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يعترب حليب الأبقار الأكرث �شعبية يف العديد من دول العامل ،حيث
ميلك الكثري م��ن الفوائد ال�صحية ،ولكن ه��ل ه��و �أف�ضل ن��وع من
احلليب ل�صحتك؟ وملعرفة �أف�ضل �أن ��واع احلليب جل�سم الإن�سان،
حتدثت �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية مع الدكتورة ديبورا يل من
�صيدلية دكتور فوك�س على الإن�ترن��ت ،وتقول يل "�إذا كنت نبات ًيا،
�أو كنت تعاين م��ن ع��دم حتمل ال�لاك�ت��وز� ،أو تعاين م��ن حالة طبية
ت��زداد ��س��وءًا ب�سبب ��ش��رب حليب الأل �ب��ان ،ف ��إن احلليب النباتي هو
خيارك الوحيد� .أف�ضل حليب للعظام :حليب ال�شوفان هو �أف�ضل
حليب نباتي ميكنك اختياره �إذا كنت تريد عظامًا قوية و�صحية،
وق��ال��ت ال��دك�ت��ور يل "حليب ال���ش��وف��ان ي�ح�ت��وي ع�ل��ى كمية مماثلة
م��ن الكال�سيوم يف حليب ال�ب�ق��ر� ،إىل ج��ان��ب فيتامني د ال�ضروري
المت�صا�ص الكال�سيوم يف الأمعاء ،ويحتوي حليب ال�شوفان � ً
أي�ضا على
فيتامينات ب التي ترتبط ب�صحة العظام اجليدة .الأف�ضل لنظام
غذائي لفقدان الوزن� :إذا كنت تتبع نظامًا غذائ ًيا منخف�ض ال�سعرات
احلرارية �أو ترغب يف �إنقا�ص ال��وزن ،ف��إن حليب اللوز هو الأق��ل يف
ال�سعرات احلرارية والدهون والكربوهيدرات ،وهذا يعني �أن حليب
اللوز هو �أف�ضل ره��ان لك �إذا كنت تتبع نظامًا غذائ ًيا قليل الد�سم
�أو منخف�ض الكربوهيدرات .ويحتوي حليب ال�صويا � ً
أي�ضا على ن�سبة
منخف�ضة من الدهون ،ولكن ال تقرتب من حليب جوز الهند �إذا كنت
تتبع نظامًا غذائ ًيا قليل الد�سم �أو منخف�ض الكربوهيدرات.

كرثة النوم قد تزيد خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية

�أظهرت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين ينامون �أكرث من ثماين �ساعات
كل ي��وم� ،أك�ثر عر�ضة للإ�صابة ب�سكتة دماغية مقارنة بالأ�شخا�ص
الذين ينامون ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات .خالل الدرا�سة التي
ن�شرت يف املجلة الطبية للأكادميية الأمريكية "نيورولوجي" ،قيم
العلماء خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية لدى � 32000شخ�ص،
وتبني �أن � 62شخ�صاً منهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بال�سكتة الدماغية،
نتيجة للإفراط يف النوم .حتدث ال�سكتة الدماغية عندما يتعطل
تدفق ال��دم �إىل ج��زء م��ن ال��دم��اغ �أو يت�ضاءل ،مم��ا يت�سبب يف تلف
�أن�سجة املخ .وفقاً للدرا�سة ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين ينامون �أكرث من
ت�سع �ساعات يف الليلة يزيد لديهم خطر الإ��ص��اب��ة ب�سكتة دماغية
بن�سبة  23%مقارنة بالأ�شخا�ص ال��ذي��ن ينامون �أق��ل م��ن ثماين
�ساعات يف الليلة .ع�لاوة على ذل��ك ،ف��إن الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون
قيلولة مل��دة  90دقيقة على الأق��ل يف منت�صف اليوم لديهم فر�ص
�أعلى بن�سبة  25%للإ�صابة ب�سكتة دماغية مقارنة ب�أولئك الذين
ي�أخذون قيلولة �أقل من  30دقيقة� .أما الأ�شخا�ص الذين ينامون
لفرتة �أطول ولكنهم يعانون من قلة النوم معر�ضون بن�سبة 82%
خلطر الإ��ص��اب��ة بال�سكتة الدماغية .وبح�سب الباحثني ف ��إن �أكرث
من ن�صف الناجني من ال�سكتة الدماغية ،يجدون �صعوبة يف النوم
يف الأ�شهر التالية لإ�صابتهم .هذا ميكن �أن يعطل التعايف ،ويخلق
م�شاكل كاالكتئاب وي�سبب م�شاكل يف الذاكرة.

م�ؤ�شرات يف ب�شرتك على احل�سا�سية جتاه املالب�س

ح�سا�سية املالب�س املعروفة � ً
أي�ضا با�سم التهاب اجللد التما�سي للن�سيج
ناجتة عن التالم�س املبا�شر مع مادة ما وما يرتتب على ذلك من تفاعل
و�ضوحا يف بع�ض
حت�س�سي .وقد ي�صبح هذا النوع من احل�سا�سية �أكرث
ً
احلاالت خالل �أ�شهر ال�شتاء عند تبديل خزانة املالب�س.
وحتدثت �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية �إىل طبيبة �أمرا�ض جلدية
ح��ول ال�ع�لام��ات التحذيرية امل��وج��ودة على ج�ل��دك وال�ت��ي ق��د تتطلب
عناية طبية .وت�شرح طبيبة الأم��را���ض اجللدية �أوفيليا فرييت�ش �أن
بع�ض املالب�س والأقم�شة ميكن �أن ت�سبب حكة والتهاب للب�شرة.
وميكن �أن تكون ح�سا�سية املالب�س �أكرث �شيوعاً يف �أ�شهر ال�شتاء ب�سبب
الأقم�شة وامل��واد اال�صطناعية مثل ال�صوف التي غال ًبا ما ت�ستخدم يف
املالب�س ال�شتوية .وهناك �سببان خمتلفان حل�سا�سية املالب�س  -رد الفعل
املهيج وت�أخر رد الفعل املناعي .وقالت الدكتورة فرييت�ش "�إن التفاعل
املهيج لأل �ي��اف الن�سيج �أك�ث�ر �شيوعًا م��ع الأل �ي��اف اال�صطناعية مثل
النايلون والبولي�سرت والياف لدنة من الألياف الطبيعية مثل الكتان
واحلرير والقطن ،بينما ت�أخر رد الفعل املناعي� ،أو ح�سا�سية التالم�س،
ناجت عن املواد الكيميائية التي ت�ضاف �إىل الن�سيج �أثناء �إنتاجه.

عالج يحمي من
كورونا لـ� 8أ�شهر
ق� ّل��ل ع�ل�اج ب��أج���س��ام م���ض��ادة ا�صطناعية
طورته "ريجينريون" من خطر الإ�صابة
بكوفيد مع �أعرا�ض ب�أكرث من  80باملئة
ح�ت��ى � 8أ� �ش �ه��ر ب�ع��د ت�ل�ق�ي��ه ،ك�م��ا �أعلنت
ال�شركة الأمريكية للأدوية االثنني.
وق��ال م��اي��رون كوهني الباحث يف جامعة
ن � ��ورث ك ��اروالي� �ن ��ا وال � ��ذي ي �ق��ود درا�سة
ترعاها احلكومة حول العالج� ،إن النتائج
"مهمة خ�صو�صا للأ�شخا�ص الذين ال
ي�ستجيبون ل�ل�ق��اح��ات ��ض��د كوفيد-19
مب��ن فيهم �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون نق�ص
املناعة" .و�شملت الدرا�سة � 842شخ�صا
ت �ل �ق��وا ع�ل�اج��ا وه �م �ي��ا و� 841شخ�صا
ت�ل�ق��وا ال �ع�لاج امل �ع��روف ب��ا��س��م "ريجني-
كوف" ب �ج��رع��ة  1200م �ل �غ��رام حقناً
حتت اجللد .وخالل فرتة املتابعة املمتدة
من �شهرين �إىل � 8أ�شهر ،كانت هناك 7
�إ�صابات بكوفيد يف جمموعة العالج و38
يف جم�م��وع��ة ال� ��دواء ال��وه �م��ي ،م��ا ميثل
انخفا�ضا يف خطر الإ�صابة بالوباء بن�سبة
 81.6باملئة .والأهم من ذلك ،مل تكن
هناك حاالت ا�ستدعت دخول امل�ست�شفى يف
جمموعة العالج ،فيما �أدخل � 6أ�شخا�ص
لال�ست�شفاء يف جمموعة العالج الوهمي.

املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:munawaat@alfajrnews.ae

Wednesday

ما �أف�ضل نوع حليب ل�صحتك؟

�ص 29

�أ�سماك ال�سردين تدفع
ثمن التغريات البيئية

كيف تزيدين من
حافزك لفقدان الوزن؟

�أ�صعب جزء يف رحلة فقدان الوزن ،لي�س تناول الطعام ب�شكل
�صحيح� ،أو ممار�سة التمارين الريا�ضية ،بل هو الدافع الفعلي
للقيام بتلك الإجراءات التي ت�ساهم يف �إنقا�ص الوزن.
وبح�سب موقع ( ،)shinesheetsلو كان �إنقا�ص الوزن �أمر ًا
�سه ًال ،لكان كل �شخ�ص ق��ادر ًا عليه� .إن �إنقا�ص ال��وزن حتدٍّ ،
بل �إنه حماولة �صعبة جتربك على مراقبة نف�سك وال�ضغط
عليها با�ستمرار� .إذن من املتوقع �أن تواجهي فرتات ت�شعرين
فيها بال�س�أم وعدم وجود حافز لديك .ولعل �أ�صعب الأوقات
يف احلفاظ على دافعك والتزامك بنظامك الغذائي لإنقا�ص
وزن��ك ،هي ف�ترة العطالت واملنا�سبات والأع��ي��اد الر�سمية
و�أعياد امليالد وغريها .و�أف�ضل طريقة حتافظني بها على
دافعك يف الأوق��ات التي تزيد فيها املغريات من حولك ،هي
�أن تعطي لنف�سك الرخ�صة يف �أن تتناويل الأطعمة بكميات
إليك بع�ض الن�صائح ال�سهلة لتعزيز حافزك لفقدان
�صغريةِ � ..
أنك يف
ال��وزن ،و�سرعان ما �ستعودين �إىل املظهر وال�شعور ب� ِ
�أف�ضل حاالتك عن �أي وقت م�ضى!
 ما الدافع اجلوهري؟يح�صل معظمنا على ال��داف��ع لفقدان ال��وزن م��ن خالل
ر�ؤي��ة امل�شاهري اجل��ذاب�ين ال��ذي��ن ن��راه��م على ال�شا�شات.
�سيكون ه��ذا �أب��رز امل�صادر للدافع اخل��ارج��ي؛ �أي عندما
نكون مدفوعني بعوامل خارجية خارج �أنف�سنا.
ومع ذل��ك ،ف��إن الدافع اجلوهري هو عندما يكون لدينا
دافع داخلي ،والدافع الداخلي هو ال�صوت ال�صغري املوجود
داخ��ل ر�ؤو� �س �ن��ا ،ال��ذي يحثنا على اال��س�ت�م��رار يف ال�سعي
للو�صول �إىل الأف�ضل ،بغ�ض النظر عن نوع الرحلة التي
يقوم بها الآخرون.
الدافع الداخلي هو املفتاح لفقدان الوزن؛ لأنه �سي�شجعك
على اال�ستمرار يف العادات ال�صحية على امل��دى الطويل،
ول�ي����س ف�ق��ط ب�شكل م ��ؤق��ت! ي��دف�ع��ك ال��داف��ع اجلوهري
لتكوين �أف�ضل ما لديك لنف�سك.
 كيفية تنمية الدافع الذاتي لفقدان الوزناخلطوة الأوىل خللق هذا الدافع الذاتي القوي لفقدان
ال ��وزن ،ه��ي �أن ت�ك��وين ��ص��ادق� ًة م��ع نف�سك .خ��ذي بع�ض
الوقت للتفكري يف �أ�سباب رغبتك يف �إنقا�ص الوزن يف املقام
الأول.
 هل ت�شعرين بتح�سن �أقوى� ..أكرث �صحة؟قويل نعم؛ لبدء طهي املزيد من الوجبات يف املنزل بد ًال

م��ن ت�ن��اول الطعام ب��اخل��ارج .اب��دئ��ي الرتكيز على الأكل وواقعية يف جعل هذا الهدف يبدو �أقرب �إىل الواقع.
واحلياة اليقظة.
طاملا �أن هذه الأ�سباب لفقدان ال��وزن ت�أتي منك �أن��ت وال  -اكتبي �أهداف فقدان الوزن اخلا�صة بك
�أح��د غ�يرك ،فهي حتماً �ست�ساعدك على خف�ض الوزن .بع�ض الت�أكيدات التي تعزز دافعك لفقدان ال��وزن ميكن
ويجب �أن متتلئ رحلة �إنقا�ص وزن��ك بالكثري من احلب �أن تكون "�أنا �أت��وق فقط للأطعمة التي تغذي ج�سدي"،
والفرح؛ لأن هذه عوامل مهمة للتحفيز ال�صحي لفقدان "ميكنني فعل �أي �شيء �أ�ضعه يف ذهني"�" ،أحب ج�سدي
ال ��وزن ،ادع�م��ي نف�سك ،عانقي نف�سك ج�سدياً ،ابتهجي و�أحرتمه".
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا جم��رد ك�ل�م��ات� ،إال �أن الت�أكيدات
لنف�سك!
وعمليات التفكري امل�ستمرة ميكن �أن ت��زي��د م��ن دافعك
لفقدان ال��وزن ،مع �إبقائك يف حالة ذهنية �إيجابية �أثناء
�ضعي توقعات واقعية�أن تكوين رحيم ًة جتاه نف�سك ..هذا يعني و�ضع توقعات رحلة �إنقا�ص ال��وزن .تدوين ه��ذه الأه ��داف والت�أكيدات
واق�ع�ي��ة ..ع��ادات الأك��ل ومن��ط احل�ي��اة امل�ستقرة ال ميكن يتيح ل��ك �أي���ض�اً �شيئاً م�ل�م��و��س�اً� ،أن ت�ن�ظ��ري �إىل ال ��وراء
تغيريها بني ع�شية و�ضحاها ،ذلك غري �صحي وال ينبغي وتذكري نف�سك عندما كنت غري ما �أنت عليه الآن.
�أن يُتوقع� .إذا قمتِ ب�إن�شاء توقعات غري قابلة للتحقيق؛
ف�سوف تقومني فقط ب�إعداد نف�سك للف�شل و�ستفقدين  -البقاء ملتزمة
ق�سمي حافظي على ال�ت��زام��ك باالحتفال بكل خ�ط��وة �صغرية.
املزيد من احلافز لفقدان ال��وزن .ب��د ًال من ذل��كّ ،
هدفك �إىل خطوات �صغرية ،عو�ضاً عن حماولة االلتزام تهنئة نف�سك على مفاتيح الوجبة الب�سيطة� ،أو امل�شي
بالتمارين الريا�ضية كل �صباح يف ال�ساعة � 7صباحاً� ،إذا الإ�ضايف يف ال�صباح� ،أو عدم انتزاع الثواين �أثناء احللوى.
مل تكوين معتادة على اال�ستيقاظ باكراً ،حاويل �أن ت�سعي ي�ساعد التعرف على جناحاتك خطوة بخطوة يف احلفاظ
للتمرن مل��دة � 5-3أي ��ام يف الأ� �س �ب��وع ،ويف الأوق� ��ات التي على ثباتك لبقية رحلتك.
تريحك .هذا �أك�ثر واقعية وقابلية للتنفيذ ..جزء كبري ي�ستغرق تكوين �أي ع��ادة  21يوماً ،وي�ستغرق  66يوماً
م��ن �سبب فقداننا ال��داف��ع لفقدان ال��وزن ،ه��و �أن هدفنا لرت�سيخها حقاً .ذ ّكري نف�سك ب�أن �أمامك طريقاً طوي ً
ال،
النهائي يبدو بعيد املنال .ي�ساعد و�ضع توقعات �صغرية وارجعي �إىل تلك النوايا الأ�صلية التي حددتها لنف�سك.

القيا�س املنتظم � ..أف�ضل وقاية
من ارتفاع �ضغط الدم
ق��ال��ت م�ؤ�س�سة القلب الأمل��ان�ي��ة �إن ه�ن��اك الكثري
ن ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ارت �ف��اع �ضغط ال��دم لفرتة
طويلة دون �أن ي�شعروا ب��أع��را���ض مر�ضية ،رغم
ت�ضرر �أع�ضاء اجل�سم بالفعل ،ون�صحت امل�ؤ�س�سة
بقيا�س �ضغط الدم ب�صورة منتظمة.
و�أو�صى الأطباء الأملان بقيا�س �ضغط الدم ب�صورة
منتظمة ل��دى الطبيب املخت�ص ب��داي��ة م��ن 40
ع��ام �اً ،و�إذا ك��ان ه�ن��اك ت��اري��خ مر�ضي يف العائلة
فيجب القيا�س الروتيني قبل هذا ال�سن ،و�أكدت
امل��ؤ��س���س��ة �أن ق�ي��ا���س �ضغط ال ��دم يعترب "�أف�ضل
�إجراءات الوقاية".
وحتى مع القيم املثالية  80/120ملليمرت يجب
التحقق من �ضغط الدم كل � 5أع��وام ،تقل �إىل 3

م��ع القيم ال�ع��ادي��ة لل�ضغط -80/129-120
 84ملليمرت زئبق ،وعند االرتفاع �إىل -130
 89-85/139ملليمرت زئبق يجب القيا�س مرة
واحدة يف العام على الأقل.
وت�شري القيمة الأوىل �إىل �ضغط الدم االنقبا�ضي،
عند �ضخ الدم يف الأوعية� ،أما الثانية فهي ال�ضغط
االنب�ساطي� ،أي ال�ضغط يف الأوعية عندما ترتخي
ع�ضلة القلب .وعادة ما يتحدث الأطباء عن ارتفاع
�ضغط ال��دم عندما ت�صل القيم �إىل 90/140
ملليمرت زئبق ،ويف هذه احلالة يجب قيا�س �ضغط
ال��دم بانتظام يف امل�ن��زل ،وح�ت��ى م��ع قيم �أق��ل ،قد
تن�ش�أ خطورة الإ�صابة بالنوبات القلبية وال�سكتات
الدماغية ،ولذلك يجب ا�ست�شارة الطبيب.

�أ�صبحت �أ�سماك ال�سردين �أ�صغر
ح �ج �م �اً ب �� �س �ب��ب ت � �ب ��دالت ط � ��ر�أت
ع�ل��ى ن�ظ��ام�ه��ا ال �غ��ذائ��ي مرتبطة
ب ��ال� �ت� �غ�ي�رات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،وف � ��ق ما
ك�شف معهد الأب �ح��اث الفرن�سي
ال�ستغالل ال�ب�ح��ر ،وف�ق��ا لدرا�سة
�أجريت يف البحر املتو�سط.
ويُعترب ال�سردين عن�صراً رئي�سياً
يف ال�سل�سلة ال�غ��ذائ�ي��ة البحرية،
وه� ��و م ��ن �أك �ث��ر الأ�� �س� �م ��اك التي
يتم �صيدها يف ال�ع��امل ،لكن منذ
منت�صف العقد الأول م��ن القرن
احل � � � ��ادي وال� �ع� ��� �ش ��ري ��ن ،ت ��راج ��ع
حجمها ب�شكل ك �ب�ير ،وانخف�ض
يف ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط م��ن � 15إىل
� 11سنتيمرتاً يف املتو�سط ،وفقًا
ل�ل�م�ع�ه��د ال � ��ذي �أظ� �ه ��ر ب �ح �ث��ه �أن
ه��ذه التغريات غري ناجمة ال عن
ال�صيد وال عن احليوانات املفرت�سة
الطبيعية وال عن فريو�س بل عن
النظام الغذائي لهذه الأ�سماك.
و�أو�ضح الباحث يف معهد الأبحاث
ال�ف��رن���س��ي ال� �س �ت �غ�لال ال �ب �ح��ر يف
�سيت ج��ان م ��ارك ف��روم��ان�ت��ان �أن
"�صور الأقمار اال�صطناعية ُتظهر
بو�ضوح تناق�صاً يف كمية الطحالب
الدقيقة ي�صل �إىل  15باملئة يف
منت�صف العقد الأول م��ن القرن
احلادي والع�شرين" ،م�شرياً �أي�ضاً
�إىل ان�خ�ف��ا���ض يف ح�ج��م اخلاليا
ال�ع��وال��ق .و��ش��رح املعهد �أن "هذه
ال �ت �ح � ّوالت م �ت ��أت �ي��ة م��ن تغريات
بيئية �إقليمية ك�ب�يرة ،تتجلى يف
ان�خ�ف��ا���ض امل�غ��ذي��ات ال�ت��ي يجلبها
ن �ه��ر ال � ��رون ،وت� �غ�ي�رات يف دوران
الغالف اجلوي واملحيطات ،وزيادة
ع��ام��ة يف درج ��ة احل� ��رارة مبقدار
 0.5درجة مئوية خالل  30عاماً
يف املتو�سط ب�سبب تغري املناخ".

املعطف الفرو جنم مو�ضة ال�شتاء

�أوردت جم�ل��ة � Elleأن املعطف
الفرو ميثل جنم املو�ضة الن�سائية
يف �شتاء  2022-2021ليمنح
امل� ��ر�أة �إط�لال��ة وث�ي�رة تبعث على
الدفء وتنطق بالأناقة والفخامة.
و�أو��ض�ح��ت املجلة املعنية باملو�ضة
واجل�م��ال �أن املعطف الفرو ميتاز
بق�صة �أكرب من املقا�س
هذا املو�سم ّ
" "Oversizedلي�ضفي على
املظهر مل�سة جاذبية تعك�س اجلر�أة
وتفرد الأ�سلوب ،كما تت�ألق بع�ض
امل � ��ودي �ل��ات مب �ظ �ه��ر ال�شعريات
ال �� �ش �ع �ث��اء .و�أ�� �ض ��اف ��ت � Elleأن
املعطف ال�ف��رو ي��زه��و ه��ذا املو�سم
ب ��ال� �ل ��ون اجل �م �ل ��ي ال� �ف� �خ ��م� ،إىل
جانب الأ��س��ود والأب�ي����ض والأزرق
الداكن وال��وردي العتيق .و�أ�شارت
�إىل �أن املعطف الفرو يتناغم مع
الإط �ل ��االت ال��ري��ا� �ض �ي��ة املريحة
و�إطالالت العمل الأنيقة.

ال�سكتة الدماغية وربطها
بالدهون ..درا�سة تك�شف احلقيقة

خل�صت درا�سة جديدة �إىل �أن نوع الدهون ال مقدرها هو الذي يزيد خطر
الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
وقالت الدرا�سة �إن الدهون التي ت�أتي من م�صادر حيوانية تزيد من خطر
الإ��ص��اب��ة بال�سكتة الدماغية ب�شكل �أك�بر مقارنة بالدهون القادمة من
اخل�ضراوات.
ولطاملا ُربطت الدهون يف النظام الغذائي بزيادة خطر الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية ،لكن الدرا�سة اجل��دي��دة تو�صلت �إىل �أن االعتقاد لي�س دقيقا
مت��ام��ا .وال�سكتة ال��دم��اغ�ي��ة ه��ي ال�سبب اخل��ام����س امل� ��ؤدي �إىل ال��وف��اة يف
الواليات املتحدة ،ويحاول خرباء التغذية منذ فرتة طويلة فهم كيف ي�ؤدي
النظام الغذائي دورا يف هذه امل�شكلة ال�صحية اخلطرية.
وقال الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة ،فنغلي وانغ �" :إذا متكن اجلميع من
�إجراء تغيريات ب�سيطة على وجباتهم ،مثل تقليل كمية اللحوم احلمراء
واملعاجلة ،ف�إن الآثار املرتتبة على ال�صحة العامة �ستكون هائلة".
وع��ر���ض وان��غ ،الأ��س�ت��اذ يف كلية ال�صحة العامة بجامعة ه��ارف��ارد ،نتائج
درا�سته يف م�ؤمتر جلمعية القلب الأمريكية �أم�س الأول االثنني ومل تن�شر
الدرا�سة بعد يف جملة علمية.
وتعتمد الدرا�سة على بيانات �أكرث من � 117ألف متخ�ص�ص يف الرعاية
ال�صحية ،على مدى  27عاما ،ومتحورت البيانات حول الوجبات الغذائية
واحلاالت ال�صحية للأ�شخا�ص.
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منحوتة ل�ساعة رملية تعك�س مفاهيم اال�ستدامة باجلناح الربيطاين يف �إك�سبو  2020دبي

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

�أزاح ��ت الفنانة الربيطانية ،نيكوال �أن �ت��وين ،ال�ستار عن
حتفتها ال�ف�ن�ي��ة ب��اجل�ن��اح ال�بري �ط��اين يف �إك���س�ب��و 2020
دبي ،وهي عبارة عن منحوتة ل�ساعة رملية بطول مرتين
معلقة داخل �صندوق زجاجي ،مييزها ا�ستخدام مواد معاد

تدويرها يف �صنعها ،حمورها البيئة واال�ستدامة.
القطعة الفنية املعرو�ضة يف اجل�ن��اح ال�بري�ط��اين� ،صنعت
م ��ن م � ��واد ج�م�ع�ت�ه��ا ال �ف �ن��ان��ة م ��ن خم �ل �ف��ات ال �ب �� �ش��ر على
ال�شواطئ ،مثل �شبكات ال�صيد ،وتتميز ب�أ�ضواء من "فايرب
�أوبتيك" متر عرب ال�ساعة الرملية التي متثل الوقت الذي
يعي�شه العامل يف ظل �أزم��ة التغري املناخي ،ح�سب الفنانة
الربيطانية.
وق��ال��ت ن�ي�ك��وال �أن �ت��وين" :يف ع�م�ل��ي ،ت�ن�ط��وي ال�ك�ث�ير من

�أبحاثي على التحدث مع النا�س وتعلم الق�ص�ص الإن�سانية،
وهذا ما اقتادين �إىل هذه القطعة التي حتكي ق�صة اجلميع،
ق�صة الأر�ض ،وكان من املهم حقاً �سرد هذه الق�صة ،اليوم،
يف هذا الوقت حتديدا ،و�إك�سبو  2020دبي هو املكان املثايل
لذلك".
وت�ع��د حتفة نيكوال �أن �ت��وين ،وه��ي ع�ضو اجلمعية امللكية
للنحاتني يف اململكة املتحدة ،واحدة من �أهم �أن�شطة اجلناح
الربيطاين �ضمن فعالية "يف امل�ستقبل ،كيف �سنبتكر؟"

التي ت�ستمر حتى  14نوفمرب اجلاري ،كما ي�أتي هذا العمل
حت��ت �شعار "انظر للأ�شياء ب�شكل خمتلف" ،وبالتزامن
مع عقد قمة "كوب  "26املتعلقة بتغري املناخ بغال�سغو يف
�أ�سكتلندا .و�أكدت �أنتوين�" :أردت �أن �أ�صنع �شيئا يتعلق بتغري
املناخ ،والعمل الفني يدور �إىل حد كبري حول اال�ستدامة.
ور�أي��ت �أن ال�ساعة الرملية هي رم��ز تقليدي يتحدث عن
احلاجة امللحة لإج��راء تغيري ،وهذه ال�ساعة ن�صفها ميثل
املا�ضي ون�صفها الآخ��ر ميثل امل�ستقبل ،وه��ذا يعني �أننا يف

الو�سط ه�ن��ا ،حيث النقطة امل��رك��زي��ة ،و�سيكون للقرارات
والإج��راءات التي نتخذها اليوم ت�أثري �أكرب على م�ستقبل
الب�شرية وم�ستقبل الكوكب" .و�شرحت الفنانة الربيطانية
�أن الأ�ضواء املوجودة يف هذه القطعة الفنية متثل من بعيد
�أ�صوات العامل �أجمع حني يجتمع حلل م�س�ألة ما� ،أما كل
�ضوء على حدة فهو يعك�س ما ميكن لكل فرد فعله من دون
ال�شعور ب ��أن �أفعاله مي�ؤو�س منها ،لأن الأف�ع��ال ال�صغرية
جمتمعة هي التي حتدث فرقاً.

«طلبات» تنظم فعالية طهي حية يف �إك�سبو  2020دبي ملحاربة هدر الطعام
•• دبي – الفجر

انطالقا من ح�س امل�س�ؤولية لوقف تزايد اجلوع
يف العامل ،ا�ست�ضافت "طلبات" يف موقع �إك�سبو
 2020دبي ،فعالية للطبخ احلي بهدف تكاتف
اجلهود ملحاربة وكبح جماح هدر الطعام� ،ضمن
م �ب ��ادرة "�أوقفوا الهدر" ل�برن��ام��ج الأغذية
ال�ع��امل��ي ،لإل �ق��اء امل��زي��د م��ن ال���ض��وء على ت�أثري
هدر الأغذية على تعميق اجلوع وانعدام الأمن
الغذائي على م�ستوى العامل .وقد قادت عر�ض
الطهي ال�شيف مايا بدران املتخ�ص�صة يف املطبخ
ال�ن�ب��ات��ي ،فيما ان���ض�م��ت �إل�ي�ه��ا ه�ي�ف��اء ب�سي�سو
امل�ؤثرة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
وخالل الفعالية �شجعت كاترينا غالوزي ،نائبة
مدير برنامج الأغ��ذي��ة العاملي ملنطقة جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،تطبيق "�شارك
الوجبة" من خالل من�صة "طلبات" التي متكن
امل�ستخدمني من التربع لطفل جائع بنقرة زر
واحدة .وقالت غالوزي" :اجلوع �آخذ باالزدياد
يف الوقت احلايل ،ولدينا الآن  42مليون �شخ�ص
على عتبات املجاعة .نحن نعمل مع احلكومات
وامل�ستفيدين واملانحني وال�شركاء على حلول
ت�ع��اون�ي��ة .ت�ع��د ال���ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص
�أمرا �أ�سا�سيا لأنها ميكن �أن ت�صل �إىل اجلمهور
الأو��س��ع ،وم��ع (طلبات) على وج��ه اخل�صو�ص،
مي�ك�ن�ن��ا زي � ��ادة ح �ج��م ر��س��ال�ت�ن��ا ح ��ول مكافحة
ه��در الطعام با�ستخدام من�صة طلبات و�شبكة

العمالء" .وبدورها قالت �سوزان �ستوملاير ،نائب
رئي�س االت�صاالت وال�ش�ؤون العامة وامل�س�ؤولية
امل�ؤ�س�سية لدى �شركة طلبات" :لدينا دور نلعبه
ب�خ���ص��و���ص ن���ش��ر ال��وع��ي ب��أه�م�ي��ة ع ��دم �إه ��دار
الأط�ع�م��ة ،وال ميكننا حتقيق �إجن� ��ازات كبرية
مب�ف��ردن��ا .نحن نعتمد على التقنية لتو�صيل
الأطعمة ،وطموحنا هو ا�ستخدام التقنية من
�أج��ل اخل�ير وزي ��ادة ال��وع��ي يف املجتمعات التي
نخدمها .نحن �شركاء لربنامج الغذاء العاملي،
ونحن هنا يف مطبخ امل�ستقبل يف طلبات ب�إك�سبو
 ،2020حيث يجتمع العامل معا لال�ستفادة من
هذه الفر�صة الرائعة والعمل على زيادة ثقافة
النا�س بخ�صو�ص مكافحة هدر الطعام ،وهناك
العديد من املجاالت التي ن�شعر فيها �أننا قادرون
على امل�ساهمة يف زيادة الوعي ،وفعالية اليوم هي
بداية رحلتنا" .وت�ستعر�ض طلبات ،مزود خدمة
تو�صيل الطعام الر�سمي لإك�سبو  2020دبي،
م�ستقبل جت ��ارب ت��و��ص�ي��ل ال�ط �ع��ام يف احلدث
ال �ع��امل��ي ،م��ن خ�ل�ال م�ط�ب��خ م�ب�ت�ك��ر وم�ستدام
م��ن طابقني ي�ضم  30ع�لام��ة جت��اري��ة و 15
مطبخا خمتلفا و 10مركبات تو�صيل ذاتية
القيادة .وتخدم "طلبات" العمالء يف املطعم،
وع�بر التو�صيل ،حيث يتم تو�صيل الطلبات
�إىل مواقع ثابتة يف جميع �أنحاء �إك�سبو 2020
با�ستخدام دراجات �إلكرتونية �آمنة وم�ستدامة.
وق��ال��ت ال�شيف م��اي��ا ب ��دران ،ال�ت��ي ت��دي��ر ور�ش
عمل بهدف ن�شر ال��وع��ي بخ�صو�ص ع��دم هدر

الأطعمة" :ثلث الأطعمة يف العامل يتم هدرها،
وه��ذه ن�سبة كبرية يف الوقت ال��ذي ينام الكثري
من النا�س جياع ،وهنا تكمن �ضرورة ن�شر ثقافة
الرت�شيد يف ا�ستهالك الأطعمة من خالل �إعادة
حت�ضري وج �ب��ات م��ن الأط�ع�م��ة املتبقية وعدم
رميها يف مكب النفايات" .و�أ� �ض��اف��ت�" :أقوم
اليوم بعر�ض ثالث و�صفات من �أطعمة متبقية
لتبدو لذيذة ،مع �إ�ضافة بع�ض امل��ذاق��ات �إليها
و�إعادة طهيها ،ومن خالل هذه الطريقة نحفز
النا�س على عدم رمي الأطعمة ،ونوفر النقود
ونتربع بها للمحتاجني ،وبذلك يكفي الطعام

ال��ذي ينتجه كوكبنا جميع الب�شر" .وللت�أكد
م��ن ��ص�لاح�ي��ة م��ا ت�ب�ق��ى م��ن ط �ع��ام ،وحفظها
ب�شكل جيد يف ال�ث�لاج��ة ،قالت ب ��دران" :يجب
�أن نت�أكد م��ن �أن الأط�ع�م��ة م��ا زال��ت جيدة من
خ�لال رائحتها ومذاقها ،والنظر �إليها �أي�ضا،
ومن ثم ميكن �إعادة حت�ضريها ،ونحن نحر�ص
على �إعادة ا�ستخدامها يف اليوم الثاين �أو اليوم
الثالث ،ومن ثم نقوم مبنحها مظهرا جديدا،
وطعما ل��ذي��ذا ،و�صحيا �أي�ضا" .و�أ� �ش��ادت مايا
ب��دران بجهود برنامج الأغ��ذي��ة العاملي للأمم
املتحدة ال��ذي يقوم ب��دور كبري يف ه��ذا املجال،

و�أك ��دت" :يجب علينا جميعا امل�شاركة يف ن�شر
الوعي خا�صة �أن هنالك  800مليون �شخ�ص
ينامون جياعا ،وينبغي علينا تعزيز التعاون
ون�شر ثقافة الرتاحم مع كل املخلوقات ،و�أذكر
�أن النا�س يتحدثون عن التعاطف مع احليوان
�أو جتاه الكوكب ،وهذا جيد لكن الأوىل �أن نركز
ب�شكل �أكرث على تعزيز التعاون من �أجل الأنا�س
اجلياع يف العامل".
وق��دم��ت ب ��دران ن�صائح لتقليل ه��در الطعام،
قائلة�" :أعتقد �أن التخطيط للوجبات ي�ساعد
اجلميع ،و�أن نذهب �إىل ال�سوبر ماركت ونحن

جياع ،ونفرط يف �شراء الأ�شياء وال ننتبه �أنها
موجودة يف ثالجتنا� ،أو ترتك بع�ض املنتجات يف
ثالجتك التي حتتاج �إىل طهي وتذهب ل�شراء
منتجات جديدة ،كما يجب �أن نعطي الأولوية
للطهي ما يف ثالجتنا .ويجب علينا دائما و�ضع
الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي تو�شك على ان�ت�ه��اء �صالحيتها
يف مقدمة ثالجاتنا حتى ال نن�ساها وم��ن ثم
نرميها بعد �أن تتلف .كما ميكن جتميد الأطعمة
وامل�شروبات ومن ثم �إعادة حت�ضريها ،ف�أنا �أجمد
املك�سرات واحلليب وبعد ذل��ك �أ�ستخدمها مع
الع�صائر والقهوة.

