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درا�سة :تناول العنب يحمي الب�شرة

وفقًا لبحث حديث ُن�شر يف جملة الأكادميية الأمريكية للأمرا�ض
اجللدية ،ف�إن تناول العنب ميكن �أن يحمي الب�شرة من �أ�ضرار الأ�شعة
فوق البنف�سجية.
وت �ق��ول ال��درا� �س��ة ال�ت��ي �أج��ري��ت يف ج��ام�ع��ة �أالب��ام��ا ب�ق�ي��ادة الباحث
الرئي�سي الدكتور كريغ �إمليت�س� ،إن املكونات الطبيعية امل��وج��ودة يف
العنب وامل�ع��روف��ة با�سم البوليفينول م�س�ؤولة ع��ن انخفا�ض تلف
اخلاليا الذي قد ينجم عن الأ�شعة فوق البنف�سجية.
وحققت الدرا�سة يف ت�أثري تناول ما يعادل  2.25من العنب يومياً
ملدة  14يوماً على الب�شرة ،ومت قيا�س ا�ستجابة جلد الأ�شخا�ص الذين
خ�ضعوا للدرا�سة ،للأ�شعة فوق البنف�سجية قبل وبعد تناول العنب
مل��دة �أ�سبوعني� .أظ�ه��ر حتليل خ��زع��ات اجللد �أن حمية العنب كانت
مرتبطة بانخفا�ض تلف احلم�ض النووي ،وموت �أقل خلاليا اجللد،
وانخفا�ض يف عالمات االلتهاب التي �إذا ُتركت دون وقاية ،ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف وظيفة اجللد وميكن �أن ت�ؤدي �إىل �سرطان اجللد.
ريا للعنب يف احلماية من
ريا كب ً
وقال الدكتور �إمليت�س" :لقد ر�أينا ت�أث ً
�ضوء ال�شم�س ومتك ّنا من حتديد امل�سارات اجلزيئية التي يحدث من
خاللها هذا الت�أثري ،والذي يعمل على �إ�صالح تلف احلم�ض النووي
وتقليل تنظيم امل�سارات امل�سببة لاللتهابات".
و�أ�ضاف" :قد يعمل العنب كواقي �شم�سي ،ويوفر طبقة �إ�ضافية من
احلماية بالإ�ضافة �إىل منتجات الوقاية الأخرى”.

ت�سو�س الأ�سنان اللبنية ي�ستلزم العالج الفوري

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني �إن ت�سو�س الأ�سنان
اللبنية ي�ستلزم عالجاً ف��وري�اً ،وذل��ك ملنع انت�شار الت�سو�س يف باقي
الأ�سنان ،وم��ن ثم حماية الأ�سنان الدائمة من الإ�صابة بالت�سو�س
فيما بعد.
و�أ�ضافت الرابطة �أن حتديد الإجراء العالجي ،الذي يتم �إتباعه مع
الأ�سنان اللبنية امل�صابة لدى الطفل ،يتوقف على درجة �شدة ال�ضرر
الالحق بها نتيجة الت�سو�س.
و�إذا كانت الأ�ضرار الالحقة ب�أ�سنان الطفل ترتاوح من الب�سيطة �إىل
املتو�سطة ،فعادة ما يتم عالجها يف هذا الوقت با�ستخدام احل�شوات
البال�ستيكية ،م��ع العلم ب ��أن تركيب ه��ذه احل�شوات ي�ستلزم بع�ض
الوقت.
�أما �إذا كانت الأ�ضرار الالحقة بالأ�سنان كبرية للغاية ،فعادة ال يمُ كن
�إ�صالحها �إال عن طريق التيجان املعدنية اجلاهزة ،التي يتم تركيبها
ل��دى ال�ط�ف��ل حت��ت ت�خ��دي��ر م��و��ض�ع��ي ،علما ب� ��أن ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة من
التيجان ُت�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي لعالج ت�سو�س ال�ضرو�س اللبنية.
و�أ�شارت الرابطة �إىل �أن تعر�ض الأ�سنان لل�ضرر ب�شكل عميق نتيجة
الت�سو�س ي�ستلزم غالباً �إخ�ضاعها لعالج اجلذور املعروف �أي�ضاً با�سم
(ح�شو الع�صب) ،الذي يُو�صى به عند �إ�صابة الع�صب بالتلف والتحقق
من �أن ال�سن لن يخ�ضع لعملية تغيري الأ�سنان الطبيعية عما قريب.

�سروال ذاتي التنظيف ميكن ارتدا�ؤه لأ�سابيع

ابتكرت �شركة �أمريكية ما ت�سميه "�أنظف �سروال داخلي يف العامل"،
وهو �سروال داخلي مبتكر ذاتي التنظيف ميكن ارتدا�ؤه يوم ًيا لأ�سابيع
�أو حتى �شهور دون �أن يت�سخ.
وت�شتهر �شركة  HercLéonب�صنع اجلوارب والقم�صان و�أغطية
الأ�سرة ذاتية التنظيف ،وتتوىل الآن �صناعة املالب�س الداخلية من
ن�سيج مقاوم للبكترييا.
امل��ادة الثورية التي ت�سمى  HercFiberتق�ضي با�ستمرار على
جميع البكترييا وتبقى نظيفة دون احلاجة �إىل غ�سلها .وكل ما عليك
فعله هو ترك املالب�س الداخلية تتنف�س لبع�ض الوقت بعد ارتدائها،
وميكنك ارتدائها ب�أمان مرة �أخرى يف اليوم التايل.
وتتكون  HercFiberم��ن مزيج م��ن اخل �ي��زران والأوكالبتو�س
وخ�شب ال��زان و�أل�ي��اف النحا�س .ويعترب النحا�س م�ضادًا للعدوى
وم�ضادًا للبكترييا ،كما �أنه يعمل على ا�ستقرار و�شفاء اجللد ،لذلك
عندما يتم ن�سجه يف املالب�س الداخلية ،ف�إنه يبطئ منو البكترييا
ويق�ضي عليها.

