه مبقدار
 من تاريخ املطالبة وحتى متام%12 من فوائد اتفاقية حتى متام ال�سداد وال��زام املدعي عليه بالفائدة القانونية مبقدار
 ال�ساعة2021/11/16  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق- ال�سداد باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات08.30
.او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد

 بتعني م�صفي-�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون/ا�سم امل�صفي

 ملك �سعيد �سهيل �سعيد- A - 3401 - 8B - 3401  مكتب رقم: العنوان
,043215356: الفاك�س- 043215355: ال�ه��ات��ف-  املركز التجاري االول-  بردبي-

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
م وذل��ك مبوجب.م.ذ.املذكور �أع�لاه لت�صفية تريو تيكنو للخدمات ���ش
 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال�ع��دل حماكم2021/9/27 ق��رار حم��اك��م دب��ي ب�ت��اري��خ
 وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل2021/9/27 دبي بتاريخ
ً م�صطحبا، امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله
) يوماً من تاريخ45( معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389

Real Estate Summary 629/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Binti Ali Sheikhey
Unknown place of residence
The prevailing party / Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 09-09-2021 in the
above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar),
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 333,251) Three
Hundred and Thirty Three Thousand Two Hundred and Fifty One Dirhams
and the interest of 9% per annum from the claim date of 05-08-2020 until the
full payment, ordered her to pay the charges, the expenses and One Thousand
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. 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.

Court of Appeal
Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1569- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1073/2021 Real
Estate Summary, the charges, the expenses and the fees
Appellant. Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point
Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@
omalc.ae, Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Andrei Belov
Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No.1073/2021
Real Estate Summary
The hearing of Tuesday 16-11-2021 at 10:00 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or
your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be
trailed in absentia.
Prepared by Hamad Abdurrahman Kulat

Court Announcement
by Publication

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389

Submitted by the notifier: Al Mutawa Equipment Rental LLC
The attoreny: Advocate Abdullah Youssef Al Nasser
Subject Notification No. 231439/1/2021
Against notified: Sia vash Mohammad Khademi
In our capacity as we are the legal representative and on its behalf, we convey to you the
following: the notifier company is a limited liability company licensed in the Emirate of Dubai
under license number 580659 and works in the field of trade in construction and building
machinery and equipment as a result of the commercial relationship between the two parties
according to the checks, the notifies did not commit to pay the amount of (600,000) dirhams.
And since the above statement has become due to be paid from the date of the check. And since
the notified has not committed to paying the fixed debt owed by him under checks No. 9 + 10 + 11
drawn on the National Bank of Fujairah referred to the notifier, despite repeated claims without
any response the notifier was obliged to instruct the notification to pay this amount due within
five days from the date of receiving this notification, otherwise we will have to take all legal
procedures against you to preserve the rights of our client (the notifier) and oblige you to pay
this debt to the notifier, pursuant to the text of Article (144 of the Federal Civil Procedure Code)
Therefore, We notify you to pay an amount of 600,000 within five days from the date of
publication otherwise we will have to take all legal procedures against you to preserve the
rights of our client. By issuing a payment order and reimbursing the entire debt owed by you
under the aforementioned checks, and charging you the fees, expenses, and attorney's fees,
while preserving all other notifier rights.
Notary Public

Submitted by the notifier: Al Mutawa Equipment Rental LLC
The attoreny: Advocate Abdullah Youssef Al Nasser
Subject Notification No. 231463/1/2021
Against notified: Taif AlMadina Contracting LLC
In our capacity as we are the legal representative and on its behalf, we convey to you the
following: the notifier company is a limited liability company licensed in the Emirate of Dubai
under license number 580659 and works in the field of trade in construction and building
machinery and equipment As a result of the commercial relationship between the two parties
under invoices and checks, the notified did not commit to pay the amount owed by them,
amount of 138,425 dirhams, and since the aforementioned amount became obligatory for
payment from the date of the bills' due date, and the notified was not obligated to pay the fixed
debt owed by it under the invoices and checks. Referred to the notifier, despite repeated claims
without any legal justification.
the notifier was obliged to instruct the notification to pay this amount due within five days
from the date of receiving this notification, otherwise we will have to take all legal procedures
against you to preserve the rights of our client (the notifier) and oblige you to pay this debt to the
notifier, pursuant to the text of Article (144 of the Federal Civil Procedure Code)
Therefore, We notify you to pay the amount of 138,425 within five days from the date of
publication otherwise we will have to take all legal procedures against you to preserve the
rights of our client
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice

حمكمة دبي االبتدائية
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
اعالن حكم بالن�شر
 جتاري جزئي2822/2021/16:يف الدعوى رقم
12 الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم:املنظورة يف
, ) درهم اربعة وع�شرون الف درهم24.000(  املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره: مو�ضوع الدعوى
 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ%9 والفائدة القانونية بواقع
.املعجل بال كفالة
م.م.ذ.العربية للم�صاعد واالنظمة املتحركة �ش:املدعي
 �شارع مراك�ش �أم رم��ول مبنى جمموعة جمعة املاجد بالقرب من حمطة-  ام��ارة دب��ي- االمارات:عنوانه
3565792571: مكاين- طريان االمارات
 مدعي عليه:  �صفته- م.م.ذ. مقاوالت بناء الهند�سة املتقدمة �ش-1 : املطلوب �إعالنه
 يف الدعوى املذكورة2021/10/27: نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ: مو�ضوع الإعالن
م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ.م.ذ. العربية للم�صاعد واالنظمة املتحركة �ش/اعاله ل�صالح
 من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صروفات والف درهم%5 ) درهم وفوائده بواقع24000(
 حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل, مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
.بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�سم

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
�إعالن ب�صحيفة طلبات معدلة بالن�شر
 جتاري كلي2021/114 رقم الدعوى

االمارات العربية املتحدة/ اجلن�سية- خالد علي �سعيد بن �ضاعن املهريي/بناء على طلب مدعي
العو�ضي ملقاوالت البناء اجلن�سية/مدعى عليه/اىل
 بطالن عمل اخلبري يف تقريره التكميلي لعدم دع��وة اطراف- حيث قدمت �صحيفة طلبات معدلة اوال
الدعوى لالجتماع وفق �صحيح القانون
 اعادة امل�أمورية للخبري ال�سابق ندبة او ندب خبري �آخر- ثانيا
 احتياطيا ا�ستدعاء اخلبري للمناق�شة يف ما انتهى اليه يف تقريره من نتيجة واال�س�س التي بنى عليها- ثالثا
تقديراته للأعمال املنجزة
 الف درهم والتعوي�ض عن اال�ضرار التي حلقت املدعي30  الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ- رابعا
نتيجة الت�أخري يف تنفيذ امل�شروع
. الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف- خام�سا
وعليه ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف
 وذلك ال�ستالم التقرير واالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك2021/11/14  املوافق10:00 ال�ساعة
 ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او �إر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر، من بيانات ودفوع
.نظر الدعوى غيابيا
 بالقرب من مركز ال�شرطة الدقداقة/  ر�أ�س اخليمة-  الدقداقة/ ر�أ�س اخليمة/  الإمارات: املالحظات
 حممد عطية/�أمني �سر

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389
Real Estate Summary 568/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Namik Aliev
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2021
in the above mentioned case, ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of AED 743,653 (Seven Hundred and Forty Three Thousand
Six Hundred and Fifty Three 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.

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Commercial Appeal 2786/2021/305
Details of service by publication
To the appellee / 1- Sanchit Arora
Unknown place of residence
Whereas the apellant / First Class Limousine LLC
Represented by
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Appealed the verdict issued in case No. 396/2020
The hearing of Monday 15-11-2021 at 09:00 AM was
determined for the same in the case management office.
Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney has to attend and in case of your failure to
do the same, you shall be trailed in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

11 November 2021 - Issue No 13389

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

Real Estate Summary 630/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Mohammad Ayub Abdul Majeed
Unknown place of residence
The prevailing party / Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-112021 in the above mentioned case in favour of the plaintiff, ordering the
defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 454,178), the charges,
the expenses, the attorney's fees and the interest of 9% per annum from the
judicial claim date until the full payment, ordered him to pay the expenses
and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims.
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.

Court Announcement
by Publication

Thursday

حماكم دبي

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Dubai Courts of First Instance
Notification of Payment by Publication
In lawsuit No. 8270/2021/207- Commercial execution
Eighth Executive Circuit No. 229
Case Subject : executive of Judgment issued in lawsuit No.1052/2020
Commercial appeal, to pay amount of (DH 535640) including fees, expenses.
The Claimant: Bartebian Marimoto Marimoto.
Address : UAE - Emirate of Dubai - Al-Wasl - Bur Dubai- Sheikh Zayed Road Emgate Building - Flat M-Flat No.4 - Bussines Bay Metro Station.
The Defendant: Mohsen Manaf Malek Abdelmanaf Capacity as : Defendant
Notification Subject : The above-mentioned executive lawsuit has been field
against you and obligated you to pay the executed amount of DH 535640 to the
claimant or the court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the case
of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the
date of this notification.
Prepared by Khalifa Yousef Al-Marzouqi

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008000 - Civil (Partial)
To the defendant: Waqar Ali Zafar Ali
Unknown Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers
Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0562314641
For notification by publication in both Arabic and English languages in front of Case
Management Office.
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Waqar Ali Zafar Ali
Pakistan, requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (29859.67 dirhams) Twenty-nine thousand
eight hundred fifty-nine dirhams and sixty-seven fils.
Second: Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial
claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are assigned
to attend the hearing 25/11/2021 in front of the Case Management Office of Sharjah Court of
First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) 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.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008494 civil (partial)

To the defendant: Jawad Amin Amin Ullah
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 16/11/2021 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 (6008.42 dirhams) Six thousand
eight dirhams and forty-two 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

Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389
Notification by Publication of a Defendant
Sharjah Federal Court, Civil Execution Court,
Saheb Gul Han Gul Sardar
Notice of Payment in Lawsuit No. SHCEXCIREA2021/0004359/ Civil (Partial)
To Judgment Debtor: Saheb Gul Han Gul Sardar
Whereas, the attached judgment with a copy was issued against for the plaintiff
execution Salim Sultan, Nationality Afghanistan.
In the abovementioned case
Therefore, the abovementioned judgement creditor has requested for the
execution of the abovementioned judgment and pay the fees specified for that,
therefore the judgment to be executed is as follows:
The total amount inclusive the expenses and fees: 29169
Therefore, you are ordered to pay the amount stated in the abovementioned
execution within (15) days of your notification, In the event of your failure to do
so the court will take against you the mandatory legal execution.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 11/ 11/ 2021 Issue No : 13389
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008010 - Civil (Partial)
To the defendant: Eric Mbia
Unknown Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers
Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0553670384
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Eric Mbia- Cameroon,
requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (18782.76 dirhams) Eighteen thousand seven
hundred eighty-two dirhams and seventy-six fils.
Second: Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial
claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 25/11/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) 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.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
13389  العدد2021  نوفمرب11 اخلمي�س

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

2021/11/11  بتاريخ13389 العدد
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

2021/13839 تنفيذ رقم

2021/6554 تنفيذ رقم

2021/10269 تنفيذ رقم

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

) �إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2021/11/17  م�ساءا يوم االربعاء6:00 ال�ساعة
: �ضده الفا للب�صريات �ش ذ م م (فرع) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل
�سعر التقييم
الو�صف
63,040 عد�سات ونظارات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2021/11/17  م�ساءا يوم االربعاء6:00 ال�ساعة
: م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل.م.ذ.�ضده غاردينيا للرتفيه العائلي �ش
�سعر التقييم
الو�صف
68,680
�ألعاب �إلكرتونيه ومعدات مطبخ
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
 وذلك يف متامwww.emiratesauction.ae مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات
 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ2021/11/15  م�ساءا يوم االثنني6:00 ال�ساعة
: �ضده حممد يون�س مياه حممد عبدالر�شيد و او�صاف املحجوزات على النحو التايل
�سعر التقييم
الو�صف
1350
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
 وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم. www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين
. باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل
االمارات للمزادات
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حتدث نوبات القلب� ،أو احت�شاء ع�ضلة القلب (،)MI
عندما ي�صاب �أحد ال�شرايني التاجية بان�سداد كامل
ومفاجئ �أو عندما يتباط�أ تدفق الدم يف هذه ال�شرايني
ب�شكل ملحوظ.
ورغ��م �أن هذه احلالة قد تكون قاتلة ،لكن درا�سة
جديدة وج��دت �أن فيتامينا واح��دا ميكن �أن يح�سن
النتائج ب�شكل كبري للمر�ضى.
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فيتامني (د) ميكن �أن يقلل من خطر الوفاة ب�سبب النوبة القلبية
وتعد الفيتامينات اللبنات الأ�سا�سية
ال �ت ��ي حت ��اف ��ظ ع �ل��ى ع �م��ل اجل�سم.
وح� �ظ ��ي ف �ي �ت��ام�ين (د) ،ع �ل��ى وجه
اخل�صو�ص ،باهتمام كبري يف ال�سنوات
الأخ� �ي ��رة ،ال ��س�ي�م��ا ل � ��دوره يف منع
اخلاليا غري الطبيعية من التكاثر
يف �أن�سجة الثدي والقولون .وت�شمل
�أع ��را� ��ض ن�ق����ص ف�ي�ت��ام�ين (د) �آالم
ال�ع�ظ��ام وال�ظ�ه��ر والإره � ��اق والتعب
واالكتئاب.
ووج� � � ��دت ال� ��درا� � �س� ��ة اجل � ��دي � ��دة �أن
الفيتامني ،امل�ع��روف با�سم فيتامني
�أ�شعة ال�شم�س ،ميكن �أن يكون الرتياق
ملر�ضى النوبات القلبية ،ما يقلل من
خطر الوفاة.
ويف درا�ستهم ،حلل الباحثون بيانات
من  20025بالغا لديهم م�ستويات
منخف�ضة م��ن فيتامني (د) ولي�س
لديهم تاريخ �سابق مع احت�شاء ع�ضلة
القلب.
ومت ق�ي��ا���س م�ستويات فيتامني (د)

لدى املر�ضى يف منا�سبتني منف�صلتني
لت�أكيد امل�ستويات ،قبل تق�سيمهم �إىل
جمموعات خمتلفة.
ووقع حتديد كل جمموعة من خالل
حالة العالج بفيتامني (د) ،ومت بعد
ذلك مقارنة خطر الإ�صابة باحت�شاء
ع�ضلة القلب والوفيات الناجمة عن
ج�م�ي��ع الأ� �س �ب��اب ب��ا� �س �ت �خ��دام مناذج
مرجحة لدرجة امليل.
و�أظ�ه��رت النتائج �أن خطر الإ�صابة
مب��ر���ض اح�ت���ش��اء ع�ضلة ال�ق�ل��ب كان
�أقل ب�شكل ملحوظ يف املجموعة التي
حت�صل على كمية كافية من فيتامني
(د).
وق��ال��ت راج� ��ات ب � ��اروا ،رئ�ي���س��ة ق�سم
�أم��را���ض القلب التداخلية ومديرة
�أب �ح ��اث ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة الدموية
يف م��رك��ز كان�سا�س �سيتي فريجينيا
الطبي ،للموقع الطبي :Healio
"ت�شري ال �ع��دي��د م ��ن التحليالت
التلوية ل�ل��درا��س��ات الوبائية �إىل �أن

نق�ص فيتامني (د) مرتبط بزيادة
خ �ط��ر الإ�� �ص ��اب ��ة ب��اح �ت �� �ش��اء ع�ضلة
القلب والوفيات القلبية الوعائية".
و�أ� �ض��اف��ت" :ت�سلط درا��س�ت�ن��ا ال�ضوء
على �أن م�ستويات فيتامني (د) التي
تبلغ  20ن��ان��وغ��رام��ا  /م��ل يف هذه
ال �ف �ئ��ة م ��ن ال �� �س �ك��ان ��س�ت�ك��ون كافية
خلف�ض جميع �أ�سباب الوفيات ،ولكن
لتقليل خماطر الإ�صابة باالحت�شاء
الع�ضلي يف ه � ��ؤالء امل��ر� �ض��ى ،حتتاج
م�ستويات فيتامني (د) �إىل بلوغ ما ال
يقل عن  30نانوغرام  /مل".
وللح�صول على �صحة مثالية ،يجب
تناول املركبات الع�ضوية يف فيتامني
(د) ب�ك�م�ي��ات ��ص�غ�يرة .ف�ه��ي ت�ساعد
اجل�سم على بناء الع�ضالت والعظام،
واال��س�ت�ف��ادة م��ن العنا�صر الغذائية،
وال� �ت� �ق ��اط ال �ط��اق��ة وا�ستخدامها،
وت�ضميد اجلروح.
ووف� �ق ��ا ل�ه�ي�ئ��ة اخل ��دم ��ات ال�صحية
الوطنية ( ،)NHSف�إن فيتامني (د)

ي�ساعد على تنظيم كمية الكال�سيوم عند البالغني".
والفو�سفات يف اجل�سم.
وه ��ذه العنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة �ضرورية �أ�سباب نق�ص فيتامني (د):
للحفاظ على �صحة العظام والأ�سنان وف�ق��ا لـ"هوبكنز ميدي�سن" ،هناك
والع�ضالت .وتو�ضح الهئية ال�صحية ع��وام��ل خمتلفة ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل
بع�ض امل�صادر اجليدة لفيتامني (د) :ان�خ�ف��ا���ض م���س�ت��وي��ات ف�ي�ت��ام�ين (د)،
 الأ��س�م��اك الزيتية ،مثل ال�سلمون مبا يف ذل��ك ال��وزن واجللد والت�صبغوال�سردين والرجنة واملاكريل
والعمر.
 اللحم الأحمروال�سمنة ع��ام��ل حا�سم ،حيث ميكن
 الكبدللخاليا الدهنية يف اجل�سم �أن متت�ص
 �صفار البي�ضالفيتامني ومت�ن�ع��ه م��ن ال� ��دوران يف
 الأط� �ع� �م ��ة امل ��دع� �م ��ة ،م �ث��ل بع�ض جمرى الدم.ومن املثري لالهتمام �أنال ��ده ��ون ال �ق��اب �ل��ة ل �ل��ده��ن وحبوب م�ستويات فيتامني (د) لدى الن�ساء
الإفطار
�أقل من الرجال ،ويعتقد الباحثون �أن
وتن�ص الهيئة ال�صحية �أي���ض��ا على هذا قد يرجع �إىل اق�تراح �أن الن�ساء
�أن " 10ميكروغرامات من فيتامني يحملن دهونا �أكرث من الرجال.
(د) ي��وم �ي��ا � �س �ت �ك��ون ك��اف �ي��ة ملعظم وي�ن�ت���ش��ر ن �ق ����ص ف �ي �ت��ام�ين (د) بني
ال�ن��ا���س .ون�ق����ص ف�ي�ت��ام�ين(د) ميكن الأج �ي��ال الأك �ب�ر ��س�ن��ا ،وي��رج��ع ذلك
�أن ي ��ؤدي �إىل ت�شوهات العظام مثل �أ�سا�سا �إىل �أن كبار ال�سن �أق��ل قدرة
الك�ساح عند الأط�ف��ال ،و�آالم العظام ع �ل��ى ام�ت���ص��ا���ص ف�ي�ت��ام�ين (د) من
الناجمة عن حالة ت�سمى لني العظام نظامهم الغذائي.