ديانا حداد :ال�سالم واملحبة والرتابط ر�سالتي من �إك�سبو  2020دبي للعامل
•• دبي  -الفجر

�أح �ي��ت النجمة اللبنانية امل�ت��أل�ق��ة دي��ان��ا حداد
وال�ن�ج��م امل�ح�ب��وب ح��امت ال �ع��راق��ي ،ح�ف�لا فنيا
�ضخما �أم�س الأول �ضمن الو�صالت الغنائية
من �سل�سة "جل�سات يف �إك�سبو" التي يحت�ضنها
م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو  2020دبي.
وكان الزوار على موعد مع الإيقاعات املو�سيقية
اخلليجية والنغمات ال�شاعرية ال�ت��ي قدمتها
النجمة ديانا ح��داد والنجم ح��امت العراقي ،يف
�أم�سية جديدة من �أم�سيات "جل�سات يف �إك�سبو"
امل��و��س�ي�ق�ي��ة ،ال �ت��ي حت�ت�ف��ي ب��ال�ث�ق��اف��ة والفنون
اخلليجية املميزة ،حيث قدم النجمان باقة من
�أجمل �أعمالهما التي �أثريا بها ال�ساحة الفنية.
ديانا حداد فنانة عربية م�شهورة ،مقيمة يف دبي
وحتمل اجلن�سية الإم��ارات�ي��ة ،ملع ا�سمها ب�شكل
كبري يف ال�ساحة الفنية ،يف ف�ترة الت�سعينيات
من القرن املا�ضي؛ فلقبت بـ "برن�سي�سة الغناء
العربي"،ومتتلك �أر��ش�ي�ف�اً غ�ن�ي�اً م��ن الأغ ��اين
الفردية التي ال ُتن�سى ،والتي ت�صدرت القوائم
الغنائية يف منت�صف الت�سعينيات ،ومن �ضمنها
"�ساكن" ،و"� ّأمانيه" ،و"ماين ماين" ،و"ما�س
ولويل" .ك �م��ا ح �ظ �ي��ت مب �ك��ان��ة را� �س �خ��ة على
ال�ساحتني العربية والإقليمية؛ لإجادتها جميع
اللهجات العربية برباعة و�إتقان ،كما �أدت الكثري
م��ن الأغ�ن�ي��ات باللهجات ال�ب��دوي��ة واخلليجية
والعراقية وامل�صرية.
يذكر �أن الفنانة دي��ان��ا ح��داد ت�صدرت م�ؤخراً
تريند قوائم الأكرث م�شاهدة و�شيوعاً على موقع
يوتيوب ،على م�ستوى العامل العربي ،عرب �أغنية

«ع�شق �ضميان» التي عر�ضت بطريقة الفيديو
كليب ،وهي من �إخراج نهلة الفهد و�أحلان فايز
ال�سعيد ومب�شاركة جمموعة من �أهم م�شاهري
الوطن العربي.
وع �ل��ى ه��ام ����ش م���ش��ارك�ت�ه��ا ق��ال��ت دي��ان��ا ح��داد
�إك�سبو  2020دب��ي ،هو ح��دث ناب�ض باحلياة
يخ�ص جميع النا�س على اختالف جن�سياتهم
وثقافاتهم ،و�أنا �سعيدة جداً وي�شرفني �أن �أكون
جزءاً من هذا احلدث الدويل ال�ضخم الذي ال
يخ�ص دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة فقط،
بل ي�شمل العامل كله ،و�أرى �أنه �سيكون �إ�ضافة
مهمة يل على ال�صعيدين ال�شخ�صي واملهني يف
م�سريتي الفنية.
وع��ن دول��ة الإم ��ارات قالت ه��ي دول��ة غنية عن

ال�ت�ع��ري��ف؛ ف�ه��ي ب�ل��د ال���س�لام وامل�ح�ب��ة والأم ��ن
والأم� ��ان ،ون�ح��ن ن�سميها �أي���ض�اً بلد ال�سعادة،

�إىل ال �� �س�لام �أك�ث�ر م��ن �أي وق ��ت م���ض��ى ،ومن
اجلميل ج��داً �أن ت�ستقطب دول��ة الإم ��ارات كل
ال�ف�ئ��ات واجلن�سيات يف ال�ع��امل م��ن خ�لال هذا
احلدث الدويل املتنوع والكبري الذي انتظرناه
منذ �سنوات طويلة ،وهي جتربة رائعة �سي�صل
�صيتها �إىل جميع �أنحاء العامل .كما �أن هناك
ر� �س��ال��ة ج�م�ي�ل��ة ان�ط�ل�ق��ت م��ن �إك���س�ب��و 2020
دب��ي �إىل ال �ع��امل ،وه��ي ر��س��ال��ة ال���س�لام واملحبة
وال�ت�راب ��ط ،ور��س��ال�ت�ن��ا ك�ف�ن��ان�ين ه��ي �أن يكون
�صوتنا م�سموعاً و�أن نو�صل هذه الر�سالة �إىل
كل النا�س من خالل تواجدنا على م�سارح هذا
احل��دث العظيم .وع��ن اللون ال�ب��دوي قالت ما
وهذه هي الر�سالة التي �أود �إي�صالها للم�ستمع زل��ت �أرى نف�سي يف الأغ�ن�ي��ة ال�ب��دوي��ة ،و�أعتقد
من خالل الأغاين التي �أقدمها ،فنحن بحاجة �أنني منفردة �إىل حد ما بهذا اللون ،لأن املغنيني

الذين يقدمون هذا اللون قليلون جداً ،خا�صة
الأ�صوات الن�سائية ،ولكن هذا ال مينع �أنني �أقدم
�ألواناً غنائية �أخرى ،مثل اخلليجي واللبناين،
وامل�صري ،والعراقي ،ولهجات املغرب العربي،
لأنني حري�صة على التنويع دائماً.
و�أ� �ض��اف��ت ط �م��وح��ات ال �ف �ن��ان ال ت�ت��وق��ف �أب� ��داً،
طاملا هو ق��ادر على العطاء واال�ستمرار ،ولديه
ه��ذا احلافز الكبري لإجن��از الأع�م��ال والأحالم
ال�ت��ي مل يتمكن م��ن حتقيقها بعد يف الو�سط
ال�ف�ن��ي .ح��ال�ي�اً �أع �م��ل ع�ل��ى حت���ض�ير جمموعة
من الأغنيات والتجارب التي �ستكون جديدة يف
م�سريتي الفنية.
وعن �أغنيتها ال�سعودية اجلديدة قالت  :توقعت
�أن ت�ن�ج��ح  ،ل�ك�ن��ي مل �أك ��ن م�ت��وق�ع��ة �أن ت�صبح
ب�ه��ذا ال � ��رواج ،ول�ك��ن ه��ذا بف�ضل اهلل وبف�ضل
املجهود امل�شرتك الكبري لطاقم العمل ،كما �أن
الكليب ي�ضم جمموعة م��ن الأ��س�م��اء املعروفة
ع�ل��ى م�ستوى ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،وم��ن املدونني
وامل�م�ث�ل�ين ،وه ��ذه لي�ست �أول م��رة �أغ �ن��ي فيها
باللهجة ال���س�ع��ودي��ة ،ح�ي��ث �سبق و�أن قدمت
�أعما ًال عديدة ،وعلى الرغم من ابتعادي لفرتة،
�إال �أن اجل�م�ه��ور ك��ان دائ �م �اً يطالبني بتقدمي
الأغاين ال�سعودية.
وع��ن م�شاريعهاالفنية اجل��دي��دة ق��ال��ت �أعمل
ح��ال �ي �اً ع �ل��ى �إع � � ��داد جم �م��وع��ة م ��ن الأغ � ��اين
ال�سعودية مع �شعراء وملحنني كبار من اململكة،
وهناك �أغنية كال�سيكية جميلة �س�أقدمها ب�إطا ٍر
ج��دي��د ،قمت بت�صويرها م�سبقاً م��ع املخرجة
الإماراتية نهلة الفهد ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة
من الأغنيات باللهجة امل�صرية �ست�صدر قريباً.

رجل زار  192جناح ًا يف يومني ي�شجع زوار �إك�سبو  2020على امل�شاركة يف حتدي اللياقة

متثيل العرب يف �إك�سبو  2020دبي ،ودعم ال�صحة واللياقة ،وت�شجيع النا�س
•• دبي– الفجر
من جميع �أنحاء العامل على زيارة املوقع.
عندما فتح �إك�سبو  2020دبي �أبوابه للعاملَ ،علِم "�أمني زعنون" ،املغربي ،وقال �أمني زعنون" :منذ انطالق فعاليات �إك�سبو  2020يف دبيُ � ،
أردت� ،أن
البالغ  31عاماً من العمر� ،أن��ه �أراد زي��ارة �أك�بر ع��دد ممكن من الأجنحة �أمثل جميع العرب عرب دعم هذا التحدي .ويف الوقت عينه� ،أريد ت�شجيع كل
يف �أ�سرع وقت ممكن ،وقد ا�ستطاع حتقيق الإجن��از البارز املتمثل يف زيارة من يعاين وزنا زائدا على ممار�سة الريا�ضة ،وت�شجيع النا�س ب�صورة عامة
جميع �أجنحة الدول البالغ عددها  192جناحا يف غ�ضون يومني فقط.
على زي��ارة �إك�سبو � .2020أري��د حتدي اجلميع ،رج��اال ون�ساء يعي�شون يف
بحلول نهاية اليوم الأول ،كان قد اجتاز م�سافة  20كيلومرتا �سريا على دولة الإمارات وجميع ال�س ّياح الذين يزورون الدولة ،حتى ي�شعروا باحلما�س
الأقدام ،بعدد خطوات فاق � 27ألف خطوة .ويف اليوم الثاين ،م�شى م�سافة لزيارة �إك�سبو ."2020
 19.5كيلومرتا تقريبا� ،أي ما جمموعه  40كيلومرتا تقريبا يف غ�ضون وقال زعنون �إنه قبل زيارته خطط لهذه املغامرة بدقة .اجته من عا�صمة
� 48ساعة ،و�أطلق حتديا لغريه من الزوار ليحذوا حذوه .مل ي�ستد ِع �إنهاء الدولة نحو موقع �إك�سبو  2020على منت �سيارته يف ال�صباح الباكر ،وبحث
التحدي جهودا كثرية من املقيم يف �أبوظبي الفخور ،ال��ذي ق��ال إ�ن��ه �أراد عن الأجنحة الأكرث ازدحما ،وت�أكد من زيارتها قبل �ساعات الذروة لتجنب

الزحمة والطوابري ب�أف�ضل �شكل .وخطط زعنون �أي�ضا لزيارة الأجنحة
بح�سب مناطقها ،والتي زارها واحدة تلو الأخرى.
وقال زعنون �إن خو�ض هذا التحدي يف �أنحاء �إك�سبو  2020منحه فر�صة
تع ّلم املزيد عن دول من جميع �أنحاء العامل والتع ّرف �إىل ثقافات جديدة،
وهو �أمر لطاملا �أراد حتقيقه.
و�أ�ضاف قائال" :كانت التجربة رائعة� .أود �أن �أ�شكر �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي -رعاه اهلل -على منحنا هذه الفر�صة� .أهم ما اكت�سب ُته من هذه التجربة
هو التع ّرف �إىل �أ�شخا�ص ج��دد .تع ّلمتُ املزيد �أي�ضا عن دول جديدة .ويف
�إك�سبو  ،2020ا�ستطعتُ م�شاهدة تقاليد دول ،واكت�شافاتها املختلفة،
والتقنية التي حتظى بها كل واحدة منها .ور�أيتُ ما مييز كل دولة وما تتمتع

فيه لتقدميه".
وق��ال زع�ن��ون �إن��ه بينما ك��ان��ت بع�ض �أك�ث�ر الأج�ن�ح��ة �شعبية م��ن �أجنحته
املف�ضلة ،ا�ستمتع كثريا �أي�ضا بزيارة �أجنحة دول مل يكن على دراي��ة بها.
وقال" :جناحي املف�ضل هو جناح دولة الإمارات بالطبع .و�أحببتُ �أي�ضا جناح
�أملانيا والتقنية املعرو�ضة فيه .وجناح كرواتيا مميز �أي�ضاُ ،تعر�ض فيه �سيارة
كهربائية فريدة .وتوجد بع�ض اجل��زر التي مل �أ�سمع عنها ق��ط .وبف�ضل
�إك�سبو  ،2020ا�ستطعتُ معرفة املزيد عن هذه اجلزر ال�صغرية".
وقال زعنون �إن �إك�سبو  2020دبي وجهة ال ميكن تفويت ر�ؤيتها جلميع
املقيمني يف دول��ة الإم��ارات وزواره��ا ،ويريد ت�شجيع اجلميع على حماولة
ر�ؤي��ة �أك�بر عدد ممكن من الأجنحة وخو�ض حتدي التع ّرف �إىل �أ�شخا�ص
جدد ،ومعرفة املزيد عن ثقافات �أخرى ،واحلفاظ على اللياقة البدنية.
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جناح فيتنام يقدم عرو�ض ًا ب�صرية عرب الواقع االفرتا�ضي يف �أك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

حت��ت � �ش �ع��ار من� ��وذج ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
وامل �ت��وازن��ة �أ� �س ����س ج �ن��اح دول ��ة ف�ي�ت�ن��ام يف
�أك�سبو  2020يف منطقة الفر�ص ،بجوار
دول م��ن ��ش��رق �أ��س�ي��ا و�أف��ري�ق�ي��ا و�أوروب� ��ا،
لكنها ع�ل��ى اخل��ري�ط��ة ال�ع��امل�ي��ة ف�ه��ى تقع
يف اق�صى جنوب �شرقي �أ�سيا على خليج
تونكني وبحر ال�صني ،عا�صمتها هانوي
ت �ق��ع �أق �� �ص��ى � �ش��رق � �ش �ب��ه ج ��زي ��رة الهند
ال�صينية وحتدها من ال�شمال ال�صني ومن
ال�شرق خليج تونكني ويحدها من الغرب
لآو���س وتايالند وكمبوديا ،تتميز فيتنام
بالرتكيبة ال�سكانية حيث �أنها حتتل املركز و�أثناء العر�ض الذي ي�ستمر ملدة  3دقائق
 13يف قائمة �أك�ثر دول ال�ع��امل �سكاناً ،لأف �ع �ت�ين ذك ��ر و�أن �ث ��ى ب��ال�ل��ون�ين الأحمر
ف �ع��دد ��س�ك��ان�ه��ا  86م�ل�ي��ةن ن�سمة منهم والأ�صفر يرتاق�صان على �أنغام املو�سيقى
�أك�ث�ر م��ن � % 60شباب م��ن ال��ذي��ن تقل يف �شكل مبهر ووجد ا�ستح�سان اجلمهور.
�أعمارهم عن ثالثون عاماً ،وهذا يعطيها وع��ن م�شاركة فيتنام يف معر�ض �أك�سبو
ال �ق��درة ع�ل��ى الإب� ��داع والإب �ت �ك��ار وتطوير �أ�شار تران نهات هوانغ نائب املفو�ض العام
جلناح فيتنام يف اك�سبو  ،2020ب�أن دولة
مفا�صل احلياة بها.
ي�ستعر�ض جناح فيتنام يف اك�سبو  2020فيتنام حر�صت على امل�شاركة والتواجد
دب� ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �ث �ق��اف��ات وال � �ع ��ادات يف هذا احل��دث العاملي على �أنها جزء من
وال �ت �ق��ال �ي��د ،ف ��ال ��زائ ��ر ي�ن�ب�ه��ر بت�صميم ال �ع��امل ول��دي �ه��ا م��ا ت�ع��ر��ض��ه م��ن تعريف
اجل��دران التى �صنعت من "نبات الغاب"
امل �خ��روط��ي وق ��د ��ص�م��م ب�شكل متال�صق
ورائ��ع ،وو�ضع داخ��ل التجويف من��اذج من
ال�تراث الفيتنامي وك�أنه يحاكي التاريخ
وي���س�ت�ع��ر���ض م ��راح ��ل ال �ت �ط��ور الب�شري
وامل �ج �ت �م �ع��ي م ��ع ال�ت�رك �ي��ز ال ��دائ ��م على
الثقافة والتوع امل�ستمر يف تعاقب املراحل
املتباينة بني الثقافات املختلفة ،وتزينت
اجل � � ��دران ب �ل��وح��ات ال �ك�ت�رون �ي��ة تعر�ض
مقاطع فيديو من املراحل النمو واملناطق
ال�سياحية ومناذج من التطور احلديث ،مع
عرو�ض تقليدية بني العنا�صر التقليدية
واحلديثة م�صحوبة بعرو�ض ب�صرية عرب
تقنية ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي ،ورك��ز اجلناح
على عر�ض الزي الر�سمي واملتطور لل�شعب
الفيتنامي مع و�ضع من��اذج من التماثيل
امل�ؤثرة يف موروثها الثقايف و�إرثها املعريف.
وب�ي�ن ال ��رده ��ات و� �ض �ع��ت �آل� ��ت مو�سيقية
م�صنوعة من نبات الغاب املخروطي يقوم
ال��زوار بتجربتها واللحن عليها بوا�سطة
الت�صفيق بالقرب من الفوهة لت�صدر نغم
جميل وع ��ذب ،وه �ن��اك �أي���ض��ا �سيك�سفون
بامل�ضارب اخل�شبية والآل��ة م�صنوعة من
الأحجار التى ت�صدر حلن ونغم جميلني
بوا�سطة املطرقة حني يجربها الزائر يف
متعة متناهية ،ويف ال�صدارة يقع م�سرح
م�صغر يحيطه بركة م��اء و�ستارة حمراء

بالدولة ومبا لديها من مقومات يف جميع
مناحي احلياة وان ىل فيتنام �أرث تاريخي
ممتد يف عمق الثقافات ما يجعلها واحدة
م��ن �أه��م دول ال�ع��امل يف جم��ال ال�سياحة
وال�صناعة و�أن�ه��ا على اخلريطة الدولية
من حيث التعاون امل�شرتك مع دول عامل
وال���س�ع��ي ق��دم��ا ن�ح��و م�ستقبل واع ��د مع
جميع دول العامل.
و�أفاد تران مهات هوانغ املتحدث الر�سمي
جلناح فيتنام ب�أك�سبو � 2020أن العرو�ض
التقليدي ال�ت��ى ت�ق��دم يف اجل �ن��اح مبثابة
تعريف مبا�شر بالثقافة الفيتنامية ويف
�ضوء احلديث عن اهم معامل الدولة لكل
ال ��زوار ال��ذي��ن لي�سعون ملعرفة امل��زي��د عن
دولتنا وما نقدمه من معامل �سياحية وما
يقوم عليه الدخل القومي من ال�صناعات
احل �ي��وي��ة ال �ت��ى ت �� �ش��ارك يف ت���ص��دي��رة من
ال�سلة الغذائية العاملية ،ف�ضال عن ت�سليط
ال�ضوء على الفنون التقليدية من خالل
الأالت املو�سيقية التى ي�شارك اجلمهور يف
جتربة اللحن عليها واال�ستمتاع بها ،كما
�أن التقنية الب�صرية التى اهتم بها اجلناح
لتو�ضيح �أه��م م��ا مييز فيتنام م��ن حيث

البلدان ال�سياحية واجل��اذب��ة لال�ستثمار
واالتفاق على مذكرات تعاون بني الدول
لال�ستفادة م��ن الت�ضاري�س وال�صناعات
املختلفة وتقنية املعلومات والتكنولوجيا.
و�أ��ض��اف ه��وان��غ ب ��أن دول��ة الإم ��ارت �أثبتت
ل �ل �ع��امل �أن� �ه ��ا ق � ��ادرة ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م حدث
كبري وعظيم يف ظل جائحة كوفيدا 19
التى �أثرت على العامل ب�أثره ،و�أن ت�ستعد
دب��ي بهذا العر�ض املبهر ال��ذي هو حمط
�أنظار العامل الأن وال��ذي ي�ضم �أك�ثر من

 190دول��ة حت��ت �سقف واح��د للتقارب
والتعريف بجوانبه ال�سياحية والعادات
وال �ت �ق��ال �ي��د وت �ن��وع ال �ث �ق��اف��ات ل��ه مدعاة
للفخر والتباهي �أننا جزء من هذا العر�ض
اجلميل ،و�أن دول العامل �ست�ستفيد بعر�ض
نف�سها للعامل وللزوار مع توقيع اتفاقيات
تعاون م�شرتك مع العديد من الدول على
م�ستوى ال�صناعات والتقنية املعلومات
ونقل اخل�ب�رات ودع��وة للتعاي�ش ال�سلمي
مع املجتمع الدويل

•• دبي–الفجر

جتذب كتل جريئة من الأل��وان والأمن��اط الهند�سية
الزوار �إىل جناح فنزويال يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث
ي�شاهدون الأع �م��ال الفنية للفنان خوفينال رافيلو
امل�ع��رو��ض��ة ب��اجل�ن��اح ب�شكل ب ��ارز وت�ل�ق��ي ال���ض��وء على
�أعماله الراقية التي تلفت الأنظار.
رافيلو لديه جدارية كبرية يف اجلناح ،بقيا�س � 4أمتار
 x 14مرتا تقريبا ،و ُت�سمى "وحدات الألوان 2020
–  ،"2021ويُقال �إنها م�ستوحاة من الطبيعة ،حيث
ت�ضم ُكتل من اللون الأخ�ضر ،والربتقايل ،والأ�صفر،
والأح � �م ��ر ،وت�ع�ك����س اجل� ��زء ال �ف �ن��زوي �ل��ي م��ن غابات
الأمازون املطرية .ولكنها �أي�ضا قطعة تفاعلية ،حيث
يُدعى الزوار �إىل تلوين جزء من اجلدارية ب�أنف�سهم،
حتت �إ�شراف الفنان.
وج��اء ق��رار راف�ي�ل��و ال�سماح ل�ل�آخ��ري��ن بامل�ساهمة يف
ل��وح�ت��ه لإظ �ه��ار �أن ال�ف��ن للجميع .وي �ق��ول رافيلو:
"بع�ض الأ�شخا�ص ال يذهبون �إىل املعار�ض ،حيث
�أنهم ي�شعرون ب�أنها لي�ست لهم ،وعند ال�سماح للنا�س
بالعمل على قطعة فنية ،ف�إنهم يفهمون وي�شعرون
ب�أنها تخ�صهم ،لأنهم و�ضعوا عليها لونا واح��دا على
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املهم �أن حت�صلوا على �إلهامكم من �أعمال الأ�ساتذة
الكبار ،بو�صفكم فنانني �شبان ومبتدئني ،ولكن يجب
عليكم �أن تكونوا على وع��ي ت��ام بعدم ن�سخ� ،أو تكرار
�أع�م��ال �أ�ستاذ �أو فنان �آخ��ر ،فقط ح��اول��وا �أن تكونوا
�أنف�سكم".

�إك�سبو  2020هو حدث دويل مهم للفنانني ،ويقول
رافيلو�" :إن احل�ضور هنا يف هذا املوقع ،ال��ذي ميثل
من�صة دول �ي��ة� ،أم ��ر جيد للتوا�صل م��ع ال �ع��امل كله،
ح�ي��ث مي�ك��ن م���ش��اه��دة ال �ف �ن��ان�ين ،وال �ت �ع��رف �إليهم،
وتذكرهم".

�إك�سبو  2020دبي حدث غري م�سبوق و�إ�ضافة كبرية للعامل العربي
•• دبي– الفجر

�أقام النجم العراقي املحبوب حامت العراقي حف ً
ال
غنائياً �ضمن �أم�سيات جل�سات يف �إك�سبو املو�سيقية،
التي يحت�ضنها م�سرح اليوبيل يف �إك�سبو 2020
دب ��ي .ب ��د�أ ح ��امت ال �ع��راق��ي بت�سجيل امل��و��س�ي�ق��ى يف
م�سقط ر�أ� �س��ه يف ب �غ��داد ،ح�ي��ث ان�ط�ل�ق��ت م�سريته
الغنائية يف �أواخ��ر الثمانينات ،عندما ح�صلت �أوىل
�أغ �ن �ي��ات��ه ال �ت��ي �سجلها ب �ع �ن��وان "خمطوبة" على
فر�صة البث الإذاعي .لقب حامت العراقي بعندليب
العراق وملك املواويل ،حيث ا�شتهر ب�أغاين ال�شجن
واملواويل احلزينة.
كما ح� ّ�ل الفنان ح��امت العراقي �ضيفا على برنامج
"عرب �أيدول" ،وت �ع��اون م��ع ال �ع��دي��د الفنانني
امل�شاهري يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط ،وم��ن بينهم
القي�صر كاظم ال�ساهر ،ال��ذي ق��دم ال�شهر املا�ضي
ح�ف�لا غ�ن��ائ�ي��ا ��ض�م��ن �سل�سلة �أم �� �س �ي��ات خ��ال��دة يف
�إك�سبو � ،2020إ�ضافة �إىل تعاونه مع رحمة ريا�ض
ومهند حم�سن و�شذى ح�سون .وقال حامت العراقى
�أن��ا �سعيد جدا بوجودي يف حدث دويل �ضخم مثل
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي� .سنغني م��ن ب�ل��د ع��رب��ي �إىل
ال�ع��امل ،وه��ذا يدعو للفخر ،خا�صة �أن بلدا رائعا
مثل دولة الإمارات ينظم هذه املنا�سبة الأكرث عاملية
وتنوعا على الإط�لاق .و�أ�ضاف �إك�سبو  2020دبي
حدث غري م�سبوق و�إ�ضافة كبرية للعامل العربي؛

ي�ستقطب كايت "حفل مو�سيقى البوب الكورية يف الإمارات" املو�سيقى
الكورية ذات ال�شعبية الكبرية �إىل �إك�سبو  2020يف  12نوفمرب ،ليندمج
اجلمهور ويغني مع فرقة ال�شباب "هاياليت" واملغنية "بان ت�شي".
ُتقام الفعالية يف حديقة اليوبيل ،وت�شهد حفلني مو�سيق َيني مبا�ش َرين،
�إ�ضافة �إىل عر�ض عن بعد يُبث من جمهورية كوريا ويظهر فيه جنوم
الفرق ال�شعبية "البوم" و"لومينو�س" و"بي تي �أو بي".
يَعد عر�ض فرقة مو�سيقى البوب الكورية "هاياليت" ،املعروفة �سابقا
با�سم "بي�ست" ،ب�إ�سعاد معجبيها يف دولة الإمارات ب�أ�صوات الفرقة املميزة
ونغماتها املو�سيقية املبهجة حيث يجتمع كل هذا لتعزيز �أداء م�سرحي ال
يُن�سى.
�أما املغنية وم�ؤدية �أغاين الراب الكورية بان ت�شي فهي �صاحبة �أغنية "اب َق
معي" الواردة �ضمن املو�سيقى الت�صويرية للم�سل�سل الدرامي التلفزيوين
"غارديان" ،والتي ح�صدت مليون �إعجاب على يوتيوب .ت�شتهر الفنانة
احلائزة جوائز بكتابة املو�سيقى الت�صويرية والغناء ملجموعة كبرية من
امل�سل�سالت التلفزيونية وتعد بتقدمي �أداء مبهر.
حفل كايت ه��و نتاج ت�ع��اون ب�ين امل��رك��ز الثقايف ال�ك��وري يف دول��ة الإمارات
والوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي ،و�س ُيقام يف حديقة اليوبيل يوم 12
نوفمرب يف متام ال�ساعة  17:00بتوقيت دولة الإمارات� .سيكون احل�ضور
جمانيا بالن�سبة حلاملي تذاكر �إك�سبو  ،2020ويُن�صح الزوار بالو�صول
مبكرا.
ي � ُع��اد ب��ث احل�ف��ل االف�ترا� �ض��ي احل���ص��ري ل�ك��ل م��ن ف��رق "بي ت��ي �أو بي"،
و"البوم" ،و"لومينو�س" عرب قناة الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي
على يوتيوب ملدة �أ�سبوعني.
يتزامن حفل "كايت" مع احتفال �إك�سبو  2020باليوبيل الذهبي لدولة
الإمارات .ولإحياء هذا احلدث التاريخي ،يحتفل �إك�سبو  2020دبي من
الثالث من نوفمرب �إىل الرابع من دي�سمرب  ،2021بامل�سرية اال�ستثنائية
للدولة يف اخلم�سني عاما املنق�ضية عرب جمموعة وا�سعة من الأن�شطة
والفعاليات.