مركبة ف�ضائية �صينية تدخل
مدارا م�ؤقتا حول املريخ
ق��ال��ت ال���ص�ين �إن مركبتها الف�ضائية
"تيانوين "-1دخ�ل��ت يف م��دار م�ؤقت
حول املريخ حت�سبا لهبوط املركبة على
الكوكب الأحمر يف الأ�شهر املقبلة.
و�أفادت �إدارة الف�ضاء الوطنية ال�صينية،
ب� ��أن امل��رك�ب��ة ال�ف���ض��ائ�ي��ة ن �ف��ذت مناورة
ل�ضبط م��داره��ا �صباح �أم����س الأربعاء،
و�ستبقى يف امل ��دار اجل��دي��د مل��دة ثالثة
�أ�شهر تقريبا قبل حماولة الهبوط.
وخالل ذلك الوقت� ،ستعمل املركبة على
ر�سم خ��رائ��ط ل�سطح امل��ري��خ با�ستخدام
كامرياتها و�أجهزة اال�ست�شعار الأخرى
جلمع املزيد من البيانات ،ال �سيما حول
موقع الهبوط املحتمل ،وف��ق ما ذكرت
"الأ�سو�شيتد ب ٍر�س".
وي � � ��أت� � ��ي ذل � � ��ك ب� �ع ��د ه � �ب� ��وط مركبة
"بريزيرفان�س" الف�ضائية الأمريكية
اخلمي�س املا�ضي بالقرب م��ن دلتا نهر
قدمي يف "جيزيرو كريرت" للبحث عن
عالمات على احلياة املجهرية القدمية.
و� �س �ت �ج �ع��ل حم� ��اول� ��ة ه� �ب ��وط املركبة
ال�صينية الناجحة ال�صني ث��اين دولة
فقط بعد الواليات املتحدة ت�ضع مركبة
ف�ضائية على �سطح املريخ.
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الع�صفور الف�ضي ..فريو�س غام�ض
يثري حرية وقلق م�ستخدمي �أبل

لعل �أبرز الأ�سباب ال�شائعة لأمل الكلى،
هي التهابات امل�سالك البولية والتهابات
الكلى وح�صوات الكلى؛ ومع ذلك ،هناك
العديد من الأ�سباب الأخرى لأمل الكلى.
�أما الأعرا�ض الناجتة عن م�شاكل الكلى،
فقد ت�شمل ارتفاع درجة حرارة اجل�سم،
الأمل عند التبول ،الغثيان والتقي�ؤ.
وي��ت� ّ�م ت�شخي�ص �أ�سباب �أمل الكلى من
خالل تاريخ املري�ض ،والفح�ص البدين،
واالخ���ت���ب���ارات امل��ع��م��ل��ي��ة ،مب��ا يف ذلك
اختبارات ال��دم والبول ،وقد يتم طلب
�إج���راء فح�ص بالأ�شعة املقطعية �أو
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي للبطن
واحلو�ض.
"�سيدتي نت" يطلعك يف ال�سطور الآتية
على �أ�سباب �أمل الكلى املفاجئ ،بح�سب
الدكتور زيد �أبو غو�ش ا�ست�شاري جراحة
الكلى وامل�سالك البولية.
هناك �أ�سباب ع��دي��دة تقف خلف �أمل
الكلى املفاجئ ،ولعل �أبرزها:

�أ�سباب �أمل الكلى املفاجئ وطرق العالج
 ان�سداد احلالب ب�سبب احل�صى ،وينتج عن هذه احلالة �أمل�شديد يف املنطقة حتت احلجاب احلاجز ،وما بني احلجاب
احلاجز والعمود الفقري.
 التهابات امل�سالك البولية ،وخا�صة �إذا كان االلتهاب قدطال الكلى.
 تخرث الدم داخل الكلى. ت�ض ّيق احلالب. �إ�صابة احلالب.� -سرطان الكلى؛ وهو �أحد الأ�سباب النادرة.

ذلك ،قد يحتاج الأ�شخا�ص الآخرون �إىل اجلراحة.
وميكن الوقاية من �أمل الكلى عن طريق جت ّنب تلك الأ�سباب
الكامنة وراء �إ�صابات الكلى ،و�شرب املاء بوفرة.
�أعرا�ض ح�صوات الكلى قد ت�ستدعي زيارة الطبيب
�أعرا�ض ح�صوات الكلى متعددة كما �أ�سبابها ،وميكن �أن ت�ؤثر
على �أي جزء من امل�سار البويل (من الكليتني �إىل املثانة).
غالباً ما تتكون احل�صوات عندما ي�صبح البول مركزاً ،مما
ي�سمح للمعادن ب ��أن تتبلور وتتجمع م�ع�اً .م��رور ح�صوات
الكلى ميكن �أن يكون م�ؤملاً جداً ،لكن احل�صوات ال ت�سبب يف
العادة �ضرراً دائماً �إذا ما َّ
مت اكت�شافها يف الوقت املنا�سب .على
ح�سب الو�ضع ال�صحي للمري�ض ،قد ال يحتاج �إىل �أي �شيء
�أكرث من تناول دواء للأمل و�شرب الكثري من املاء؛ لتمرير
ح�صوة يف الكلى.
ويف حاالت �أخرى� ،إذا �أ�صبحت احل�صوات املتواجدة يف امل�سار
البويل مرتبطة بعدوى بولية �أو ت�سبب م�ضاعفات مث ً
ال؛
قد يكون احلل عرب اجلراحة.