هل تناول البارا�سيتامول على معدة فارغة �آمن؟
ينتمي البارا�سيتامول �إىل جمموعة الأدوية املعروفة بامل�سكنات ،والتي تعالج الآالم والأوجاع ب�سرعة ،لكن الإقبال عليه يثري
ت�سا�ؤالت حول كيفية ا�ستخدامه دون �ضرر.
وي�ع��د البارا�سيتامول م��ن �أك�ث�ر الأدوي ��ة التي
ميكنك �شرا�ؤها دون و�صفة طبية ،وهو مفيد يف
حاالت عدة ،مثل ال�صداع و�آالم الدورة ال�شهرية
و�آالم الظهر �أو وجع الأ�سنان ،وكذلك �أعرا�ض
الربد والإنفلونزا .ومن ال�شائع جدا �أن معظمنا
ال يتحقق �أب ��دا م��ن الإر� �ش ��ادات امل��وج��ودة على
الدواء .ويك�شف موقع "�إك�سربي�س" الربيطاين
عن جمموعة من املعلومات املفيدة ب�ش�أن
ا�ستخدام هذا امل�س ّكن ال�شائع ،مثل املقدار
الذي ال يجوز جتاوزه وهل ميكن تناوله
على معدة فارغة؟
وميكن �إعطاء �أقرا�ص البارا�سيتامول
لأي �شخ�ص يزيد عمره عن � 10سنوات
وال يعاين من احل�سا�سية ويحتاج �إىل
م�سكن ل�ل�أمل �أو عالج لأعرا�ض الربد
والإنفلونزا.
وب ��الإ� � �ض ��اف ��ة
�إىل الأوج� � ��اع
والآالم ،ميكن

ا�ستخدام الدواء لتقليل درجة احلرارة املرتفعة وت���ش�م��ل الأ� �س �م��اء ال�ت�ج��اري��ة للبارا�سيتامول
ويعمل عادة يف غ�ضون �ساعة.
 Disprolو Hedexو Medinolو
.Panadol
جرعة البارا�سيتامول:
ومع جميع �أنواع البارا�سيتامول ،تكون اجلرعة
اقر�أ دائما ن�شرة تعليمات �أي دواء تتناوله ،حيث املعتادة هي قر�ص �أو قر�صني  500ملغ يف املرة
تختلف اجل��رع��ات م��ن ن��وع �إىل �آخ��ر يف بع�ض الواحدة.
الأحيان.
ويجب �أال تتناول البارا�سيتامول �أبدا مع �أدوية
�أخرى حتتوي على البارا�سيتامول.
ومي � � �ك� � ��ن مل � �ع � �ظ� ��م ال� � �ن � ��ا� � ��س ت � �ن � ��اول
البارا�سيتامول ب�أمان،
مب ��ا يف ذل� ��ك ال �ن �� �س��اء احل ��وام ��ل
واملر�ضعات.
وم � � � ��ع ذل � � � � ��ك ،ي � �ح � �ت� ��اج بع�ض
الأ�شخا�ص �إىل توخي مزيد من
احل��ذر عند تناوله ف��رمب��ا لديك
ح�سا�سية من البارا�سيتامول.
و�أم� ��ا �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
م�شاكل يف الكبد �أو الكلى ،ي�شربون
�أك�ث�ر م��ن احل��د الأق �� �ص��ى املو�صى
ب��ه م��ن كمية ال�ك�ح��ول يف الأ�سبوع،
وي �ت �ن��اول��ون دواء ال���ص��رع �أو ال�سل،
�أو ي��أخ��ذون ال��وارف��اري��ن املميع للدم،
فيجب �أن يكونوا حذرين.
وي �ج��ب �أي���ض��ا �أال ت���ش��رب ال�ك�ح��ول �أثناء
تناول هذه الأقرا�ص،
و�إذا ق �م��ت ب ��ذل ��ك ،ف���س�ت��زي��د م ��ن خطر
ح ��دوث �آث� ��ار ج��ان�ب�ي��ة �سلبية م�ث��ل تورم
اليدين �أو القدمني �أو الكاحلني �أو الوجه

�أو ال�شفتني �أو احل�ل��ق �أو �صعوبة التنف�س �أو
الطفح اجللدي احلاك.
وي �ت��وف��ر ال�ب��ارا��س�ي�ت��ام��ول ل�ل�أط �ف��ال بدرجات
قوة خمتلفة ويعتمد نوع البارا�سيتامول على
�سنهم.
ويجب طلب امل�شورة من �أخ�صائي طبي �إذا مل
تكن مت�أكدا من كمية البارا�سيتامول التي يجب
�أن تعطيها لطفلك.
وميكن للأطفال ال�صغار تناول البارا�سيتامول
على �شكل ��ش��راب �أو حتاميل �أو حتى �أقرا�ص
قابلة للذوبان.
ه��ل ميكنك ت�ن��اول البارا�سيتامول على معدة
فارغة؟
ميكن تناول البارا�سيتامول مع الطعام �أو من
دون��ه ،وميكن �أن ت��أك��ل وت�شرب ب�شكل طبيعي
�أثناء تناول البارا�سيتامول.
وين�ص موقع هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية
الربيطانية ( )NHSعلى ما يلي" :ميكنك
ت �ن��اول ال �ب��ارا� �س �ي �ت��ام��ول ب� ��أم ��ان (ول �ك��ن لي�س
الإيبوبروفني) على معدة فارغة".
وال يت�سبب ال�ب��ارا��س�ي�ت��ام��ول يف ت�ه�ي��ج بطانة
املعدة،
لذلك ال يهم �إذا مل ت�أكل.
ومي�ك��ن �أن ي� ��ؤدي الإي �ب��وب��روف�ين والأ�سربين
وال�ع�ق��اق�ير الأخ ��رى امل���ض��ادة لاللتهابات �إىل
تهيج البطانة ،لذلك ُين�صح عادة بتناول الطعام
مع هذه الأدوية.
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توزع الكتب يف املرحلة الأوىل حمليا ثم تتو�سع �إقليميا ودوليا

«النا�شرين الإماراتيني» تطلق هوية ور�ؤية �شركة من�صة للتوزيع خالل معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة-الفجر:

�أط�ل�ق��ت جمعية النا�شرين الإم��ارات �ي�ين الهوية
ال��ر��س�م�ي��ة وال ��ر�ؤي ��ة اخل��ا� �ص��ة بـ”�شركة من�صة
وج ��ه ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
للتوزيع” ،ال �ت��ي ّ
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،بت�أ�سي�سها يف مايو
امل��ا��ض��ي مل��واك�ب��ة متطلبات ال�ن��ا��ش��ري��ن وتخفيف
الأعباء املالية عنهم ،وتوفري امل�ساعدة يف ت�صدير
�أعمالهم حملياً و�إقليمياً ودولياً بتكاليف رمزية،
يف خ �ط��وة ��س�ي�ك��ون ل �ه��ا �أث ��ره ��ا الإي �ج��اب��ي على
النا�شرين واملكتبات والقراء ،وت�ضع حركة توزيع
وت�سويق الكتاب �أم��ام مرحلة جديدة يف املنطقة
والعامل.
وجاء الإعالن عن �شعار ور�ؤية “من�صة للتوزيع”

خ�ل�ال ال� � ��دورة ال� �ـ  40م ��ن م �ع��ر���ض ال�شارقة
ال��دويل للكتاب ال��ذي افتتح الأرب �ع��اء املا�ضي يف
مركز �إك�سبو ال�شارقة ،متا�شيا مع الدعم الذي
يحظى به قطاع الن�شر يف �إمارة ال�شارقة والدولة
من قبل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،وجت�سيدا
الهتمام الإم��ارة با�ستدامة �صناعة الن�شر عربيا
وعامليا.
وت���ض�م�ن��ت ال ��ر�ؤي ��ة ال �ت��ي �أع �ل �ن��ت ع�ن�ه��ا جمعية
ال�ن��ا��ش��ري��ن الإم ��ارات �ي�ي�ن ال���س�ع��ي �إىل �أن تكون
“�شركة من�صة للتوزيع” امل�صدر الأول للكتاب
العربي ،من �أجل تو�سيع رقعة القراءة يف املنطقة
وال�ع��امل� ،ضمن قيم الأ�صالة والتميز وال�شغف
واالل �ت��زام واالب�ت�ك��ار ،جت�سيدا للم�شروع الثقايف
لإمارة ال�شارقة الذي يويل عناية خا�صة بالكتاب
و�صناعته وت�سهيل و�صوله �إىل خمتلف �شرائح

القراء يف كل مكان.
وت���ض�م�ن��ت ر� �س��ال��ة “من�صة للتوزيع” العمل
على ت��وف�ير خ��دم��ات متكاملة ومبتكرة لل ُك ّتاب
والنا�شرين وال�ق��راء ب��الإم��ارات والعامل العربي،
ت�شمل التحرير والت�صميم والت�سويق والإنتاج
والتوزيع مب�ستوى عال من اجلودة ،للإ�سهام يف
ت�أ�صيل القراءة وا�ستدامة املعرفة.
و�أعلنت “النا�شرين الإماراتيني” خالل �إطالق
هوية “من�صة للتوزيع” �أن خطة عملها �ست�شمل
يف امل��راح��ل الأوىل ت��وزي��ع الكتب يف ن�ط��اق دولة
الإمارات العربية املتحدة ،عرب خدمات افرتا�ضية
على الإنرتنت وعلى �أر�ض الواقع ،بالإ�ضافة �إىل
املتاجر واملعار�ض� ،ضمن ر�ؤي��ة تعتمد على كافة
و�سائل توزيع الكتب يف الدولة.
و�أعلنت اجلمعية �أنها �ستقدم من خ�لال �شركة

ال�ت��وزي��ع التابعة لها خ��دم��ة �إي���ص��ال الكتب �إىل
م�ن��اف��ذ ال�ب�ي��ع يف امل�ك�ت�ب��ات و�إىل ال �ق��راء ب�أ�سعار
تناف�سية ل�ل�ن��ا��ش��ري��ن ،ب �ه��دف م���س��اع��دت�ه��م على
تخفيف التكاليف املالية املرتفعة التي يتطلبها
نقل الكتب داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا ،و�ستعتمد
ال�شركة يف �آل �ي��ات عملها خ�لال امل��رح�ل��ة الأوىل
على التعاقد مع �شركات حملية رائدة يف �صناعة
الكتاب وتقدمي اخلدمات اللوج�ستية.
ويف ت�صريح ل��ه مبنا�سبة �إط�ل�اق ه��وي��ة ور�ؤي ��ة
��ش��رك��ة من�صة ل�ل�ت��وزي��ع ال�ت��اب�ع��ة للجمعية ،قال
را�شد الكو�س ،املدير التنفيذي جلمعية النا�شرين
الإماراتيني“ :نتوجه بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،الذي مينح
�صناعة الكتاب وثقافة القراءة وا�ستدامة حركة