حفل �سهرات �إك�سبو الغنائية القادم
يجمع ال�شرق والغرب يف مزيج فني فريد

حامت العراقي يت�ألق يف �أك�سبو

ف�ه��و ف��ر��ص��ة ل�ل�ت���ش��ارك وال�ت�راب ��ط وال �ت �ع��اون بني
الأ�شخا�ص والثقافات والدول؛ ومن خالله ميكننا
�إي�صال �صوتنا وثقافتنا �إىل كل �أنحاء العامل .وقال
قبل وجود مثل هذه الفعاليات ،كان الفنان يحتاج
�إىل � 15سنة �أو حتى � 20سنة حتى يظهر وي�شتهر
كفنان؛ لكن اليوم ،وبف�ضل اكت�شاف املواهب ،ميكن
�أن يتحول الفنان خالل �شهرين �أو ثالثة �إىل جنم.
ولكن ه��ذا ال مينع �أن على الفنان �أي�ضا �أن يلتزم

حفل مو�سيقى البوب الكورية ي�ضم
هاياليت وبان ت�شي لينقل املعجبني �إىل
�آفاق جديدة يف �إك�سبو  2020دبي
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فنان فنزويلي يدعو الزوار �إىل م�شاركته ر�سم جدارية يف �إك�سبو  2020دبي
الأقل".
راف�ي�ل��و ه��و واح��د م��ن متابعي ال�ف��ن احل��رك��ي ،الذي
يحتفي باحلركة ،عرب �إدماج ت�أثرياتها .غالبا ما ينتج
عن ذلك �إنتاج الفنان لقطع فنية خمتلطة الو�سائط،
مع وجود خطوط وخمططات تقدم نوعاً من اخلداع
الب�صري ،حيث تبدو الأ�شكال امل�شمولة يف حالة حركة.
ويو�ضح رافيلو" :ي�ستند التق�سيم �إىل اللون وال�ضوء،
وعمل عامل الفيزياء الربيطاين �إ�سحاق نيوتن".
ُول� ��د راف �ي �ل��و يف ك��اري�ب�ي�ت��و ع ��ام  ،1934ودر� � ��س يف
مدر�سة الفنون البال�ستيكية والتطبيقية يف كاراكا�س،
بالإ�ضافة �إىل مدر�سة الفنون البال�ستيكية "مارتني
ت��وف��ار �إي توفار" يف باركي�سيميتو ،وع �م��ل �أ�ستاذا
جامعيا يف م��در��س��ة "كري�ستوبال روخا�س" للفنون
البال�ستيكية .ويف ع��ام �� ،1964س��اف��ر �إىل فرن�سا
للتعرف �إىل الفن التجريدي واحلركة الإن�شائية.
لدى عودته �إىل فنزويال ،بد�أ رافيلو �إدماج املجتمعات
يف فنه ،عرب �إن�شاء �أعمال يف و�سط الطريق ،حيث كان
ي�سعى �إىل تنمية احل����س اجل�م��ايل ل��دى الأ�شخا�ص
ال �ع��ادي�ين ،و�أط �ل��ق ع�ل��ى ذل��ك ا��س��م "فن امل���ش��ارك��ة يف
ال�شارع".
ويوجه رافيلو هذه الن�صيحة للفنانني ال�شباب" :من
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ويحافظ على هذه النجومية من خالل اختيارته
وال �ت��زام��ه؛ ف�ي�ج��ب �أن ي �ك��ون دق�ي�ق��ا يف اختياراته
ل�ل�أغ��اين ال�ت��ي يقدمها ،والب�صمة ال�ت��ي ي��ري��د �أن
يكونها ويرتكها لدى جمهوره.
وعن تعاونه مع الفنانني قال لدي تعاون مع الكثري
من الفنانني ،وقمت بتلحني �أغنيات جمموعة من
ال�ف�ن��ان�ين �أي �� �ض��ا ،وه��ي م��وه�ب��ة وج��دت�ه��ا يف نف�سي
ب�سبب خمزوين من الأغنيات وتراثنا العراقي .ومن

الفنانني الذين تعاونت معهم نوال الزغبي ،و�أمين
زبيب ،و�شذى ح�سون ،و�صابر الرباعي؛ �أم��ا كاظم
ال�ساهر ،فقد حلن يل بع�ض الأغنيات ،مثل �أغنية
هالعني العزيزة من كلمات كرمي العراقي .والتعاون
ب�ين ال�ف�ن��ان�ين ي�شكل م��زي�ج��ا غنيا وج�م�ي�لا جدا،
وه�ن��اك م��ن املطربني ال�ع��رب ال��ذي��ن مييلون لغناء
الأغنيات الرتاثية العراقية ،ويطلبون مني �أحيانا
�أن �أحلن لهم �أغنيات عراقية وكذلك املواويل.
وع��ن ر�أي��ه يف واق��ع الأغنية العراقية ق��ال الأغنية
العراقية مت�صدرة اليوم مقارنة بالأغنيات العربية.
مع احرتامي لكل الأغ��اين العربية الأخ��رى ،ولكن
الأغ �ن �ي��ات ال �ع��راق �ي��ة ف�ي�ه��ا ال �ك �ث�ير م��ن التجديد
وامل �ع��اين� � ،س��واء م��ن خ�ل�ال ال�ك�ل�م��ات �أو الأحل� ��ان.
وبع�ض مطربي الأغ�ن�ي��ة العراقية ي��ؤدون�ه��ا ب�أداء
جميل ومم�ي��ز و�أ� �ص��وات جميلة؛ ول��ذل��ك �أ�شعر �أن
الأغنية العراقية تتميز دائما باحلداثة.
وعن �أعماله اجلديدة بعد �إك�سبو  2020دبي قال
ل��دي عمل ج��دي��د �سي�صدر قريبا ج��دا م��ع امللحن
علي �صابر� ،سيكون عمال ثنائيا بيني وبينه؛ كما
�س�أ�صدر �ألبوما �صغريا قريبا مع روتانا – خم�س
�أغ�ن�ي��ات وم ��وال �أي���ض��ا – �إ��ض��اف��ة �إىل �أن�ن��ي �سجلت
بع�ض �أغنياتي العراقية القدمية التي ال يعرفها
ج�م�ه��وري احل ��ايل ،و��ص��ورت�ه��ا ب�شكل فيديو كليب
ج��دي��د م��ع ف��رق��ة مو�سيقية ك�ب�يرة .و�سنطلق بني
فرتات متقاربة �أغنية من هذه الأغاين.

ت�شهد من�صة اليوبيل يف �إك�سبو  2020دب��ي ي��وم  11نوفمرب فعاليات
تا�سع حفل من �سل�سلة �سهرات �إك�سبو الغنائية املحببة للزوار ،يف �أم�سية
�ساحرة جتمع فنون ال�شرق والغرب وت�صحب جمموعة من املو�سيقيني من
�أنحاء العامل لينقلوا مو�سيقى خليج غينيا وخليج املك�سيك وغريهما �إىل
خليجنا العربي.
�سيجلب عازف البوق وامللحن الأمريكي احلائز على عدة جوائز كري�ستيان
�سكوت �أتوندي �أدجوا جائزة بيغ �إيزي �إىل �إك�سبو  2020دبي ،مع عر�ض
�ساحر ملو�سيقى اجل��از املعا�صرة غري التقليدية ،التي تتميز بالب�ساطة.
ويعود الف�ضل �إىل �أدجوا يف تعزيز مفهوم التو�سع املتجذر يف مو�سيقى اجلاز،
والذي ي�سعى �إىل تو�سيع نطاق تقاليد �إيقاع و�أحلان و�أنغام اجلاز لت�شمل
�أ�شكاال ولغات وثقافات متعددة .وينتمي �أدج��وا �إىل �أ�سرة فنية مو�سيقية
عريقة؛ وقد زخرت طفولته بجوالت فنية مع جده الراحل ال�شهري دونالد
هاري�سون الأب ،وهو �أحد املو�سيقيني الرواد.
الفنان املو�سيقي ،الذي �سجل �أكرث من  15مقطوعة من العزف املنفرد،
واملر�شح خم�س مرات جلائزة غرامي ،ي�صف اللحظات املتميزة التي يفخر
بها �أك�ثر من غريها ب�أنها "تعادل بني �إحياء حفل يف قاعة كارنيغي مع
فريقي املو�سيقى ،والتلحني والأداء مع املطرب الراحل برن�س".
ويحمل �أدجوا وفريقه ر�سالة حتفيزية لين�شرها يف �إك�سبو  ،2020قائال
"يجب علينا جميعا �صنع غد �أف�ضل من ما�ضينا".
ومت�ث��ل مو�سيقى ف��رق��ة "نون" ال�ف��ري��دة نقطة ال�ت�ق��اء لثقافات ال�شرق
الأو�سط والغرب ،حيث متزج بني املو�سيقى الإلكرتونية ومو�سيقى اجلاز
وال��روك وت�ستقي الإل�ه��ام من تنوع اخللفيات الثقافية لأع�ضاء الفرقة
الثالثة .وقد ت�شكل الفريق يف دبي بقيادة م�ؤ�س�سه راتي�ش �شادا من الهند،
وامللحن وع��ازف العود حممد ح�سني من م�صر ،وع��ازف الغيتار �ستيفن
بيدفورد من �شمال �إجنلرتا.
وت�ستعد الفرقة ،التي ن�ش�أت يف دولة الإم��ارات ،لتقدمي مقطوعة جديدة
يف �إك�سبو  2020قبل ��ص��دور �ألبومها الأول .وي�ق��ول �أع���ض��اء الفرقة:
"فخورون ومتحم�سون للغاية مل�شاركة امل�سرح مع كبار املو�سيقني .وقد تفرد
�إك�سبو  2020ب�أن يكون املن�صة الوحيدة والأوىل من نوعها يف الدولة التي
تتيح فر�صة التوا�صل مع املواهب العاملية من �أنحاء العامل ،وهي خربة
�ضرورية لتطور �أي فنان".
و�سين�شر وي��دي ب��رامي��ا ال �ب��ارع يف ف��ن ق��رع ط�ب��ول "جيمبيه" م��ن غرب
�أفريقيا �أج��واء ثقافة خليج غينيا على من�صة اليوبيل يف عر�ضه الذي
يدمج ب�سال�سة مو�سيقى اجلاز مع الهيب هوب والفانك .وي�أتي براميا مع
فريقه املتنوع الثقافات من خلفية مو�سيقية زاخرة بالتعاون مع الكثري من
املو�سيقيني وقارعي الطبول الفلكولورية ،حيث �ست�ضفي طبول جيمبيه
على عر�ضهم ح�سا �أبديا.
وق��ال ب��رامي��ا "يُظهر �إك�سبو  2020للعامل كيف ن�ح��اول �إح ��داث فرق
باملو�سيقى ،ويحمل ر�سالة قوية عرب الثقافة والفولكلور ،و�آمل �أن �أو�صل
ر�سالة ب�أهمية احلفاظ على املو�سيقى وتوحيد العامل".
متتد �سهرة �إك�سبو الغنائية املقامة يف  11نوفمرب من ال�ساعة 22:30
�إىل ال�ساعة  01:00بتوقيت دولة الإمارات على من�صة اليوبيل .والدخول
جماين حلاملي تذاكر �إك�سبو  2020دبي.
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9021

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9022
املخطر االول  :حممد احمد م�صطفى امام  -م�صري اجلن�سية
املخطرة الثانية  :وفاء حممد احمد زكي -م�صرية اجلن�سية
�ضد
املخطر �إليها � :سحر كمال تي�سري علي ن�صري
اخطار ب�سداد مبلغ  120,504,82درهم مع الفائدة القانونية يف غ�ضون خم�سة
ايام من تاريخه واال �سي�ضطر املخطرين باتخاذ كافة االجراءات القانونية يف مواجهة
املخطر اليها لتح�صيل املبلغ املرت�صد يف ذمتها م�ضاف اليه الفائدة القانونية من
تاريخ اال�ستحقاق مع حتميلها كافة الر�سوم وامل�صروفات الق�ضائية التي �سوف تنتج
عن ذلك ومقابل �أتعاب املحاماة.

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8988
املنذرة  :اية ون لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامي  /نا�صر يو�سف اخلمي�س
املنذر �إليه  :اميريت�س اندو للتجارة العامة ذ.م.م
لذلك ،
ينبه املنذر على املنذراليه �سرعة �سداد قيمة الفواتري مو�ضوع الإنذارب�أجمايل مبلغ
وقدره  255,358.45درهم (مئتان وخم�سة وخم�سون الف وثالثمائة وثمانية
وخم�سون درهم وخم�سة واربعون فل�سا) خالل املدة القانونية خم�سة �أيام من تاريخ
ت�سلمكم الإنذار واال �سوف يتخذ املنذر �ضدكم كافة الإجراءات القانونية ب�إلزامكم
برد هذا املبلغ والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتي متام ال�سداد
مع حتملكم كافة الر�سومدل وامل�صاريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9018

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9019

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9016

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9017
املنذر :بنك امل�شرق �ش م ع
املنذر �إليه  :ر�شید نا�صر حممود
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  698,136.74درهم (فقط �ستمائة
وثمانية وت�سعني الف ومائة و�ستة وثالثني درهم واربعة و�سبعني فل�سا الغري) للمنذر
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر
يحق له اتخاذ كافة االج��راءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم  393م�ساحته  2,687.00قدم مربع مبنطقة
املدينة الريا�ضية ب ��إم��ارة دب��ي اململوك لكم وامل��ره��ون للمنذر طبقا الح�ك��ام القانون
واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة 2008
بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.

املخطر  :ه�شام عبد احلفيظ اجلودي � -سوري اجلن�سية
�ضد
املخطر �إليها االويل  :برامی زون �ش.ذ.م.م.
املخطر اليه الثاين  :با�سل احمد حممد جودة  -اردين اجلن�سية.
اخطار ب�سداد مبلغ  ١٢٥,٠٠٠دره��م مع الفائدة القانونية بواقع %9من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2020/12/5وحتي متام ال�سداد وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ علمهما او
تبليغهما بفحوي وم�ضمون هذا االنذار ،ويف حالة عدم ا�ستجابة املخطر اليهما لتنفيذ الطلبات
ال��وارده بهذا االن��ذار ف�سوف تقوم املخطرة باتخاذ كافة االج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ
�سائر حقوقها جتاه املخطر اليهما يف املطالبة باملبالغ املرت�صده يف بذمتهم ف�ضال عما تراه
منا�سبا من تعوي�ضات مع الزام املخطر اليهماعن ذلك بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه م�شمولة بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.
الكاتب العدل

املنذر :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش م ع
املنذر �إليه  :را�شمي �سيتورامان
ينذر امل�ن��ذرامل�ن��ذر اليه ب�ضرورة ��س��داد مبلغ وق��دره  458,139.25دره��م (فقط اربعمائة
وثمانية وخم�سني �ألف ومائة وت�سعة وثالثني درهم وخم�سة وع�شرين فل�سا الغري ) للمنذر
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق
له اتخاذ كافة االج��راءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا
فيها طلب بيع العقار رقم  221بالطابق رقم  2مببنى فورت�شناتو  1رقم  1البالغ م�ساحته
 808.15قدم مربع واملواقف  b-55على قطعة االر�ض رقم  1068مبنطقة الرب�شاء جنوب
الرابعة ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق
املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031936
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد /كازول ميها ابو الها�سم ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش,يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  40%وذلك اىل ال�سيد  /مينتو مال حممد امیان مال -
اجلن�سية :بنغالدي�ش ,ويرغب ال�سيد /حممد رفيق حممد �سراج بيبارى ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش,
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %30وذلك اىل ال�سيد � /سـاك فريوز �سـاك را�شـد,
اجلن�سية  :بنغالدي�ش بالرخ�صة امل�سماه (ور�شة مدينة النخيل ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )765578ال�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

الكاتب العدل

املنذر :بنك العربي املتحد �ش م ع
املنذر �إليه  :ديجانت دايف
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة ��س��داد مبلغ وق��دره  1,947,935.40دره��م (فقط مليون
وت�سعمائة و�سبعة واربعني الف وت�سعمائة وخم�سة وثالثني درهم واربعني فل�سا الغري) للمنذر
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له
اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها
طلب بيع العقار رقم  1702بالطابق رقم  17مببنی كیه جيه ت��اور رقم  1البالغ م�ساحته
 2,761.91قدم مربع واملواقف  45-46على قطعة الأر�ض رقم  119مبنطقة مر�سى دبي
ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما
بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق
املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031970
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  /خليل مينها�ش بابو علي موكانـداث ,اجلن�سية  :الهنـد
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صـته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /منري
علي موكانـاداث بـابو افـورو موكانـدات ,اجلن�سية :الهنـد بالرخ�صة امل�سماه (ا�ستباقية
ال�ست�شارات االدارية) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )781459ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

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

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
يف الدعوى رقم ( )2021/534جتاري م�صارف جزئي
املدعى عليه � :سامل خلفان حممد ح�سن عبداهلل
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف بالدعوى املقامة �ضدكم من املدعي  :بنك
ابوظبي التجاري
وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الأحد
املوافق  2021/11/14يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة
الإلكرتونية بوا�سطة برنامج مايكرو�سوفت تييمز.
لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم
( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم
عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

حممد ح�سن املرزوقي
خبري م�صريف

الكاتب العدل

املنذر :البنك امل�شرق �ش م ع
املنذر �إليه  :ايرام ممتاز
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  320,992.43درهم (فقط ثالثمائة
وع�شرين الف وت�سعمائة واثنني وت�سعني درهم وثالثة واربعني فل�سا الغري) للمنذر خالل
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له
اتخاذ كافة االج��راءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا
فيها طلب بيع العقار رق��م  1613بالطابق رق��م  16مببنى ذا ماتريك�س رق��م  1البالغ
م�ساحته  729.69قدم مربع واملواقف  P2-051على قطعة االر���ض رقم  52مبنطقة
احلبية الرابعة ب��إم��ارة دب��ي اململوك لكم وامل��ره��ون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني
( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

�إجتماع خربة
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعالن بالن�شر
حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة
يف الدعوى رقم  3129 :ل�سنة  – 2021جتاری جزئی دبی
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ت��ؤدي مبلغ وق��دره  275,910درهم والفائدة القانونية بواقع
 %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة .املدعي � :صيفي يعقوب �صيفي �إ�سماعيل  -عنوانه  :الإمارات – �إمارة دبي – القرهود – ديره – مبني
اركادا – �شقة  – 306بجوار حمطة مرتو جي جيكو  -املطلوب �إعالنه  :تي ان �أت�ش �أورينت للكهروميكانيكة ذ.م.م
(ب�صفتها مدعى عليها) مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام املدعي الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ت�ؤدي
مبلغ وقدره  275,910درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماه مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وقد �صدر فيها حكم مقام حمكمة دبي
االبتدائية بجل�سة  ، 17/10/2021بندب جلنة خربة ح�سابية و هند�سية .فقد تقرر خماطبتكم حل�ضور اجتماع
جلنة اخلربة باالت�صال املرئي عرب برنامج ( : zoomتاريخ االجتماع  :الأحد املوافق 14/11/2021
وقت االجتماع  :ال�ساعة  4:30ع�صراً عرب الرابط التايل :
https://us05web.zoom.us/j/86348200731?pwd=M0F600IVd3Y0dEc0dHV4ZVICK3U5QT09

�آملنی ح�ضوركم االجتماع باملوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ومذكرات عرب الربيد االلكرتوين  ،ويف حالة
 .عدم ح�ضور �أي من الطرفني ف�إن اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقاً لل�صالحيات املخولة لها
عن جلنة اخلربة  /اخلبري احل�سابي  /عادل عبد اجلبار �آل على
للتوا�صل 045916664 :

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

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
الإنذار بالن�شر
()2021/9030
املنذر /موبى كينغ لتجارة الهواتف �ش.ذ.م.م .بوكالة املحامي� /أحمد امليدور
�ضد
املنذر اليه االول  -:تو داى فون ذ  .م  .م.
املنذر �إليه الثاين  -:حممد نعمت �إله حممدی
املو�ضوع
ومبوجب هذا االنذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ١٢٤٤٧٠
الف درهم فقط الغري يف موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ االعالن بالن�شر واال �سي�ضطر
املنذر اىل اتخاذ االجراءات القانونيه التي حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�ضائيه مع
�إلزامه ب�سداد الفائة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتميل املنذر اليهم كافة
الر�سوم واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031850
تنازل /بيع

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031855
تنازل /بيع

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031868
تنازل /بيع

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031873
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد �صالح ح�سني  -اجلن�سية :العراق  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة /هند زيد نعمه -
اجلن�سية:كندا ،يف الرخ�صة امل�سماه (معر�ض الريان لل�سيارات امل�ستعملة) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)120053تعديالت �أخرى  • :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيدة /اميان عقيل �سعدى يعي�ش اجلن�سية  :فل�سطني – ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /احمد خالد حممد
احمد الطيب  -اجلن�سية :ال�سودان ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة توت ال�شام) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)777642تعديالت �أخرى :اليوجد،
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

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سادة  :ورثة عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سركال يرغبوا يف
البيع والتنازل عن كامل ح�ص�صهم البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :ح�سني عبد العزيز
حممد عبد العزيز ال�سركال اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماه (م�ؤ�س�سة عبدالعزيز
ال�سركال للتجارة العامة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )11220ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
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

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /موهن مياه حمبوب عامل  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (ركن الرواحل لطباعة
و ت�صوير امل�ستندات) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)769373إىل ال�سيد  /مزمل انا منغادان ابوبكر – اجلن�سية الهند.
تعديالت اخرى  :اليوجد.
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

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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031705
تنازل /بيع

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031826
تنازل /بيع

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031823
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ر�سينه مول �سوهاب �شعیب �سرامبيكال حمى الدين
 اجلن�سية :الهند ،ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك�إىل ال�سيد :راییز �شاتا ماجناالنتافيدا  -اجلن�سية :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا
الربتقال) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )770890ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيدة /وفاء حمزه اجلن�سية  :دومينيكا  -ترغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /وليد تي�سري حيدر -اجلن�سية� :سوريا،
يف الرخ�صة امل�سماه (ال�صاروخ خلدمات تو�صيل الطلبات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)730210تعديالت �أخرى •:تغيري الن�شاط التجاري للرخ�صة من
(خدمات تو�صيل طلبات املواد الغذائية) �إىل (خدمات تو�صيل الطلبات) • ،تغیری 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 معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /احمد عبداهلل �سيف �سعيد ال�شام�سي ,اجلن�سية  :االمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حممد عرفان حممد اقبال,
اجلن�سية :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (ور�شة عرفان اخلليج لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات)
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )532438ال�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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن بالن�شر
رقم ()9073/2021

املنذر � :شوبها نيلكامال تيجوانی
املنذر اليه  :برمیت �سینخ بر�شومت �سینخ
فاننا ننذركم وبالنيابة عن موكلتنا املنذرة املذكورة اعاله
ب�سداد مبلغ  50.000دره��م خم�سون ال��ف دره��م وذلك
خالل  5ايام من ا�ستالمكم االنذار حتى الن�ضطر ا�سفني
اىل ات�خ��اذ االج ��راءات القانونية يف مواجهتكم وتكليفكم
امل�صاريف واالتعاب.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()2021/8980

مذكرة تبليغ م�ستانف �ضدهم ( /ن�شرا)
الق�ضية رقم  2021 /1642ا�ستئناف جتاري ال�شارقة  -الدائرة الثالثة
�صادر من حمكمة ا�ستئناف ال�شارقه االحتاديه
اىل امل�ست�أنف �ضدهم -3 /برا�سانا راماراو اودوبي -4 ,جونا�شيل رامانا اودوبي.
بناء على الطلب امل�ستانف � /شركة رابيد ريل لل�شرق االو�سط �ش.م.ح.
تعلمك املحكمه با�ستئناف احلكم ال�صادر فـــي الدعـوى االبتدائية
رقـم  SHCFICICIV2021/M0003062جتاري جزئي ال�شارقة.
لذلك يقت�ضي ح�ضورك �أم��ام ه��ذه املحكمة يف مت��ام ال�ساعة ( )09:30من �صباح ي��وم  23/11/2021يف قاعة رقم
( ,)360وذلك عرب تقنية االت�صال عن بعد عرب الرابط الذي �سريفع عرب برنامج العدالة الذكي او التوا�صل مع امني
ال�سرحال وجود اي م�شكلة تقنية وذلك من خالل االمييل التايل aalamari @moj.gov.ae :وذلك للإجابة على
الدعوى وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة
�ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
حرر يف 09/11/2021م .
حرره  :ا�شرف العماري

�أمني �سر دائرة اال�ستئناف الثالثة
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
�أ�شرف العماري

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031840
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد /حممد زاهر خـان جـولـدا عظيم خـان ,اجلن�سية :
باك�ستان ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد  /حمرم
خان �سعيد 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 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل

الكاتب العدل

املنــذر  :ايه جي ئي �ستيل
املنذر �إليه  :راجی�ش كومار كری�شنا ( -جمهول حمل الإقامة)
مبوجب ه��ذا االن��ذار تنذر امل�ن��ذرة  -املنذر �إليه  -ب�ضرورة ال��وف��اء بكامل قيمة
الدين مبلغ قدره  395,189درهماً �إماراتياً (ثالثمائة وخم�سة وت�سعون �ألف
ومائة وت�سعة وثمانون درهما �إماراتياً) نظري ال�شيكات املرتدة .خالل (خم�سة
�أيام)) من تاريخ هذا الإعالن ،و�إال �سوف تتخذ بحقك كافة الإجراءات القانونية
والق�ضائية و�إلزامك بالوفاء مببلغ الدين وبالفائدة القانونية عنه بواقع %5
�سنويا من تاريخ املطالبة القانونية ولغاية ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية ومقابل �أتعاب املحاماة.
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�شراكة بني الإمارات للطاقة النووية والقمة العاملية لل�صناعة لتعزيز ممار�سات اال�ستدامة
•• �أبوظبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت ك��ل م��ن م��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات للطاقة النووية
والقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع عن عقد �شراكة
ب�ين اجلانبني لتعزيز التنمية ال�صناعية امل�ستدامة
ودع��م االب�ت�ك��ارات املتقدمة يف قطاع الطاقة يف دولة
الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،الأم��ر ال��ذي ي�برز �أهمية
الطاقة الكهربائية ال�صديقة للبيئة للت�صنيع الأخ�ضر
والنمو االقت�صادي امل�ستدام.
و�ست�شارك م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يف الدورة
الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع واملقرر
عقدها يف مركز دبي للمعار�ض يف �إك�سبو دبي يف الفرتة
م��ا ب�ين  22و 27نوفمرب  .2021وت��رك��ز ال�شراكة
على ت�شجيع تبني املمار�سات اخل�ضراء يف القطاعات
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ،وال ��س�ي�م��ا ا� �س �ت �خ��دام م �� �ص��ادر الطاقة
ال�صديقة للبيئة مثل الطاقة النووية ،وذلك لت�سريع
عملية التنمية ال�صناعية امل�ستدامة يف دولة الإمارات
وخمتلف �أنحاء العامل.
وقال �سعادة حممد �إبراهيم احلمادي الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية..
“ تقوم م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي
يف قطاع الطاقة ال�ن��ووي��ة ،حيث تلتزم بقيادة عملية
االنتقال نحو الطاقة ال�صديقة للبيئة يف دولة الإمارات
وخف�ض الب�صمة الكربونية للدولة وتنويع االقت�صاد،
من خالل تطوير الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي،
وتعزيز تقنيات الطاقة ال�صديقة للبيئة ،وال�شراكات
املحلية والدولية واملبادرات اخلا�صة بتبادل املعرفة».
و�أ�ضاف احلمادي ”:ي�سرنا �أن نعقد هذه ال�شراكة مع
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع من �أجل �إبراز الدور
املحوري للطاقة الكهربائية ال�صديقة للبيئة مل�ستقبل
الت�صنيع امل���س�ت��دام وال �ت �ح��ول االق �ت �� �ص��ادي ،وكذلك
الطلب على �شهادات الطاقة ال�صديقة للبيئة يف ظل

�سعي القطاعات ال�صناعية �إىل �إثبات �أوراق اعتمادها
اخل�ضراء».
وم �ن��ذ ت��أ��س�ي���س�ه��ا يف ال �ع��ام  ،2009ت �ت��وىل م�ؤ�س�سة
الإم ��ارات للطاقة النووية تطوير الربنامج النووي
ال�سلمي الإم��ارات��ي وحمطات براكة للطاقة النووية
يف منطقة الظفرة ب��إم��ارة �أبوظبي وال�ت��ي تعد حجر
الأ�سا�س للربنامج .وكانت �أوىل حمطات براكة بد�أت
مرحلة الت�شغيل يف  2020لإنتاج كميات وف�يرة من
ال�ك�ه��رب��اء اخل��ال�ي��ة م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية لدعم
املنازل وقطاعات الأعمال واملرافق يف دولة الإمارات.
وع�ن��د ت�شغيل امل�ح�ط��ات الأرب� ��ع ��س�ت��وف��ر  % 25من
احتياجات الدولة من الكهرباء و�ستحد من  21مليون
طن من االنبعاثات الكربونية كل عام .وبعد الت�شغيل
التجاري يف �إبريل � 2021أ�صبحت املحطة الأوىل يف
براكة �أكرب م�صدر منفرد للكهرباء يف دولة الإمارات
وال�ع��امل العربي من دون �أي انبعاثات كربونية ،وهو
ما جعل امل�ؤ�س�سة تقود �أكرب اجلهود اخلا�صة بخف�ض
ال�ب���ص�م��ة ال�ك��رب��ون�ي��ة ب�ي�ن ك��اف��ة ال �ق �ط��اع��ات يف دولة
الإمارات وذلك لدعم جهود الدولة اخلا�صة مبواجهة
ظاهرة التغري املناخي.
وم��ع �إط�ل�اق ال�سيا�سة التنظيمية ل�شهادات الطاقة
ال�صديقة للبيئة ح��دي�ث�اً م��ن ق�ب��ل دائ ��رة ال�ط��اق��ة يف
�أبوظبي ،ميكن للم�ستهلكني يف �أبوظبي الت�صديق على
�أن الكهرباء امل�ستخدمة لديهم يتم �إنتاجها من م�صادر
�صديقة للبيئة ومتجددة .و�أ�صبحت �أبوظبي ت�ضم �أول
�سوق يف العامل يتم �إدراج الطاقة النووية فيه كم�صدر
م�ع�ت�م��د ل�ل�ط��اق��ة ال���ص��دي�ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ح �ي��ث �أ�صبحت
الطاقة الكهربائية اخلالية من االنبعاثات الكربوينة
التي تنتجها حمطات براكة م�صدراً معتمداً للطاقة
ال�صديقة للبيئة ،و�ستكون �ضرورية لقطاعات الأعمال
وال���ص�ن��اع��ة ل�ت�ق��دمي دل �ي��ل ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام الكهرباء
ال�صديقة للبيئة يف �إطار م�ساهمتهم يف خف�ض الب�صمة
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الكربونية وبالتايل اال�ستفادة من �أموال اال�ستدامة.
ويف هذا ال�سياق ،قال بدر �سليم �سلطان العلماء رئي�س
اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع:
“منذ �إن�شائها ،تلتزم م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
ب�إنتاج طاقة كهربائية �آمنة وموثوقة و�صديقة للبيئة
والتي تعد �أ�سا�سية وذلك خلف�ض الب�صمة الكربونية
للقطاعات ال�صناعية و�إر� �س��اء امل�م��ار��س��ات امل�ستدامة
يف ق �ط��اع ال�ت���ص�ن�ي��ع .وي���س�ع��دن��ا �أن ن��رح��ب مب�ؤ�س�سة
الإم� ��ارات للطاقة ال�ن��ووي��ة ك�شريك ل �ل��دورة الرابعة
من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،ونتطلع �إىل
مزيد من التعاون امل�شرتك لإطالق التقنيات املبتكرة
ال �ت��ي مي�ك��ن �أن حت�ق��ق التنمية ال���ص�ن��اع�ي��ة ال�شاملة
وامل�ستدامة� ،سواء يف دولة الإم��ارات �أو حول العامل”.
و�ستكون عملية االنتقال نحو الطاقة ال�صديقة للبيئة
والتنمية امل�ستدامة حمور نقا�شات الدورة الرابعة من

القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع وال�ت��ي �ست�سلط
ال�ضوء على تطور �أ�شكال التوا�صل بني الب�شر والآالت،
مدفوعًا بتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة مثل الذكاء
اال�صطناعي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،واحلو�سبة ال�سحابية
و�شبكات اجليل اخلام�س ودوره��ا يف تطوير م�ستقبل
القطاع ال�صناعي.
و�ستعقد ال�ق�م��ة ج�ل���س��ات خ��ا��ص��ة ملناق�شة املمار�سات
اخل�ضراء يف قطاع الت�صنيع ،وط��رق احلد متاماً من
االن�ب�ع��اث��ات الكربونية ،وم�ستقبل الطاقة املتجددة،
وت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ارات اخل���ض��راء .كما �ست�ست�ضيف
ال��دورة الرابعة من القمة جل�سة خا�صة ت�سلط فيها
ال�ضوء على اال�سرتاتيجية ال�صناعية التي �أطلقتها
الإم��ارات م�ؤخ ًرا“ ،م�شروع  300مليار” ،ودوره��ا يف
دعم خطط الدولة لبناء اقت�صاد �صناعي متنوع خالل
العقد املقبل.