عالج �أمل الكلى املفاجئ
يعتمد عالج �أمل الكلى على ال�سبب الرئي�سي ،فقد يطلب
منكِ الطبيب �إج��راء اختبار ال�ب��ول للتحقق م��ن عالمات
العدوى ،وقد حتتاجني �أي�ضاً �إىل �إجراء اختبارات الت�صوير،
مثل املوجات فوق ال�صوتية �أو الأ�شعة املقطعية ،للم�ساعدة
يف معرفة �سبب الأمل ،ومبجرد معرفة الطبيب �سبب الأمل،
ميكنه �أن ي�صف لك العالج املنا�سب.
وع��ادة ما تكون امل�ضادات احليوية مطلوبة �إذا كان ال�سبب
الأ�سا�سي هو عدوى بكتريية ،وميكن لبع�ض الأ�شخا�ص �أن �أعرا�ض ح�صوات الكلى
يُ�شفوا من ح�صوات الكلى تلقائياً ،فيختفي �أمل الكلى؛ ومع ميكن �أال ي�صاحب ح�صوة الكلى �أي �أعرا�ض �إىل �أن تتحرك

داخل الكلى �أو تنتقل �إىل احلالب "الأنبوب الذي ي�صل بني
الكلى واملثانة" .وف ًقا لهذه النقطة ،قد يعاين املري�ض من
الأعرا�ض الآتية:
 �أمل �شديد يف اخلا�صرة والظهر وحتت الأ�ضلع. �أمل ميتد �إىل �أ�سفل البطن واملنطقة الأربية. �أمل ي�أتي على هيئة موجات ،ومتغري يف �شدته. �أمل �أثناء التبول. تلون البول باللون الوردي �أو الأحمر �أو البني. بول عكر �أو كريه الرائحة. الغثيان والقيء. احلاجة امل�ستمرة للتبول. التبول �أكرث من املعتاد. حمى ورع�شة يف حالة وجود التهاب. تبول كمية �صغرية من البول.ه��ذا وميكن �أن يتغري الأمل ال�ن��اجت ع��ن ح�صوة الكلى ك�أن
ينتقل على �سبيل املثال �إىل منطقة خمتلفة �أو تزيد �شدته،
وذلك مع حترك احل�صوة عرب امل�سلك البويل.
ن�صيحة :عند ال�شعور بعار�ض واحد �أو �أكرث من الأعرا�ض
الآن�ف��ة ال��ذك��ر ،قد يكون من ال�ضروري ا�ست�شارة الطبيب
االخت�صا�صي يف امل�سالك البولية.

�إهمال عالج الت�س ّو�س ي�ؤدي �إىل
التهاب جذور الأ�سنان
قالت مبادرة "برودينتي" الأملانية املعنية ب�صحة الأ�سنان �إن التهاب جذور الأ�سنان يرجع
لأ�سباب عدة �أبرزها الت�سو�س املتوغل يف الأ�سنان وكذلك تعر�ض الأ�سنان للك�سر ،على �سبيل
املثال بعد التعر�ض حلادث.
وتتمثل �أع��را���ض التهاب ج��ذور الأ�سنان يف ت��ورم اخل��د وال�شعور ب ��آالم �شديدة عند تناول
الأطعمة وامل�شروبات ونزيف اللثة وتورم عظام الفك وانبعاث رائحة كريهة من الفم.
وينبغي ا�ست�شارة الطبيب فور مالحظة هذه الأعرا�ض للخ�ضوع للعالج يف الوقت املنا�سب،
علماً ب�أن �إهمال العالج ي�ؤدي �إىل فقدان الأ�سنان �أو موت ع�صب الأ�سنان.
وتتوفر �أم��ام املري�ض خ�ي��ارات عالجية عديدة منها امل�ضادات احليوية وامل�سكنات و�إزالة
الت�سو�س وا�ستئ�صال لب ال�سن امللتهب وح�شو الع�صب .ويف �أ�سو�أ احلاالت ي�ضطر الطبيب
�إىل خلع ال�سن.
وللوقاية من التهاب جذور الأ�سنان ،ينبغي العناية اجليدة بالأ�سنان من خالل تنظيفها
مبعدل مرتني يومياً بوا�سطة الفر�شاة وامل�ع�ج��ون ،م��ع م��راع��اة ا�ستخدام خيط الأ�سنان
لتنظيف الفراغات بني الأ�سنان ،والإق�لال من تناول ال�سكريات والإق�لاع عن التدخني،
بالإ�ضافة �إىل زيارة طبيب الأ�سنان ب�صفة دورية.

امل�ألوف يف �أو�ساط التقنية هو �أن
�أجهزة "ماك" التي تطورها �شركة
"�أبل" تتمتع بقدر عال من الأمان
واحل�م��اي��ة ،لكن فريو�سا غام�ضا
�أثار خماوف عارمة ،خالل الآونة
الأخ�يرة ،بعد تقارير عن انت�شاره
على نطاق وا�سع.
ون�شر الباحث واخلبري يف الأمن
ال�سيرباين ،ري��د ك��ون��اري ،بيانات
ع��ن مت�ك��ن ال�ف�يرو���س م��ن �إ�صابة
� 29ألفا و 139من �أجهزة ماك
يف �أكرث من  150بلدا.
ل � �ك� ��ن م� � ��ا ي � �ث �ي�ر احل � �ي� ��رة �إزاء
ال �ف�ي�رو� ��س ،ه ��و ع ��دم م �ع��رف��ة ما
ال��ذي ي�سعى �إل�ي��ه بال�ضبط ،وما
ال� ��ذي ي��ري � ُد حت�ق�ي�ق��ه م��ن خالل
عمليات االخ�ت�راق الوا�سعة ،لأنه
مل ي�سبب �أي �أذى على الإطالق.
وبح�سب ما جرى الك�شف عنه من
ق�ب��ل اخل �ب�ير وب��رن��ام��ج م���ض��اد يف
الربجميات اخلبيثة ،ف��إن �ساللة
الفريو�س اجلديدة التي ت�ستهدف
�أج �ه��زة م��اك ت�ع��رف بـ"الع�صفور
الف�ضي" �أو "�سيلفر �سبارو".
وذك ��ر اخل�ب�ير �أن ه��ذا الفريو�س
ي�ستطيع �إ�صابة معاجلات كل من
�شركتي "�إنتل" و"�أبل" ،فيما �أقرت
ه��ات��ان ال���ش��رك�ت��ان ب� ��أن الربنامج
اخلبيث منت�ش ٌر على ن�ط��اق كاف
حتى ي�شكل تهديدا جديا.
و�أو�ضحت �أن هذا الربنامج اخلبيث
ي�شكل هذا التهديد اخلطري حتى
و�إن مل يقم ب�سلوك "م�ؤذ" ،كما هو
معتاد عندما يتمكن الفريو�س من
الت�سلل �إىل الأجهزة.