الن�شر اهتماما جتلى يف م�ب��ادرات كثرية ،ومنها
ت��وج�ي��ه ��س�م��وه بت�أ�سي�س ��ش��رك��ة ل�ت��وزي��ع الكتب،
جتعل من �إم��ارة ال�شارقة �سباقة يف تي�سري نقل
ال�ك�ت��اب ع�بر املنطقة وال �ع��امل ،دع�م��ا للنا�شرين
والقراء ومبا يحقق نقلة غري م�سبوقة يف قطاع
ن�شر وتوزيع الكتاب».
و�أ� �ض��اف امل��دي��ر التنفيذي للجمعية“ :حظينا
بتوجيه �صاحب ال�سمو بت�أ�سي�س �شركة لتوزيع
ال�ك�ت��ب ع�ن��دم��ا ك ��ان ال �ع��امل يف ذروة اجلائحة،
فج�سد ت��وج��ه ��س�م��وه ري� ��ادة ال���ش��ارق��ة وقدرتها
على توليد الفر�ص واحل�ل��ول املبتكرة يف �أوقات
الأزم ��ات ،ونطمح يف توزيع الكتب على م�ستوى
ال��دول��ة كخطوة �أوىل ،وخ�ل�ال امل��رح�ل��ة التالية
�ستكون خدمة ال�ت��وزي��ع �إقليمية يتبعها امتداد
دويل ،ن�سعى م��ن خ�لال��ه �إىل �أن ت�ق��وم جمعية

النا�شرين الإم��ارات �ي�ين ب��دور �أ�سا�سي يف جمال
توزيع الكتاب عامليا ،ترجمة لتوجه �إمارة ال�شارقة
وريادتها يف احلث على ابتكار احللول التي تكفل
تطوير وا�ستدامة �صناعة الن�شر وو�صول الكتاب
�إىل �أ�سواق جديدة».
ي���ش��ار �إىل �أن “�شركة م�ن���ص��ة للتوزيع” تتبع
“جمعية النا�شرين الإماراتيني” التي ت�أ�س�ست
عام  ،2009بهدف خدمة وتطوير قطاع الن�شر
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة واالرت�ق��اء به،
والنهو�ض بدور النا�شر من خالل برامج الت�أهيل
وال�ت��دري��ب التي ترفع كفاءته ،وتعمل اجلمعية
على رع��اي��ة العاملني يف ق�ط��اع الن�شر بالدولة،
وحت�سني ��ش��روط املهنة وال�ق��وان�ين اخلا�صة بها
بالتن�سيق والتعاون م�ع اجلهات املعنية بالن�شر
داخل الدولة وخارجها.

خالل ندوة ثقافية يف ال�شارقة الدويل للكتاب

حممد �صبحي :حاكم ال�شارقة يعي منذ زمن بعيد �أهمية الثقافة يف بناء ال�شعوب والإن�سان
•• ال�شارقة-الفجر:

ق ��ال ال �ف �ن��ان حم�م��د ��ص�ب�ح��ي�“ :إن
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،الرجل
والإن�سان والأدي��ب املثقف والكاتب،
يعي منذ زم��ن بعيد �أهمية الثقافة
وال �ف��نّ ك��ون�ه�م��ا م��ن �أب� ��رز الروافد
ل�ب�ن��اء ال���ش�ع��وب والإن �� �س��ان ،وق � ّل ما
جن��د ح��اك�م�اً من�شغ ً
ال ب�ه��ذا املجال
ب�شكل وا�سع ،وله باع طويل فيه على
م ّر ال�سنني ،و�أياديه بي�ضاء وممتدة
لي�س ف�ق��ط ع�ل��ى م�ستوى ال�شارقة
ودول� ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ف�ح���س��ب� ،إمن ��ا ع�ل��ى �صعيد الوطن
العربي والإ�سالمي عموماً».
جاء ذلك خالل ا�ست�ضافته يف ندوة
ث�ق��اف�ي��ة� ،أدارت� �ه ��ا الإع�ل�ام �ي��ة ندى
ال�شيباين ،حتت عنوان “الفنّ وبناء
الإن�سان” �ضمن فعاليات ال��دورة الـ
 40من “معر�ض ال�شارقة الدويل
وج��ه الفنان حممد
للكتاب” ،حيث ّ
�صبحي حتية تقدير ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ،على جهوده املتوا�صلة يف

ب�ن��اء الإن���س��ان ع�بر الثقافة والفن،
الفتاً �إىل �أن �أث��ره��ا ملمو�س وكبري
وي��راه املتابع يف املكانة العاملية التي
و�صل �إليها معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب.
و�أ ّكد الفنان امل�صري حممد �صبحي
� ّأن �أه ّم الروافد التي ت�ساهم يف بناء
الإن���س��ان ،وبالتايل بناء املجتمعات،
تتمثل يف منظومة متكاملة ،جتمع
ب�ي�ن ال �ت �ع �ل �ي��م ،وال �ث �ق��اف��ة وال� �ف ��نّ ،
والإع �ل��ام ،والأ�� �س ��رة ،الف �ت �اً �إىل � ّأن
الفنّ والثقافة تع ّد متاماً كاملعول،
ال ��ذي مي�ك�ن��ه ب �ن��اء ب �ي��تٍ �أو هدمه،
فالفنّ ب�إمكانه بناء �أم� ٍة �أو هدمها،
و� ّإن بناء الإن�سان منذ الطفولة عرب
ه ��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ي �ع � ّد �أم � ��راً يف غاية
الأهمية ،ملا له من ت�أثري بعد �سنوات
طويلة على م�ساهمته الفاعلة من
عدمها ،يف بناء جمتمعه و�أمته.
و�أو� �ض ��ح �صبحي � ّأن ب �ن��اء الإن�سان
ينطلق �أ�سا�ساً من التعليم ،و�أ�ضاف:
“ب�إمكاين �أن �أهدم �أعظم تعليم �أو
تربية عرب م�سرحية �أو م�سل�سل �أو
ف�ي�ل��م ،وه �ن��اك �أع �م� ٌ
�ال ت��و��ص��ف على
�أن�ه��ا ف�ن� ّي��ة ،ه��دم��ت ودم ��رت بالفعل
�أج �ي��ا ًال .ل��ذل��ك ،ال ب� ّد م��ن االهتمام

ال�ك�ب�ير بالتعليم ،وحت��دي��داً تعليم جتربته يف م�سل�سله ال�شهري”يوميات �إل �ي��ه الأ�� �س ��ر والأج � �ي ��ال اجلديدة،
الأ�سرة نف�سها ،عرب التنمية الب�شرية وني�س” ،ق��ائ�ل ً�ا“ :فكرة امل�سل�سل وه��ذا ال�سبب منعني من اال�ستمرار
للوالدين �أو ًال ،لي�سهموا فيما بعد ج� ��اءت ع �ن��دم��ا � �ش �ع��رت � ّأن الأ� �س��رة يف ت �ق��دمي ه ��ذا امل�سل�سل يف �أيامنا
برتبية جيل وا ٍع ومثقف ،فاملجتمعات امل �� �ص ��ري ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة ب �� �ش �ك��ل ع ��ام احل��ال�ي��ة ،ل ّأن الأج �ي��ال اجل��دي��دة ال
التي تنهار� ،أو املعر�ضة لالنهيار ،هي فيها بع�ض ال �ت �ج��اوزات والهفوات ،ميكنها ا�ستيعاب ما بُنيت عليه قواعد
تلك التي تغلب فيها ال�سلبية ،على فانطلقت ملعاجلة هذه الهفوات عرب ه��ذا امل�سل�سل ،واجل��د ّي��ة يف الطرح
ح�ساب القيمة امل�ضافة ،فال�سلبية ال �ف��نّ  ،ول�ك��ن ع�ن��د ال�ن�ظ��ر �إىل جيل �آن��ذاك» .وقال“ :نعم هناك �صيحة
ال �ي��وم ف � �� ّإن م�سل�سل ون�ي����س �أ�صبح كبرية يف عامل اخرتاعات الإنرتنت
تهدم كل الإجنازات والنجاحات».
وت�ط� ّرق الفنان حممد �صبحي �إىل ي�ع� ّد م��ن امل�ث��ال�ي��ات �أم ��ام م��ا و�صلت وم �ن �� �ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،

وال �أح ��د ي�ستطيع �أن ي�ن�ك��ر ذلك،
لكنّ املهم كيف نتعامل معها نحن،
وكيف نوظفها يف حياتنا ب�إيجابية،
ف��إن مل نتقن ذل��ك ،فحينها يتف�شى
اجلهل ويت�صدر ،و�إذا ترافق اجلهل
م��ع ال�ف�ق��ر ف � �� ّإن اجل��رمي��ة حت�ضر،
و�إذا ترافق مع املال ف�سيربز الف�ساد،
بينما �إذا ترافق مع احلرية فحينها
�ستظهر ال �ف��و� �ض��ى� ،أم ��ا �إن ترافق