 333.7مليون درهم �أرباح �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني يف � 9أ�شهر
•• �أبوظبي-وام:

حققت �شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية للت�أمني
ارت�ف��اع��ا يف ��ص��ايف �أرب��اح �ه��ا بن�سبة 18%
ل �ي �ب �ل��غ  333.7م� �ل� �ي ��ون دره � � ��م خ�ل�ال
الأ�شهر الت�سعة م��ن ع��ام  ،2021مقارنة
م��ع  282.8مليون دره��م للفرتة نف�سها
م��ن ع ��ام  2020يف ح�ين ارت �ف��ع �إجمايل
الأق���س��اط املكتتبة لل�شركة بن�سبة ?2.4
ل�ي���ص��ل �إىل  3.24م �ل �ي��ار دره � ��م خالل
الأ��ش�ه��ر الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب
 ،2021م�ق��ارن��ة م��ع  3.17مليار درهم
ل �ل �ف�ت�رة ن�ف���س�ه��ا م ��ن ع� ��ام  2020وفقا
للنتائج املالية ال�صادرة ام�س عن ال�شركة.
كما بلغ �إجمايل معدل الأق�ساط املحتفظ
بها ل��دى ال�شركة  ?33.5خ�لال الأ�شهر
الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب ،2021
مقارنة مع  ?32.7للفرتة نف�سها من عام
 2020فيما بلغ �صايف �إي ��رادات االكتتاب
 388.8م �ل �ي��ون دره � ��م خ�ل��ال الأ�شهر
الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب .2021
وارتفع �صايف الأرباح الفنية بن�سبة 3.9%
ليبلغ  209.8مليون درهم خالل الأ�شهر
الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب ،2021
مقارنة مع  201.8مليون دره��م للفرتة
ن�ف���س�ه��ا م��ن ع ��ام  2020يف ح�ي�ن ارتفع
��ص��ايف �إي � ��رادات اال��س�ت�ث�م��ار بن�سبة 48%

ليبلغ  125.8مليون درهم خالل الأ�شهر
الت�سعة املنتهية يف � 30سبتمرب ،2021
م �ق��ارن��ة م ��ع  85م �ل �ي��ون دره � ��م للفرتة
نف�سها من عام  .2020وبلغت امل�صروفات
الإداري ��ة والعمومية للربع الثالث 181
مليون دره��م ،مقارنة مع  196.9مليون
درهم للفرتة نف�سها من عام  2020وذلك
يف �إط� ��ار م��وا��ص�ل��ة ج �ه��ود ت�ع��زي��ز الكفاءة
الت�شغيلية .وق��ال ال�شيخ حممد ب��ن �سيف
�آل ن �ه �ي��ان؛ رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة �شركة
�أبوظبي الوطنية للت�أمني بهذه املنا�سبة..
“ ت�ؤكد نتائجنا الإيجابية وارت�ف��اع �صايف
�أرب� ��اح ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة للت�أمني
بن�سبة  18%مقارنة م��ع ال�ف�ترة نف�سها
من العام املا�ضي قوة الركائز التي ت�ستند
�إليها ال�شركة وا�سرتاتيجيتها الوا�ضحة
�إ�ضافة �إىل االنتعا�ش امللحوظ للأن�شطة
االقت�صادية .و�شكلت حمفظتنا املتنامية
من اال�ستثمارات وقدرتنا على االحتفاظ
بعمالئنا وا�ستقطاب عمالء ج��دد عوامل
�أ�سا�سية �أ�سهمت يف حتقيق هذا النمو القوي.
وم ��ع ت��وا� �ص��ل م���س��ار ال �ت �ع��ايف االقت�صادي
العاملي خالل الربع الأخري من العام ،ف�إننا
نتوقع موا�صلة م�سرية من��و �أع�م��ال�ن��ا من
حيث �إجمايل املبيعات و�صايف الإي ��رادات».
و�أ�ضاف “ ا�ستطعنا بكفاءة واقتدار موا�صلة
ج�ن��ي ث�م��ار ال�ع�م��ل اجل ��اد وال � ��د�ؤوب ،حيث

قامت الوكالة الدولية للت�صنيف االئتماين
املتخ�ص�صة يف قطاع الت�أمني “�إيه �إم ب�ست”
مبنح ت�صنيف ال�شركة عند م�ستوى A -
مم�ت��از  ،-والت�صنيف االئ�ت�م��اين للم�صدر
ط ��وي ��ل الأج� � � ��ل ب �ت �ق �ي �ي��م « ،»aوبنظرة
م�ستقبلية م���س�ت�ق��رة .ووا� �ص �ل��ت ال�شركة
عقد ال�شراكات التجارية يف خمتلف �أنحاء
دول ��ة الإم � � ��ارات ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى مكانتها
كواحدة من �أبرز �شركات الت�أمني املوثوقة
يف ال��دول��ة .م��ع ا��س�ت�م��رار ��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للت�أمني يف توظيف قوتها املالية
ومالئتها املالية املتينة ومع توا�صل م�سار
ال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي خ�ل�ال الربع
الأخ�ي�ر م��ن ال �ع��ام ،ف��إن�ن��ا ن�ت��وق��ع موا�صلة
م���س�يرة من��و �أع �م��ال �ن��ا م��ن ح�ي��ث �إجمايل
املبيعات و��ص��ايف الإي� ��رادات .كما �ستوا�صل
�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني اال�ستثمار
يف التكنولوجيا واخلدمات الرقمية ملواكبة
ظ��روف ال�سوق وم���س��ارات التعايف احلالية
ومرحلة ما بعد كوفيد .19-وتقدم ال�شيخ
حم�م��د ب��ن ��س�ي��ف �آل ن�ه�ي��ان ب��ال�ن�ي��اب��ة عن
جمل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر والتقدير
�إىل م �ق��ام ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة “حفظه
اهلل”و�صاحب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل”

و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة على الدعم املتوا�صل .وقال
“ و�أود التعبري عن عميق �شكري �إىل جميع
عمالئنا و�شركائنا وم�ساهمينا على دعمهم
وث�ق�ت�ه��م ،و�أق� ��در ت �ف��اين وال �ت ��زام موظفي
ال �� �ش��رك��ة جت ��اه ال �ع �م�ل�اء ،ون�ت�ط�ل��ع قدماً
مل�شاركتكم االحتفاالت بالذكرى ال�سنوية
اخل�م���س�ين ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س دول ��ة الإم � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة» .م��ن جانبه ،ق��ال �أحمد
�إدري�س ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للت�أمني“ ..حققت �شركة �أبوظبي
الوطنية للت�أمني �أدا ًء قوياً خالل الأ�شهر
الت�سعة من عام  ،2021و�أظهرت ال�شركة
ك�ف��اءة ت�شغيلية عالية �ساعدت يف وتعزيز
ال�ق��درات التناف�سية الأم��ر ال��ذي �أ�سهم يف
زيادة الأرباح وحتقيق مكا�سب قوية لركائز
الأعمال الرئي�سية مثل �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة و�إي� ��رادات اال�ستثمار» .و�أ� �ض��اف “
م��ع انتقالنا �إىل ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن العام،
��س�ن��وا��ص��ل ال �ع �م��ل ل�لا� �س �ت �ف��ادة دائ �م��ا من
الفر�ص اجلديدة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
لعمالئنا ،كما �سنوا�صل م�شاركتنا الفعالة
يف خمتلف امل �ب��ادرات املجتمعية ال�ب� ّن��اءة يف
جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة
لرت�سيخ مكانتنا ك�شركة ت��أم�ين موثوقة
ورائ ��دة ع�ل��ى م�ستوى ال��دول��ة» .و�ساهمت

�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني مببلغ 3
ماليني دره��م لدعم “�صندوق اال�ستثمار
االجتماعي” ال �ت��اب��ع ل�ه�ي�ئ��ة امل�ساهمات
املجتمعية “معاً” ،بهدف معاجلة التحديات
االجتماعية الأكرث �إحلاحاً يف �أبوظبي .كما
حر�صت ال�شركة على تقدمي الدعم لأكرث
م��ن خم�س م�ب��ادرات منذ ب��داي��ة ال�ع��ام� ،إىل
ج��ان��ب ��ش��راك��ات�ه��ا امل�ستمرة م��ع نخبة من
الهيئات وامل�ؤ�س�سات يف خمتلف �أنحاء دولة
الإمارات ،مبا فيها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للمعرفة .كما �أطلقت ال�شركة
ب��رن��اجم��ا خ��ا� �ص �اً ي�ع�ن��ى ب���ص�ح��ة ورفاهية
امل ��وظ �ف�ي�ن وت �ع ��زي ��ز ال �� �ص �ح��ة اجل�سدية
والعقلية والنف�سية.

االن �� �ش��اء بن�سبة ت��زي��د ع��ن  % 60ما
ينعك�س ايجابا على امل��ردود الإقت�صادي
ل�ل�ق�ط��اع وي���س��اه��م يف حت�ق�ي��ق ا�ستدامة
ال�ب�ي�ئ��ة وامل � � ��وارد ،وي��دع��م ت��وج��ه وزارة
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة امل�ن�ب�ث��ق من
توجه حكومة الإم��ارات .ولفت املهند�س
يو�سف عبداهلل �إىل �أن ا�ستخدام تقنية
الطباعة ثالثية االبعاد يف ان�شاء املباين
احلكومية يعترب نقلة نوعية يف جمال
ال �ب �ن��اء وال�ت���ش�ي�ي��د ح�ي��ث �أن ا�ستخدام
هذه التقنية يرتكز على �إجن��از ال�شدات
امل�ع��دن�ي��ة وال �ت��دع �ي��م و� �ص��ب اخلر�سانة

وبناء الطابوق .و�أكد �أن الوزارة حر�صت
على ا�ستخدام مواد اخللطة املتوفرة يف
الدولة والتي تت�صف مب�ستوى عزل عال
وفعال من خالل طباعة احلوائط ب�شكل
هند�سي مبتكر لال�ستفادة من الفراغات
يف احل ��وائ ��ط ب���ش�ك��ل ف �ع��ال وم�ستدام
ي�ساهم يف ع��زل املبنى ح��راري�اً والتقليل
من معدالت ا�ستهالك الطاقة بالإ�ضافة
�إىل و�ضع حلول لتو�صيل اخلدمات داخل
احل��وائ��ط املطبوعة التي ت�شمل جميع
اخل��دم��ات للمبنى م��ن ك �ه��رب��اء ومياه
وات�صاالت وتكييف وغريها.

«الطاقة والبنية التحتية» تبا�شر ب�إن�شاء �أول مبنى احتادي بالطباعة ثالثية الأبعاد
•• دبي-وام:

با�شرت وزارة الطاقة والبنية التحتية
ت�ن�ف�ي��ذ �أول م �ب �ن��ى ح �ك��وم��ي بتقنيات
الطباعة ثالثية الأب�ع��اد ت�ضمن �إن�شاء
و�إجن� � ��از م�ب�ن��ى حم�ك�م��ة ون �ي��اب��ة امل ��دام
اجل��زائ �ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ب �ه��ذه التقنية
احلديثة التي تعد نقطة حت��ول جذري
يف قطاع البناء والت�شييد والتي بدورها
��س�ت��زي��د وت �ي�رة و� �س��رع��ة ت�ن�ف�ي��ذ املباين
و�إجنازها يف زمن قيا�سي وتقليل تكاليف
البناء.

وق ��ال ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ي��و��س��ف عبداهلل
الوكيل امل�ساعد لقطاع م�شاريع البنية
التحتية الإحتادية بوزارة الطاقة والبنية
التحتية �إن ه��ذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار
اجلهود التي تبذلها ال��وزارة للإ�ستفادة
م ��ن �أه � ��م ت �ق �ن �ي��ات ال� �ث ��ورة ال�صناعية
الرابعة وهي الطباعة الثالثية الأبعاد،
يف تنفيذ م���ش��اري��ع ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ما
يدعم توجهات دول��ة الإم��ارات يف جمال
اال��س�ت��دام��ة م��ن خ�لال تقليل النفايات
الإن���ش��ائ�ي��ة حيث تتم الطباعة ب�صورة
�إلكرتونية ح�سب املخططات الهند�سية

حماكم دبي

م�ب��ا��ش��رة دون ت��دخ��ل ب���ش��ري .و�أ�ضاف
�أن ال � � ��وزارة ت���س�ت�ه��دف ت �ع��زي��ز مفهوم
الإبتكار والتطوير امل�ستدام من خالل
ت�سخري التكنولوجيا الذكية ك�أ�سلوب
ع �م��ل م �ت �ق��دم ل �ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة الدولة
وجعلها م��رك��زا رائ ��دا يف جم��ال تنفيذ
م�شاريع البنية التحتية م�شريا �إىل �أن
ا�ستخدام تقنية الطباعة ثالثية االبعاد
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ت�ق�ن�ي��ة م�ت�ق��دم��ة والأوىل
م��ن ن��وع�ه��ا يف جم��ال االن���ش��اء للمباين
االحتادية تقلل من تكلفة البناء بن�سبة
 % 50والنفايات الناجمة عن عمليات

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
 2662/2021/11مدين جزئي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4739/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1380/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )263455.94درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ابناء عيد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة  -الرو�ضة � -شارع الزهراء  -مبنى � - 2000شقة 546
املطلوب �إعالنه  -1 :كونفور�س �آربيا للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )263455.95درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :تيب توب لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد ابراهيم حممد احمد بوملحه
وميثله  :فهد بن را�شد بن عي�سى بن عبداللطيف ال�سركال
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مبلغ وقدره ( )30.000درهم
ثالثون ال��ف دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �ضم ملف النزاع رقم
 2021/3128نزاع مدين
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق  2021/11/15ال�ساعة � 09:00صباحا 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.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 1605/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بدور عتيق بالل مراماه العميمي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/هيثم �صالح جالل عبداهلل حممد
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )11524درهم 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

«ايدج» ت�ستعر�ض �أحدث حلولها ومنتجاتها
املتطورة يف معر�ض دبي للطريان

•• �أبوظبي -وام:

ت�شارك “ايدج” للمرة الثانية يف معر�ض دبي للطريان ب�صفتها �شريك
الفعالية الر�سمي للتكنولوجيا الدفاعية.
ويعر�ض جناح “ايدج” حمفظتها الوا�سعة من احللول واملنتجات واخلدمات
املتطورة يف الطريان والف�ضاء والدفاع والتي تقدمها ت�سع �شركات تابعة
لها هي “هالكن” ،و”الطارق” ،و”�أدا�سي” ،و”�سيجنال” ،و”�أمرك”،
و”جال” ،و”�إي بي �آي” ،و”جاهزية” ،و”هورايزن».
وتغطي م�شاركة “ايدج” يف الفعالية عدة جماالت ت�شمل الأنظمة امل�ستقلة،
والذخائر املوجهة بدقة ،وخدمات ال�صيانة والإ�صالح وال َعمرة ،وخدمات
التدريب ،وقطاع الطريان ،واحلرب الإلكرتونية واال�ستخبارات .وتعتزم
ايدج و�شركاتها الإعالن عن �إطالق  13منتجاً جديداً يف ال�سوق� ،إ�ضافة
�إىل توقيع �شراكات جديدة واتفاقيات مل�شاريع م�شرتكة.
ويعر�ض اجلناح ك ً
ال من �صاروخ « »AL TARIQ؛ والطائرات امل�سرية من
طراز «  »Shadow 25و» »Shadow 50؛ و�سل�سلة ال�صواريخ املوجهة
بدقة «  »Thunderو» »Desert Sting؛ و�صاروخ « »Nasef؛ وال�صاروخ
امل�ضاد لل�سفن HAS-250؛ وطائرة «  »Garmoushaامل�سرية؛ و�أنظمة
الذخائر املوجهة «  »Rash 1و» »Rash 2؛ والطائرات امل�سرية من فئة
 QXونظام الت�ضليل املتطور  .NavControl-Gكما �سيعر�ض اجلناح
ب�شكل تفاعلي اخلدمات واحللول التي توفرها ال�شركات املندرجة �ضمن
جمموعة ايدج ،مبا يف ذلك اخلدمات التي تقدمها �شركة “جاهزية” التي
�أعلنت عن اندماجها م�ؤخراً.
وقال �سعادة في�صل البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب يف جمموعة
“ايدج” “ ..حتت �شعار امل�ستقبل اليوم ،وبعد عامني حافلني من انطالقنا
قبيل انعقاد الن�سخة ال�سابقة من معر�ض دبي للطريان ،تقود جمموعة
ايدج اجلهود الرامية لتحقيق التطورات يف القطاع يف املنطقة وحول العامل.
وقد جاء هذا النمو املده�ش للمجموعة ،والتي �شهدت من خالله زيادة
منتجاتها ب�أكرث من ع�شرة �أ�ضعاف خالل هذه الفرتة ،بف�ضل اال�ستثمار يف
االبتكار احلقيقي وتخ�صي�ص موارد �ضخمة يف تطوير القدرات ال�سيادية يف
كل من املواهب والت�صنيع عايل اجلودة” .و�أ�ضاف “ منت ايدج لت�صبح
الآن جمموعة ذات �سمعة دولية مرموقة يف جمال التكنولوجيا املتقدمة
بف�ضل امتالكها ملجموعة متطورة وعالية اجلودة من احللول واخلدمات
التي ت�ضاهي �أف�ضل مثيالتها يف القطاع� .إن م�شاركتنا يف املعر�ض ب�صفتنا
�شريكاً ر�سمياً وجهة عار�ضة رئي�سية ،ت��ؤك��د ر�ؤي��ة ال�ب�لاد ال�شاملة نحو
الرتكيز على �شعار “ا�صنع يف الإمارات” و�أجندة الثورة ال�صناعية الرابعة
وو�ضعها يف طليعة جهودنا اجلماعية لكي تزدهر الإمارات اقت�صادياً كمركز
عاملي رائد لتقنيات امل�ستقبل يف قطاعات الدفاع والطريان املدين وقطاع
الطريان .ونحن فخورون مب�شاركتنا جمدداً يف معر�ض دبي للطريان».
كما توفر “ايدج” م�ساحة عار�ض خارجية مب�ساحة  400مرت مربع �سيتم
من خاللها عر�ض املنتجات التي �سيتم �إطالقها� ،إ�ضافة �إىل عر�ض �صاروخ
“�سكاي نايت” ال��ذي طورته “هالكن” كجزء من نظام ال��دف��اع اجلوي
“�سكاي نيك�س” من �شركة “رينميتال».

غرفة �أبوظبي تبحث فر�ص تنمية التعاون
التجاري واال�ستثماري مع �سريالنكا

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة عبداهلل حممد املزروعي ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي خالل لقائه �سعادة مالراج دي �سيلفا �سفري جمهورية �سريالنكا
ل��دى ال��دول��ة؛ ف��ر���ص تنمية ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري والنهو�ض
باحلركة التجارية بني �أبوظبي و�سريالنكا .جاء ذلك خالل زيارة ال�سفري
ال�سريالنكي ملبنى الغرفة ،برفقة ال�سيد دوميث فرناندو رئي�س جمل�س �إدارة
بور�صة كولومبو ال�سريالنكية ،وبح�ضور �سعادة حممد هالل املهريي مدير
ع��ام غرفة �أبوظبي .و�أ��ش��اد رئي�س جمل�س �إدارة غرفة �أبوظبي بالعالقات
الوطيدة وال�ت�ع��اون ب�ين الإم ��ارات و�سريالنكا على العديد م��ن امل�ستويات
االقت�صادية والتجارية ،الفتاً �إىل �أن �سريالنكا تعد �شريكاً اقت�صادياً مثالياً
ملجتمع الأع�م��ال يف �إم��ارة �أبوظبي ،لتميزه بالعديد من املنتجات واملوارد
الهامة كاملواد الإن�شائية ومنتجات املطاط ،ومنتجات البال�ستيك ،واملنتجات
الغذائية وغريها ،م�ؤكداً على �ضرورة اال�ستفادة من املقومات والإمكانات
امل�شرتكة يف تعزيز �أوا��ص��ر العالقات التجارية واال�ستثمارية على نطاف
�أو�سع .كما �أ�شار املزروعي �إىل املزايا اال�ستثمارية التي متتلكها �إمارة �أبوظبي
واملناخ الت�شريعي املحفز للنمو واالزدهار وانطالق الأعمال ،وذلك التباعها
�سيا�سات ا�ستثمارية واع��دة ترتكز على املرونة واالنفتاح االقت�صادي ،وهو
الأمر الذي جعلها متتلك مكانة متميزة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،
ووج�ه��ة مثلى لال�ستثمارات الأج�ن�ب�ي��ة امل�ب��ا��ش��رة .م��ن جهته ،ثمن �سعادة
�سعادة مالراج دي �سيلفا حر�ص غرفة �أبوظبي على تعزيز التعاون التجاري
واالقت�صادي مع �سريالنكا ،الفتاً �إىل �أهمية اللقاء يف تعزيز الروابط وتكثيف
التعاون الثنائي على نطاق �أو�سع ،ومبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني .كما ع رَّ�َّبرَ ال�سفري ال�سريالنكي ع��ن رغ�ب��ة جمتمع الأعمال
ال�سريالنكي باال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف �أبوظبي ،داعياً
�إىل �ضرورة تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بني جمتمعي الأعمال يف
�أبوظبي و�سريالنكا لالطالع على �أهم الفر�ص اال�ستثمارية ال�سانحة ،ومبا
يحقق الأهداف التنموية امل�شرتكة.
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

يرجىالعلمانه�سيقومالكاتبالعدلبالت�صديقعلىتنازلعنالرخ�صةبنيالأطرافاملذكورة.
من الطرف الأول � :سليمان حممد را�شد ال�سعدي  -اجلن�سية  :الإمارات.
�إىل الطرف الثاين  :ال�سيد ال�سيد ابراهيم البيومي  -اجلن�سية  :م�صر.
باال�سم التجاري (فن اال�شكال ملقاوالت االملنيوم والزجاج) ن�شاط الرخ�صة (مقاوالت فئة
�ساد�سة جتهيز وتركيب االبواب والنوافذ من االملنيوم والزجاج واحلديد) واملرخ�ص من
دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  770706ال�صادرة
بتاريخ  2019/5/28يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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املال والأعمال

Wednesday

تت�ضمن ا�ستثمارات بقيمة  2مليار دوالر �أمريكي يف عدة جماالت ا�ستثمارية

توقيع اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي بني جمموعة جين�شا
القاب�ضة ال�صينية و�شركة رويال �سرتاتيجيك بارترنز الإماراتية
•• دبي-الفجر:

26

غرفة دبي حتدد فر�ص التعاون
والتجارة واال�ستثمار مع �إندوني�سيا

•• دبي-الفجر:

يف �إطار ا�ستعداداتها لتنظيم الدورة الأوىل من املنتدى العاملي للأعمال لدول
الآ�سيان يف  9-8دي�سمرب  ،2021الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع �إك�سبو
 2020دبي حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”� ،أ�صدرت
غرفة دبي اليوم حتلي ًال مف� ً
صال حول فر�ص الأعمال والتجارة واال�ستثمار بني
دولة الإمارات و�إندوني�سيا.
و�سلط التحليل ال�ضوء على امل��ؤ��ش��رات االقت�صادية ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة يف ع��ام  ،2020ح�ي��ث ك��ان��ت ال��دول��ة �ضمن ق��ائ�م��ة �أك�ب�ر � 20شريك
لال�سترياد بالن�سبة لإندوني�سيا ،كما �صنفت الإم��ارات يف املرتبة  24كوجهة
ل�صادرات �إندوني�سيا .ويف العام نف�سه ،احتلت �إندوني�سيا املرتبة  52و 33يف
قائمة ال�صادرات وال��واردات الإماراتية على التوايل .وي�شري ذلك �إىل �أن هناك
جمموعة هائلة من الفر�ص غري امل�ستغلة لزيادة التعاون امل�شرتك والتجارة
الثنائية بني اجلانبني.
وك�شف التقرير عن  10منتجات حمتملة ميكن للتجار الإندوني�سيني من خاللها
زيادة ال�صادرات �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة؛ على ر�أ�سها الفحم ولفائف
ال�صلب امل�سطح والأحذية .وبلغت واردات الإمارات من هذه املنتجات الع�شرة يف
عام � 2020أك�ثر من  125مليون دوالر �أمريكي ،لكن ح�صة �إندوني�سيا من
واردات الإمارات لهذه املنتجات كانت �أقل من  ،15%وهو ما ي�ؤكد وجود فر�ص
ت�صدير كبرية للتجار الإندوني�سيني .كما ميكن لل�شركات الإماراتية ا�سترياد
املالب�س ومنتجات الأخ�شاب والقريد�س والقهوة وج��وز الهند من �إندوني�سيا
و�إع ��ادة ت�صديرها �إىل �أ� �س��واق �أفريقيا
و�أوروبا وال�شرق الأو�سط.
وقال �سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير
ع ��ام غ��رف��ة دب� ��يُ “ :تعد م�ن�ط�ق��ة دول
الآ�سيان مهمة للغاية بالن�سبة لل�شركات
التي تتخذ من دبي والإم��ارات العربية
املتحدة مقراً لها ،حيث ُتعد �إندوني�سيا
واحدة من �أهم الأ�سواق يف منطقة دول
الآ�سيان .وتظهر �أرقامنا وجود العديد
من الفر�ص غري امل�ستغلة التي مل يتم
اال��س�ت�ف��ادة منها ب��ال�ك��ام��ل .ك�م��ا ي�سلط
التحليل �أي���ض�اً ال���ض��وء على الفجوات
املوجودة واملجاالت التي يُحتمل �أن يكون
ف�ي�ه��ا ع��وائ��د م��رب�ح��ة ع�ل��ى اال�ستثمار
لل�شركات التي ت�ستهدف �إندوني�سيا».
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال“ :التعاون امل�شرتك بني اجلانبني م�ستمر و�آخرها االتفاقية
ال�ت��ي مت توقيعها م ��ؤخ��راً ب�ين “دي ب��ي وورلد” ،و��ص�ن��دوق ال�ث�روة ال�سيادي
الإندوني�سي ،وال�ت��ي تهدف �إىل تطوير ق��درة امل��وان��ئ البحرية يف �إندوني�سيا،
وتعزيز عملياتها اللوج�ستية على م��دى العقود الثالثة املقبلة .اندوني�سيا
بالن�سبة لنا �سوق مهمة ،والفر�ص املجزية املتاحة يف هذه ال�سوق ينبغي اال�ستفادة
منها»� .أما فيما يتعلق بال�صادرات ،فقد حددت الدرا�سة  10منتجات حمتملة
ميكن ت�صديرها من الإمارات العربية املتحدة �إىل �إندوني�سيا؛ على ر�أ�سها الذهب
اخلام ،والأملنيوم غري امل�شغول ،وبوليمرات الإيثيلني .و�أ�شار التحليل �إىل �أن قيمة
واردات �إندوني�سيا من هذه املواد خالل العام  2020و�صلت مبلغاً تقارب قيمته
 307مليون دوالر� ،إال �أن ح�صة الإمارات كانت �أقل من  ،15%مما ي�ؤكد وجود
فر�صة كبرية للتجار الإماراتيني لزيادة �صادراتهم.
وب�ّي�نّ التحليل وج��ود فر�ص للتعاون يف جمال الأغذية حيث تعترب �أندوني�سيا
�سابع �أك�بر م�صدر للأغذية يف العامل يف العام  ،2020يف حني ت�ستورد دولة
الإم ��ارات ح��وايل  80%من احتياجاتها الغذائية ،مما يفتح املجال للتعاون
امل�شرتك يف هذا املجال يف امل�ستقبل.
•• �أبوظبي–الفجر:

وق� �ع ��ت جم �م��وع��ة ج �ي �ن �� �ش��ا القاب�ضة
ال�صينية و��ش��رك��ة روي ��ال �سرتاتيجيك
ب ��ارت�ن�رز الإم ��ارات� �ي ��ة م ��ؤخ ��را اتفاقية
تعاون ا�سرتاتيجي ،وذل��ك خ�لال حفل
كبري يف فندق ذا �إت�ش يف دبي.
وت�ت���ض�م��ن االت �ف��اق �ي��ة �إق ��ام ��ة م�شروع
م�شرتك يف جمال الأ�صول الرقمية و يف
جمال الألعاب الرتفيهية.
و تعمل جمموعة جين�شا القاب�ضة يف
ع��دة جم��االت منها تقنية البلوكت�شني
والتمويل والرتفيه والعقارات وغريها
من املجاالت الأخرى.
تركز �شركة رويال �سرتاتيجيك بارترنز
على ا�ستثمار وتطوير ال�صناعات النا�شئة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ت� �ع ��د �� �ش ��رك ��ة روي� � � ��ال �سرتاتيجيك
ب ��ارت�ن�رز م���س��اه�م��ا �أ��س��ا��س�ي��ا يف مبادرة
ال�ت�ع��اون ال ��ودي “هال بال�صني” ،وقد
ق ��دم ��ت م �� �س��اه �م��ات ب � � ��ارزة يف جم ��ال
تعزيز التبادالت االقت�صادية والتعاون
اال�ستثماري وال�ت�ب��ادالت الثقافية بني

ج �م �ه��وري��ة ال �� �ص�ين ودول� � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة.
وح�ضر احلفل الدكتور حمد �آل علي،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة روي� ��ال
�سرتاتيجيك بارترنز يف دول��ة الإمارات

العربية امل�ت�ح��دة ،و��س�ع��ادة ليو  ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة جين�شا القاب�ضة،
ووقعا اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي.
كما ح�ضر احلفل �سعادة �أبوبكر اخلوري
 ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة �أبوظبي

كابيتال جروب .ويف كلمته� ،أعرب �سعادة
ليو عن خال�ص امتنانه ل�سعادة �أبوبكر
اخل ��وري وال��دك�ت��ور حمد �آل علي على
ثقتهما ودعمهما القوي.
و�أف ��اد ��س�ع��ادة ليو �أن جمموعة جين�شا

القاب�ضة و �شركة روي��ال �سرتاتيجيك
ب ��ارت�ن�رز ��س�ت�ع�م�لان م�ع��ا  ،ل�ب�ن��اء �أكرب
ق��اع��دة ا��س�ت�ث�م��اري��ة �صينية ع��رب�ي��ة يف
ال�شرق الأو�سط.
وف�ق��ا مل��ا ك�شفت ع�ن��ه جم�م��وع��ة جين�شا
القاب�ضة ،وا��س�ت�ن��ادا التفاقية التعاون
اال�سرتاتيجي ال�شاملة التي مت التو�صل
ال�ي�ه��ا م��ع ��ش��رك��ة روي� ��ال �سرتاتيجيك
ب ��ارت�ن�رز � � � ��ش.م.م ،ف ��إن��ه وب �ح �ل��ول عام
� � 2022س �ي �ت��م �� �ض ��خ ا�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب�ق�ي�م��ة  2م �ل �ي��ار دوالر
ام��ري�ك��ي “ 7.2مليار دره��م �إماراتي،
يف ع ��دة ق �ط��اع��ات ا��س�ت�ث�م��اري��ة يف دولة
االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،مب��ا فيها
ت�ق�ن�ي��ة ال�ب�ل��وك�ت���ش�ين ،ال �ت �م��وي��ل� ،شبكة
االنرتنت ،الرتفيه ،العقارات ،املجاالت
الطبية وغريها من املجاالت.
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه�� ،س�ت�ن���ش��ئ املجموعة
بالتعاون مع �صناديق ا�ستثمارية �إماراتية
��ص�ن��دوق��ا ل���ص�ن��اع��ة ال�ب�ل��وك�ت���ش�ين ،كما
و�سيتم �إن�شاء بور�صة امتثال للأ�صول
ال��رق�م�ي��ة� ،إال �أن ��ه ل��ن ي�ت��م الك�شف عن
املوعد املحدد للإطالق بعد.