البدلة الريا�ضية هذا املو�سم
تزهو بالألوان املبهجة
ت��زه��و ال�ب��دل��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ب�ألوان
"احللويات" يف رب �ي��ع ،2021
ح �ي��ث �إن� �ه ��ا ت �ت ��أل ��ق بالربتقايل
وال�ل�ي�م��وين وال �ت��وت��ي والكراميل
وال ��وردي والبنف�سجي والأخ�ضر
بلون املرميية.
و�أو��ض�ح��ت املجلة املعنية باملو�ضة
واجل �م��ال �أن ال �ب��دل��ة الريا�ضية
املزدانة ب�ألوان البونبون ت�ستح�ضر
يف الذهن روح الثمانينيات اجلذابة
وت �� �ش �ي��ع �أج � � ��واء ال �ب �ه �ج��ة وامل� ��رح
واالنطالق املميزة لف�صل الربيع.
وميكن تن�سيق البدلة الريا�ضية
ذات الألوان الزاهية مع ُحلي فاخرة
وحقيبة يد جميلة للح�صول على
�إطاللة فخمة ،بينما ميكن ت�أكيد
الطابع الريا�ضي املريح من خالل
تن�سيقها مع حذاء ريا�ضي �أنيق .

كيف غري الوباء ت�صاميم ف�ساتني الزفاف؟

ف�ستان الزفاف اكت�سب �أهمية �أكرب من ذي قبل يف زمن كورونا ،فهو الأكرث
ت�أثريا وبقاء يف �ألبوم الذكريات للداللة على فرحة ليلة العمر ،خا�صة مع
التغيريات اجلذرية التي ا�ضطرت حفالت الزفاف للخ�ضوع لها نتيجة
الوباء.
مما ال �شك فيه �أن فريو�س كورونا غري �أ�شياء كثرية يف حياتنا وقلب الكثري
م��ن جوانبها ر�أ��س��ا على عقب ،فكان م��ن ال�سهل عليه �أن يجه�ض فرحة
العرائ�س الالتي "برجمن" �أوقاتهن ليكون زواجهن خالل العام املا�ضي
 ،2020وكي ال يتنازلن عن ليلة العمر يف مواجهة كورونا ،كان لزاما
عليهن التنازل عن �أ�شياء �أخرى مثل التخفيف من عدد احل�ضور وم�ساحة
القاعة والفرق املو�سيقية وغريها.
�إال �أن م��ا مل ي�ستغنَ عنه العرائ�س ك��ان ال��ورود وف�ستان ال��زف��اف ،كونها
التوثيق الوحيد للمنا�سبة من خالل ال�صور والفيديوهات.
م�صمم الأزي ��اء اللبناين العاملي عبد حم�ف��وظ ،يو�ضح يف حديث ملوقع
"�سكاي نيوز عربية" ،كيف �أثرت جائحة كورونا على ت�صاميم ف�ساتني
ال�سهرة والأع��را���س ل�ع��ام  2020وال�ع��ام احل ��ايل ،وك��ل ج��دي��د ط��ر�أ على
املو�ضة هذا املو�سم .
ويقول حمفوظ�" :إن �صغر حفالت الزفاف يف زمن كورونا خفف بع�ض
ال�ع��بء على امليزانية املخ�ص�صة للعر�س ال�ف�خ��م ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن الن�سبة
الأكرب من هذه امليزانية حتولت �إىل ف�ستان الزفاف املف�صل على املقا�س،
فحتى العرو�س التي مل تكن حتلم بف�ستان "هوت كوتور" من ت�صميم كبار
امل�صممني� ،أتيحت لها الفر�صة هذا العام" ،يف �إ�شارة منه اىل �أن كورونا مل
ي�ؤثر �سلبا على عامل الت�صميم.
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لدعم الطالب املوهوبني مبدار�س �إمارة ال�شارقة يف جمال الفن الإعالمي

جمل�س ال�شارقة للتعليم و م�ؤ�س�سة فن – الفن الإعالمي
للأطفال والنا�شئة يوقعان اتفاقية تعاون م�شرتكة

•• ال�شارقة –الفجر:

وقع جمل�س ال�شارقة للتعليم اتفاقية تعاون م�شرتكة مع م�ؤ�س�سة فن الفن
الإعالمي للأطفال والنا�شئة والتابعة للمكتب التنفيذي ل�سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي قرينة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة لدعم الطالب
املوهوبني مبدار�س �إمارة ال�شارقة يف جمال الفن الإعالمي.
وقع عن جمل�س ال�شارقة للتعليم يف منا�سبة �أقيمت ظهر �أم�س الأول �سعادة
حممد �أحمد املال �أمني عام املجل�س وعن م�ؤ�س�سة فن – الفن الإعالمي
للأطفال والنا�شئة �سعادة ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�سمي.
وت�ضمنت االتفاقية ب�ين اجلانبني تعزيز ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون الوثيق بني
جمل�س ال�شارقة للتعليم وم�ؤ�س�سة فن يف العديد من املجاالت مبا يعزز من
التعاون امل�شرتك ومد ج�سور التعاون خلدمة طلبة مدار�س �إمارة ال�شارقة
 .ومهدت االتفاقية املوقعة للتعاون بني املجل�س وم�ؤ�س�سة فن وتالقي
جهودهما امل�شرتكة م��ن �أج��ل تنمية ال �ك��وادر الب�شرية يف جم��ال الفنون
وتخريج طلبة ميتلكون املهارات العلمية واملهنية يف هذا املجال.
و�أ�� �ش ��ارت االت �ف��اق �ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ل�ت�ح�ق�ي��ق جمموعة
�أهدافها امل�شرتكة يف توثيق عالقات التعاون امل�شرتكة وتعزيز ال�شراكات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ين ال�ط��رف�ين ب�ه��دف ت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة االب �ت �ك��ار والتميز
والتن�سيق الفعال بني الطرفني يف جمال الفن الإعالمي ودعم الطالب
املوهوبني مبدار�س �إمارة ال�شارقة.
وعليه ويف هذا االطار ن�صت االتفاقية على تنظيم �أو رعاية برامج وور�ش
تدريبية مع العمل على ا�شراك طلبة مدار�س �إمارة ال�شارقة يف الدورات �أو
املع�سكرات �أو الفعاليات يف جمال الفن الإعالمي.
ومن �ش�أن االتفاقية �أن حتقق تعاون املجل�س وامل�ؤ�س�سة يف التعاون يف جمال
الإر�شاد املهني لطلبة املدار�س يف جمال التخ�ص�صات املطلوبة يف قطاع الفن
الإعالمي و�إ�شراك املوهوبني من خمتلف املدار�س يف برامج تبادل اخلربات
والربامج امل�شرتكة يف جماالت الفنون الإعالمية ف�ضال عن العمل على
تطوير قدرات ه�ؤالء املوهوبني معرف ًيا ومهاريا و�سلوك ًيا و�صح ًيا.
ومتثل االتفاقية م�ساهمة هامة ونوعية يف تبني الأعمال املميزة للطالب
امل�شاركني يف الور�ش التدريبية املنظمة من قبل م�ؤ�س�سة فن من خالل
امل�سابقات و�إ�شراكهم يف مهرجان ال�شارقة ال�سينمائي للأطفال وال�شباب
با�سم امل�ؤ�س�سة .
ومن جانبه �أ�شاد �سعادة حممد �أحمد املال الأم�ين العام ملجل�س ال�شارقة
للتعليم ب�أهمية مثل تلك االت�ف��اق�ي��ات ال�ت��ي ت�سهم يف حتقيق الأه ��داف
اال�سرتاتيجية للمجل�س يف �إط��ار االهتمام املتوا�صل بطلبة املدار�س ومبا
يخدم �إم��ارة ال�شارقة ويحقق تطلعات القيادة الر�شيدة من تطور قدرات
الطلبة يف كافة املجاالت .
ولفت املال �إىل م�ؤ�س�سة فن _ الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة بال�شارقة
تعد من امل�ؤ�س�سات النوعية التي تعنى مبجال رعاية املوهوبني وت�أهيلهم يف
قطاع الفن الإعالمي والذي بات يعد من الفنون الآخذة يف النمو والتطور
واحلاجة �إليها ما�سة ال�سيما و�أنها تعزز من دافعية الطلبة نحو التفوق
التعليمي عالوة على �إبراز موهبهم ومتكينهم من امل�شاركة يف املهرجانات
املختلفة.
و�أعرب املال عن تقديره مل�ؤ�س�سة الفن على تعاونهم الكبري وحر�صهم على
تعزيز جم��االت العمل امل�شرتكة مبا يخدم طلبة مدار�س �إم��ارة ال�شارقة
ويعلي من املواهب الواعدة .
فيما �أك��دت �سعادة ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل القا�سمي مدير م�ؤ�س�سة
فن – الفن الإعالمي للأطفال والنا�شئة �إىل �أهمية االتفاقية مع جمل�س
ال�شارقة للتعليم والتي تعك�س ا�ستمرار جناح امل�ؤ�س�سة يف حتقيق �أهدافها
وعنايتها بتخريج �أجيال متتلك املهارات العلمية واملهنية وفق توجيهات
�سمو ال�شيخه جواهر بنت حممد القا�سمي يف هذا املجال  .و�أو�ضحت �أنه
من �ش�أن االتفاق �أن تعزز التن�سيق امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سة و املجل�س يف ظل
اجلهود امل�شرتكة للو�صول �إىل �أك�بر �شريحة من الطلبة و�أولياء الأمور
والعمل امل�شرتك يف تخطيط الربامج املالئمة لطالب املدار�س مع تر�شيح
الطلبة املوهوبني لت�سجيلهم يف الور�ش والربامج يف �إطار تنظيم الفعاليات
عرب تقدمي �أو رعاية الور�ش التدريبية �أو الن�شاطات .

جامعة الإمارات تعر�ض برامج علمية وتقنية متطورة يف �أيدك�س ونافدك�س 2021

القمر ال�صناعي – العني �سات من�صة للتعاون بني البلدان الأع�ضاء يف املجموعة العربية للتعاون الف�ضائي
•• العني  -الفجر