خالل جل�سة �صوت من زمن الت�أ�سي�س يف ال�شارقة الدويل للكتاب

مي�سون القا�سمي :الكتابة حياة الكاتب التي جتري يف �شرايينه
الثقافة والفنون ،حيث تعرفت خاللها على
ق��ام��ات عظيمة م��ن رواد الأدب والثقافة
م ��ن �إم ��ارات� �ي�ي�ن وع� � ��رب� ،أث � � ��روا معارفها
و�آفاقها الثقافية ب�شكل كبري ،م�شرية �إىل
�أنها املرحلة التي و�ضعتها يف بداية طريق
ال�ك�ت��اب��ة ،حيث �أزال ��ت احل��واج��ز ال�ت��ي كانت
بينها وبني القلم.
و�أ�ضافت مي�سون القا�سمي�“ :أرى نف�سي يف
عملي امل�ؤ�س�ساتي و�أعتربه �أحد عوامل البناء
وال�ت�ط��وي��ر ،وال �أن�ظ��ر �إىل العمل القيادي
على �أنه ميزة �أو ف�ضيلة مبقدار ما �أجد �أنه
م�س�ؤولية تدفعني نحو العمل والإجناز”،
م�شري ًة �إىل �أنها مل تدخل عامل الثقافة من
اخلارج ،و�إمنا دخلته من و�سط ثقايف ورثته
عن �أمها وجدتها وبيئتها.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��دت الأديبة مي�سون بنت �صقر القا�سمي،
خالل حديثها عن حمطات من حياتها� ،أن
الكاتب هو ابن كتاباته واب��ن ال�ق��راءات ،وال
ميكن له �أن يتوقف عن الكتابة� ،أو �أن ين�أى
بنف�سه عنها ،معترب ًة �أن الكتابة ه��ي حياة
الكاتب التي جتري يف �شرايينه ،فاخلواطر
التي ت��راود الكاتب ال بد و�أن يرتجمها �إىل
كلمات ،وال ميكن �أن تبقى الكلمات حبي�سة
وج��دان الكاتب �أو فكره دون �أن يكون لها
مكانها على الورق.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال جل�سة “�صوت م��ن زمن
الت�أ�سي�س” ،ح��اوره��ا فيها الأدي��ب والكاتب
�سلطان العميمي ،رئي�س جمل�س �إدارة احتاد
كتاب و�أدباء الإمارات ،و�شهدت ح�ضور نخبة
من املثقفني الإماراتيني والعرب.
ويف تقدميه للجل�سة ،قال �سلطان العميمي:
“�إن احلديث مع قامة �أدبية بوزن مي�سون
القا�سمي حديث يح ِّمل ال�شخ�ص م�س�ؤولية
�أن ال يدع جزئية من جزئيات هذه التجربة
الإبداعية الرائدة �إال وي�س َّلط ال�ضوء عليها،
وذلك ملا يكتنفها من �أهمية يف توثيق احلركة
الإبداعية الإماراتية ،ال �سيما ونحن نتحدث
عن �شخ�صية عا�صرت زمن الأوائل و�أدركت
�شخ�صيات حملية ودول�ي��ة لها ب�صمتها يف الأوىل يف ب�ي�ئ��ة وال� ��دي ال ��ذي ك ��ان �شاعراً
الن�سيج املعريف والأدب��ي العربي ب�شكل عام ،وم�ه�ت�م�اً ب � ��الأدب ،ح�ي��ث مل ت��و��ض��ع �أمامي
والإماراتي بالتحديد».
�أي عوائق الكت�ساب املعرفة من م�صادرها،
وكانت مكتبة وال��دي م�صدراً غنياً �أدخلني
معرفة بال قيود
ع��امل الأدب ،وا�ستفدت م��ن �أج ��واء احلرية
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يف اختيار تف�ضيالتي التي �أرغب بقراءتها،
املعرفية
بنيتي
“تكونت
القا�سمي:
مي�سون
لتكوين مكتبتي اخلا�صة».

و�أ�شــــــــــــــــارت م�ي���س��ون ال�ق��ا��س�م��ي �إىل �أن
يومياتهم العائــــــــلية يف منـــــــــزل والدها
ك��ان��ت حافلة بالنـــــــــ�شاطات الثقــــــــــــــافية
والفنية ،الفت ًة �إىل �أن هذا الو�سط العائلي
ك � ّون �شخ�صيتها امل�ستقلة يف ع��امل الكتابة،
ومنحها فر�صة مل متنح للكثري قبل عقود
ما�ضية.

نقلة نوعية
وح� � ��ول ال� �ع� �ط ��اء ال� �ث� �ق ��ايف ع �ل��ى ال�صعيد
امل�ؤ�س�ساتي الذي عملت فيه� ،أو�ضحت مي�سون
ال�ق��ا��س�م��ي �أن ب ��داي ��ات ع�م�ل�ه��ا امل�ؤ�س�ساتي
احلقيقية كانت يف املجمع الثقايف يف بداية
الثمانينيات� ،أما النقلة النوعية يف حياتها
املهنية الثقافية فهي فرتة عملها يف م�ؤ�س�سة

التطور الدائم
و�أكدت مي�سون القا�سمي �أن ما مييز الإن�سان
ه��و ال�ت�ط��ور وع �ب��ور امل��راح��ل ،وه ��ذا يجعله
متب�صراً كل يوم مبا هو جديد ،وهكذا ف�إن
جتربتها العملية يف املجمع الثقايف �أثمرت
ال �ع��دي��د م��ن الأف� �ك ��ار ال �ت �ط��وي��ري��ة للبيئة
ال�ث�ق��اف�ي��ة الإم��ارات �ي��ة ،منها ال�ترك�ي��ز على
امل�سرح والفنون ،وثقافة الطفل ،والت�شجيع
على الرتجمة ،واال�ستعانة باخلرباء يف هذه
ال�ش�ؤون .وعن عن�صر املكان يف حياتها و�أدبها،
خا�صة مع ب��روزه يف كتابها الأخ�ير “مقهى
ري�ش” �أك��دت مي�سون القا�سمي �أن املكان ال
ميكن �أن ينف�صل ع��ن الإن �� �س��ان ،خا�صة يف
الزمن الأول ،حتى الأدب والثقافة وال�شعر،
يعد املكان عن�صراً �أ�صي ً
ال منه ،و�أك�بر دليل
�أننا نقول عن املقطوعة ال�شعرية “بيت».

اجل �ه��ل م��ع ال�سلطة ف� ��إن النتيجة
هي اال�ستبداد ،و�إن ترافق مع الدين
فهذا ما ي�صنع الإرهاب ،فاجلهل هو
�أول ما يجب �أن يُهدم عندما نت�صدر
ل�ب�ن��اء الإن �� �س��ان ،وه ��ذا م��ا ي�ج��ب � ّأن
يبنى عليه الفنّ الهادف ،بعيداً عن
الإ�سفاف والتجاوزات».
واختتم الفنان حممد �صبحي الندوة
بالقول“ :لبناء �إن�سان يجب �أن يكون

منهجك هو االميان باهلل ،والإنتماء
للوطن �أو ًال ،ث� ّم االنتماء للإ�سرة،
ف �ه��ي ث�ل�اث��ة م �ع��اي�ير جم�ت�م�ع��ة ،ال
ميكن �أن تنف�صل ع��ن بع�ضها ،و� ّإن
الفنّ هو �أعظم نعمة تقود الإن�سان
ل�ل�إب��داع ،ولكن ال بد لهذا الفنّ �أن
يحقق امل�ت�ع��ة ال�ب���ص��ري��ة وال�سمعية
وال��ذه �ن �ي��ة وال��وج��دان �ي��ة ،ويحدث
الده�شة يف ذات الوقت».

ثقافة ال�شارقة تنظم مهرجان
الأق�صر لل�شعر العربي  15نوفمرب
•• ال�شارقة -وام:

تنظم دائ��رة الثقافة بال�شارقة ممثلة يف  -بيت ال�شعر بالأق�صر  -خالل
ال�ف�ترة م��ن  15حتى  18م��ن نوفمرب اجل ��اري الن�سخة ال�ساد�سة من
تتويجا لن�شاط البيت خالل
مهرجان الأق�صر لل�شعر العربي والذي ي�أتي
ً
عام كامل من الفعاليات الثقافية التي تهتم بال�شعر وق�ضاياه وتبحث يف
عالقة ال�شعر وتداخله مع الفنون الأخرى.
و تعقد ه��ذه الن�سخة م��ن املهرجان يف حمافظة الأق�صر برعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ومب�شاركة � 40شاع ًرا منهم � 27شاعرا ي�شاركون للمرة
الأوىل ميثلون  18حمافظة م�صرية.
كما �سي�شهد املهرجان م�شاركة وا�سعة لل�شباب ال�شعراء وتنوعًا يف الأجيال
و�أ�شكال الإب��داع ال�شعري و�سيتخلل الربنامج توقيع  6دواوي��ن �شعرية من
�إ�صدارات دائرة الثقافة يف ال�شارقة لعام � 2021إ�ضافة �إىل جل�سة نقدية
بعنوان “ حتوالت ال�شعر العربي».
و ي�صاحب املهرجان تنظيم معر�ض فن ت�شكيلي بعنوان “خيوط الظل”
مب�شاركة  25فنا ًنا من �أ�ساتذة وطلبة كلية الفنون اجلميلة بالأق�صر �إ�ضافة
�إىل تقدمي فقرات فنية وفلكلورية و�سياحية ملواكبة احتفال م�صر بقرب
افتتاح طريق  -الكبا�ش.
و قال �سعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة �إن
مهرجان الأق�صر لل�شعر العربي يتطور �سنوياً من ناحية ال�شكل و امل�ضمون
حيث ت�شهد الن�سخة املقبلة م�شاركة ع�شرات ال�شعراء من �أجيال ومدار�س
خمتلفة وهذا متيز يح�سب لبيت ال�شعر بالأق�صر الذي ا�ستطاع �أن ي�شكل
�إ�ضافة نوعية للم�ؤ�س�سات الثقافية يف جمهورية م�صر العربية ويربز احلراك
الثقايف يف خمتلف املحافظات حيث يتوافد �إليه ال�شعراء واملبدعون من م�صر
ومن الدول العربية و الذي مل يقت�صر ن�شاطه على حميطه فح�سب بل انتقل
ب�أن�شطته وفعالياته �إىل حمافظات جمهورية م�صر العربية ما كان له الأثر
يف رفد ال�ساحة الثقافية ب�أ�سماء مبدعة �أثرت املكتبة العربية و الذي حر�ص
منذ انطالقه على اكت�شاف مواهب �شعرية ونقدية جديدة وت�شجيعها.
و�أ�ضاف العوي�س للأق�صر مكانة تدل على �أهمية املوقع ح�ضارياً وتاريخياً
تنموياً و�سياحياً حيث يرتافق موعد املهرجان مع �إطالق م�شاريع تنموية
ع��دي��دة كما حت��ول مهرجان الأق���ص��ر لل�شعر العربي �إىل حمفل للإبداع
الفكري والفني نظراً ملا ي�صاحبه من معر�ض �إ�صدارات يف جماالت متنوعة
�أبرزها الأدب و ال�شعر �إ�ضافة للندوات املتخ�ص�صة يف جمال النقد.
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قالت الفنانة لقاء اخلمي�سى �إن م�سل�سلها اجلديد (�إجازة مفتوحة) ناق�ش ق�ضايا الأ�سرة امل�صرية بطريقة كوميدية،
و�إنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية عن امل�سل�سل وعن دورها ب�شكل خا�ص ،الذى جت�سد فيه �شخ�صية امر�أة
ناجحة تتعر�ض للتنمر امل�ستمر ب�سبب �إ�صرارها على حت�سني و�ضعها .و�أكدت (اخلمي�سى) � ،أنها تتقبل النقد املتعلق
ب�أدوارها الفنية ،بينما ترف�ضه متا ًما �إذا م�سها �أو م�س �أ�سرتها ،الفتة �إىل �أن �أف�ضل طريقة فى التعامل مع املتنمرين هو
التجاهل وال�سعى امل�ستمر لتحقيق النجاحات ال�شخ�صية.
وبد�أ عر�ض م�سل�سل (�إجازة مفتوحة) على �شا�شة قنوات ( )onخالل الفرتة املا�ضية ،وقد مت االنتهاء من ت�صوير
م�شاهده الأ�سبوع املا�ضى ،وي�شارك فى البطولة عدد من الفنانني �أبرزهم �شريف منري ،وك�شفت (اخلمي�سى) عن تفا�صيل
وكوالي�س العمل و� ً
أي�ضا حتدثت عن عودتها للغناء واحلفالت الاليف.
مل �أجد دورا ي�ستفزين ويعود بي �إىل ال�سينما