« يونيفر�سال تكنيكال» الإماراتية تعزز تواجدها يف معر�ض «�أديبك »2021

حممد بن �شبيب الظاهري :ا�ستعرا�ض الفر�ص يف قطاع النفط والغاز والتعاون مع ال�شركاء
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة “يونيفر�سال تكنيكال “
التابعة ملجموعة يونيفر�سال القاب�ضة
الإم��ارات �ي��ة ع��ن م�شاركتها يف فعاليات
م �ع��ر���ض وم � ��ؤمت� ��ر �أب ��وظ� �ب ��ي ال � ��دويل
ل �ل �ب�ت�رول “ �أدي� �ب ��ك  ”2021ال ��ذي
يقام يف مركز ابوظبي للمعار�ض خالل
الفرتة  18-15نوفمرب اجلاري .
و ق� ��ال حم �م��د ب ��ن � �ش �ب �ي��ب الظاهري
الرئي�س التنفيذي ملجموعة يونيفر�سال
ال �ق��اب �� �ض��ة ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة  ”:حتظى
امل �� �ش��ارك��ة يف ف �ع��ال �ي��ات م �ع��ر���ض اديبك
 2021ب ��أه �م �ي��ة ك� �ب�ي�رة ،خ��ا� �ص��ة مع

جتاوز دولة االم��ارات وبقية دول العامل
ل� �ت� ��أث�ي�رات اجل��ائ �ح��ة  ،وجن � ��اح دولتنا
يف ان ت �ك��ون �أول ال� ��دول امل�ت�ع��اف�ي��ة من
اجلائحة بف�ضل ر�ؤية ومبادرات قيادتنا
ال��ر��ش�ي��دة ،مم��ا مكننا م��ن تنظيم دورة
العام احلايل على �أر�ض الواقع ،بد ًال من
تنظيمها افرتا�ضيا كما ح��دث يف العام
امل��ا� �ض��ي» .و�أ� �ض��اف الظاهري ”:يعترب
م �ع��ر���ض “ �أدي� �ب ��ك  ”2021من�صة
ه��ام��ة جت�م��ع ��ص�ن��اع ال �ق��رار وال�شركات
املحلية واالقليمية والعاملية العاملة يف
قطاع النفط والغاز ،و�سيبحث املعر�ض
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ات ،وا�ستعرا�ض
الفر�ص املتاحة يف هذا القطاع احليوي

الذي يعترب من القطاعات الهامة على
م�ستوى الدولة والعامل».
و�أ�ضاف الظاهري ”:ن�سعى عرب تواجدنا
يف معر�ض �أبوظبي الدويل للبرتول �إىل
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ��ص�ن��اع ال �ق ��رار يف قطاع
ال�ن�ف��ط وال �غ��از ،وب�ح��ث ف��ر���ص التعاون
يف ه��ذا ال�ش�أن  ،والتعرف على امل�شاريع
واملهام التي ميكن العمل بها يف امل�ستقبل،
خا�صة م��ع التطور التكنولوجي الذي
ي�شهده القطاع والذي نحاول من خالل
�شركتنا مواكبته» .
و�أو�ضح الظاهري �أن �شركة “ يونيفر�سال
تكنيكال” حت��ر���ص على ت�ق��دمي �أف�ضل
اخل ��دم ��ات يف ق �ط��اع ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از و

احل �ف��اظ ع �ل��ى �أع �ل��ى م �ع��اي�ير اجل� ��ودة،
م�شرياً �إىل �أن ال�شركة طوال ما يزيد عن
 45عاماً قد �ساهمت يف تعزيز مكانتها
يف ظل التناف�سية  ،اىل جانب لعب دور
هام يف التعاون مع �شركائها و ال�شركات
املن�ضوية حتت مظلتها لتنفيذ �أعمالها
بكل ك�ف��اءة وج ��ودة ،و مواكبة التقنيات
املتغرية بطريقة عملية.
و�أ�ضاف ”:ل �ق��د مت �ك �ن �ن��ا م ��ن تعزيز
تواجدنا يف قطاع النفط والغاز ك�شركة
رائ ��دة  ،ونتمتع ب�خ�برة طويلة و ن�ضم
فريق عمل متخ�ص�ص يتمتع بالكفاءة،
ون �� �س �ع��ى ل �ن �ي��ل ر� �ض��ا ع �م�لائ �ن��ا وك�سب
ثقتهم».

�سوق �أبوظبي للأوراق املالية يقرتح �إ�صدار �أول �إطار تنظيمي لل�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية ،بالتعاون مع دائرة
التنمية االقت�صادية� -أب��وظ�ب��ي ،ع��ن تقدمي مقرتح �إىل
ه�ي�ئ��ة الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع ب�خ���ص��و���ص �إ� �ص ��دار �أول
�إط��ار تنظيمي لل�شركات امل�ؤ�س�سة لأغ��را���ض اال�ستحواذ
واالن��دم��اج يف منطقة اخلليج ال�ع��رب��ي .و�سي�ساهم هذا
الإط ��ار التنظيمي امل�ت�ط�وّر ،امل ُ�ق�ترح م��ن ��س��وق �أبوظبي
ل�ل�أوراق املالية ودائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي ،يف
توفري بيئة ا�ستثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية
اخلا�صة بقطاع �شركات اال�ستحواذ و االندماج ،مما �سيوفر
لل�شركات النا�شئة وامل�ستثمرين الدوليني �آفاقاً �أو�سع من
فر�ص النمو الفريدة .و�ست�سمح هذه الأط��ر التنظيمية
املقرتحة للرعاة من خ��ارج دول��ة الإم��ارات التقدم بطلب
للح�صول على املوافقة على �إدراج �أ�سهم �شركاتهم �ضمن
فئة ال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغ��را���ض اال�ستحواذ واالندماج
يف �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية .وقد عمل على تطوير
ه��ذه الأط��ر التنظيمية ك � ّل م��ن ��س��وق �أب��وظ�ب��ي للأوراق

املالية ودائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي ،بالتعاون مع
�أخ�صائيني قانونيني وا�ستثماريني من �أجل �صياغة لوائح
تنظيمية ُتعنى بال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ
واالن ��دم ��اج ،ا��س�ت�ن��اداً �إىل الإط� ��ار التنظيمي الأمريكي
لل�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج كمعيار
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الأط��ر التنظيمية ال��دول�ي��ة ذات ال�صّ لة.
وع�ق��ب االن �ت �ه��اء م��ن م��راج�ع�ت��ه م��ن ق�ب��ل هيئة الأوراق
املالية وال�سلع� ،سيخ�ضع هذا الإطار التنظيمي للموافقة
الر�سمية من قبل اجلهات التنظيمية املعنية .ويف هذه
املنا�سبة ق��ال م �ع��ايل :حم�م��د ع�ل��ي ال���ش��رف��اء احلمادي،
رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي“ :مي ّثل �إ�صدار
الإط��ار التنظيمي اخلا�ص بال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض
اال�ستحواذ واالن��دم��اج خطوة مهمة �ضمن م�سرية منو
�أبوظبي ،مما �سيوفر لقطاع ال�شركات النا�شئة املزدهرة
م�صدراً �آخر من التمويل .وتعك�س م�شاركة دائرة التنمية
االقت�صادية �أبوظبي يف �صياغة الإطار التنظيمي لل�شركات
امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج التزامنا بدعم
من��و اقت�صاد الإم ��ارة وموا�صلة تعزيز مكانتها كوجهة

عاملية ج��اذب��ة ل��ر�ؤو���س الأم ��وال واال��س�ت�ث�م��ارات .واليوم،
حتت�ضن �أبوظبي جمموعة قوية من ال�شركات الإقليمية
امل��زده��رة �سريعة النمو ،و ُي�ع��زى ذل��ك �إىل م��ا ت��وف��ره من
ل��وائ��ح تنظيمية م��رن��ة وب�ي�ئ��ة الأع �م��ال م��دع��وم��ة ب�سعر
�صرف م�ستقر ونظام �ضريبي منخف�ض .و�سوف نوا�صل
رفد اقت�صاد الإمارة انطالقاً من جهود االبتكار وامل�ساعي
املبذولة لالرتقاء مب�ستوى بيئة الأع�م��ال» .وب��دوره قال
�سامح القبي�سي املدير التنفيذي ملكتب ال�ش�ؤون التنفيذية
يف دائ��رة التنمية االقت�صادية �أبوظبي“ :ان �إن�شاء �سوق
معني بهذا القطاع من ال�شركات يج�سّ د ال�ت��زام الإمارة
بتوفري بيئة حيوية وداعمة لر�ؤو�س الأموال ،لتكون حلقة
ال��و��ص��ل ب�ين امل�ستثمرين وامل���ص��دري��ن م��ن جميع �أنحاء
العامل ودعمهم بكافة مقومات اال�ستقرار والنمو .وت�أتي
هذه املبادرة متا�شياً مع جهود الإمارة الرامية �إىل ت�سريع
وترية التنويع االقت�صادي وتطوير قطاع اخلدمات املالية،
م��ن خ�لال ج��ذب �أف�ضل ال �ك��وادر وال�ع�ق��ول الالمعة �إىل
�أبوظبي كي يبا�شروا �أعمالهم وا�ستثماراتهم ويوا�صلون
حياتهم انطالقاً من العا�صمة الإماراتية .و�سوف حتقق

�أدنوك للتوزيع ُتعلن نتائج الربع الثالث لعام 2021

ال�شركات املن�شودة يف دولة الإمارات وخارجها العديد من
النجاحات واملكت�سبات عند اعتمادها نظام االندماج مع
ال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ واالندماج  ،بداي ًة
من التنفيذ الأ�سرع وتكاليف الت�سويق املنخف�ضة و�صو ًال
�إىل االكت�شاف امل�سبق للأ�سعار واال�ستفادة من اخلربات
الت�شغيلية لرعاة ال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض اال�ستحواذ
واالندماج» .من جانبه قال �سعيد حمد الظاهري ،الرئي�س
التنفيذي ل�سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية�“ :إن ت�أ�سي�س
�إط��ار تنظيمي معني بقطاع ال�شركات امل�ؤ�س�سة لأغرا�ض
اال��س�ت�ح��واذ واالن��دم��اج �سيدعم م�ساعينا ال�ه��ادف��ة �إىل
تزويد كافة الأط��راف الفاعلة يف ال�سوق ب�آفاق �أو�سع من
الأدوات والفر�ص اال�ستثمارية ،والتي كان �آخرها �إطالق
�سوق امل�شتقات املالية يف �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية.
وخالل الأ�شهر املا�ضية ،ن ّفذ �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
حزمة من االختيارات ال�صارمة لتقييم مدى جاهزيته
الت�شغيلية وا�ستعداده العتماد منوذج �شركات اال�ستحواذ
ذات الأغ��را���ض اخلا�صة ،كما اتخذ الإج ��راءات الالزمة
لإعداد املواد التوعوية اخلا�صة بالرعاة وامل�ستثمرين.

تعزيز جتربة ت�سوق العمالء .ونتوقع �أن يت�سارع منو ال�شركة
م��دف��وع�اً ب��االن�ت�ع��ا���ش االق�ت���ص��ادي وزي ��ادة ع��دد ال�ع�م�لاء يف
مو�سم الإجازات� ،إىل جانب افتتاح معر�ض “�أك�سبو ”2020
وا�ست�ضافة الإمارات للعديد من الفعاليات الريا�ضية».

اجل��وائ��ز الأخ ��رى .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك� ،شهد
الربع الثالث من العام �إطالق عدد من العرو�ض
واحل�م�لات الرتويجية التي نظمت يف املتاجر
م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج “مكاف�آت �أدنوك” بهدف
تعزيز جتربة ت�سوق العمالء وتقدمي باقة من
امل�ب��ادرات القيّمة التي تر�ضي اهتمامات وذوق
�شريحة وا��س�ع��ة م��ن ال�ع�م�لاء .وت�ضمنت تلك
املبادرات عر�ض “خ�صم  10دراهم من كل 30
درهماً” تنفقها يف متجر واحة �أدنوك ،و�إطالق
ع��رو���ض احل��زم امل��زدوج��ة ال�تروي�ج��ي ،مم��ا اتاح
للعمالء فر�صة �شراء م�ستلزماتهم اليومية بكميات كبرية
وبقيمة جيدة� ،إ�ضافة �إىل حملة توعوية يف حمطات اخلدمة
يف دبي لتعريف االحياء ال�سكنية مبواقع حمطات اخلدمة.

الرتكيز على العمالء
و�إىل جانب التزامها ب�أعلى معايري ال�صحة حفاظاً على
�سالمة موظفيها وعمالئها ودعم جهود اجلهات املعنية للحد
من انت�شار جائحة كوفيد ،19-حر�صت “�أدنوك للتوزيع”
ع�ل��ى ح���ص��ول  100%م��ن م��وظ�ف��ي اخل �ط��وط الأمامية
ال�ع��ام�ل�ين يف حم�ط��ات اخل��دم��ة ع�ل��ى اجل��رع��ة التن�شيطية
للقاح كوفيد .19-وعملت ال�شركة على تعزيز جتربة ت�سوق
عمالئها خالل عام  ،2021حيث �سجل برنامج والء العمالء
“مكاف�آت �أدنوك” �أكرث من  1.2مليون ع�ضو ،حيث �ساهمت
احل� �م�ل�ات الرتويجية
ال�ت��ي �أطلقتها ال�شركة
ط� � ��وال ال ��رب ��ع الثالث
م��ن ال �ع��ام يف ذل ��ك �إىل
ح��د ك �ب�ير ،مب��ا يف ذلك
�سحوبات ت�سوق واربح،
ح�ي��ث ��ش�ه��دت احلمالت
ال�ت�روي �ج �ي��ة �أك �ث��ر من
 16م �ل �ي��ون م�شاركة
ع� � �ل � ��ى م � � � � ��دى ث�ل��اث� ��ة
�أ� �ش �ه��ر .و�أت �ي��ح لأع�ضاء
برنامج املكاف�آت فر�صة
امل���ش��ارك��ة يف ال�سحوبات
م ��ع ك ��ل ع �م �ل �ي��ة � �ش��راء
ي �ق��وم��ون ب �ه��ا وفر�صة
ال�ف��وز ب�سيارات جديدة
وجوائز نقدية وهواتف
حم �م��ول��ة وغ�ي�ره ��ا من

عائدات جمزية للم�ساهمني
ويف �أعقاب �إدراج �أدنوك للتوزيع �ضمن م�ؤ�شر مورغان �ستانلي
كابيتال �إنرتنا�شيونال للأ�سواق النا�شئة يف مايو  ،2021مت
�إدراج ال�شركة �أي�ضاً يف م�ؤ�شر فوت�سي للأ�سواق النا�شئة يف
�سبتمرب  .2021وم��ن املتوقع �أن ي ��ؤدي �إدراج ال�شركة يف
هذين امل�ؤ�شرين �إىل زي��ادة جاذبية �أ�سهم �أدن ��وك للتوزيع
بالن�سبة مل�ؤ�س�سات اال�ستثمار الدولية ،مما �سي�سهم يف تنويع
قاعدة م�ستثمري ال�شركة.
ويف �سبتمرب� ،أع�ل�ن��ت �أدن ��وك للتوزيع ع��ن م��واف�ق��ة جمل�س
�إدارة ال�شركة على ت��وزي��ع �أرب��اح مرحلية على امل�ستثمرين
ع��ن الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام بقيمة  1,285مليار درهم
( 10.285ف�ل����س ل�ل���س�ه��م)� ،أي م��ا ي �ع��ادل  350مليون
دوالر �أم��ري�ك��ي ،حيث مت دفعها يف �أك�ت��وب��ر  .2021ويعد
ه��ذا �أول توزيع ل�ل�أرب��اح من الأرب ��اح الكاملة لعام 2021
والتي من املتوقع �أن ت�صل قيمتها �إىل  2,57مليار درهم
( 20.57فل�س لل�سهم) ،مب��ا يتوافق م��ع �سيا�سة ال�شركة
لتوزيع الأرب ��اح .وه��و ما ميثل عائد ربحي بن�سبة 4.8%
لعام ( 2021بناء على �سعر  4.26درهم لل�سهم كما يف 8
نوفمرب  .)2021ووفقاً لل�سيا�سية املعتمدة لل�شركة ،فمن
املتوقع �أن يتم توزيع اجل��زء الثاين والأخ�ير من �أرب��اح عام
 2021يف �أب��ري��ل  ،2022رهناً بتو�صيات جمل�س الإدارة
وموافقة امل�ستثمرين.
وتعك�س �سيا�سة توزيع الأرب��اح الو�ضع املايل القوي لل�شركة
حتى نهاية العام  2020والثقة يف �آفاق منوها وقدرتها على
حتقيق تدفقات نقدية م�ستقرة .وتظل �أدنوك للتوزيع واثقة
يف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اال�سرتاتيجية وحتقيق
عائدات نقدية م�ستدامة مل�ساهميها.

ال�شركة ت�سجل � ً
أرباحا قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء بقيمة 737
مليون درهم ،و�صايف ربح بقيمة  529مليون درهم خالل الربع الثالث من العام 2021

�أعلنت �شركة �أدن��وك للتوزيع ،الرائدة
ع � �ل ��ى م� ��� �س� �ت ��وى ال� � ��دول� � ��ة يف ق �ط ��اع
ال��وق��ود وم �ت��اج��ر ال�ت�ج��زئ��ة ،واملدرجة
يف � �س ��وق �أب � ��و ظ �ب��ي ل� �ل � ��أوراق املالية
حت��ت ال��رق��م ()AEA006101017
و(الرمز ،)ADNOCDIST:اليوم
نتائجها املالية للت�سعة �أ�شهر الأوىل
من عام  ، 2021حيث �سجلت �أرباحاً
�أ�سا�سية قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة واال�ستهالك والإطفاء
بقيمة  2.3مليار درهم ،بينما بلغ �صايف �أرباح ال�شركة 1.7
مليار درهم .وخالل الربع الثالث ،بلغت الأرباح قبل خ�صم
ال�ف��ائ��دة وال�ضريبة واال��س�ت�ه�لاك والإط �ف��اء  737مليون
درهم ،و�صايف الربح  529مليون درهم.

املرونة يف الأداء املايل
�شهدت ال�شركة انتعا�شاً متوا� ً
صال يف �إجمايل كميات الوقود
املباعة خ�لال �شهر �سبتمرب وال�ت��ي زادت بن�سبة 10.6%
مقارنة ب�شهر �أغ�سط�س ،وذل��ك عقب تخفيف القيود على
احل��رك��ة والتنقل وحملة التطعيم الناجحة التي �شهدتها
جميع �أنحاء دولة الإمارات ،كما متت العودة �إىل نظام العمل
احل�ضوري بن�سبة  100%يف ال��دوائ��ر احلكومية ،وعادت
املدار�س �إىل نظام التعليم ح�ضورياً ،ويتوقع �أن ت�شهد كميات
الوقود املباعة زيادة متوا�صلة خالل الربع الأخري من العام.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سجلت ال�شركة تزايداً يف كميات الوقود
املباعة يف حمطاتها يف �إمارة دبي ،حيث ت�ش ّغل ال�شركة الآن
 31حمطة خدمة يف الإمارة .وتدير �أدنوك للتوزيع 459
حمطة خدمة يف جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات العربية املتحدة،
وذلك كما يف � 30سبتمرب .2021
ويف جانب �آخ��ر ،وا�صل القطاع التجاري يف ال�شركة تطبيق
ا�سرتاتيجية امل�ب�ي�ع��ات اال��س�ت�ب��اق�ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك موا�صلة
التو�سع دولياً يف توزيع زي��وت “�أدنوك فويجر” من خالل
اعتماد موزعني جدد يف الربع الثالث من عام  ،2021حيث
ارتفع حجم ال�صادرات حتى الآن �إىل �ضعف م�ستوى �صادرات
عام  .2020كما �شهد قطاع مبيعات التجزئة غري املرتبطة
بالوقود حت�سناً م�ط��رداً ،حيث ارتفع �إجمايل الربح بن�سبة
 3%.يف ال��رب��ع الثالث م��ن ع��ام  ،2021مقارنة بالفرتة
نف�سها من ع��ام  ،2020و�ساعد على ذل��ك برنامج جتديد
متاجر التجزئة �إىل ج��ان��ب �إط�ل�اق احل�م�لات الرتويجية
اجل ��اذب ��ة ع�ب�ر ب��رن��ام��ج “مكاف�آت �أدن � � ��وك» .ويف اجلانب

الت�شغيلي ،و�ضمن النقلة النوعية التي تنفذها ال�شركة� ،أكدت
�أدنوك للتوزيع التزامها بخف�ض النفقات الت�شغيلية ،وتعزيز
قدرتها التناف�سية يف قطاع الوقود ومتاجر التجزئة يف دولة
الإم ��ارات .وخ�لال الت�سعة �أ�شهر الأوىل م��ن ع��ام ،2021
تقل�صت النفقات الت�شغيلية لل�شركة بن�سبة  17.8%مقارنة
بالت�سعة �أ�شهر الأوىل من عام  ،2020وذلك على الرغم من
تو�سعة �شبكات حمطات ال�شركة.
موا�صلة م�سرية النمو الذكي
وخ�ل�ال الت�سعة �أ��ش�ه��ر الأوىل م��ن ع��ام  ،2021ا�ستمرت
�أدن��وك للتوزيع يف الإي�ف��اء بوعدها بتقدمي خدمات التزود
بالوقود والت�سوق الرقمية واحلديثة لعمالئها واملناطق
املحلية ال�ت��ي تخدمها ،حيث افتتحت  14حمطة خدمة
جديدة يف دولة الإم��ارات .كما �شهد برنامج جتديد متاجر
واح � ��ة �أدن � � ��وك االنتهاء
م��ن جت��دي��د  35متجراً
يف جميع �أن �ح��اء الدولة
تقدم للعمالء امل�أكوالت
ال � � �ط � ��ازج � ��ة وال � �ق � �ه� ��وة
امل�م�ت��ازة �إىل ج��ان��ب باقة
وا� � �س � �ع� ��ة م � ��ن خ � �ي� ��ارات
امل� ��أك ��والت وامل�شروبات.
كما ح�صلت ال�شركة على
��ش�ه��ادة ع��دم ممانعة من
الهيئة العامة للمناف�سة
يف امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال���س�ع��ودي��ة لال�ستحواذ
على  35حمطة خدمة
يف ال���س�ع��ودي��ة .ووا�صلت
ال�شركة تو�سعها يف اململكة
ب��ا� �ض��اف��ة  10حمطات
خ ��دم ��ة ج ��دي ��دة ك �م��ا يف

 8نوفمرب  ،2021والتخطيط الفتتاح �إجمايل 45-40
حمطة خدمة خ�لال ع��ام  .2021وت��ؤك��د �أدن��وك للتوزيع
على التزامها بتعزيز جت��رب��ة ت�سوق العمالء واملجتمعات
املحلية يف جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .ويف هذا
ال�سياق ،قال املهند�س بدر �سعيد اللمكي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أدن��وك للتوزيع“ :متثل �شركتنا جتربة ا�ستثمارية
م�ت�م�ي��زة ،وه ��و م��ا ت ��ؤك��ده ن�ت��ائ��ج ال �ي��وم ،ون �ح��ن متفائلون
بامل�ستقبل مع وج��ود م�ؤ�شرات وا�ضحة للنمو وب��دء التعايف
من جائحة كوفيد.19-
و�سنوا�صل الرتكيز على خطط تو�سعنا حملياً ودولياً لتعزيز
مكانتنا ك���ش��رك��ة رائ ��دة يف جم��ال ت��وزي��ع ال��وق��ود ومتاجر
التجزئة يف الإمارات ،وكموزع عاملي للوقود.
كما ن�سعى للمحافظة على مكانتنا املالية الرا�سخة ،و�سنوا�صل
تقدمي املفاهيم اجلديدة املبتكرة اىل ال�سوق ،مما �سي�سهم يف
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معر�ض دبي للطريان  2021ي�ستقطب العديد من ال�شركات العاملية التي ت�شارك للمرة الأوىل
•• دبي-الفجر:

�أع �ل��ن م�ع��ر���ض دب��ي ل�ل�ط�يران 2021
ع��ن ا��س�ت�ع��دادات��ه ال�ست�ضافة �أك�ث�ر من
� 137شركة عار�ضة ج��دي��دة يف دورته
لهذا العام ،بالإ�ضافة �إىل كبار ال�شركات
املتخ�ص�صة بقطاعات الطريان والف�ضاء
والدفاع والتي �شاركت يف الن�سخ ال�سابقة
مع املعر�ض.
و�سي�شهد املعر�ض ان�ضمام �شركات من
جمموعة وا�سعة م��ن ال ��دول ،مب��ا فيها
بلجيكا و�أوك��ران�ي��ا وال�ي��ون��ان و�إ�سرائيل
و�سوي�سرا والربازيل وجمهورية الت�شيك
وكندا واالحتاد الرو�سي واململكة املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية.
وت�ضم ال�شركات اجلديدة ك ً
ال من من
“�إيه دي ب��ي �سيفغيت” ،و”�أمازون
ويب �سريفي�س” ،وبيلويذر �إند�سرتيز،

وج �ي �ب �� �س��ون روب ��وت� �ي� �ك� �� ��س ،وه � � ��واوي،
و�إن� �ت� �ل� ��� �س ��ات ،و”هوك �أي ،”360
و�شركة �صناعات الف�ضاء الإ�سرائيلية،
وليليوم ،وجمموعة ال��دف��اع م��اك جي،
ومابتك ،ووزارة ال�صناعة والتجارة يف
جمهورية الت�شيك ،و�شركة “�إم تي يو
�إي��رو �إجنينز” ،و�شركة “�أول” للأمن
ال���س�ي�براين ،و��ش��رك��ة راف��اي�ي��ل لأنظمة
ال��دف��اع املتقدمة ،و�آر �إ���س �أي��ه جلوبال،
و�إ�س 3للدفاع اجل��وي ،و�سكايبورت�س،
و�شركة �سوخوي ،و�شركة ثومن ملعدات
الطريان ،وجمموعة فولغا-نرب ،حيث
��س�ت���س�ت�ع��ر���ض ه� ��ذه ال �� �ش��رك��ات �أح� ��دث
احل �ل��ول التقنية واخل��دم��ات واحللول
التي توفرها للقطاع �إىل جانب �إر�ساء
عالقات جتارية جديدة.
وتعليقاً على ه��ذا امل��و��ض��وع ،ق��ال ك��اي-

�أهمي ًة كبرية ،ال �سيما بالن�سبة ل�شركات
�أنظمة الأ�سلحة اجلوية مثل �شركة ماك
جي .ويوفر املعر�ض للم�شاركني فر�صة
ا�ستعرا�ض خرباتهم الفريدة يف ت�صنيع
الذخائر اجلوية .ونحن �سعداء بتقدمي
م �ن �ت �ج �ن��ا ال� �ف ��ري ��د ،DAGGER
وه ��ي جم�م��وع��ة ت��وج�ي��ه ذخ �ي�رة جوية
مت تطويرها بالكامل ب��ال�برازي��ل ،كما
ن�ت�ط�ل��ع �إىل ل �ق��اء ال �� �ش��رك��اء باملنطقة
وا��س�ت�ك���ش��اف ف��ر���ص م���ش��اري��ع و�أعمال
ج��دي��دة .ونحن يف م��اك جي بالربازيل
ننظر �إىل معر�ض دبي للطريان على �أنه
�أهم معار�ض الطريان يف العامل».
ف �ي �م��ا �أ�� �ض ��اف ب � ��واز ل �ي �ف��اي ،الرئي�س
والرئي�س التنفيذي لدى �شركة �صناعات
ال�ف���ض��اء الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة“ :تع ّد �شركة
�صناعات الف�ضاء الإ�سرائيلية �شرك ًة

ت�سي ل�ين ،الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
ال �ع �م �ل �ي��ات وامل ��ؤ� �س �� ��س امل� ��� �ش ��ارك لدى
ب �ي �ل��وي��ذر �إن ��د�� �س�ت�ري ��ز“ :نهدف من
خالل م�شاركتنا الأوىل يف املعر�ض �إىل
التعريف بابتكاراتنا من خ�لال عر�ض
النماذج الأول�ي��ة االختبارية والتعريف
مبفاهيم ال�شركة وخططها امل�ستقبلية،
�إىل ج��ان��ب ل �ق �ط��ات ط �ي�ران جتريبية
للمرة الأوىل .متتلك بيلويذر العديد
م��ن ال�برام��ج ال�ه��ام��ة قيد التطوير �أو
املتوقع انطالقها قريباً ،وي�سرنا التعاون
مع ال�شركات الفاعلة بالقطاع».
ومن جهته ،قال �سيمون جينوت ،رئي�س
جمل�س الإدارة لدى ماك جي لل�صناعات
الدفاعية“ :يع ّد معر�ض دبي للطريان
معر�ضاً رئي�سياً ملجتمع الطريان املدين
وال �ع �� �س �ك��ري ،وت�ك�ت���س��ب امل �� �ش��ارك��ة فيه

رائ� ��دة يف جم� ��االت ال ��دف ��اع والطريان
والف�ضاء والذكاء اال�صطناعي والأمن
ال�سيرباين ،وتقدم جمموعة من الأنظمة
ال �ق �ت��ال �ي��ة الأك �ث��ر ت� �ط ��وراً يف العامل.
وخ�لال م�شاركتها يف املعر�ض� ،ست�سلط
ال�شركة ال���ض��وء على ب��اق��ة م��ن �أحدث
حلول الدفاع املتطورة والتكنولوجيات
يف جماالت الطريان الع�سكري والدفاع
اجل��وي و�أن�ظ�م��ة ال���ص��واري��خ والأنظمة
ذاتية القيادة وط��ائ��رات املهام اخلا�صة
وال ��رادارات والتكنولوجيا ال�سيربانية.
وي��وف��ر معر�ض دب��ي للطريان 2021
فر�ص ًة لتعزيز �شراكاتنا اال�سرتاتيجية
و�إر�ساء عالقات جتارية طويلة املدى مع
ال��دول املجاورة� ،إىل جانب التعاون مع
املزيد من ال�شركات املحلية املتخ�ص�صة
بالدفاع».

كهرباء ال�شارقة تنجز �صيانة  638حمطة توزيع فرعية خالل �أكتوبر

•• ال�شارقة-وام:

ب ��د�أت مكاتب ال �ط��وارئ بهيئة كهرباء
وم �ي��اه وغ ��از ال �� �ش��ارق��ة ت�ن�ف�ي��ذ برنامج
ال�صيانة الوقائية وحماية املحوالت جهد
 11ك.ف ولوحات التوزيع الفرعية يف
خمتلف مناطق مدينة ال�شارقة حيث
�أجن� ��زت ��ص�ي��ان��ة  638حم ��ول ولوحة
توزيع خالل �شهر �أكتوبر .و�أكد الدكتور
املهند�س ح�سن ال��زرع��وين مدير �إدارة
خدمات الكهرباء �أن الهيئة تعمل بكامل
طاقتها لتنفيذ توجيهات �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ال��دك �ت��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم
ال�شارقة ب�ضرورة توفري �أف�ضل و�سائل

الأم ��ن واحل�م��اي��ة ل�ل�م�ح��والت وتطوير
ال�شبكات يف جميع مناطق �إمارة ال�شارقة
وحتقيق الإ�ستقرار والثبات يف ال�شبكة
وت��وف�ير اخل��دم��ات ب ��أح��دث املوا�صفات
العاملية وم��راج�ع��ة التمديدات و�إجراء
�أع� �م ��ال ال���ص�ي��ان��ة وامل �ت��اب �ع��ة امل�ستمرة
جل �م �ي��ع حم� �ط ��ات ول� ��وح� ��ات التوزيع
واملحوالت وال�شبكات.
و�أو�ضح �أن الهيئة �أعدت برامج حمددة
لأع �م��ال ال�صيانة ال��دوري��ة والوقائية
التي تتم خالل �أ�شهر ال�شتاء حيث تقل
ن�سبة الأح �م��ال وت�ب��د�أ �أع�م��ال ال�صيانة
الدورية يف �شهر �أكتوبر وتنتهي يف �شهر
�أبريل حيث ت��ويل الهيئة �أهمية كبرية
لأع �م��ال ال�صيانة ال��دوري��ة والوقائية

وت��وف�ير قطع الغيار الأ�صلية و�ضمان
جودتها للحفاظ على الأجهزة واملعدات
واملحطات و�ضمان كفاءتها.
وك�شف املهند�س عبدالرحمن كرم مدير
م �ك��ات��ب ط � ��وارئ ال �ك �ه��رب��اء �أن �أعمال
ال �� �ص �ي��ان��ة مل �ح �ط��ات ول ��وح ��ات التوزيع
وال ��و�� �ص�ل�ات وامل � �ح� ��والت الكهربائية
التي نفذتها الهيئة يف مدينة ال�شارقة
ت �ت �� �ض �م��ن جت ��دي ��د وت �غ �ي�ي�ر ع � ��دد من
الو�صالت والكابالت و�إ�ستبدال عدد من
امل�ح��والت ب��أخ��رى ج��دي��دة وذل��ك جتنباً
حلدوث �أية انقطاع وتخفي�ض احلاالت
الطارئة .و�أكد �أن الهيئة تتابع عرب فرق
التفتي�ش الإ� �ض��اف��ات الع�شوائية التي
ت�ضر بال�شبكة الكهربائية وتبذل جهودا

كبرية ملواجهة �أية ظروف طارئة وتعمل
على توفري الإمكانيات و�إختيار �أف�ضل
ال �ك �ف��اءات ال�ف�ن�ي��ة وت��دري�ب�ه��ا وت�أهيلها

للعمل يف �أق�سام ال�صيانة وتراعي �أعلى
نظم الأم��ان واجل��ودة يف العمل ملواجهة
�أية ظروف طارئة .