�سجلت جامعة الإم� ��ارات ح���ض��وراً مم�ي��زاً يف معر�ض
"�أيدك�س ونافدك�س "2021م��ن خ�ل�ال عر�ض
م�شاريع بحثية واب�ت�ك��ارات مم�ي��زة يف جم��االت علوم
ال�ف���ض��اء ،وال��ذك��اء اال�صطناعي والأم ��ن ال�سيرباين
وال��روب��وت��ات وال �ط��ائ��رات دون ط�ي��ار وال�ب�ل��وك ت�شني
وانرتنت الأ�شياء .وحول م�شروع " نظام �آيل ملراقبة
اجلودة ال�صناعية عايل الدقة ي�ستخدم �أجهزة ومعدات
ذك�ي��ة للمكونات الع�سكرية والف�ضائية وال�صناعية
ب��وا��س�ط��ة � AM Technologyأ� �ش��ار الدكتور
وليد �أح�م��د م��ن كلية الهند�سة �إىل �أن ه��ذا امل�شروع
ي��رك��ز ع�ل��ى ت�صميم وت���ص�ن�ي��ع ن �ظ��ام �آيل وحمو�سب
ملراقبة اجلودة ،ونظام با�ستخدام تركيبات وتركيبات
ذكية ومبتكرة ،با�ستخدام تقنية الت�صنيع امل�ضافة ،
والتي تلبي املعايري الإلزامية واحلا�سمة لل�صناعات
الع�سكرية والف�ضائية  ،والتغلب على عيوب �إ�صدارات
يدوية  ،وتفي مبتطلبات الت�صنيع الدقيق ،وت�ضمن
اجلودة العالية ،والدقة للمكونات املنتجة ،كما يعمل
ال�ن�ظ��ام املبتكر على حت�سني دق��ة ب�ي��ان��ات املقايي�س ،
ويعزز الكفاءة من خالل تقليل وقت االختبار ب�شكل
كبري  ،ويلغي احلاجة �إىل العمال ذوي املهارات العالية
لإجراء االختبار� .شارك يف هذا امل�شروع املهند�س مثنى
عزيز  ،ولطيفة علي اليبهوين  ،وميثة عبيد ال�شام�سي
 ،ومرمي خلفان النعيمي من جامعة الإمارات.
ك�م��ا ق ��دم ف��ري��ق ب�ح�ث��ي م��ن ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة م�شروع
ت�صميم وبناء واختبار حمرك �صاروخي �صلب  -هجني
با�ستخدام وق��ود �صلب ج��دي��د م��ن الكتلة احليوية"
ق��اده ال��دك�ت��ور حممد يون�س �سليم وفريقه البحثي
م��ن الطلبة اخل��ري�ج�ين املهند�سة �أ��س�م��اء النيادي،
و��س��ارة حمد ال�سعدي  ،ون��ورة حممد علي  ،و�صالح

حممد بادي بالإ�ضافة �إىل املهند�س حممد �سيد ،وهو
م�شروع الطالب املتخرجني وقد مت ت�صميمه وبنا�ؤه
منوذجا �أول ًيا ل�صاروخ
 لأول مرة يف دولة الإمارات -ً
يعمل ب��ال��وق��ود ال�صلب ميكنه ح��رق ال��وق��ود ال�صلب
القيا�سي مثل"  :HTPBمتعدد البوتادين املنتهي
بالهيدروك�سيل "والأك�سدة ال�صلبة �أو غريها.
وق��د مت التخطيط حل��رق ال��وق��ود ال�صلب الأخ�ضر
امل�شتق من م�سحوق �أحجار التمر وامل�ؤك�سد ال�صلب،
ح�ي��ث ق ��ام ال �ط�ل�اب بت�صميم وب �ن��اء غ��رف��ة اح�ت�راق
جم �ه��زة ب�ق�ي��ا��س��ات ��ض�غ��ط االح �ت��راق ودرج� ��ة ح ��رارة
اللهب  ،وف��وه��ة متقاربة متباعدة لتحقيق �سرعات
ت�ف��وق �سرعة ال���ص��وت  ،ون�ظ��ام �إ��ش�ع��ال ع��ن بعد ؛ كل
ذلك من املواد املحلية ،.وي�أتي الهدف من هذا امل�شروع
لقيا�س �أداء ال���ص��اروخ م��ن حيث "قوة ال��دف��ع  -امللف

ال��زم�ن��ي للوقود" ل�ل��وق��ود ال�ق�ي��ا��س��ي و�أن � ��واع الوقود
البديلة املتاحة حمل ًيا واملكونة من "ال�سكر  +نرتات
البوتا�سيوم" كوقود �أ�سا�سي ملحرك ال�صاروخ .
ك �م��ا ق ��دم م �� �ش��روع "جين�سا�س – " GNSSaS
حمولة عر�ض �إ��ش��ارات ال�ت�رددات الراديوية (")RF
 ،قدمه الباحث واملبتكر حممد عزت م�صطفى ،وهو
عبارة عن جم�سم وعر�ض فيديو تو�ضيحي لتطوير
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��رت�ب�ط��ة ب��االت �� �ص��االت وامل�ل�اح��ة عرب
الأقمار ال�صناعية امل�صغرة وهو 6U CubeSat
الذي �سيتم �إطالقه يف عام � 2021إىل م�سافة خارج
الأر� ��ض تبعد م��ن  600-500كيلومرتاً متزامناً
مع ال�شم�س ويدور يف مداره  ،و�سي�شمل تعزيز النظام
ال�ع��امل��ي للمالحة ب��الأق�م��ار ال�صناعية (،)GNSS
ويعد القمر ال�صناعي التجريبي لتكنولوجيا �إ�شارات

من�صة  2071بالفجرية تناق�ش �أهمية االبتكار للعبور �إىل امل�ستقبل
•• الفجرية–الفجر

تزامناً مع فعاليات "الإمارات تبتكر  ،"2021نظمت
من�صة  2071التابعة جلمعية الفجرية االجتماعية
الثقافية ،م�ساء �أم�س الأول عرب تطبيق زووم ،جل�سة
ح��واري��ة ب�ع�ن��وان "االبتكار يف الإم� � ��ارات ..ع �ب��و ٌر �إِىل
امل�ستقبل" ،بح�ضور �سعادة خ��ال��د الظنحاين رئي�س
اجلمعية.
ا��س�ت���ض��اف��ت اجل�ل���س��ة ،ال �ت��ي �أدارت� �ه ��ا ح �ي��اة احلمادي
الأمني العام للجمعية مديرة من�صة  ،2071املخرتع
الإم� ��ارات� ��ي �أح �م��د ع �ب��د اهلل جم� ��ان ،رئ �ي ����س جمعية
املخرتعني الإم��ارات�ي��ة� ،صاحب التجربة النوعية يف
جم��ال االخ�تراع��ات املتميزة حملياً و�إقليمياً وعاملياً،
وامللقب بـ "�أدي�سون الإمارات".
وقال �سعادة خالد الظنحاين يف افتتاحه للجل�سة�" :إن
دولة الإمارات ت�ؤمن باالبتكار وت�شجع عليه ،وقيادتها
الر�شيدة حتت�ضن املبتكرين وترعى مواهبهم للو�صول
بهم �إىل النجاح والتميز ،ف��إم��ارات ال��ري��ادة كانت وال
ت ��زال �سباقة وط�م��وح��ة يف جم��ال االب �ت �ك��ار والإب� ��داع
والذي جاءت ب�شائره عرب جتربة الإمارات يف الو�صول
�إىل املريخ" .و�أف� ��ادت ح�ي��اة احل �م��ادي م��دي��رة من�صة
 2071يف م�ستهل حديثها" :نحن يف دول��ة ت�ستثمر
قيادتها يف الر�أ�س املال الب�شري وتعترب العقول فيها
ث��روة ال تقدر بثمن وت�شجع على �صناعة امل�ستقبل،
وه��و ي�ق�ين جعلها يف خم�سني ع��ام �اً تقطع جناحات