Thursday
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لقاء اخلمي�سي� :أتقبل نقدى كفنانة ..لكن حياتي ال�شخ�صية خط �أحمر
• كيف كانت م�شاركتك فى م�سل�سل (�إجازة مفتوحة)؟
 امل�سل�سل من الأعمال املهمة التى تناق�ش ق�ضايا الأ�سرة ،وملعلى من قبل اجلهة املنتجة،
�أتردد فى قبول الدور حينما ُعر�ض ّ
لأن�ن��ى وج��دت��ه ج��دي�دًا وخمتلفًا ،وال ��ورق مكتوب ب�شكل جيد،
كما �أن التعاون مع �شريف منري �أ�سعدنى ،فهو ممثل من طراز
خا�ص ،وكانت كوالي�س العمل مرحة ولطيفة ،وما زلنا ن�صور
احللقات النهائية من العمل.
• حدثينا عن ردود الأفعال بعد عر�ض العمل؟
 ك��ان��ت �إي�ج��اب�ي��ة ب�صفة ع��ام��ة ودورى ب�شكل خ��ا���ص ك��ان��ت بهم�ساحة كوميدية كبرية ،لأننى �أع�شق الكوميديا و�أحب تقدميها
ف��ى جميع �أع �م��اىل ،خ��ا��ص��ة �أن �ن��ى مل �أق ��دم �أى دور كوميدى
منذ م�سل�سل (راج��ل و�ست �ستات) ،وامل�سل�سل يناق�ش الق�ضايا
االجتماعية والزوجية ب�شكل كوميدى ،وكذلك العالقة بني
ال��زوج وال��زوج��ة والأب �ن��اء ف��ى مرحلة امل��راه�ق��ة ،حيث تتواجد
العديد من اال�ضطرابات.
• هل �أ�صبتِ بالإرهاق ب�سبب طول احللقات؟

 امل�سل�سل م��ن الأع �م��ال ال��درام �ي��ة اخلفيفة ال�ت��ى ينتظرهااجلمهور فى مو�سم (الأوف �سيزون) والذى �أ�صبح من املوا�سم
املهمة بعد �شهر رم�ضان ،وحتم�ست للعمل لتعوي�ض فرتة غيابى
عن ال�شا�شة خالل الفرتة املا�ضية.
ورغ��م �أن الت�صوير فى ظل وج��ود جائحة ك��ورون��ا ك��ان مرهقًا
للغاية بالن�سبة لفريق العمل ككل ب�سبب كرثة التوقفات ،ف�إن
امل�سل�سل فى جممله (كان حالة خا�صة جدًا) ،و�أحتاج �إىل تركيز
كبري من اجلميع لكى يخرج ب�صورة جيدة للجمهور.
• تقدمني دور امر�أة عاملة وناجحة تتعر�ض للتنمر ..كيف
تتعاملني مع هذه الظاهرة فى حياتك؟
 ج�سدت فى امل�سل�سل �شخ�صية �أم عاملة تعمل فى بنك ومتتلكريا وتعرف كيف حتقق �أهدافها ،وتنح�صر حياتها
ً
طموحا كب ً
يرا نظ ًرا
ب�ين البيت وال�ع��ائ�ل��ة وال�ع�م��ل ،وتتعر�ض للتنمر ك�ث� ً
لطموحها ورغبتها فى النجاح ،ولكنها حتاول جتاهل املتنمرين
وامل�ضى نحو هدفها.
وب���ش�ك��ل ع ��ام� ،أجت��اه��ل امل�ت�ن�م��ري��ن ف��ى ح�ي��ات��ى وع�ل�ي�ن��ا جمي ًعا
التعاون لإن�ه��اء ه��ذه الظاهرة بداية من تربية الأب�ن��اء ب�شكل
جيد وتعريفهم مبدى �أ�ضرار التنمر على الطرف الآخر وعلى
نف�سيته.
• ما ر�أيك فى تفاعل الفنانني مع جمهورهم على (ال�سو�شيال
ميديا)؟
 �أن��ا من املتابعني اجليدين لل�سو�شيال ميديا بكل مواقعها،و�أحر�ص على م�شاركة جمهورى كل ما هو جديد ،و�أرد بنف�سى
على اجلمهور واملتابعني ل�صفحاتى املختلفة لأن (ال�سو�شيال
ميديا) �أ�صبحت ج��ز ًءا من حياتنا اليومية وحم��ر ًك��ا حقيق ًيا
ملختلف الن�شاطات و�أ�سهل و�سيلة لنقل اخلرب ،رغم امل�ساوئ التى
نتعر�ض لها من روادها لكن لها �إيجابيات � ً
أي�ضا.
وعندما يتدخل �أح��د فى حياتى ال�شخ�صية و�أوالدى وزوجى
�أك��ون حا�سمة ف��ى ردى لأن حياتى ال�شخ�صية (خ��ط �أحمر)،
ولكن �أتقبل نقدى كفنانة� ،إذا كان الأمر مي�س دو ًرا معينًا ،فيما
�أحاول جتاهل التعليقات اجلارحة حتى ال �أدخل فى �سجال مع
املتابعني ،ففى ال�ب��داي��ة كنت �أرد على ك��ل تعليق و�أه��اج��م من
يهاجمنى ولكننى اتخذت قرا ًرا بتجاهل ه�ؤالء ،خا�صة �أن هناك
العديد من ال�صفحات املزيفة والأكونتات الوهمية.
• وملاذا تغيبتِ عن �شا�شة ال�سينما طوال الفرتة املا�ضية؟
 مل �أج��د �سيناريو ي�ستفزنى وي�ع��ود ب��ى �إىل ال�سينما ،وكنتم��ن ع�شاقها لأن ل�ه��ا ��س�ح� ًرا خ��ا� ً��ص��ا و�أب �ح��ث ع��ن ع�م��ل مميز
�أع��ود به جلمهورى ال�سينمائى ،و�أن��ا ال �أق��دم الأعمال من �أجل
التواجد واالنت�شار فقط ،ولكن �أبحث عن العمل الذى ي�ضيف
لر�صيدى.
• هل هناك �شروط معينة فى اختيار �أعمالك؟
 بالت�أكيد كل فنانة لها لونها اخلا�ص و�أ�سلوبها الذى يمُ يزهافى اختيار الأدوار ،و�أحر�ص دائ ًما على االهتمام بال�شخ�صية
على و�أن تكون مكتوبة ب�شكلٍ جيد ُي�ضيف ىل ،ولها
التى ُتعر�ض ّ
حبكة درامية خمتلفة تكون م�ؤثرة فى �أحداث العمل.
كما �أن�ن��ى �أرف����ض الأدوار التى حت�صرنى ف��ى �شخ�صية معينة
و�أح ��ب االخ�ت�لاف دائ � ًم��ا ،كما �أق ��دم الأدوار ال�ت��ى تتنا�سب مع
�شخ�صيتى �إ�ضافة �إىل كونى �أ ًما وزوجة.
• ملاذا ت�أخرتِ فى تقدمي البطوالت املطلقة؟

 ال�ب�ط��ول��ة املطلقة ��ش��ىء م�ه��م لأى ف �ن��ان ،ول�ك��ن هناكالعديد من العوامل التى حتكمنى �أنا �شخ�ص ًيا ومنها
ال�سيناريو واحلدوتة ككل ،لأننى ال �أ�ستطيع تقدمي
عمل ملجرد التواجد للح�صول على لقب البطولة
املطلقة لأننى �أح�سب خطواتى.
• وماذا عن الغناء؟
 �أع�شق الغناء منذ �صغرى وجتربتى علىريا و�سعدت
م�سرح ال�ساقية �أ�ضافت ىل كث ً
ب �ه��ا ف ��ى ظ ��ل ت �ف��اع��ل اجلمهور
و�إي � �ج � ��اب � �ي � ��ة ردود
الأف � � � � �ع� � � � ��ال ح � ��ول
احل � �ف � ��ل ،وه� � ��و ما
را
�أ� � �س � �ع� ��دن� ��ى ك� �ث�ي� ً
خا�صة �أننى �أقف على
امل �� �س��رح ل�ل�غ�ن��اء ،و�أمتنى
ت �ك��رار ال�ت�ج��رب��ة قري ًبا
وت� � �ق � ��دمي �أك � �ث� ��ر من
�أغنية.
ك�م��ا �أ��س�ت�ع��د لتقدمي
�أغنية �سنجل خالل
الفرتة املقبلة على
ط��ري �ق��ة الفيديو
ك � �ل � �ي� ��ب �� �س� �ت� �ك ��ون
مفاج�أة للجمهور،
وك��ان م��ن املفرت�ض
ت� �ق ��دمي ح �ف��ل جديد
خالل الفرتة املا�ضية ولكن
ان���ش�غ��اىل بت�صوير م�سل�سلى
(� �ض��د ال �ك �� �س��ر) و(�إج� � ��ازة
م� �ف� �ت ��وح ��ة) ح � ��ال دون
تقدميه ،لأن الوقوف
على خ�شبة امل�سرح
وت � � �ق� � ��دمي حفل
الي� ��ف يتطلب
جم � � � � �ه� � � � ��و ًدا
ريا.
كب ً