امل�صرف املركزي و�شركا�ؤه ي�صدران ن�شرة ر�سمية حول م�شروع «اجل�سر» للعمالت الرقمية املتعددة للبنوك املركزية

•• �أبوظبي-وام:

�أ� �ص ��در م���ص��رف الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة املركزي
و� �ش��رك��ا�ؤه م��ن م��رك��ز االب�ت�ك��ار ال�ت��اب��ع لبنك الت�سويات
الدولية يف ه��وجن ك��وجن و�سلطة النقد يف ه��وجن كوجن
وبنك تايالند ومعهد �أبحاث العمالت الرقمية التابع
ل�ب�ن��ك ال���ش�ع��ب ال���ص�ي�ن��ي ،ن���ش��رة ر��س�م�ي��ة ح��ول م�شروع
“اجل�سر” للعمالت الرقمية املتعددة للبنوك املركزية
./mBridge/
وت�س ّلط الن�شرة حت��ت ع�ن��وان “بناء من�صة العمالت
الرقمية املتعددة للبنوك املركزية للمدفوعات الدولية”
ال�ضوء على التقدم الذي حققه م�شروع «»mBridge
وال � ��ذي ي �ه��دف �إىل ت���س��ري��ع امل��دف��وع��ات ع�ب�ر احل ��دود
ومتويل التبادل التجاري ال��دويل بني البنوك امل�شاركة
با�ستخدام العمالت الرقمية للبنوك املركزية .كما حدد
ف��ري��ق امل���ش��روع جمموعة م��ن االخ�ت�ب��ارات للتحقق من
�أداء النظام بنا ًء على معامالت مالية واقعية م�ستمدة

من معلومات مالية حقيقية يف من�صة «،»mBridge
ليبد�أ تطبيق اختبار النظام التجريبي للم�شروع الذي
مت تطويره م�ؤخراً .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
مت و�ضع خارطة
الطريق للم�شروع لعام  ،2022باالعتماد على �أ�ساليب
مرنة و�سريعة لتطوير خدمات قابلة للتطبيق وقادرة
على دعم معامالت التمويل التجاري الدويل والعمليات
املالية الأخرى.
وح��دد امل�شاركون ال�ـ  22من ال��دول الأرب��ع امل�شاركة يف
م�شروع “اجل�سر” للعمالت الرقمية املتعددة للبنوك
امل��رك��زي��ة 15 ،اخ�ت�ب��اراً جتريبياً لتقييم ق��درة من�صة
« »mBridgeالتجريبية على تعزيز املدفوعات عرب
احلدود على �أر�ض الواقع .وتغطي االختبارات املعامالت
عرب  11قطاعاً /ت�صل قيمتها �إىل مليار درهم �إماراتي/
ليتم اختبارها على من�صة امل�شروع التجريبية .و�شاركت
خم�سة بنوك م��وج��ودة يف دول��ة الإم ��ارات يف بع�ض هذه
االخ �ت �ب��ارات ال �ـ  ،15وه��ي ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول وبنك
الإم��ارات دبي الوطني وبنك دبي الإ�سالمي وبنك �إت�ش

بي �سي وبنك �ستاندرد ت�شارترد .ومت �إعطاء الأولوية
ملعامالت متويل التبادل التجاري الدويل يف االختبارات
التجريبية ،وذلك نظراً الرتفاع حجم التبادل التجاري
بني الدول الأربع والبالغة  731مليار دوالر �أمريكي.
وتعليقاً على ال�ن���ش��رة ،ق��ال م�ع��ايل خ��ال��د حممد �سامل
بالعمى التميمي حم��اف��ظ م�صرف الإم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة امل��رك��زي“ :يعد م���ش��روع “اجل�سر” للعمالت
الرقمية املتعددة للبنوك املركزية تطوراً بارزاً يف جمال
العمالت الرقمية للبنوك املركزية ،ون�ؤكد يف امل�صرف
املركزي التزامنا مبوا�صلة ا�ستك�شاف وتطوير امل�شروع
ب���ش�ك��ل م���ش�ترك م��ع ب�ن��ك ال�ت���س��وي��ات ال��دول �ي��ة وباقي
البنوك املركزية امل�شاركة ،وذلك مع تطلعنا �إىل توفري
و�سائل �أف�ضل و�أ� �س��رع و�أك�ث�ر �أم��ان �اً وفعالية م��ن حيث
التكلفة للتحويالت املالية الدولية .وحتدد هذه الن�شرة
خارطة الطريق الطموحة التي و�ضعها امل�صرف املركزي
و�شركا�ؤه من البنوك املركزية ملن�صة «»mBridge
التجريبية ،والتي يدعمها نه ٌج يهدف لتحقيق التنمية

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0008270أمر على عري�ضة

�إىل املدعي عليه  :النهدة ملقاوالت اال�صباغ
نعلمكم بان املدعي/في�صل مياه ا�شكر علي  ,بنجالدي�شي/
اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة نامر بالزام املدعي
عليها بان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حرر بتاريخ 2021/11/3م
املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6750/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/25جتاري كلي بالزام املنفذ �ضدهما
ب�سداد مبلغ وقدره ( )42320درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب التنفيذ  :م�صرف االم��ارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة عن نف�سه وب�صفته وكيال عن
م�صرف الطاقة االول �ش.م.ب  -مقفلة
ع �ن ��وان ��ه:ام ��ارة دب ��ي  -م�ن�ط�ق��ة اخل �ل �ي��ج ال �ت �ج��اري � � -ش��ارع االب � ��راج  -م�ب�ن��ى  - 014ال �ط��اب��ق - 14
مكاين2563786091:
امل�ط�ل��وب �إع�لان�ه�م��ا � -1 :شركة ال�ف�ج�يرة الوطنية ل�ل�م�ق��اوالت ذ.م.م � -2شركة تطوير جممع دبي
لال�ستثمار ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )42320درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031892
تنازل /بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيدة:او�شا برافينكومار برافني كومار ناالم كانداتيل
 ,اجلن�سية الهند ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل
ال�سيدة�:شهانه �شاجهان  ,اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (�صالون اناقتي لل�سيدات) والتي
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 736921:ال�صادرة من دائرة التنميه
االقت�صادية  -تعديالت اخرى:تنازل �صاحب رخ�صة الخر  -تغيري 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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�سيد:احمد حممد علي �سافوح  ,اجلن�سية م�صر يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:حممد ار�شاد الدين حممد غياث الدين ,
اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (ور�شة ال�سد العايل ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم 779196:ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  -تعديالت اخرى تغيري
اال�سم التجاري من (ور�شة ال�سد العايل ل�صيانة ال�سيارات) اىل (ور�شة املر�صاد ل�صيانة ال�سيارات)
 تغيري ن�شاط من (ال�صيانة واال�صالح العام للمركبات  -كراجات) اىل (ال�صيانة واال�صالح العامللمركبات  -كراجات) تبديل وا�صالح االطارات تبديل زيوت املركبات  -تغيري 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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

ال�صكوك الوطنية تعزز27

ا�ستثماراتها يف قطاع التعليم

•• دبي-وام:

ع� ��ززت ��ش��رك��ة “ال�صكوك الوطنية”
العاملة يف جم��ال االدخ��ار واال�ستثمار
يف دول ��ة الإم � ��ارات ح���ض��وره��ا يف قطاع
التعليم ب��زي��ادة حجم ا�ستثماراتها يف
��ش��رك��ة “تعليم” ال �ت��ي ت�ع��د م��ن �أكرب
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف دول��ة الإمارات
بر�أ�س مال مدفوع  750مليون درهم
لت�صبح �أك�ب�ر امل�ساهمني فيها بح�صة
ت�ب�ل��غ  23%ارت �ف��اع��ا م��ن .19.6%
و�أع� � ��رب ع �ل��ي را� �ش��د امل ��زروع ��ي رئي�س
جل�ن��ة الإ��س�ت�ث�م��ار مل�ج�م��وع��ة ال�صكوك
الوطنية وع�ضو جمل�س �إدارة “تعليم”
عن حما�سته لزيادة م�ساهمة “ال�صكوك
الوطنية” التي متكنت من احل�صول على ثقة العمالء من خالل تقدمي �أف�ضل
الربامج الإدخارية والإ�ستثمارية مقارنة مبتو�سط الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق يف
�شركة تعني ب�أحد �أهم القطاعات يف تعزيز الإبتكار و�إ�ستدامة املعرفة على غرار
�شركة “تعليم” التي تعترب العبا �أ�سا�سيا يف جمال التعليم املبتكريف الدولة مع
�أك�ثر من  9,800طالب يف �أك�ثر من  9م��دار���س خمتلفة .و�أ��ش��ار �إىل �أن هذا
اال�ستثمار لن يحقق عائدات ثابتة لـ”ال�صكوك الوطنية” فح�سب بل يندرج
�أي�ضا يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية التي تلتزم بها ال�شركة خلدمة جمتمع دولة
الإمارات .ولفت املزروعي �إىل �أن اخلطوة التي �أقدمت عليها ال�شركة تلتزم باملبادئ
الأ�سا�سية التي و�ضعتها منذ ت�أ�سي�سها واملتمثلة يف الإ�ستثمار احلكيم الذي يعزز
قوة الإقت�صاد املحلي ويحافظ على ر�أ�س املال مع احلر�ص على حتقيق عائدات
م�ستدامة ب�أقل قدر من املخاطرة .وذكر ب�أن ال�شركة د�أب��ت على االلتزام بهذه
املبادئ منذ ت�أ�سي�سها وهو ما يربر جناحها يف حتقيق النتائج املبهرة التي ت�سجلها
�سنويا ون�سب الر�ضا التي ت�سجلها عند عمالئها وامل�ستثمرين لديها بغ�ض النظر
عن الظروف التي حتيط االقت�صاد العاملي مدلال على ذلك بالنتائج اجليدة التي
حققتها ال�شركة خالل �أزمة كورونا التي �ضربت االقت�صادات العاملية .و�أ�ضاف
املزروعي �أن هذه الزيادة يف احل�ص�ص لت�صبح ال�شركة من �أك�بر امل�ساهمني يف
“تعليم” يف خ�ضم �أزمة �صحية عاملية ت�ؤكد على �إمياننا الرا�سخ ب�إ�ستدامة هذا
القطاع التعليمي وجدواه يف املديني املنظور والطويل.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل تكليف بالوفاء بالن�شر
رقم الإعالن ()2021/8917

املنذرة � :شركة تران�س فريت ذ.م.م
املنذر �إليها  :ذا بيور بيوتي لتجارة م�ستح�ضرات التجميل �ش.م.م  -بالوكالة عن املنذرة نديل مبا يلي:
 -1مبوجب تعامل جتاري ،تر�صد بذمتكم مل�صلحة ال�شركة املنذرة ،مبلغ وقدره  100,164 /93درهم.
 -2و مبا �أن املنذرة و بتاريخ � 20/01/2021أر�سلت عرب وكيلها لكـم �إخطارا قانونياً  ،مت مطالبتكم مبوجبه ب�سداد مبلغ
املديونية املرت�صد بذمتكم  ،طبقاً لك�شف احل�ساب ال�صادر من النظام املحا�سبي لل�شركة املنذرة.
 -3و حيث �أنكم قد قمتم بالرد على الإخطار القانوين ال�سالف ذكره ،وذلك مبوجب ر�سالتكم رقم مرجع T/142
املر�سلة عرب الربيد الإلكرتوين و امل�ؤرخة يف � ، 27/01/2021أقررمت فيها برت�صد املديونية �سالفة الذكر �أعاله بذمتكم ،و
تعهدمت ب�سدادها على �أق�ساط �شهرية بواقع :
ب 20,000 -درهم يف �شهر مار�س 2021
ا 25,000 -درهم يف �شهر فرباير 2021
ث 30,164/93 -درهم يف �شهر مايو 2021
ت  25,000 -درهم يف �شهر �أبريل 2021
 -4وحيث �أنكم و من تاريخه مل ت�سددوا �سوى الق�سط الأول فقط  ،من �أ�صل املديونية التي �أقررمت بها  ،و تخلفتم حتى تاريخه
عن �سداد الأق�ساط الالحقة  ،وبالتايل يكون املبلغ املرت�صد بذمتكم
75,164.93 = 25,000 - 100,164.93 :
 - 5وحيث ان املنذرة قد قامت مبطالبتكم ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم مرارا وتكرارا ولكن من دون جدوى.
فى القانون
مبا �أن املديونية ثابتة بالكتابة م�ستندياً وم�ستحقة وغري معلقة على �شريط وحالة الأداء وال تزال املنذر �إليها متخلفة عن
ال�سداد .ومبا �أن املنذرة قد وجهة عدة �إخطارات للمنذر �إليها بقيت دون جواب ودون �أي فعل �إيجابي جلهة ال�سداد.
وحيث انه وعم ً
ال ب�أحكام املادة  62وما بعدها من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57ل�سنة  2018واملعدل مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )33ل�سنة  2020يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات
املدنية ،نخطركم ب�ضرورة �سداد املديونية البالغة 75,164.93 ،درهماً (خم�سة و�سبعون �ألفا ومائة و�أربعة و�ستون درهماً
وثالثة وت�سعون فل�ساً) والثابتة خطياً واحلالة الأداء واملعينة املقدار خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شر ه��ذا الإخ�ط��ار حتت
طائلة الرجوع اىل الق�ضاء للح�صول على �أمر �أداء لإلزام كم بال�سداد ،م�ضافاً �إليه الفوائد القانونية بواقع  %12من تواريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ،مع الر�سوم و امل�صاريف واتعاب املحاماة و العطل و ال�ضرر.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031649
تنازل /بيع

الكاتب العدل

با�ستمرار� .أود �أن �أ�شكر البنوك الإماراتية امل�شاركة على
م�ساهمتها وم�شاركتها يف االختبارات التجريبية ،والتي
كانت �سبباً يف التقدم الكبري ال��ذي مت �إح��رازه لتحقيق
�أهداف امل�شروع» .لقد عمل امل�صرف املركزي مع �شركائه
م��ن ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة م�ن��ذ ��ش�ه��ر ف�ب�راي��ر  2021يف
م�شروع « ،»mBridgeوذل��ك بهدف توفري خدمات
“�إثبات مفهوم” للم�شروع ذو �صل ٍة با�ستخدام العمالت
الرقمية للبنوك املركزية يف املدفوعات عرب احلدود ،عن
طريق االعتماد على تقنية ال�سجالت املوزعة ،املعروفة
�أي�ضاً با�سم البلوك ت�شني .ويهدف امل�شروع �إىل �إن�شاء
بنية حتتية للعمالت الرقمية للبنوك املركزية تكون
�أكرث كفاء ًة وابتكاراً لتقليل عقبات الدفع احلالية ،مبا
يف ذل��ك التكاليف املرتفعة وع��دم ال�شفافية وانخفا�ض
ال�ك�ف��اءة وغ�يره��ا م��ن التعقيدات الت�شغيلية .و�أجرى
م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي يف وقتٍ �سابقٍ
جترب ًة مماثل ًة لعملة رقمية للبنوك املركزية مع البنك
املركزي ال�سعودي ،حتت م�سمى “م�شروع عابر».
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1570/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف ال��دع��وى رق� ��م 984/2021: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 :غرام احمد ظاهر عالونه � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 984/2021: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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن حكم بالن�شر
 18/2021/445عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما -1 /عبدالوهاب خالد عبدالعزيز ابراهيم املن�صور ابوحيمد  -2حممد نا�صر
فهد نا�صر الفرحان  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقار
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/6يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )78262ثمانية و�سبعني الف ومائتني واثنني و�ستني
درهم  ,ف�ضال عن فائدة بواقع � %9سنويا تبد�أ من تاريخ  2016/4/17وحتى متام ال�سداد والزمتهما
امل�صروفات ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات بالزام
املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )78262ثمانية و�سبعني الف ومائتني واثنني و�ستني
درهم ف�ضال عن فائدة بواقع � %9سنويا تبد�أ من تاريخ 2016/4/17:وحتى متام ال�سداد والزمتهما
امل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم 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 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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اوال خان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003510عمايل جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -طائر الهدهد للمقاوالت الفنيه ذ.م.م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003723عمايل جزئي

�إىل املحكوم عليه :اوال خان ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
العنوان:ال�شارقة الريموك �شارع اال�ستقالل حمل  11بلوك  dملك �أبناء ال�شيخ
عبداهلل بن حممد ال ثاين 0505322736
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:جهانغري عامل عبداللطيف  ,اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع
الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف . 7120
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه :طائر الهدهد للمقاوالت الفنيه ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:حممد كبري اال�سالم حممد اللو
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  10092درهم .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7697/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1767جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )39715186درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :جرمن تك مي�شنريى �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -دبي  -عود ميثا  -بردبي  -مبنى مركز �سلطان لالعمال � -شقة 201-2
الم�سي بالزا
املطلوب �إعالنه  -1 :يورب كرين للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها/عمار حممود جابر � -صفته  :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )3975186درهم 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.
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العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعالن حم�ضر حجز بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مال للمقاوالت املعدنية ذ.م.م نظر اال�سالم حممد كالو مال
�إخطار مبح�ضر حجز يف الق�ضية رقم AJCEXCICOM2020 /0000076
جتاري كلي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0004521جتاري جزئي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0006503جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه :مال للمقاوالت املعدنية ذ.م.م  ,نظر اال�سالم حممد كالو مال
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن العقار امل�شيد على االر�ض رقم
 0722مدينة عجمان حي املويهات  - 2رقم �سند امللكية  105360722وفاء للمبلغ الطالب
به وقدره ( )954.881درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إنت مكلف بح�ضور جل�سة
يوم  -املوافق  -ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

حماكم دبي

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سمايل لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثلها
ال�سيد/برا�سات �إيرانينتى ميثال
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0002383أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه �:سمايل لتجارة مواد البناء ذ.م.م وميثلها ال�سيد/برا�سات �إيرانينتى ميثال  -العنوان:عجمان
الرا�شدية � - 1شارع ال�شيخ خليفة بن زايد  -حو�ض رقم  - 6بلوك رقم  - 6مبنى ال�شيخ عبداهلل  -حمل رقم
 - 6هاتف رقم067406783 - 0551328074:
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ�:شركة الدانوب لتجارة مواد 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 . 67290.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إنت مكلف بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق  -ال�ساعة  -اماة
املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIIN2021 /0003891م�ستعجل
اىل:م�ؤ�س�سة بالل لغ�سيل بالل ال�سيارات
جمهول حمل االقامة:عجمان  -املنامة  -م�ؤ�س�سة بالل لغ�سيل ال�سيارات  -هاتف - 0503630936:رقم
مكاين2984595374:
نعلمكم بان املدعي�/شركة برامي فليت للنقليات واملقاوالت العامة �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 العنوان:حمل االقامة �أبوظبي  ,البطني � ,شارع امللك عبداهلل بن عبد العزيز (بينونة �سابقا) بناية انرتنا�شيونال كابيتال  -ذات بناية م�صرف �أبوظبي اال�سالمي  ,الطابق ( , )9مكتب - 906-Cهاتف - 024461777:فاك�س - 024464777:هاتف متحرك - 0549944741:امييلinfo@prime-lawfirm.com:
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة بــــ:ت�سليم �سيارات
لذا يتوجب عليكم احل�ضور امام الدائرة دائرة الدعاوي امل�ستعجلة والتظلمات حمكمة عجمان االحتادية
�صباح يوم املوافق 2021/11/15:ال�ساعة 09:00:لتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم
ح�ضوركم او ار�سال وكيل معتمد عنكم فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إ�شعار غلق فرع �شركة اجنبية

وزارة العدل
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعالن م�ست�أنف �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -حمكمة اال�ستئناف املدنية
�إعالن باحل�ضور يف الق�ضية رقم  0001384/SHCAPCICIVS2020ا�ستئناف مدين

�إىل امل�ست�أنف �ضده :حازم جمدي عبد ال�سميع يو�سف  -جمهول حمل الإقامة
حيث �إن امل�ست�أنف را�شد عبد اهلل ح�سن عبود احلفيتي قد �أقام �ضدكم اال�ستئناف
املذكور �أع�لاه ل��ذا يتوجب عليكم احل�ضور �أم��ام ال��دائ��رة املدنية اال�ستئنافية
الثالثة  -القاعة رقم  - 360حمكمة ا�ستئناف ال�شارقة االحتادية
وقد حتدد لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  23/11/2020ال�ساعة � 9:30صباحا
لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات
ويف حال عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر
الإجراءات القانونية يف غيابكم يف الق�ضية امل�شار �إليها �أعاله
حمكمة ا�ستئناف ال�شارقة االحتادية املدنية

�شركة� . /إل اك�س هوا�سي�س �إل تي دي ( ،رخ�صة رقم  ) 92584 :والكائنة بـمدينه دبي
لالنرتنت البناية رق��م  3الطابق االول � ،صندوق الربيد  500138دب��ي  ،دول��ة الإمارات
العربية املتحدة  ،واملرخ�صة ل��دى �سلطة دب��ي للتطوير  ،ترغب ه��ذه ال�شركة امل��ذك��ورة يف
�إعالن قرارها للكافة والذي مت �إتخاذه بوا�سطة جمل�س �إدارة �شركة� /إل اك�س هوا�سي�س �إل
تي دي (ال�شركة الرئي�سية) يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  ..2021/10/27ب�ش�أن �إغالق
وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإع�لان عن طريق الربيد امل�سجل �أو
الإت�صال بـ :
ال�س ّيد /ووك تاي جاجن
�إ�سم ال�شركة� :إل اك�س هوا�سي�س �إل تي دي
�صندوق الربيد  500138دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم 0097145531452 :
الربيد الإلكرتوينkahna@lxhausys.com :
* لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6365/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار امر اداء بالزام املطلوب امر �ضدهما االوىل والثاين بالت�ضامن ان ي�ؤديا اىل طالبة
االمر كامل قيمة ال�شيكات املرجتعة مبلغا قدره ( )237.040.00مائتني و�سبعة وثالثون الف واربعون درهما -
والفائدة التاخريية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية ولغاية ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:أيه جي ئي �ستيل
عنوانه:امارة دبي � -شارع اخليل االول  -املنطقة احلرة جلبل علي  -املنطقة اجلنوبية  -بالقرب من �شركة ميور
للتجارة  -رقم مكاين - 0816062913:وميثله:جو�سلني �شبلي خري اهلل
املطلوب �إعالنه -1 :مودلر كون�سبت�س �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/4:الزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغا وقدره ( )237.040.00مائتني و�سبعة وثالثون الف واربعون درهما
 ,والفائدة التاخريية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية قيد الدعوى  32/9/2021وحتى متام ال�سداد
مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل
 15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 5346/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )113958753درهم وباال�ضافة للفائدة
االتفاقية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق يف يناير من عام  2014وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف.
املدعي:هات�شين�سن تليكوم �ش.م.ح
ع �ن��وان��ه:دول��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة  -ام ��ارة دب��ي  -دي ��ره � � -ش��ارع ب�ن��ي ي��ا���س  -ب��رج امل���ص��رف  -الطابق
 - 14مكتب رق��م  - 1407ب�ج��وار بلدية دب��ي  -ال �ه��ات��ف - 0557909785:رق��م م� �ك ��اين - 3005495192:الربيد
االلكرتوينshaban.hegazy:
املطلوب �إعالنهما -1 :عبدالرحيم جعفر عمر حممد � -2ألفا بزن�س �سنرتز �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/8/22:اوال:انفاذ
العقد التجاري املربم بني الطرفني  -ثانيا:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
( )113.958.753درهم مائة وثالثة ع�شر مليون وت�سعمائة وثمانية وخم�سون الفا و�سبعمائة وثالثة وخم�سون
دره��م  -وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2016/2/29وحتى ال�سداد التام
وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 728/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )367.759/35درهم
ثالثمائة و�سبعة �ستون الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا  -والفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م- 043874225:
موبايل رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:امييلmaliklaw@emirates.net.ae:
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :جابر ح�سن ا�سماعيل علي اهلي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي
مبلغ وقدره ( )367.759/35درهم ثالثمائة و�سبعة �ستون الف و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون درهما وخم�سة
وثالثون فل�سا  -والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/16ال�ساعة 08.30
�ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 468/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم  -اوال:بقبول اال�ستئناف �شكال  -ثانيا:ويف املو�ضوع بتعديل
احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا  -1بالزام امل�ستانف �ضده بان ي�ؤدي للم�صرف امل�ست�أنف مبلغ ا�ضايف وقدره ()1.036.367/95
درهم مليون و�ستة وثالثون الفا وثالثمائة و�سبعة و�ستون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا  -واالرباح الت�أخريية بواقع  %9من
تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد  -2بالزام امل�ست�أنف �ضده ب�سداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم
اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى  -3بالزام امل�ست�أنف
�ضده مبا ي�ستجد من مقابل بدل انتفاع بالوحدة مو�ضوع الدعوى بواقع ( )301.500دره��م �سنويا اعبتارا من دي�سمرب
 2019وحتى االخالء التام  -ثالثا:وبت�أييد احلكم فيما عدا ذلك مع الزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
امل�ست�أنف:م�صرف دبي �ش.م.ع  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -مدنية دبي الطبية  -مبنى رقم  16الطابق الثالث  -هاتف رقم  -042227008هاتف متحرك
رقم - 0557016552:مكاين - 3135291835:فاك�س رقم - 042227002:وميثله:نوف يو�سف ح�سن علي ها�شم احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :مريزا جرار علي � -صفته :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 359/2020:عقاري جزئي بتاريخ 2021/4/5:ومت تعجيل
اال�ستئناف من الوقف .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/15ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20280

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20292

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20293

املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع
املنذر �إليها  :عبيد حممد عبداهلل حممد اخلوري .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )112,984.8دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 90682خ�صو�صي � / 15 /أبوظبي ) من نوع ( باترول _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2019لون (�أ�سود ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليها  :تان اينغ وان .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )55,928.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 30238خ�صو�صي  / E /دبي ) من نوع ( فولفو _ XC60
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2014لون (�أبي�ض ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه  :انيل فاردراج بهات .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )98,851.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 59304خ�صو�صي  / S /دب��ي ) من نوع ( اودي ايه _ 4
�صالون ) موديل ( _ ) 2017لون (�أزرق ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

االمارات العربية املتحدة

املحكمة االبتدائية املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه � :سلطان جا�سم علي مبارك املرزوقي  -اماراتي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي/بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله واملحكومة بتاريخ 2021/10/20:قررت املحكمة
مبثابة احل�ضوري الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ (مائة
و�ستون الف وخم�سمائة و�ستة درهم وت�سعون فل�س) والفائدة القانونية بواقع
� %11سنويا من تاريخ  2021/4/30وحتى متام ال�سداد وعلى اال جتاوز الفائدة
على �أ�صل الدين املق�ضي به والزمت املدعي عليه بالر�سوم وبامل�صروفات ومبلغ
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما
قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما .حرر بتاريخ 2021/11/7م

املدعي عليها:ال�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ.م.م
�إىل املدعي عليه  :حممد امتياز غالم يا�سني
جمهول حمل الإقامة:امارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية  - 13بجوار مدر�سة ال�شعلة  -رقم الهاتف
متحرك0505936767:
اعالن املدعي عليهما ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية.
احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�ضامم والت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )117.852.50درهم مقابل
قيمة ال�شيكات والفائدة عنه من تاريخ ا�ستحقاق اخر �شيك يف  2021/3/25وحتى ال�سداد التام احلكم بالزام
املدعي عليها الثانية بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )213.004.41درهم ثالثمائة وثالثون الف وثمامنائة �ستة
وخم�سون درهم وواحد وت�سعون فل�س  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق اخر فاتورة يف 2021/1/9:وحتى
متام ال�سداد مع حتميل املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�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

حمكمة التنفيذ
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

الكاتب العدل

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 142 / 2021 / 250بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده � _1 /سوري�ش كومار �شاندر ا�سيكهار ان بيالى  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ /بنك االحتاد الوطنى ( �سابقا )-بنك ابوظبى التجارى ( حاليا )
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (�شقة �سكنة  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم
االر�ض  - 82 :رقم البلدية  - 682-259 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :أوملبيك بارك  - 4رقم العقار  - 304 :رقم
الطابق  - 3 :امل�ساحة  131.72 :مرت مربع ) كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( ) 840,738     درهم
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة
وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة
ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز  .بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ.2021/11/08

رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20295

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20296

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20297

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20279

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه  :اروين اجنا�سيو �سان جوان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )11,928.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 34296خ�صو�صي  / A /الفجرية ) من نوع ( رينو دا�سرت
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2013لون (رمادي ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه � :سردار عبدالقدو�س نياز .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )122,031.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 11453خ�صو�صي  / J /دب��ي ) من نوع ( تويوتا لند كروزر
_ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2013لون (�أبي�ض ل�ؤل�ؤي ) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه � :سيلفاكومار بيت�شاي بيالي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )18,465.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 33076خ�صو�صي � / 14 /أبوظبي ) من نوع ( تويوتا راف _ 4
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2012لون (�أبي�ض ل�ؤل�ؤي ) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع
املنذر �إليها  :م�سعده عبدالقادر عمر بالعبيد .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )112,544.64درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من
تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم (
 / 41767خ�صو�صي � / 14 /أبوظبي ) من نوع ( _ MERCEDES C200
�صالون ) موديل ( _ ) 2016لون ( _ ) WHITEواملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن انذار بالن�شر
رقم ()2021/9078
املنــــذر /جمدي عبد املجيد �أحمد عبد املجيد
املنذر اليه  :بطي را�شد حممد عبد اهلل ال�سويدي (جمهول العنوان)
ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه ب�سداد مبلغ � 43.750ألف درهم (ثالثة و�أربعون �ألف و�سبعمائة
وخم�سون درهم) القيمة االيجارية املرت�صدة من تاريخ  18/3/2021وكل ما ي�ستجد من
قيمة ايجارية ور�سوم م�ستحقة وذلك خالل (�شهر واحد) ثالثون يوماً من تاريخ ا�ستالم هذا
االن��ذار �أو االع�لان به .و�إال �سن�ضطر �أ�سفني �إىل اللجوء �إىل ال�سلطات املخت�صة واتخاذ كافة
االج��راءات القانونية �ضدكم لإخ�لاء العني امل�ؤجرة مع �سداد ر�سوم ا�ستهالك املياه والكهرباء
و�ضريبة القيمة امل�ضافة و�أي ر��س��وم �أخ��رى وك��ل م��ا ي�ستجد م��ن قيمة ايجارية حتى تاريخ
االخالء الفعلي وت�سليم العني امل�ؤجرة �إىل املنذر وفقاً للحالة امل�ستلمة عليها .مع حتملكم لكافة
امل�صروفات والر�سوم والأتعاب والفوائد املرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

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

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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

املخطر � :سلمان حممد نور كرميي � -إيراين اجلن�سية ،و يحمل بطاقة هوية رقم ()784198092972433
العنوان  :ال�شارقة  -ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0507473170( :
املخطر �إليه الأول  :عمران حممد نور كرميي � -إيراين اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع النهدة – ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0505998365( :
املخطر �إليه الثاين  :عبدالكرمي حممد نور كرميي – �إيراين اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع النهدة – ال�صناعية الثامنة  -هاتف رقم )0506311324( :
املخطر �إليه الثالث  :ح�سان حممد عدنان كركوتلي � -سوري اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع اخلان  -هاتف رقم )0507068200( :
املو�ضوع  :عزل من جميع الوكاالت
نخطركم مبوجبه ب�أننا قد الغينا جميع الوكاالت العامة �أو اخلا�صة املمنوحة من قبلنا لكم بدولة الإمارات العربية املتحدة
و عمال لن�ص املادة  )955( :من قانون املعامالت املدنية رقم )5(:ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم  )1( :ل�سنة
 )1987( :وعليه ف�إن جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكاالت
من تاريخ ت�سلمك االعالن ،لذلك  ،نرجو �إعالمكم ب�أننا قد قمنا ب�إلغاء جميع الوكاالت العامة واخلا�صة بدولة الإمارات
العربية املتحدة من تاريخ هذا الكتاب �أع�لاه و�أن جميع ال�صالحيات وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد
فقدت حجيتها اعتباراً من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار يعترب الغيا،

املخطـرة  :الت�صميم الالمع ملقاوالت تركيب وحدات التكييف وال�صحية ذ م م وميثلها ال�سيدة /مديحه احمد �سعيد �شومل
– �سورية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم  ،784196473758769ب�صفتها �شريكة ومديرة يف الرخ�صة املذكورة
�أعاله واملرخ�صة برقم (� )612148صادرة دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة العنوان  :ال�شارقة – مويلح  -هاتف رقم
)0551467912( )0585692021( :
املخطر �إليها � :شركة رانيه لالن�شاءات العامة ذ م م (فرع دبي) وميثلها  /ر�شيد مروان ر�شيد الطربي  -اردين اجلن�سية
العنوان :دبي � -شارع اخلليج التجاري  -مكتب رقم  – 401طابق  4هاتف رقم )0501529612( )042628993( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ وقدره ( )55,713درهم
 حيث ان املخطرة يطالب املخطر اليها ب�سداد املبالغ امل�ستحق دفعه مبلغ جمملها وقدره ( )55,713درهم للمخطرةاليهم مقابل �أعمال بناء املخطر ح�سب الطلبات التي مت ار�سالها من قبل املخطر اليها
 حيث �إن املخطرة طالبة املخطر �إليها عدة مرات بدفع قيمة املبالغ عرب الربيد الاللكرتوين ولكن دون جدوى، وحيث �إن املخطر �إليها ال ترغب يف دفع املبالغ امل�ستحق دفعه املخطر دون مربر قانوين وحيث �إن املخطرة يطالب املخطر �إليها بدفع املبالغ كامال وذلك خالل موعد اق�صاه  5ايام من تاريخ ا�ستالم االخطارواال �سوف تقوم املخطرة باتخاذ االجراءات القانونية �ضده
 -وعليه تلتم�س املخطرة من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

�إخطار عديل بالغاء الوكالة
برقم املحرر 2021/0028218
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0019742

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0027454
�إخطار عديل للوفاء مببلغ  55,713درهم

الكاتب العدل

املخطـر  :عامر علي �إبراهيم علي القرقاوي  -االمارات اجلن�سية  -ميثله ال�سيد  /عمرو �شوكت غريب – م�صر اجلن�سية – يحمل هوية رقم ()784199059575466
– مبوجب وكالة رقم ( )2020/1/131331العنـوان  :دبي  -جمريا  -ال�سفوح  -هاتف رقم )0555005000( :
املخطر �إليه  :ارافیندهان بادمانابان  -الهند اجلن�سية  -العنـوان  :ال�شارقة  -النهدة  -بناية رمي افنيو – مقابل ب��رامی میدكیل �سنرت  -حمل رقم  - 4هاتف رقم :
()0564764745
مو�ضوع الإخطار  :اخطار دفع،
الوقـائـع  :ال�شيك 52 :مببلغ  27500/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2019/12/15و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 82 :مببلغ  8000/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2021/01/30و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 91 :مببلغ  15800/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2021/04/30و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 53 :مببلغ  27500/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2020/03/15و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 86 :مببلغ  15800/ -درهم و امل�ستحق بتاريخ  2020/10/30و امل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
و ال�شيك  96 :مببلغ  35000/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2020/11/30و امل�سحوب على  /بنك �أبوظبي التجاري
ال�شيك 84 :مببلغ  8000/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2021/05/30و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 83 :مببلغ  8000/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2021/03/30و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 90 :مببلغ  15800/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2021/02/28و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري
ال�شيك 79 :مببلغ  8000/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2020/11/30و امل�سحوب على  /بنك ابوظبي التجاري التجاري
ال�شيك 85 :مببلغ  15800/-درهم و امل�ستحق بتاريخ  2020/12/30و امل�سحوب علي  /بنك ابوظبي التجاري
املبلغ اجلماىل لل�شيكات  )185200( :درهم  -املبلغ امل�سدد ( )0درهم  -املتبقي  )185200( :درهم ،
• حيث �أن املخطراليه تتدين مبلغ و قدره ( )185،200من املخطر مبوجب ال�شيكات املذكورة �أعاله
• وحيث �أن املخطر اليه يرف�ض دفع املبلغ امل�ستحق علية
• وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة دفع املبلغ واال �سوف يقوم باتخاذ االجراءات القانونية �ضده
• وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا،
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ح����ددت درا����س���ة ج��دي��دة كبرية
�أج���ري���ت ع��ل��ى الأ���ش��خ��ا���ص غري
امل��دخ��ن�ين م��ط��ل��ق��ا ،ث�لاث��ة �أن���واع
فرعية فريدة من �سرطان الرئة
يبدو �أنها تن�ش�أ دون وجود حمفز
بيئي وا�ضح  -مثل الدخان �أو تلوث
الهواء.