ب�سرعة ال�ضوء وتنطلق يف �سباق النجاحات على جميع
امل���س�ت��وي��ات وت��دخ��ل يف م�ن��اف���س��ات االب �ت �ك��ار مبختلف
�ضروبها ،وتت�ألق على الأر���ض ويف الف�ضاء ،متطلعة
مل�ستقبل م�شرق بعني الال م�ستحيل".
ب� ��دوره� ،أو� �ض��ح امل �خ�ترع الإم ��ارات ��ي �أح �م��د جم��ان �أن
الإم��ارات دولة حا�ضنة للفكر والعقل املبتكر وت�شجع
�أبنائها على و�ضع ب�صمة يف هذا احلقل العلمي املهم،
م�شرياً �إىل �أن الإمارات دولة الالم�ستحيل و�أول مبتكر
فيها ك��ان ال�شيخ زاي��د "طيب اهلل ثراه" ،ال��ذي و�ضع
ب�صمته يف كل امل�ج��االت وح � ّول �أر�ضها �إىل جنة غناء

و�أركانها �إىل بناء عتيد ومرتا�ص البيان ،و�أطلق فيها
يد املعمار والإعمار و�شجع فيها العلم والعلماء وقدر
وبجل حب االبتكار �إىل �أبعد احلدود.
فيها العقول ّ
وت�ط��رق جم��ان �إىل �أط ��وار م�سريته كمخرتع والتي
واجه فيها حتديات ووجد فيها �أي�ضا الدعم والتقدير
مل��واه�ب��ه ،حيث ق��ال "تعود جتربتي م��ع االب�ت�ك��ار �إىل
� 49سنة خلت ،وقد كانت بدايتها مع والدي -رحمه
اهلل -يف ور�شة ال�سيارات التي كانت له يف دبي ،ف�أبي كان
ميكانيكياً وخم�ترع�اً ،وق��د تعلمت منه الكثري ،حيث
ق��دم اخ�تراع �اً يف جم��ال ر���ش ال�صمغ �آن ��ذاك وحماية

�شرطة �أبوظبي� :سبلة الغاف توفر  10م�ساحات تفاعلية لالبتكار  193فائزا بجائزة التميز لنطاق  6مبجل�س  4بوزارة الرتبية والتعليم
•• �أبوظبي  -الفجر

د�شنت �شرطة �أبوظبي قاعة "�سبلة
الغاف" االب�ت�ك��اري��ة �ضمن فعاليات
�أ� �س �ب��وع االب �ت �ك��ار وال �ت ��ي ت �ق��ام على
م �� �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة يف ال � �ف �ت�رة من
� 21إىل  27فرباير اجل��اري حتت
�شعار"الإمارات تبتكر" يف مبنى
�إدارة املتابعة ال�شرطية ،وامل�ستوحاة
م��ن �شجرة ال�غ��اف و ت�ضم جمموعة
غ � ��رف � �ص �غ�ي�رة يف  10م�ساحات
ت �ف��اع �ل �ي��ة مت � ��زج ال� �ت ��راث الأ�صيل
باحلداثة والتطور .
و�أو�� � �ض � ��ح ال �ع �م �ي��د �أح � �م� ��د م�سعود
امل��زروع��ي ،مدير قطاع �أم��ن املجتمع
بالإنابة ب�شرطة �أبوظبي� ،أن امل�شروع
االب� �ت� �ك ��اري ج ��اء ع �ل��ى ��ش�ك��ل االرث
الرتاثي الإماراتي الأ�صيل م�ستعر�ضاً
��ص��ور م�ع�برة م��ن ن���ش��اط��ات م�ؤ�س�س
الدولة املغفور له -ب��إذن اهلل -ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه "بدءًا بطاولة االجتماعات التي
تتو�سط �صور القائد امل�ؤ�س�س وكلماته
وم�ساحة رمال تعك�س جذور االبتكار
يف الإم � � ��ارات .و�أ�� �ش ��ار اىل �أن قاعة
"�سبلة الغاف" ت�ضم مكتبة ذكية
تو�ضح ج�ه��ود اال��س�ت�ع��داد للخم�سني

ع ��ام ��ا امل �ق �ب �ل��ة ،وم �� �س��اح��ة تت�ضمن
�إ��ص��دارات الإم ��ارات ال�سبع وحكامها
و��ش�ي��وخ�ه��ا وجم �م��وع��ة ح��دي �ث��ة من
الإ� � � �ص� � ��دارات ال �� �ش��رط �ي��ة و ركنني
الأول للقهوة وال �ث��اين لـ"الفوالة"
ك�م��ا ت�شتمل ال�ق��اع��ة ع�ل��ى م�ساحات
ج�ل��و���س م�ت�ف��رق��ة ك��ال�ت�ك�ي��ة ،والغاف
و ”1971لعر�ض الأبحاث العلمية
والأع �م ��ال الإب��داع �ي��ة امل �خ �ت��ارة “ يف
من�صة ملنت�سبي ال�شرطة �إىل جانب
(� �ص �ن��دوق امل �ت �ن �ف ����س) ال� ��ذي ي�شمل
خ �ي��ارات غ�ير م�ت��وق�ع��ة لال�سرتخاء
وال �ت �ف �ك�ير ،و(م �ك �ع��ب الت�شريعات)
وال��ذي يقدم م�ساحة م�ستلهمة من
�شجرة ال�غ��اف املحلية .و�أك��د اهتمام