رنا رئي�س تك�شف حقيقة تقدمي
جزء ثالث من م�سل�سل (احلرامي)
قالت الفنانة ال�شابة رنا رئي�س� ،إنها �إىل وقتنا
احل ��ايل مل ي�ت��م اخل��و���ض يف ت�ف��ا��ص�ي��ل �صناعة
مو�سم جديد م��ن م�سل�سل «احل��رام��ي» ،والذي
حقق جن��اح��ا ك�ب�يرا يف مو�سميه الأول والثاين
خالل ال�شهور القليلة املا�ضية.
و�أكدت رنا � ،أن اجلهه املنتجة للعمل مل تتحدث
عن �صناعة مو�سم ثالث من امل�سل�سل ،حيث مل
يتم االتفاق على ذلك �إىل وقتنا احل��ايل ،الفتة
�إىل �أنها تتمنى �أن يحدث ذلك لكنه لي�س بالأمر
احلقيقي �إىل حلظتنا احلالية .
و�أو� �ض �ح��ت �أن �ه��ا ت�ن�ت�ظ��ر خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املقبلة
التح�ضري لعملها رم�ضان املقبل وال��ذي تقوم
ق��راءت��ه ه��ذه الأي � ��ام ،م��ن �أج ��ل ال�ت��وق�ي��ع ب�شكل
ر��س�م��ي ع�ل�ي��ه ،ع�ل��ى �أن ت�ع�ل��ن ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه خالل
الأ�سابيع القليلة املقبلة.
و� �ش��ارك��ت رن ��ا خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل��ا� �ض��ي يف
ع�م�ل�ي�ين درام� �ي�ي�ن �أول �ه �م��ا م ��ع ال �ن �ج��م يحيى
الفخراين يف «جنيب زاه��ي زرك����ش» والآخ��ر مع
يا�سر جالل يف «�ضل راجل» .

مي عمر تبد�أ ت�صوير (ب�ضع �ساعات
يف يوم ما) ..وتنتظر (بنات رزق)
بد�أت الفنانة مي عمر ،ت�صوير دورها يف الفيلم ال�سينمائي اجلديد وي�ب��وح ك��ل منهم بتقلباته النف�سية للآخرين ليلاً يف ك��ل ق�صة
«ب�ضع �ساعات يف يوم ما» يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر ،وذلك بعد بالرواية.
ويكتب ال�سيناريو واحلوار حممد �صادق ،وي�شاركه يف كتابة
انتهاء التح�ضريات اخلا�صة بالفيلم من بناء الديكورات وحتديد
ال�سيناريو نورهان �أبوبكر ،و�شادن زهران ،و�إنتاج �أحمد
�أماكن الت�صوير وتعاقدات النجوم امل�شاركني يف البطولة.
ال���س�ب�ك��ي ،و�إخ � ��راج ع�ث�م��ان �أب ��ول�ب�ن ،وي �� �ش��ارك يف
وتعاقدت مي عمر ،على العمل م��ؤخ� ًرا ،وال��ذي من
بطولة الفيلم كل م��ن؛ مى عمر،
املقرر �أن تقوم بت�صويره بالتزامن مع فيلم «حتت
كرمي فهمي� ،أحمد ال�سعدين،
تهديد ال�سالح» ال��ذي ت�شارك يف بطولته �أمام
ه �� �ش��ام م��اج��د ،ع��ائ���ش��ة بن
ح�سن ال��رداد ،و�شريين ر�ضا ،وكذلك الفيلم
�أح� �م ��د ،م��اي��ان ال�سيد،
ال�سينمائي «بنات رزق».
خالد �أنور ،حممد
وت�ستمر م��ي ع�م��ر ،يف الت�صوير مل��دة 12
�� � �س �ل��ام ،ه� ��دى
�ساعة يوم ًيا ،حيث و�ضعت ال�شركة املنتجة
امل �ف �ت��ي ،حممد
خطة زمنية لالنتهاء من الفيلم خالل
ال � �� � �ش� ��رن� ��وب� ��ي،
�شهرين لعر�ضه مع مطلع العام اجلديد.
وغريهم.
فيلم «ب�ضع �ساعات يف ي��وم م��ا» ،م�أخوذ
ع �ل��ى ج ��ان ��ب �آخ� ��ر،
عن رواي��ة حتمل نف�س اال��س��م ،وحتكي
ت �� �س �ت �ع��د م� ��ي عمر،
ع ��ن جم �م��وع��ة ت �ف��ا� �ص �ي��ل حلياة
ل �ت �� �ص��وي��ر دوره � � ��ا يف
ال �� �ش �ب��اب يف ف �ت�رة زمنية
ف� �ي� �ل ��م «ب � �ن� ��ات رزق»،
ق�صرية ،ال تتعدى
وال � ��ذي ان �� �ض �م��ت �إليه
ب�ضع �ساعات،
م� � � ��ؤخ� � � � ًرا� ،إىل جانب
وهي جمموعة
ك�لا م��ن؛ ��ش�يري��ن ر�ضا،
م��ن الق�ص�ص
و�أروى جودة ،حيث تنتظر
م � ��رت � � �ب � � �ط � ��ة
«م��ي» ،التعاقد م��ع البطلة
ب � �ب � �ع � �� � �ض � �ه� ��ا
الرابعة لتحديد موعد نهائي
البع�ض عرب
لت�صوير العمل.
الإن�ت��رن� ��ت،
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�شعور ب�أمل يف الظهر قد ينذر ب�أمرا�ض �سرطانية �سريعة االنت�شار
تختلف �أ�سباب �آالم الظهر على نطاق وا��س��ع ،لكن
بع�ض �أعرا�ض هذه احلالة ال�صحية قد ت�شري �إىل
�أن الأمل ناجت عن �شيء �أكرث خطورة.
وميكن �أن ت�سبب جميع �سرطانات املعدة والقولون
وامل�ستقيم �أمل��ا ينت�شر م��ن م��وق��ع ال ��ورم �إىل �أ�سفل
الظهر .وعندما ينت�شر �أمل ال�سرطان �إىل مواقع
�أخرى من اجل�سم مثل �أ�سفل الظهر ،ف�إنه عادة ما
ينتج عنه �أعرا�ض علنية �أخرى.
وعندما تكون �آالم �أ�سفل الظهر م�صحوبة ب�أعرا�ض
�أخ � ��رى ،م�ث��ل ف �ق��دان ال� ��وزن امل �ف��اج��ئ غ�ي�ر امل�ب�رر،
والتعب غري املربر ،والوخز �أو التنميل يف الذراعني
�أو ال�ساقني ،ف�ضال ع��ن ك��ون الأمل ال ي��زداد �سوءا
مع احلركة ،ف��إن هذا ميكن �أن ي�شري �إىل الإ�صابة
بال�سرطان ،ويجب طلب امل�ساعدة الطبية فورا.

ومن العالمة الأخرى على �أن �آالم الظهر ميكن �أن
تن�ش�أ من ال�سرطان ،هي الأمل الذي ين�شط يف الليل
ويف ال�صباح ولكنه ن��ادرا م��ا يكون ملحوظا خالل
النهار .و�إح��دى ال�سمات ال�سائدة لل�سرطان ،التي
ت�سبب انت�شاره �إىل العمود الفقري ،هو ال�سرطان
النقيلي� ،أي �أنه ن�ش�أ من جزء خمتلف من اجل�سم.
وال �ع �م��ود ال�ف�ق��ري ه��و ث��ال��ث �أك�ث�ر امل��واق��ع �شيوعا
لل�سرطان النقيلي.
وتذكر مدونة "هارفارد هيلث" �أن�" :آالم الظهر
ثابتة وق��د ت��زداد �سوءا عند اال�ستلقاء .وق��د يزداد
اخلدر �أو ال�ضعف �أو الوخز يف ال�ساقني� ،سوءا .و�إذا
انت�شر ال�سرطان �إىل الأع�صاب ال�شوكية التي تتحكم
يف املثانة والأمعاء ،فقد يكون هناك �سل�س يف الأمعاء
�أو املثانة" .وميكن �أن يعود ال�سبب الآخ��ر املحتمل

لآالم �أ�سفل الظهر� ،إىل �سرطان العظام ،والذي يبد�أ
على �شكل م�ض�ض (هو �أمل �أو عدم راحة يف منطقة
ما من اجل�سم ،يحدث عند مل�س املنطقة امل�صابة)
تتطور تدريجيا �إىل �أمل م�ستمر.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية�" :إن الأمل
ال�ن��اج��م ع��ن ��س��رط��ان ال�ع�ظ��ام ي �ب��د�أ ع ��ادة بال�شعور
مب�ض�ض يف العظام امل�صابة .ويتطور هذا تدريجيا
�إىل وج��ع م�ستمر �أو وج��ع ي�أتي ويختفي ،وي�ستمر
يف الليل وعند الراحة .وميكن �أن يت�أثر �أي عظم،
على الرغم من �أن �سرطان العظام يتطور غالبا يف
العظام الطويلة لل�ساقني �أو �أعلى الذراعني".
وت�شري الهيئة ال�صحية الربيطانية �إىل �أن �آالم
الظهر ال�ت��ي تنجم ع��ن ال���س��رط��ان غالبا م��ا تكون
م�صحوبة بانتفاخ واحمرار حول العظام امل�صابة.