علماء الوراثة اقرتبوا من م�صادر
�سرطان الرئة لدى غري املدخنني
"على الإطالق"!
وت�شرح عاملة الأوبئة ماريا ترييزا الندي ،من املعهد الوطني
لل�صحة بالواليات املتحدة" :ما ن��راه هو �أن هناك �أنواعا
فرعية خمتلفة من �سرطان الرئة لدى املدخنني الذين مل
يدخنوا �أبدا ،والتي لها خ�صائ�ص جزيئية متميزة وعمليات
تطورية .ويف امل�ستقبل قد نكون قادرين على احل�صول على
عالجات خمتلفة على �أ�سا�س هذه الأنواع الفرعية".
وع�ن��دم��ا ق��ام ال�ع�ل�م��اء ب�سل�سلة ج�ي�ن��وم��ات �أن���س�ج��ة الورم
املجمدة ،امل�أخوذة من  232مدخنا مل تُ�شخّ �ص �إ�صابتهم
ب�سرطان الرئة ذي اخلاليا غري ال�صغرية (�إىل حد بعيد
ال�ن��وع الأك�ث�ر �شيوعا م��ن ال�ن��وع�ين الرئي�سيني ل�سرطان
ال��رئ��ة) ،الحظوا العديد من الإ� �ش��ارات الطفرية التي مل
تكن ظاهرة ب�أن�سجة الرئة الطبيعية.
وتختلف ه��ذه ال�ت�غ�ي�يرات اجلينية اخ�ت�لاف��ا طفيفا عما
يحدث عندما يت�سبب دخان التبغ يف الإ�صابة بال�سرطان ،ما
ي�شري �إىل وجود �شكل بديل من تلف الرئة قد يكون ال�سبب،
وهو �أمر قد يحدث يف ج�سم ال�شخ�ص ،مثل �إ�صالح خلل يف
احلم�ض النووي �أو الإجهاد الت�أك�سدي.
وح�ت��ى �أول �ئ��ك ال �ـ  62ال��ذي��ن مل ي��دخ�ن��وا �أب ��دا وتعر�ضوا
للتدخني ال�سلبي� ،أظهروا �إ�شارات مماثلة لغري املدخنني
مطلقا ،يف �أن�سجة الورم لديهم .وي�شري هذا �إىل �أن مر�ضهم
ناجت عن تغريات ج�سدية داخلية ولي�س �ضغوطا بيئية ،على
الرغم من �أن حجم العينة يف هذه احلالة �صغري ن�سبيا.
وتعرتف الن��دي" :نحن بحاجة �إىل حجم عينة �أك�بر مع

م�ع�ل��وم��ات مف�صلة ع��ن ال�ت�ع��ر���ض ل��درا��س��ة ت ��أث�ير تدخني
التبغ غ�ير املبا�شر على ت�ط��ور ��س��رط��ان ال��رئ��ة ل��دى غري
املدخنني".
وك��ان معظم امل��ر��ض��ى يف ه��ذه ال��درا��س��ة م��ن �أ��ص��ل �أوروب ��ي
�أي�ضا ،ما يعني �أن الأبحاث امل�ستقبلية �ستحتاج �إىل حت�سني
تنوع امل�شاركني فيها.
ومع ذلك ،فقد حدد الباحثون ثالثة �أنواع فرعية جديدة
م��ن ��س��رط��ان ال��رئ��ة يف جمموعتهم .و�أط�ل�ق��وا على النوع
الفرعي الأول والأك�ثر �شيوعا ،ا�سم بيانو (م��ن م�صطلح
املو�سيقى الإيطايل لـ "ناعم وهادئ") ،لأنه يُظهر �أقل عدد
م��ن ال�ط�ف��رات اجلينية .ويرتبط ه��ذا ال�ن��وع الفرعي من
�سرطان الرئة باخلاليا ال�سلفية ،والتي ت�ساعد يف تكوين
خاليا جديدة يف الرئة .كما �أن��ه ينمو ببطء ،ما يعني �أنه
ميكن اكت�شافه ملدة ت�صل �إىل ع�شر �سنوات مقدما.
وال ميكن اكت�شاف النوع الفرعي الثاين ب�سهولة ،وينمو
ب�سرعة كبرية .و�أطلق عليه ا�سم  mezzo-forteلأن
طفراته اجلينية تكون "�أعلى" و�أقوى قليال .ويبدو �أن هذا
النوع من �سرطان الرئة مرتبط بطفرات يف جني م�ستقبل
عامل النمو املعروف با�سم .EGFR
ويُطلق على النوع الفرعي الأخري من �سرطان الرئة لغري
املدخنني ا�سم "فورتي" ،وهو "الأعلى �صوتا" يف املجموعة.
ويُظهر طفرة ُتعرف با�سم م�ضاعفة اجلينوم الكامل ،والتي
ُتالحظ �أي�ضا يف �سرطانات الرئة بني املدخنني.

ومع ذلك ،ف�إن �آث��اره اجلينية ال تتطابق بقوة مع مدخني
ال �ت �ب��غ ،ح �ت��ى ع �ن��دم��ا ي �ك��ون امل��ر� �ض��ى ت �ع��ر� �ض��وا للتدخني
ال�سلبي.
وت �ق��ول الن ��دي" :نحن يف ب��داي��ة ف�ه��م كيفية ت�ط��ور هذه
الأورام .يُظهر هذا التحليل �أن هناك عدم جتان�س� ،أو تنوع،
يف �سرطانات الرئة لدى من مل يدخنوا �أبدا".
وت�ع��د م�ع��رف��ة كيفية ظ�ه��ور ��س��رط��ان��ات ال��رئ��ة الطبيعية
وكيف تختلف عن ال�سرطانات التي ي�سببها التدخني� ،أمر
بالغ الأهمية �إذا �أردن��ا عالجها ب�شكل �صحيح .وبالفعل،
يخترب العلماء العالجات التي ت�ستهدف الطفرات يف جني
 ،EGFRويف يوم من الأي��ام ،ميكن �أن تثبت فعاليتها
لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال �ن��وع ال�ف��رع��ي mezzo-
 forteل�سرطان الرئة ،الذي يحدث ب�شكل طبيعي.
ومن ناحية �أخرى ،من املحتمل �أن يكون عالج نوع "بيانو"
الفرعي �أ�صعب قليال ،حيث يبدو �أن الطفرات اجلينية
لها دواف��ع متعددة ،ما يجعل ا�ستهدافها بالعقاقري �أكرث
�صعوبة.ومع ذلك ،الحظ الباحثون �أنه �إذا متكنا من العثور
على دواء يعطل الإ��ش��ارات �إىل اخلاليا ال�سلفية للرئتني،
فيمكن �أن ي�ساعد يف وقف منو �أورام "بيانو".
وي�أمل املعدون �أن ت�ستمر حتقيقاتهم يف �إلهام �أبحاث الأدوية
ل�سرطان الرئة يف امل�ستقبل ،خا�صة بالن�سبة لأولئك الذين
مل يدخّ نوا �سيجارة يف حياتهم.و ُن�شرت الدرا�سة يف جملة
.Nature Genetics

العلماء يك�شفون مقدار التمرين الذي نحتاجه
"لتعوي�ض" يوم جلو�س كامل!
نحن نعلم �أن ق�ضاء �ساعة بعد �ساعة يف اجللو�س لي�س جيدا بالن�سبة لنا ،ولكن ما مقدار التمرين املطلوب ملواجهة الت�أثري ال�صحي
ال�سلبي ليوم واحد من اجللو�س الطويل؟.
تقرتح درا�سة �أجريت عام � 2020أن ما ي�صل �إىل  40دقيقة من "الن�شاط البدين املعتدل �إىل القوي" كل يوم هو املقدار ال�صحيح
ملوازنة � 10ساعات من اجللو�س بال حراك  -على الرغم من �أن �أي قدر من التمارين �أو حتى جمرد الوقوف ي�ساعد �إىل حد ما.
ويعتمد ذلك على حتليل تلوي عرب ت�سع درا�سات
�سابقة� ،شملت ما جمموعه � 44370شخ�صا يف
�أرب�ع��ة ب�ل��دان خمتلفة ك��ان��وا ي��رت��دون �شكال من
�أ�شكال �أجهزة تتبع اللياقة البدنية.
ووج ��د ال�ت�ح�ل�ي��ل �أن خ�ط��ر ال��وف��اة ب�ي�ن �أولئك

الذين لديهم منط حياة �أك�ثر ا�ستقرارا ارتفع
مع انخفا�ض الوقت ال��ذي يق�ضونه يف ممار�سة
ن�شاط بدين متو�سط �إىل �شديد.
وك�ت��ب ال�ب��اح�ث��ون يف املجلة الربيطانية للطب
الريا�ضي ( )BJSMيف ع��ام " :2020لدى

الأفراد الن�شطني الذين يقومون بحوايل -30
 40دقيقة م��ن الن�شاط ال�ب��دين املعتدل �إىل
القوي ،ف�إن االرتباط بني وقت اجللو�س الطويل
وخطر امل��وت ال يختلف ب�شكل كبري عن �أولئك
الذين يق�ضون �أوقاتا قليلة يف اجللو�س".
وب�ع�ب��ارة �أخ� ��رى ،ف� ��إن ال�ق�ي��ام ببع�ض الأن�شطة
املكثفة ب�شكل معقول  -مثل رك��وب الدراجات
وامل�شي ال�سريع والب�ستنة  -ميكن �أن يقلل من
خطر الوفاة املبكرة �إىل ما كان عليه احل��ال �إذا
مل تفعل كل ذلك جال�سا ،لدرجة �أنه ميكن ر�ؤية
االرت �ب��اط يف البيانات املجمعة ل�ع��دة �آالف من
الأ�شخا�ص.
ويف حني �أن التحليالت التلوية مثل هذه تتطلب
دائما بع�ض الربط املف�صل للنقاط عرب درا�سات
منف�صلة م��ع متطوعني خمتلفني ،واجل ��داول
الزمنية والظروف ،ف�إن فائدة هذا البحث املعني
هو �أنه اعتمد على بيانات مو�ضوعية ن�سبيا من
الأجهزة القابلة لالرتداء  -ولي�س البيانات التي
�أبلغ عنها ذاتيا من قبل امل�شاركني.

و ُن �� �ش��رت ال��درا� �س��ة �إىل ج��ان��ب �إ�� �ص ��دار املبادئ
ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة مل�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة العاملية
 ،2020ب �� �ش ��أن ال�ن���ش��اط ال �ب��دين وال�سلوك
امل�ستقر ،التي و�ضعها  40عاملا عرب �ست قارات.
ويف نوفمرب � ،2020أ�صدرت � BJSMإ�صدارا
خ��ا� �ص��ا لإج� � ��راء ال ��درا�� �س ��ة اجل ��دي ��دة وامل �ب ��ادئ
التوجيهية احلديثة.وقال الباحث يف الن�شاط
البدين و�صحة ال�سكان� ،إميانويل �ستاماتاكي�س،
م��ن ج��ام�ع��ة � �س �ي��دين" :هذه الإر� � �ش� ��ادات ت�أتي
يف وق��ت منا�سب ج ��دا ،ن�ظ��را لأن �ن��ا يف منت�صف
ج��ائ�ح��ة ع��امل�ي��ة ،م��ا �أدى �إىل حب�س الأ�شخا�ص
يف منازلهم ل�ف�ترات طويلة و�شجع على زيادة
ال�سلوك اخلامل" .ويقول �ستاماتاكي�س ،الذي
مل ي���ش��ارك يف التحليل ال�ت�ل��وي ول�ك�ن��ه املحرر
امل�شارك ل�ـ " :BJSMما ي��زال ب�إمكان النا�س
حماية �صحتهم وتعوي�ض الآث��ار ال�ضارة لعدم
الن�شاط البدين .وكما ت�ؤكد هذه الإر�شادات ،ف�إن
كل ن�شاط بدين مهم و�أي قدر منه �أف�ضل من ال
�شيء".ويتما�شى البحث القائم على �أجهزة تتبع

اللياقة البدنية على نطاق وا�سع مع �إر�شادات
منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة اجل��دي��دة ،والتي
تو�صي بـ  300-150دقيقة من الن�شاط
املعتدل �أو  150-75دقيقة م��ن الن�شاط
مل� ��واج � �ه� ��ة
ال�ب��دين ال�ق��وي ك��ل �أ�سبوع
ال�سلوك امل�ستقر.
وق��ال �ستاماتاكي�س:
"على الرغم من �أن
املبادئ التوجيهية
اجل��دي��دة تعك�س
�أف� ��� �ض ��ل العلوم
امل�ت��اح��ة ،م��ا تزال
ه� � � � �ن � � � ��اك ب � �ع � �� ��ض
الثغرات يف معرفتنا .وما
زلنا غري وا�ضحني ،على �سبيل املثال،
ما هو بال�ضبط معيار "اجللو�س املفرط".
ويف ال��واق��ع ه ��ذا جم ��ال ب�ح��ث ��س��ري��ع اخلطى،
ون�أمل �أن نح�صل على �إج��اب��ات يف غ�ضون ب�ضع
�سنوات".
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مهرجان الإمارات الدويل للمل�صق يف دورته الثالثة يت�ألق يف ندوة الثقافة والعلوم

•• دبي  -د.حممود علياء

اف �ت �ت��ح م �ع��ايل حم �م��د امل� ��ر رئي�س
جمل�س �أمناء مكتبة حممد بن را�شد
ال ��دورة الثالثة مل�ه��رج��ان الإم ��ارات
ال ��دويل للمل�صق يف ن��دوة الثقافة
والعلوم بح�ضور بالل البدور رئي�س
جمل�س �إدارة ال �ن��دوة وع �ل��ي عبيد
الهاملي نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ود�� .ص�لاح القا�سم امل��دي��ر الإداري
ل�ل�ن��دوة ود� .سعيد ح��ارب والفنانة
د .جناة مكي ود .حممد يو�سف ود.
كرمية ال�شوملي ود .عرفات النعيم
ونخبة من الأكادمييني والفنانني
واملهتمني.
ومهرجان الإمارات الدويل للمل�صق
�إطار �إبداعي �أطلقته الندوة لتعزيز
مكانة الت�صميم واالبتكار يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة وال�شرق
الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا ،ولتعزيز
ال�ت��وا��ص��ل وال �ت �ب��ادل الإب ��داع ��ي مع
الثقافات الأخ ��رى ،وتعميم ثقافة
ال �ت �� �ص �م �ي��م واالب � �ت � �ك� ��ار ،وتنظيم
الفعاليات بالتعاون مع مهرجانات
وم�ؤ�س�سات �إبداعية وثقافية دولية،
�إث ��را ًء للم�شهد الثقايف والإبداعي
يف الإم � ��ارات وامل�ن�ط�ق��ة ،وللتعريف
باملنجز الثقايف والإبداعي الإماراتي
وال�ع��رب��ي حملياً و�إقليمياً ودولياً،
ل�ت�ع��زي��ز و��س��ائ��ل ال�ت�ع�ب�ير الب�صري
ومم��ار� �س��ة ال�ت���ص�م�ي��م اجلرافيكي
والتفكري الإبداعي.
ويف دورت��ه الثالثة يتبني املهرجان
م ��و�� �ض ��وع �أك� ��� �س� �ب ��و دب� � ��ي 2020
“توا�صل العقول ،و�صنع امل�ستقبل)،
وي�شارك فيه  192م�صمماً من 52

دول��ة ،بت�صاميم ومل�صقات تعك�س
االحتفاء الب�شري ب�أك�سبو .2020
و�أ� � �ش� ��اد م �ع ��ايل حم �م��د امل� ��ر بتلك
ال� �ت� �ظ ��اه ��رة ال �ف �ن �ي��ة ال� �ت ��ي تتميز
بريادتها يف االحتفاء بحقل �إبداعي
و�شكل جمايل من �أ�شكال التوا�صل
الب�صري لتبادل املعلومات والأفكار،
باعتبار �أن املل�صق لغة فنية مكثفة
من حيث املعنى وامل�ضمون وجمالية
الفكرة والقدرة على الرتويج ،و�أثنى
على تنوع امل�شاركات وجتدد الأفكار.
وع �ب�ر ب �ل�ال ال� �ب ��دور ع ��ن �إعجابه
بالأعمال امل�شاركة وخا�صة ال�شبابية
م�ن�ه��ا ال �ت��ي ت�ف�ت��ح �أف� ��ق م�ستقبلي
لل��إب��داع��ات وامل ��واه ��ب الإماراتية
وال�ع��رب�ي��ة وتب�شر مب�ستقبل زاخر
ل�ف��ن الت�صميم وال �ف��ن الت�شكيلي
عامة.
واح�ت�ف��ى بالفنان الإم��ارات��ي ه�شام
امل�ظ�ل��وم �ضيفاً ��ش��رف�ي�اً للمهرجان
وه��و �أول م�صمم �إم ��ارات ��ي ل��ه دور
ريادي يف �إطالق املبادرات وت�أ�سي�س
الكيانات الثقافية يف ال�شارقة منذ
�أوائل الت�سعينيات من القرن املا�ضي

وم �ن �ه��ا م�ت�ح��ف ال �� �ش��ارق��ة للفنون
وبينايل ال�شارقة وجمعية الإمارات
للفنون الت�شكيلية.
ول�ه���ش��ام امل�ظ�ل��وم جت ��ارب م�ب�ك��رة يف
الت�صميم اجل��راف�ي�ك��ي ك��ان للخط
ال� �ع ��رب ��ي وال � �ع � �م� ��ارة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة
والأمن � ��اط ال�ه�ن��د��س�ي��ة �أك�ب�ر الأث ��ر
يف تبلورها ،ول��ه كثري من الأعمال
مل �خ �ت �ل��ف امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات الثقافية
والريا�ضية واحلمالت االجتماعية
التي تعك�س املالمح الإبداعية املبكرة
ملوهبته ،وا�ستك�شافاته املفاهيمية
والفنية للت�صميم ،وتوظيفه للقيم
والرموز الوطنية يف �أعماله.
ووجه ه�شام املظلوم ال�شكر واالمتنان
مل �ع��ايل حم �م��د امل� ��ر و� �س �ع��ادة بالل
ال �ب��دور ون ��دوة الثقافة والقائمني
على املهرجان لتلك البادرة اجلليلة
الخ�ت�ي��اره �ضيف ��ش��رف للمهرجان
وال� ��ذي �أع� ��اده �إىل احل� ��راك الفني
والرغبة يف الإنتاجية واالبتكار.
و�أ�� �ش ��ار امل �ظ �ل��وم �إىل �أن مهرجان
امل� �ل� ��� �ص ��ق مي� �ث ��ل �أح � � � ��د امل� �ع ��ار� ��ض

ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ال � �ن� ��ادرة ال �ت ��ي كان
يطمح �إل�ي�ه��ا ف�ن��اين الإم� ��ارات منذ
ال �ث �م��ان �ي �ن��ات ،ف��امل �ه��رج��ان يعك�س
ال �ت �ج��ارب ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال هذه
االبتكارات والت�صاميم ويعترب �أول
معر�ض متخ�ص�ص يف ف��ن املل�صق
على م�ستوى اخلليج العربي ،والذي
يتيح املجال لالحتكاك مع التجارب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى احل ��راك
وت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي يف دول ��ة
الإمارات واملنطقة.
و�أ�� �ش ��اد حم �م��د ال �غ��امن م��دي��ر عام
ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت� ��� �ص ��االت �سابقا
بتميز املهرجان والأع�م��ال امل�شاركة
م��ن خمتلف ال ��دول ،و�أ� �ش��ار �إىل �أن
هناك توافق يف الأفكار مع اجلميع
وا��س�ت�ط��اع ك��ل ف�ن��ان �إي���ص��ال فكرته
ب�ح��رف�ي��ة و�إب� � ��داع ،وخ��ا� �ص��ة �إح ��دى
ال �ل��وح��ات ال�ت��ي ع�بر فيها امل�شارك
ع ��ن ف �ك��رت��ه ب��وا� �س �ط��ة ت�شكيالت
�إبداعية من النمل والتي تكون كلمة
(امل���س�ت�ق�ب��ل) ك�م��ا يعك�س ا�ستخدام
ال �ن �م��ل ال �ت��وا� �ص��ل وال �ن �ظ��ام وجهد

والد�أب وبناء امل�ستقبل.
وع�بر الفنان واخل�ط��اط ال�سوداين
ت��اج ال�سر ح�سن ع��ن �شكره للجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل �ل��دورة ال�ث��ال�ث��ة ملهرجان
الإم� � � � ��ارات ال � � ��دويل ل �ف��ن املل�صق
ول �ن ��دوة ال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم يف دبي
جناحهما يف قيام الدورة الثالثة من
ه��ذا املعر�ض ال ��دويل ال�ه��ام والذي
ي �ف �ع��ل م ��ن �أه �م �ي��ة ف ��ن الت�صميم
املعا�صر يف الإم��ارات وال��ذي �شرفت
بامل�شاركة يف دورات ��ه ال�ث�لاث��ة .وقد
�شراك بت�صميم “مل�صق” حتتفي
ف �ك��رت��ه ب��ال�ع�ي��د اخل�م���س�ين لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة وبفعالية
�إك �� �س �ب��و  2020ا��س�ت�ج��اب��ة لثيمة
امل�شاركة الن�صية والتي خمت�صرها
هو “التوا�صل».
ا�ستخدم الفنان النجمة الهند�سية

ب�ك��ون�ه��ا وح ��دة زخ��رف �ي��ة �إ�سالمية
وح��ددت �ه��ا مب�ث�ل�ث��ات وم�ستطيالت
�سبعة �إ� �ش��ارة �إىل الإم� ��ارات ال�سبع
“تدثرنا �سبع و�سبع تظلنا،”...
وعالج ال�صورة الب�صرية بت�أثريات
ج��راف �ي �ك �ي��ة م���س�ت�خ��دم��ا تدرجات
اللون و�إ�شعاعاته داللة على ح�ضور
وحيوية االحتفال وجملتها باخلط
ال� �ع ��رب ��ي ،ك �ل �م��ة ت ��وا�� �ص ��ل باخلط
الديواين كعالمة مائية.
و�أ�� �ش ��ار ال���س��ر �إىل �أن� ��ه م��ن دواع ��ي
ال �� �س��رور �أن ي �ج��د ف��ن اجلرافيك
ممث ً
ال يف منظومة “املل�صق” هذا
االح �ت �ف��اء وه� ��ذا احل �� �ض��ور الكبري
م ��ن امل���ش�ت�غ�ل�ين ب �ف �ن��ون الت�صميم
الطباعي وال��رق�م��ي وم��ن الطالب
وم��ن اجلمهور ال��ذي هو يف الأ�صل
مي �ث��ل اجل� �م� �ه ��ور امل �� �س �ت �ه��دف من

الر�سالة-املحتوى للمل�صق كو�سيط
ات�صال .وبالنظر للعدد الكبري من
الفنانني العامليني امل�شاركني ،تتعدد
ر�ؤاه��م الفنية وبهذا ي�شكل املعر�ض
ن��اف��ذة مهمة وفعالية فنية كربى
ت�ضاف للإجنازات يف دولة الإمارات
املباركة.
وذك� � ��رت د .ن� ��دى ع� �ب ��داهلل �إح� ��دى
امل�شاركات و�أ�ستاذ يف كلي الت�صميم
ب�ج��ام�ع��ة ال �� �ش��ارق��ة �أن م�شاركتها
ببو�سرت بعنوان امل�ستقبل وفكرته
م��ن مقولة املغفور ل��ه ال�شيخ زياد
“من ل�ي����س ل��ه م��ا� �ض��ي ل�ي����س له
حا�ضر وال م�ستقبل” فكانت التيمة
الأ�سا�سية لعملها (املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل) ،و�شكلتهم ب�شكل توا�صلي
وي�ك�م��ل ك��ل منهما الآخ� ��ر ،و�أك ��دت
�أن املهرجان ي�شكل �شبكة �إبداعية

للتوا�صل م��ع ال�ف�ن��ان�ين واملبدعني
م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل��ي ،وميثل
امل �ه��رج��ان م�ن���ص��ة �إب��داع �ي��ة مهمة
ومطلوبة للجميع.
و�أكدت الفنانة الت�شكيلية الإماراتية
ف��اط �م��ة احل � �م ��ادي م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف
مهرجان املل�صق ال��دويل يف دوراته
الثالثة ،و�أن املهرجان ميثل طفرة
مهمة يف �إب ��راز ف��ن املل�صق والذي
يعترب فن تعبريي ب�سيط عن فكرة
م� �ط ��روح ��ة ،وت �ي �م��ة امل �ع��ر���ض هذا
ال�ع��ام ع��ن ت��وا��ص��ل ال�ع�ق��ول جماراة
م ��ع �أح� � ��داث اك �� �س �ب��و دب ��ي 2020
وه��ذا م��ا يك�سب امل�ه��رج��ان �أهميته
وخ�صو�صيته ،وعملها م�ستوحى من
لوحاتها احل��روف�ي��ة لت�شكيل كلمة
توا�صل للداللة على عدم االنقطاع
ويحتويها لوجو �أك�سبو.

جمهور ال�شارقة الدويل للكتاب يحر�ص على اقتناء الكتب من م�ؤلفيها
•• ال�شارقة � :أ�سامة عبد املق�صود

وق�ع��ت ال�ك��ات�ب��ة نهلة خر�ستوفيد�س
كتابها الأول يف ركن التوقيع مبعر�ض
ال �� �ش��ارق��ة ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب بح�ضور
ال � ��زوار ،وق��د �أه ��دت ك�ت��اب�ه��ا “�أوراق
ت��داع��ب القلب” ال�ك�ت��اب م��ن القطع
املتو�سطة وي�ضم مقاالت مت ن�شرها
يف �صفحة �أراء الكتاب بجريدة الفجر
وال�ك�ث�ير م��ن ال�صحف داخ��ل وخارج
دولة الإم��ارات ،و�أعربت عن �سعادتها
بهذا التوقيع و�أن�ه��ا تتطلع �أن تكون
م�شاركة يف العام القادم بديوان �شعر،
كما وقعت ال�شاعرة هبة الفقي ديوان
ال�شعر بعنوان “ قاب�ضة على ال�ضوء”
وت�ع�ت�بر ه�ب��ة ال�ف�ق��ي م��ن ال�شاعرات
املعا�صرين الذين يكتبون مبفردات
ف�صحى وقد �شاركت من قبل يف �شاعر
امل �ل �ي��ون وح���ص�ل��ت ع�ل��ى �أح ��د املراكز
املتقدمة يف امل�سابقة ،وق��د ع��رف عن
ال�شاعرة �أهتماماتها بق�ضايا وطنها
ال�ع��رب��ي والأ� �ش �ع��ار ال�ت��ى ت�ب�ين مدى
ثقافة ال�شاعر و�أهتمامه بالأحداث
الدينية واالجتماعية ،وتتمتع هبة
الفقي ب�أ�سلوب �سل�سل وكلمات معربة
رقيقة يف جممل �أعمالها.

وتزامن توقيع رواي��ة بعنوان “ زواج
قا�صر” للروائية نارميان علو�ش يف
رك��ن توقيع الكتب اجل��دي��دة ،وكانت
علو�ش من بني الكاتبات االت��ي كتنب
ال ��رواي ��ة وط��رح �ت �ه��ا ع �ل��ى اجلمهور
وت��واف��د ال��زوار على احل�صول عليها

م���ص�ح��وب��ة ب� ��إه ��داء ال�ك��ات�ب��ة نف�سها
التى �أع��رب��ت ع��ن �سعادتها بامل�شاركة
يف معر�ض ال�شارقة للكتاب الدويل
يف ن�سخته االربعني ،ووقعت الباحثة
غ �ن��اء م���س�ع��د حم�م��د ر� �س��ال��ة بحثية
بعنوان “ اخت�صا�ص جمل�س الأمن

وقد �أعربت عن �سعادتها بامل�شاركة يف
ركن التوقيع و�إهداء كتابها للجمهور
الذي قام بدوره بالثناء على جهدها
امل �ب��ذول يف ال��درا� �س��ة وت �ق��دمي كتاب
� �س �ي�ثري امل �ك �ت �ب��ة ال �ع��رب �ي��ة مبفهوم
ثقافة جمل�س الأم��ن ودوره وت�أثريه

يف املجتمع الدويل.
ووق�ع��ت ال��دك�ت��ورة وف��اء حممد عزت
ال �� �ش��ري��ف ك �ت��اب ب �ع �ن��وان “ ل��و كانو
يعلمون” �ضمن �سل�سلة الكتب التى
يتم توقيعها يومياً يف رك��ن التوقيع
وح��ر���ص ال ��زوار ع�ل��ى اق�ت�ن��اء الكتاب

خ��ا� �ص��ة م ��ن ع �ن��وان��ه امل �ل �ف��ت للنظر
وامل ��وح ��ي ب ��أن��ه ��س�ي�ت�ح��دث ع��ن القم
واملبادئ ،وقد �أهتمت الدكتورة وفاء
باهداء كتابها للجمهور و�أعربت عن
�سعادتها بالتنظيم وح��ر���ص ال ��زوار
على التقاط ال�صور التذكارية معها،

ووق��ع اال�ستاذ الدكتور حممد جهاد ال�سو�شيال ميديا واالت�صال بال�شبكة
والدكتور نبال �أحمد املعلم كتابهما الدولية ،وقد اعرب عن امتنانه بهذا
ب�ع�ن��وان “ م �ه��ارات الأت�صال” وقد التنظيم واجل�ه��د الكبري ال��ذي ينم
تهافت اجلمهور على اقتناء الكتاب على احرتافية اللجنة املنظمة ورقي
غ�ي�م��ان��ا م�ن�ه��م ب ��أن��ه ي��واك��ب الع�صر اجلمهور يف التعامل وحر�صهم على
ور�سالة معرفية مهمة يف ظل وجود القراءة.