خم�س وجبات خفيفة لتقليل خطر
�أعرا�ض ارتفاع الكولي�سرتول

اخل�س
اخل ����س م ��ن ال �ع��ائ �ل��ة امل��رك �ب��ة ،وهو
م��ن امل�ح��ا��ص�ي��ل امل��رت�ف�ع��ة يف القيمة
ال�غ��ذائ�ي��ة ،كما �أن��ه ن�ب��ات ح��ويل وله
�أ� �ش �ك��ال م �ت �ن��وع��ة ،ول ��ذل ��ك يختلف
طول الأوراق باختالف �أ�صنافه� ،أما
الثمار �أو البذور فهي �صغرية احلجم
ول��ون�ه��ا غ��ال�ب�اً بني غ��ام��ق مييل �إىل
الأ�� �س ��ود ،و�أه � ��م الأ� �ص �ن��اف املنت�شر
زراعتها الإتوب والبلدي والرومي.
حت �ت��وي �أوراق اخل ����س ع �ل��ى ن�سبة
ك� �ب�ي�رة م� ��ن ال �� �س �ك ��ري ��ات وكميات
ق�ل�ي�ل��ة م��ن الأم �ل��اح امل �ع��دن �ي��ة مثل
ال�ب��وت��ا��س�ي��وم وامل�ن�ج�ن�ي��ز والف�سفور
والكال�سيوم واحل��دي��د ،وه��و م�صدر
غنى بالفيتامينات وخا�صة فيتامني
(هـ).
يوجد يف و�سط �أوروبا ومنطقة البحر الأبي�ض وجنوب رو�سيا.
الأجزاء امل�ستعملة اجلذور والأوراق.
عرف قدماء امل�صريني نبات اخل�س وفوائده فى تهدئة الأع�صاب وعالج
العقم وزيادة اخل�صوبة؛ نظرا الحتوائه على فيتامني (هـ).
واخل�س دواء م�سكن �أو مهدئ ومرطب للب�شرة و�شاف للأرق
وي�ع�ت�بر اخل����س م�ل�ين ج�ي��د ،وي�ف�ي��د ف��ى ح ��االت اال��ض�ط��راب��ات الوظيفية
وت�صلب ال�شرايني

• ما مفرد كلمة �أبابيل؟
�أبالة

 84ما مثنى كلمة ع�صا؟-ع�صوان

• ماذا يطلق على ال�شاعر الذي عا�ش يف ع�صرين؟
�-شاعر خم�ضرم

• من هو ال�شاعر الذي قتله �شعره؟
-املتنبي

• ما هو جمع غراب؟
�-أغربة  ،غربان � ،أغرب

• من هو �أ�شعر ال�شعراء؟
-امر�ؤ القي�س

ممثلة بوليوود كاترينا كايف حت�ضر حفل �إدراج �أ�سهم �شركة  Nykaaيف البور�صة الوطنية يف مومباي.ا ف ب

ميكن جتنب ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول عن طريق �إجراء تغيريات يف منط
احلياة ،مبا يف ذلك �إعادة التفكري يف نظامك الغذائي.
ميكن �أن تزداد م�ستويات الكولي�سرتول ب�شكل طبيعي مع تقدم العمر ،ولكن
ميكن �أي�ضا �أن تزيد بع�ض خيارات منط احلياة من االرتفاع.
وميكن �أن ي�ؤدي الإف��راط يف تناول الكولي�سرتول ال�ضار � LDLإىل زيادة
خطر الإ��ص��اب��ة ب�ع��دد م��ن الأم��را���ض القاتلة ،مب��ا يف ذل��ك �أم��را���ض القلب
وال�سكتة الدماغية .ومع ذلك ،هناك بع�ض التغيريات يف منط احلياة التي
ميكن �أن ت�ساعد �أي�ضا يف تقليل م�ستويات الكولي�سرتول .وفقا جلمعية
الكولي�سرتول اخل�يري��ة ،Heart UK ،ميكن �أن ت�ك��ون ال�ت�غ�ي�يرات يف
نظامك ال�غ��ذائ��ي ع��ام�لا رئي�سيا .وت���ش��رح اجلمعية اخل�يري��ة" :ميكن �أن
يحدث الأكل ال�صحي فرقا كبريا يف م�ستويات الكولي�سرتول لديك و�صحة
قلبك" .وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق التي ميكنك من خاللها
تغيري نظامك الغذائي ،ف�إن تغيري طريقة تناول الوجبات اخلفيفة ميكن
�أن ي�ساعد يف تقليل م�ستويات الكولي�سرتول كجزء من نظام غذائي �صحي
�شامل .وفيما يلي خم�س مقاي�ضات �سهلة ولكن �صحية للوجبات اخلفيفة
ميكنك �إجرا�ؤها:
 ا�ستبدل رقائق البطاط�س بالف�شار العادي غري اململحمن املعروف �أن رقائق البطاط�س غنية بامللح وغالبا ما ُتقلى بالزيت .و�أحد
البدائل ال�صحية للرقائق هو الف�شار العادي غري اململح.
 ا�ستبدل الب�سكويت بقطعتني من رقائق ال�شوفان �أو كعك الأرزعند اال�سرتخاء �أم��ام التلفزيون ،قد يكون من ال�سهل الو�صول �إىل علبة
الب�سكويت ،لكن اختيار كعكة ال�شوفان �أو كعكة الأرز هو بديل �صحي للقلب.
وع��ادة ،يحتوي كعك ال�شوفان على ح��وايل � 42سعرة حرارية لكل وجبة،
ويحتوي فقط على  2.3غرام من الدهون.
 ا�ستبدل املعجنات بكعكة الفاكهةقد تكون املعجنات حلوى لذيذة لال�ستمتاع بها مع فنجان من ال�شاي ،ولكن
ميكن �أن حتتوي على كمية مزعجة من الدهون وال�سكر وامللح ،والتي ميكن
�أن ت�سبب ال�ضرر �إذا مت تناولها ب�شكل متكرر.
وبالن�سبة لأولئك الذين يتوقون �إىل املعجنات� ،أو�صى موقع Heart UK
بتناول كعكة عادية �أو كعكة فواكه.
 ا�ستبدل الزبادي كامل الد�سم بالزبادي اليوناين بن�سبة �صفر باملائةيعد الزبادي �إ�ضافة �صحية �إىل نظام غذائي متوازن ،ولكن من املهم �أن تفهم
حمتويات العالمة التجارية التي اخرتتها.
وب��دال من تناول ال��زب��ادي احللو ،ال��ذي غالبا ما يحتوي على ن�سبة عالية
من ال�سكر� ،أو�صى موقع  Heart UKباختيار زب��ادي يوناين خال من
الدهون.
 ا�ستبدل احللويات ب�شرائح اخلوخ والع�سلميكن �أن متنحنا احللويات ال�صمغية نكهة ال�سكر ،خا�صة بعد ي��وم حافل
بالعمل ،ولكن هناك طرقا �صحية لال�ستمتاع بال�سكر.
بالن�سبة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن يبحثون ع��ن ��ش��يء ح�ل��و ل�ت�ن��اول��ه ،ي�ق�ترح موقع
� Heart UKشرائح اخلوخ ،التي تقدم مع ملعقة �صغرية من الع�سل
وبذور عباد ال�شم�س.

• ع�صري الفاكهة وحده يجب تناولة ب�سرعه فالأنتظار يعر�ض فيتاميناته لأك�سدة الهواء كما �أن بع�ض
الأنواع تف�سد ب�سرعه و�أهمها اجلزر.
• من خل ال حتليل دموع الب�شر تبني �أنها حتتوي على مواد كيمائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما
يبكي الأن�سان.
• �إذا مات الفيل وهو واقف فانه يظل واقفاً لب�ضع �ساعات قبل �أن ي�سقط �أر�ضا.
• زئري الأ�سد ميكن �سماعه من على م�سافة  8كيلومرتات
• 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 غ��ارات على م�ستعمرات النمل
امل�ج��اورة ل��ه حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ث��م يقتاد ع��ددا م��ن ذل��ك النمل وي�ج�بره على العمل
كعبيد لديه!
• ل�سان القط �سالحه الدائم فهو مملوء بغدد تفرز �سائ ً
ال ي�ضمد جرحه عدة مرات حتى يلتئم.
• روى �أح��د الباحثني �أن��ه �سمع ع��ن ط��ائ��ر ق��ام بتجبري ق��دم��ه امل�ك���س��ورة با�ستعمال ال�ط�ين وعيدان
احلطب.

اال�سد املخادع
و�صل �إىل الغابة اجلميلة ا�سد �ضخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�صوته عال ي�صم الآذان ..اتخذ من
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افرت�شه رفع على بابه راية بي�ضاء كبرية ،ا�ستعجبت حيوانات القرية
من ذلك لكنه طم�أنهم وقال لهم :انا ال �أتناول غري النباتات فقط فقلبي ال يطاوعني على �أكل حلوم ا�صدقائي
احليوانات ومعدتي مري�ضة ال ته�ضم اللحم وانا اخلد �إىل النوم كثريا جدا وال وقت عندي لل�صيد ،واحب ان
اجل�س يف بيتي كثريا ف�أرجو من ان ت�شرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�شكلة اي�ضا ا�ستطيع ان احلها له فقد
كنت حكيم غابتي� .صدقت احليوانات الطيبة اال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره
وتخرج �سعيدة من تلك الزيارة حتى جاء وقت بد�أت بع�ض احليوانات تختفي �شيئا ف�شيئا وبد�أت الغابة حت�س
بالقلق منهم من يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �شيئا بل بد�أ يف مراقبة بيت
اال�سد مراقبة جيدة حتى ت�أكد متاما ان هناك من يدخل وال يخرج والن اال�سد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي
من وجبته ويلقي العظام داخ��ل الكهف بعيدا عن االع�ين لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذه��ب الثعلب
واخرب �سكان الغابة مبا يفعله اال�سد املخادع.
اعيت االفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك اال�سد ومل يجدوا االجابة اال عند القط الذي قال :نقوم بزيارة
جماعية لال�سد ولن ي�ستطيع ان ي�أكل منا احدا و�أثناء ذلك دعوين ا�ستو�ضح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك
الزيارة ت�أكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لال�سد غري باب الكهف فقط ،لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�ض
الهدايا املتوا�ضعة لال�سد فحمل كل منهم ما ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل الكهف ب�أعداد كبرية
وب�أيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�ضهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف اال�سد باحلجارة وكلما
انتهت اتوا بغريها حتى �أمتلأ الكهف بها و�أ�صبحت �سدا يحول دون خروج اال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة
ا�صحابه بحمل جذوع اال�شجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة اال�سد امليت
تعلن عن هزميته �شر هزمية و�سقوط رايته البي�ضاء على باب الكهف.