ال�شارقة الدويل للكتاب ي�شهد �إطالق الن�سخة العربية من قامو�س م�صطلحات كرة القدم
•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إط ��ار فعاليات االح�ت�ف��اء ب�إ�سبانيا �ضيف �شرف
ال � ��دورة الأرب� �ع�ي�ن م��ن م �ع��ر���ض ال �� �ش��ارق��ة ال ��دويل
للكتاب� ،أطلقت رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم
(الليغا) الن�سخة العربية من “قامو�س م�صطلحات
كرة القدم” ،وذل��ك يف اجلناح الإ�سباين للمعر�ض،
وبح�ضور جمهور من حمبي كرة القدم الإ�سبانية.
وعقد اجلناح الإ�سباين جل�سة حوارية �شارك فيها
ك��ل م��ن م��اي��ت ف�ي�ن�ت��ور ،امل��دي��رة الإداري� � ��ة لرابطة
ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين ل �ك��رة ال �ق��دم ،ودان �ي��ال باريغا،
م �ن��دوب ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين يف الإم� � ��ارات العربية
املتحدة ،وزك��ري��ا م�ستوي ،مقدم برامج تلفزيونية
بقناة ال�شارقة.
تعزيز ج�سور الرتابط
ويف حديثها� ،أكدت مايت فينتور �أنها تعتز بح�ضورها
يف هذا احلدث الثقايف العاملي الكبري �ضمن فعاليات
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،ويف �إطار االحتفال
ب�إ�سبانيا �ضيف ��ش��رف على امل�ع��ر���ض ،م���ش�ير ًة �إىل
�أه �م �ي��ة ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات يف ال�ت���س��وي��ق ل �ك��رة القدم
الإ�سبانية ،والدوري الإ�سباين على وجه التحديد.

و�أ�شارت مايت �إىل �أهمية القامو�س يف تعزيز ج�سور
الرتابط بني ال��دوري الإ�سباين وع�شاق كرة القدم
الإ� �س �ب��ان �ي��ة م��ن اجل �م��اه�ير ال �ع��رب �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�إ�سهامه يف تعزيز معرفة املنطقة العربية بالثقافة
الإ�سبانية ،خا�صة �أن القامو�س مب�سط ولي�س معقد،
ويحتوي على م�صطلحات كرة القدم فقط ،وهو ما
يجعله يف متناول �أي �شاب يرغب يف التعرف على
امل�صطلحات اخلا�صة بكرة القدم ،ال�سيما و�أنه ي�شرح
طريقة لفظ الكلمات الإ��س�ب��ان�ي��ة باللغة العربية
�أي�ضاً ،وهذا ي�سهل الأمر على فهم تلك امل�صطلحات
ب�شكل ي�سري و�سهل.
�إنتاج �أدبي ريا�ضي
م��ن جانبه ،ق��ال دان�ي��ال ب��اري�غ��ا“ :يعد ه��ذا الإنتاج
الأدب��ي الريا�ضي يف غاية الأهمية بالن�سبة لرابطة
ال ��دوري الإ��س�ب��اين ل�ك��رة ال�ق��دم خ��ارج �إ�سبانيا ويف
املنطقة العربية بالتحديد ،وذل��ك لأن��ه ي�سهم يف
الت�سويق �أكرث لرابطة الدوري الإ�سباين يف املنطقة
العربية ،وتعزيز الروابط التي جتمع بني الدوري
الإ�سباين وع�شاق كرة القدم يف العامل العربي».
و�أ� �ض��اف دان �ي��ال“ :يوجد ت��وج��ه ل�غ��وي يف �إطالق
هذا القامو�س ،يف حماولة حتبيب اللغة الإ�سبانية

للجماهري العربية ،من خالل هذا القامو�س ،الذي
يرتجم كل م�صطلحات ك��رة القدم ،من الإ�سبانية
�إىل العربية ،وبالعك�س».
الإعالمي الريا�ضي
وعن �أهمية القامو�س� ،أكد زكريا م�ستوي �أن قامو�س
م�صطلحات ك��رة القدم الإ�سبانية يعد كتاباً مهماً
ل�ل�إع�لام �ي�ين وال���ص�ح�ف�ي�ين ال �ع��ام �ل�ين يف املجال
ال��ري��ا��ض��ي ،لأن��ه ي�ساعدهم يف ع��امل االح�ت�راف يف
ك��رة القدم ،مو�ضحاً �أن تعلم اللغات وامل�صطلحات
امل�ستخدمة يف ك��رة ال�ق��دم مهم ج��داً بالن�سبة لأي
�صحفي ريا�ضي ،خا�صة �أن الفرق املحلية يف دولة
الإم � ��ارات ت�ع��د ج��اذب��ة ل�لاع�ب�ين امل�ت�ح��دث�ين باللغة
الإ�سبانية ،وهذا ي�ساعد على فهم تلك اللغة العاملية
املهمة .و�أ�ضاف زكريا �أن القامو�س ي�سهم يف تعلم
امل�صطلحات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي �أخ ��ذت �شهرتها من
العاملية التي تتمتع بها لعبة ك��رة القدم ،وال �سيما
يف ظل التميز الذي حتظى به الكرة الإ�سبانية من
جهة ،والكرة التي متار�سها ال��دول املتحدثة باللغة
الإ�سبانية عموماً ،والقامو�س ي�ساعد كل من يع�شق
كرة القدم الإ�سبانية ب�أ�سلوب �سهل ،على فهم املعلقني
الريا�ضيني يف خمتلف القنوات الريا�ضية الأجنبية.
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انتهت املمثلة اللبنانية �ستيفاين عطااهلل من ت�صوير امل�سل�سل
الكويتي (القائمة ال�سوداء) للمخرج ح�سني د�شتي ،معتربة
�أن �أج��واء ت�صويره كانت الأجمل بني كل الأع��م��ال التي
�شاركت فيها خالل م�سريتها الفنية.
عطااهلل حتدثت عن هذا العمل ،وعن م�شاريعها وجمموعة
من املوا�ضيع الفنية يف احلوار الآتي:
�أمتنى �أن تتاح �أمامي الفر�صة لتقدمي املزيد من الأعمال املهمة

Wednesday
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�ستيفاين عطااهلل� :أعرف كيف �أوظف طاقتي يف املكان ال�صحيح
• كيف تتحدثني عن �أج��واء ت�صوير م�سل�سل (القائمة
ال�سوداء)؟
 �أج��واء الت�صوير كانت خمتلفة وجميلة ،خ�صو�صاً �أننا�ص ّو ْرنا يف �أوروب��ا بعيداً عن �أج��واء بلداننا� .إنتاج امل�سل�سل
كويتي ،ومعنا فريق عمل من كل اجلن�سيات.
كان هناك تبادل ثقايف �أ�ضاف �إىل امل�سل�سل ،لأن البطوالت
كويتية ولبنانية و�سورية مب�شاركة املمثل طالل مارديني.
كل ممثل وكل فرد يف طاقم العمل ،ينتمي �إىل خلفية معينة،
وهذا الأمر انعك�س �إيجاباً على العمل ،عدا عن �أن كل فريق
العمل ،خ�صو�صاً املُ��خْ �رِج ح�سني د�شتي يحب عمله كثرياً،
وهو �شخ�ص دائم االبت�سامة ويعمل بحما�سة.
�أج��واء ت�صوير م�سل�سل (القائمة ال�سوداء) كانت �أكرث من
رائعة ،وهي الأجمل من بني كل الأعمال التي �ص ّور ُتها يف
حياتي.
• كيف تق ّيمني جتربة العمل مع عابد فهد يف م�سل�سل
( 350غرام)؟
 هو كان �أول عمل م�شرتك من بطولتي و�ض ّمجم �م��وع��ة م ��ن امل�م�ث�ل�ين ال �� �س��وري�ي�ن ،على
ر�أ�سهم املمثل عابد فهد ،ال��ذي فرحتُ
كثرياً بتجربة العمل معه وه��و كان
�أح��د �أه � ّم �أ�سباب قبويل بامل�شاركة
يف هذا امل�سل�سل الذي ع ّرفني على
ه��ذا امل�م�ث��ل ال�ق��دي��ر ال ��ذي كنت
معجبة بتمثيله قبل �أن �ألتقيه
�شخ�صياً.
وع� �ن ��دم ��ا ت � �ع � � ّرف� ��تُ ع �ل �ي��ه يف
م��وق��ع الت�صوير ،مت� ّك�ن��تُ من
احل �� �ص��ول ع�ب�ره ع�ل��ى �أدوار
�أخرى جديدة.
�أع� ��رف ج �ي��داً �أن ��ه �أُعجب
ك�ث�يراً ب ��أدائ��ي التمثيلي،
لأن��ه عندما ات�صلوا بي
م��ن �أج��ل �أدوار �أخرى
يف �سورية� ،أخربوين
�أن ف� �ه ��د معجب
ب ��أدائ��ي و�أنني

املمثلة املُنا�سِ بة لتقدمي لتلك الأدوار.
• ما �سر جناح م�سريتك الفنية مع �أنك يف بداية امل�شوار،
خ�صو�صاً �أن ر�صيدك ي�ضم ع��دداً ال ب��أ���س م��ن الأعمال؟
وه��ل للحظ دور يف ذل��ك �أم �أن ��ه نتيجة اج�ت�ه��اد �شخ�صي
وحر�ص منك على اختيار الأدوار اجليدة؟
 م�سريتي الفنية لي�ست طويلة ،ولكنني بد�أت بالعمل منذ�أن كنت �أدر�س يف اجلامعة.
�أحب العمل كثرياً ،حتى �إنه ال توجد يف حياتي �أيام عطلة،
لأن �ن��ي �أم���ض�ي�ه��ا يف ال�ت�خ�ط�ي��ط للم�ستقبل والتح�ضري
مل�شاريعي املقبلة� ،سواء من خالل قراءة ن�صو�ص جديدة �أو
كتابة �أفكار لأغنية �أو (�سكريبت) جديد.
�أعي�ش وفق هذا الإيقاع قبل تخ ُّرجي من اجلامعة وحتى
اليوم.
و�أنا على اقتنا ٍع ب�أن َمن يعمل ب�شكل م�ستمر ويفكر بعمله
دائ �م �اً ومي�ل��ك ط��اق��ة �إي�ج��اب�ي��ة وينظر �إىل احلياة
بتفا�ؤل ،ال يذهب تعبه �سدى.
و�أن � ��ا م ��ن ه� � ��ؤالء الأ�شخا�ص،
و�أعرف كيف �أوظف طاقتي
يف امل� � �ك � ��ان ال �� �ص �ح �ي ��ح،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل حر�صي
ع� �ل ��ى اخ� �ت� �ي ��ار الأدوار
ال���ص�ح�ي�ح��ة والتعامل
م� � ��ع امل ُ� � � ْن � � � ِت� � ��ج اجل� �ي ��د
واملُخْ رِج القدير الذي
ي�ساعدين ويدعمني
كممثلة بـ(الكا�ست)
املالئم.
ه� � �ن � ��اك ع� ��وام� ��ل
ع� � � ��دة جمتمعة
ه� ��ي ال � �ت� ��ي تقف
وراء جناحي ،ويف
م �ق � ّدم �ه��ا عملي
الد�ؤوب من دون
كلل �أو تعب.
وح � �ت ��ى عندما
�أت � � �ع� � ��ب ،ف� ��إن� �ن ��ي
�أ�ستخدم هذا
ال � � �ت � � �ع � ��ب
ك��ي �أقف
جم ��دداً

جيالن عالء ت�صور (الفرح فرحنا)..
وتتابع (حتة من القمر) و(الآن�سة فرح)
م��ا ب�ين م�سل�سل ج��دي��د ي���ص��ور و عملني دراميني
يعر�ضان ،تعي�ش الفنانة امل�صرية ال�شابة جيالن
عالء (انتعا�شة فنية).
وقالت جيالن�( :سعيدة بالعمل مع فريق "الفرح
فرحنا" والت�صوير ،ال��ذي ب��د�أ قبل �أي��ام قليلة ،يتم
يف �أج ��واء جميلة ،و �أمت�ن��ى �أن ينال العمل �إعجاب
اجلمهور عند عر�ضه ،رغ��م �إن�ن��ي �أ� �ش��ارك ك�ضيفة
�شرف).
وي�شارك يف بطولة درام��ا (ال�ف��رح فرحنا) ك��ل من
�أو� ��س �أو� ��س� ،سامي م �غ��اوري ،وي ��زو ،م�يرن��ا جميل،
و�أوت ��اك ��ا� ،إمي� ��ان ال���س�ي��د ،و ج �ي�لان ع�ل�اء (�ضيف
��ش��رف) .والعمل م��ن �إن�ت��اج ع��ادل مغربي ،وت�أليف
ح�سن م�صطفى حم ��رم ،و��س�ي�ن��اري��و وح ��وار �أحمد
حمارب ،و�إخراج معتز التوين.
من جهة ثانية ،قالت النجمة ال�شابة� ،إنها �سعيدة
بردود الأفعال جتاه حكاية (حتة من القمر)� ،ضمن
م�سل�سل (زي القمر) ،و قالت �إن انفعالها مع الدور
والق�صة ،جعلها توافق على امل�شاركة.
وت�شارك الفنانة جيالن عالء حال ًيا يف حكاية (حتة
من القمر)� ،ضمن حكايات م�سل�سل (زي القمر).
وحكاية (حته من القمر) ،الذي يعر�ض حاليا ،عرب
�شا�شة (�سي ب��ي �سي) امل�صرية ،يجد �إق�ب��اال كبريا
م��ن ج�م�ه��ور امل���ش��اه��دي��ن ،وه ��و م��ن ب �ط��ول��ة :لقاء

اخلمي�سي ،حممد العمرو�سي ،ملياء كرم،
حم�م��د ن��ا��ص��ر ،ع��اي��دة ري��ا���ض ،وجيالن
عالء .والعمل من �إنتاج مها �سليم ،وت�أليف
مرينا الفقي ،و�إخ��راج حممد عبد الرحمن
حماقي.
و ق��ال��ت ،جيالن ع�لاء�( :أنتظر
ردود الأف �ع��ال ح��ول م�سل�سل
(الآن �� �س��ة ال� �ف ��رح) يف اجلزء
ال��راب��ع ،وال ��ذي ب ��د�أ عر�ضه
�أول اال� � �س � �ب ��وع اجل � � ��اري،
م�ت�ن�م�ي��ة �أن ي �ج��د قبوال
ك � � �ب �ي��را ل � � � ��دى ج� �م� �ه ��ور
امل�شاهدين).
وي � � �� � � �ش � ��ارك يف ب� �ط ��ول ��ة
(الآن� ��� �س ��ة ف� ��رح  ,)4كل
م��ن �أ� �س �م��اء �أب ��و اليزيد،
ران � �ي� ��ا ي ��و�� �س ��ف ،جيالن
ع�لاء ،تامر ف��رج ،حممد
ك � � �ي �ل��اين ،ع � ��ارف � ��ة عبد
ال��ر��س��ول ،و�أح�م��د جمدي)،
وك �ت��ب ال���س�ي�ن��اري��و واحل� ��وار
حممود ع��زت وعمرو مدحت،
والعمل من �إخراج وائل فرج.

و�أكمل.
وه�ن��اك �أي�ضاً ُح�سن اختيار الأدوار التي �أك��ون على
ي�ق�ين م��ن �أن �ن��ي ��س��أق��دم�ه��ا بطريقة �صحيحة� ،إىل
جانب ابتعادي عن الأدوار املت�شابهة وذل��ك حر�صاً
مني على �إب ��راز ط��اق��ات ج��دي��دة ّ
يف كممثلة ،بدءاً
ب� � �ـ(ورد ج � ��وري) ،م � ��روراً ب� �ـ(ث ��واين) و(بالقلب)
و(ح� ��ادث ق �ل��ب) ،و� �ص��و ًال �إىل امل�سل�سل الكويتي
اجلديد (القائمة ال�سوداء) ،و(ال�سنونو) و(350
غ ��رام) مل�صلحة ق�ن��اة �أب��و ظ�ب��ي ،وه��ي �أع �م��ال مل
�ألعب دوراً ي�شبه الآخر فيها.
وه ��ذه ال�ن��اح�ي��ة جت�ع�ل�ن��ي �أك �� �س��ب كممثلة ر�ضا
املُ�شاهِ د ،لأنها ت�ؤكد قدرتي على التنوع.
ل�ك�ن�ن��ي ال �أزال يف ب��داي��ة امل �� �ش��وار ،والطريق
ط��وي��ل �أم��ام��ي و�أمت �ن��ى �أن �أجن ��ح دائ �م �اً يف
اتخاذ القرارات ال�صحيحة ويف توظيف
م��وه �ب �ت��ي و�إ� � � �ص� � ��راري يف املكان
ال �� �ص �ح �ي��ح ،و�أن ت �ت��اح �أمامي
ال�ف��ر��ص��ة ل�ت�ق��دمي امل��زي��د من
الأعمال املهمة.
ً
• ومتى ننتظر عمال ُي َ�س َّوق
ل��ه ع�ل��ى ا��س�م��ك ك�م��ا يح�صل
ع� �ن ��دم ��ا ي � �ق� ��ال م � �ث�ل� ً�ا ه ��ذا
م�سل�سل لنادين جنيم؟
 احل �ي��اة ال ت� ��زال �أمامي،والطريق طويل ،وال م�شكلة
عندي �إذا ت�أخرتُ بالو�صول
�إىل هذه املرحلة.
بل يه ّمني �أن �أق��وم بخطواتي
ب�شكل ث��اب��ت ون�ظ�ي��ف ،و�أن �أكون
واثقة من كل م�شروع �أُ ْق��دِ م عليه،
و�أن �أعمل بطريقة تريحني ج�سدياً
ونف�سياً.
ف � �خ� ��ورة ب� �ك ��ل م� ��ا ق � � ّدم � � ُت� ��ه حتى
اليوم ،وال �أري��د �أن �أح��رق خطواتٍ
وم ��راح ��ل ،ب��ل (ك ��ل � �ش��يء بوقته
حلو) ،و�أمتنى �أن يقال يوماً هذا
م�سل�سل �ستيفاين عطااهلل.
• م � ��ا م� ��� �ش ��اري� �ع ��ك ل �ل �ف�ت�رة
املقبلة؟
 ه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن ع�م��ل ،بينهاف �ي �ل��م ق�ب�ر� �ص��ي ان �ت �ه �ي��تُ من
ت�صويره مع ريتا حايك ،و�آخَ ر
يف لبنان يجري التح�ضري له،
بالإ�ضافة �إىل م�سل�سل جديد
من  8حلقات.

�أحمد جمدي� :أمتنى تقدمي عمل للأطفال
والكوميديا �أ�صعب �أنواع التمثيل
قال الفنان �أحمد جمدي �إنه يتمنى تقدمي عمل فني للأطفال ،خا�صة �أن تقدمي هذه الأعمال �صعب ويتطلب
ريا؛ لأنها تخاطب �شريحة كبرية من الفئات العمرية.
جمهودًا كب ً
�أ�ضاف جمدي� ،أنه يرغب يف تقدمي اللون الكوميدي من خالل عمل فني ،خا�صة �أنه �أ�صعب �ألوان التمثيل ،الف ًتا
ريا لكل فرد عمل بهذا امل�سل�سل ،قائلاً �إنه يتمنى �أن
�إىل �أن جناح الآن�سة فرح على مدار  4موا�سم يعد جناحً ا كب ً
ي�ستمر امل�سل�سل لأجزاء عدة.
وب ��د�أت من�صة �شاهد الرقمية وق�ن��اة " ،"MBC 4الأحد
املا�ضي ،يف عر�ض �أوىل حلقات اجلزء الرابع من امل�سل�سل
الدرامى ال�شهري "الآن�سة فرح" ،وذلك بعد انتهاء املخرج
تامر فرج ،من مونتاج حلقات امل�سل�سل بالكامل.
وي�ع��ر���ض اجل ��زء ال��راب��ع م��ن "الآن�سة فرح" ،على
قناة " ،"MBC 4يف متام ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء
بتوقيت ال�سعودية ،والثامنة م�سا ًء بتوقيت م�صر.
وانتهى �أب�ط��ال اجل��زء ال��راب��ع م��ن ت�صوير امل�شاهد
الأخ�يرة من امل�سل�سل نهاية �سبتمرب املا�ضي ،وذلك
ب�أحد مراكز الت�سوق الكربى ،فيما �أطلقت من�صة
"�شاهد" م� ��ؤخ� � ًرا ،الإع �ل��ان الر�سمي
للجزء الرابع من "الآن�سة فرح"،
بعد عر�ض  3موا�سم ناجحة
على من�صة "."vip
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ن�صيحة من طبيب :اعط�س وال حتب�س
نف�سك فالعاقبة وخيمة!
يعترب العط�س ،نتيجة ل�سل�سلة من ردود فعل اجل�سم،
التي ت�سمح على الفور بلفظ الهواء من الأنف والفم.
وب�سبب انت�شار الوباء ب�شكل كبري ،يتم ت�شجيع النا�س
على تغطية �أفواههم عند العط�س .ولكن االمتناع عن
العط�س قد يكون له ت�أثري عميق على الأنف واحللق.
ت�ؤكد جلنة من اخلرباء من م�ست�شفيات جامعة لي�سرت
"� ،"NHS Trustأنه ال يجوز مطلقا االمتناع عن
العط�س �أو حم��اول��ة وق��ف العط�س ب�سد فتحتي الأنف
وال�ف��م ،لأن ذل��ك ق��د يت�سبب بعواقب ج��دي��ة ،م��ن بينها
جتمع الهواء يف ال�صدر بني كلتا الرئتني ،وتلف الأوعية

الدموية يف العني �أو الأنف �أو طبلة الأذن.
وت ��دل ال��درا� �س��ات ع�ل��ى �أن ��ه م��ع زي ��ادة ال���ض�غ��ط يف ممر
الأنف ،قد يت�سبب العط�س يف انقبا�ض الأوعية الدموية
ومت��زق�ه��ا ،ويظهر ذل��ك على �شكل اح�م��رار يف ال�ع�ين �أو
الأنف.
وقامت جمموعة من اخلرباء بو�صف حالة رجل اجلدار
اخللفي حللقه عند حماولته كتم العط�س .وذكر الرجل
البالغ من العمر  34عاما �أنه عندما حدث ذلك� ،شعر
ب�صدى انفجار يف رقبته .وبعد ذل��ك ب��ات م��ن ال�صعب
عليه الكالم �أو البلع وعانى من �أمل �شديد.

عالمة منبهة يف امل�شي قد تك�شف
عن الإ�صابة ب�سرطان الرئة القاتل

القرنبيط

 1ق ��ات ��ل لل�سرطان:
ي � �ح � �ت� ��وي ال� �ق ��رن� �ب� �ي ��ط
ع � � � � � � � � �ل� � � � � � � � ��ى م � � � � � � � � � � � � ��ادة
sulforaphane
وه � ��و م ��رك ��ب الكربيت
ال � � ��ذي ث� �ب ��ت �أن � � ��ه يقتل
اخل� �ل� ��اي� � � ��ا اجل � ��ذع � �ي � ��ة
ال �� �س��رط��ان �ي��ة ،وبالتايل
ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت �ب��اط ��ؤ منو
الورم.
 - 2يعزز �صحة القلب:
تعترب م��ادة  sulforaphaneامل��وج��ودة يف القرنبيط وغ�يره��ا من
اخل�ضراوات من املواد التي تعمل على حت�سني �ضغط الدم وتعزيز �صحة
الكلى.
 - 3يقلل االلتهابات :يعمل القرنبيط على تقليل االلتهاب يف اجل�سم،
وهي حالة مرتبطة بال�سرطان و�أمرا�ض �أخرى.
 - 4يعزز �صحة الدماغ :القرنبيط هو م�صدر جيد من مادة (الكولني)،
وفيتامني (ب) واملعروفني بدورهما يف منو ال��دم��اغ� ،إذ �أن��ه ي�ساعد على
تن�شيط وظيفة الإدراك ،وحت�سني التعلم والذاكرة.
 - 5يعمل على �إزالة ال�سموم من اجل�سم :القرنبيط يعزز قدرة اجل�سم
على �إزال��ة ال�سموم بطرق متعددة ،ويحتوي على م�ضادات الأك�سدة التي
تعرف با�سم (اجلالكو�سينوالت) وتعمل على �إزالة ال�سموم من اجل�سم.

يُعترب العود من الآالت املو�سيقية الوترية ..فكم يبلغ عدد �أوتاره؟
� 5أوتارٍ.

ـ من هو م�ؤلف م�سرحية ُعطيل؟

ويليام �شك�سبري.

 ما النهر الذي �سمي بنهر العوا�صم؟ وملاذا �سمي بذلك؟نهر العوا�صم هو نهر الدانوب .و�سمي بذلك لأنه مير بعدة عوا�صم
�أوروبية وهي "فيينا  ،بوداب�ست  ،بلغراد"

ـ ما هو املعنى املق�صود بال�شعر ال�شعبي؟

ال�شعر ال�شعبي هو ال�شعر املكتوب باللغة العامية لكل بلد.

ـ من هو ال�شاعر الذي قام بت�أليف �أغنية �أنت عمري
لكوكب ال�شرق �أم كلثوم ؟
ال�شاعر �أحمد �شفيق كامل.

خا�صا للم�سل�سل التلفزيوين "لعبة احلبار" يف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز
املمثلة جونغ هويون حت�ضر حد ًثا ً

ي�صنف �سرطان ال��رئ��ة ب��أن��ه م��ن ب�ين �أخ�ط��ر �أن ��واع ال�سرطانات التي يتم
ت�شخي�صها ،لأنه عادة ما يكون من ال�صعب اكت�شافه حتى ينت�شر �إىل �أجزاء
�أخرى من اجل�سم.
وق��د ال ي�ع��رف الكثري م��ن ال�ن��ا���س �أن�ه��م معر�ضون خلطر الإ��ص��اب��ة بهذا
ال�سرطان اخلطري ،لأن الأع��را���ض قليلة ومتباعدة يف مراحلها املبكرة.
وه��ذا يعني �أن��ه ع��ادة ما يكون متقدما ج��دا قبل �أن يالحظ املري�ض �أي
عالمات وا�ضحة.
وت�شمل �أعرا�ض �سرطان الرئة يف الغالب �سعاال �شديدا و�أملا يف ال�صدر وحتى
�صداعا.
ولكن مالحظة عالمة منبهة يف طريقة امل�شي قد تكون �أي�ضا نذيرا بخطر
الإ�صابة ب�سرطان الرئة.
وقد يجد بع�ض املر�ضى �صعوبة يف احلفاظ على توازنهم ،وفقا للموقع
الطبي .WebMD
وه ��ذه ال�ع�لام��ة ن��اجت��ة ع��ن ن��وع م��ن ��س��رط��ان ال��رئ��ة ي ��ؤث��ر ع�ل��ى اجلهاز
الع�صبي.
واجلهاز الع�صبي م�س�ؤول عن حركة الع�ضالت ،ولهذا ال�سبب قد تفقد
توازنك ب�سهولة �أو ت�شعر بعدم اال�ستقرار.
و�أ�ضاف املوقع ال�صحي �أن م�شاكل التوازن ميكن �أن تكون م�صحوبة بدوخة
غري مربرة.
و�أو�ضح " :WebMDيف مراحله املبكرة ،ال تظهر �أعرا�ض �سرطان الرئة
التي ميكن �أن تراها �أو ت�شعر بها .قد تخرب �سرطانات الرئة ذات اخلاليا
ال�صغرية جهاز املناعة مبهاجمة اجلهاز الع�صبي ،ما قد ي�ؤثر بدوره على
كيفية عمل الع�ضالت .وقد يكون من ال�صعب الوقوف عندما تكون جال�سا،
�أو قد ت�شعر بعدم اال�ستقرار".
وك�شف املوقع ال�صحي" :ميكن �أن ت�صاب بالدوار من فقر الدم �أو من ن�سخة
احتياطية يف الوريد الأجوف العلوي ،الوريد الكبري الذي ينقل الدم من
ر�أ�سك �إىل قلبك� ،إذا كان مزدحما بورم يف الرئة اليمنى العلوية".
ولكن ملجرد �أنك تعاين من م�شاكل يف التوازن ،فهذا ال يعني بال�ضرورة �أنك
م�صاب ب�سرطان الرئة.
وميكن �أن يكون �سببها بب�ساطة دوار احلركة �أو ال�صداع الن�صفي �أو �إ�صابة
يف الر�أ�س.
و�إذا فقدت توازنك فج�أة ،فمن املرجح �أن تكون عالمة على تلف الأع�صاب
يف ال�ساقني� ،أو م�شاكل يف الر�ؤية.
ولذلك� ،سيكون من ال�ضروري ا�ست�شارة الطبيب �إذا كنت قلقا ب�ش�أن م�شاكل
توازنك.
ال�سعال هو �أك�ثر �أع��را���ض �سرطان الرئة �شيوعا ،ولكنه قد ي�سبب �أي�ضا
�ضيقا يف التنف�س و�أملا يف ال�صدر وتغريات طفيفة يف ال�صوت.

• هل تعلم �أن املاء البارد هو �أخف من املاء ال�ساخن
• هل تعلم �أن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له  ،ولكن ت�ضاف �إليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه
من �أجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه �إليه
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" �إذا ما و�ضعت حوايل
�ساعتني يف �ضوء النهار
• هل تعلم �أن املك�سيك ،هي �أوىل الدول التي عرفت ال�شيكوالتة.
• هل تعلم �أن الإن�سان ال يتمكن من ن�سيان الأمل النف�سي ،مهما مر عليه من �سنني.
• هل تعلم �أن كوب واحد من املياه الغازية يجعل الكلى تغ�سل نف�سها  36مرة.
• هل تعلم �أن �أول من ا�ستخدم �ساعة اليد ،هو جندي بريطاين يف احلرب العاملية الأوىل.
• هل تعلم �أن جامعة امللك ف�ؤاد الأول مب�صر ،كانت �أول منوذج لإر�ساء التعليم العايل.
• هل تعلم �أنك حتتاج �إىل  2000000ذرة هيدروجني لتغطية نقطة (.).
• هل تعلم �أن هاواي �أ�صبحت �إحدى الواليات املتحدة الأمريكية �سنة 1900م.

جحا احلكيم
قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�ضيا فا�صال وجالدا اي�ضا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�ساعده وان
جتعل �صيته يلف ويدور يف البالد يف من �شرقها لغربها ..وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�سانني و�صاحبة
العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امر�أتني ،لذلك تخرج منذ ال�صباح الباكر �إىل نبع املاء بنف�سها لتح�ضره مع
�صديقاتها تنظر وترى وحتفظ ..واي�ضا يف جمال الن�ساء ت�سمع وحتكي ،اما عن �سطح بيتها فحدث وال حرج
فان عيناها ت�أتيان بالبعيد و�أذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ ،كما ان لها رقبة مثل الفنار يدور يف
كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد.
كانت حتكي جلحا كل �صغرية وكبرية وهو يحفظ وي�صم ..مينح لها �آذان��ه ور�أ�سه لتح�شيها ثم يحدثها ثم
يخرج ليجل�س يف املجل�س يف امل�سجد م�سبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�صة �سريعة
عندما جاء احلاج ا�سماعيل لي�سلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا �أرى احدهم يف البيت ينتظرك ا�سرع
ف�أنت على �سفر ثم خف�ض نظره وتظاهر بالت�سبيح ،فخرج احلاج ا�سماعيل ليقول للنا�س �سبحان اهلل بالفعل ان
هناك من ينتظرين ونحن على �سفر ،ثم جاء له رجال يدعى علي ف�سلم عليه وجل�س ..نظر اليه جحا ثم قال
�آه�-آه قم من هنا يا علي ف�أنت تخفي يف بيتك �شيئا ال حق لك فيه ،فقام علي و�صرخ ح�سنا ال تغ�ضب يا موالنا
جحا �س�أعيد الديك �إىل �صاحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �س�أعيده �أق�سم �أن �أعيده لكن ال تغ�ضب مني
يا موالي جحا.
مند ذلك اليوم موالنا جحا ال يكف عن الكالم واالكت�شافات والتنب�ؤات والف�ضل يف ذلك يرجع لوكالة االنباء
اخلا�صة به وهي �أم ل�سانني التي ت�ضع �آذناها على االبواب وتر�سل عيونها يف كل مكان وال ت�صرفهما قبل ان
يعودا باالخبار.