ال�ت�ردد الال�سلكي  GNSSaSج ��زءًا م��ن برنامج
 GNSSaSطويل املدى الذي يهدف �إىل تعزيز قدرة
حتديد املوقع اجلغرايف با�ستخدام �إ�شارات GNSS
احلالية  ،من خالل تقنيات التعزيز املبتكرة ،وكذلك
م�شروع "القمر ال�صناعي – العني �سات GRSS
 ، "Satelliteوعمل فيه فريق بحثي مكون من :
الأ�ستاذ �أحمد م�شهود  ،وعبد احلليم جالد  ،ذو الكيفل
عبد العزيز  ،من �ضمن امل�شروع اال�سرتاتيجي برنامج
القمر ال�صناعي  . 813ويت�ضمن الربنامج تنفيذ
مهمة قمر �صناعي لتطوير مركبة ف�ضائية ال�ست�ضافة
�أداة ب�صرية فائقة الطيفية و مقطع �أر�ضي مرتبط
لإجراء معاجلة البيانات الطيفية الفائقة قبل ن�شرها
على امل�ستخدمني ،وبح�سب الباحثني ف�إنه من املتوقع
�أن يكون الربنامج مبثابة من�صة للتعاون بني البلدان
الأع �� �ض��اء يف امل�ج�م��وع��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون الف�ضائي
( ،)ASCGو مت منح الربنامج �إىل املركز الوطني
لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء  NSSTCيف جامعة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة م��ن قبل وك��ال��ة الإم ��ارات
للف�ضاء  .UAESAفيما قدم الباحث ديفيد جيل
من املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء م�شروع
ب�ع�ن��وان ب��رام��ج و�أج �ه��زة معاجلة الأوام ��ر والبيانات
( ،" )CDHSويعد هذا امل�شروع مبثابة دماغ للقمر
ال�صناعي  ،وهو مكون مهم وم�س�ؤول عن تنفيذ خطة
ال��رح�ل��ة وم��راق�ب��ة �صحة ال�ق�م��ر ال���ص�ن��اع��ي ،وتنفيذ
الإج� � ��راءات الت�صحيحية يف ح��ال��ة ح ��دوث �أخطاء،
بهدف توفري منتج منا�سب و�سهل التكيف مع املهام
املختلفة وامل��رك�ب��ات الف�ضائية ،وامل��رك�ب��ات اجلوالة،
لكونه مكو ًنا مه ًما للمهمة  ،ويتم تنفيذ الربنامج
وفقًا ملعايري عالية جدًا  ،وهناك تركيز على اجلودة يف
بناء الربنامج  ،والذي يت�ضمن العمليات ،والتوثيق،
واملراجعات ،واالختبار على م�ستويات خمتلفة.

القيادة ال�شرطية بدعم مقرتحات
امل�ن�ت���س�ب�ين خ �ل�ال ا� �ض �ط�لاع��ه على
اجلهود والإج ��راءات املتبعة يف �إدارة
املتابعة ال�شرطية والرعاية الالحقة
لتح�سني �أداء موظفيها االبتكارية و
مواكبة م�سرية التطوير التي ت�شهدها
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يف ك��اف��ة املجاالت.
وقال �إن اختيار رمزية �شجرة الغاف
للم�شروع االب�ت�ك��اري ي��أت��ي انطالقاً
م��ن اع �ت��زاز �أه��ل الإم� ��ارات بـ«�شجرة
الغاف» رمز التعاي�ش ال�سلمي والتي
حتظى مبكانة خا�صة لديهم كونها
ظ �ل��ت ب��ا��س�ق��ة و� �ش��اخم��ة م �ن��ذ �سنني
طويلة رغم الأحوال اجلوية والبيئية
القا�سية .

�أق ��ام ن�ط��اق  6مبجل�س  4ب ��وزارة ال�ترب�ي��ة و التعليم
حفل تكرمي بجائزة التميز على م�ستوى النطاق بلغ
عدد املكرمني  193فائزاً موزعني  27يف فئة الإداري
املتميز و  61معلما و  66طالبا  39ويل �أمر
�أع ��رب ��ص��ال��ح اجل�ح��و��ش��ي امل��دي��ر الأول ب��ال�ن�ط��اق عن
�سعادته خالل الكلمة التي �ألقاها يف احلفل االفرتا�ضي
حيث �أع ��رب ع��ن �إمي��ان��ه وثقته بتميز ك ��وادر مدار�س
النطاق.
�شاركت �شيخة ال�شام�سي مدير �أول بالنطاق من خالل
كلمة �ألقتها يف احلفل االفرتا�ضي معرب ًة عن فخرها
وتقديرها لهذه امل�ب��ادرة املتميزة و التي ج��اءت ت�أكيداً
لأهمية االبتكار يف التكرمي و التتويج �إمياناً بدور املعلم
و الإداري و الطالب و يل الأم��ر املبتكر يف �إيجاد بيئة
تناف�سية تعليمية مبتكرة.
و�أعربت هدى عو�ض قائد فريق ال�صوت الإعالمي
عن �سعادتها وامتنانها لتفاعل جميع مدار�س النطاق
م��ع ه��ذه امل �ب��ادرة وخلق ج��و التناف�س امللهم ب�ين فئات
اجلائزة يف مدار�س النطاق ،الأمر �ش ّكل حافزاً حقيقيا
للفريق العتماد هذه املبادرة وجعل منها دورات متتالية
يف كل ف�صل من العام الدرا�سي.
�أكدت زهرة البلو�شي قائد عمل احلفل االفرتا�ضي
�سعادة وتفاعل جميع فئات املجتمع املدر�سي من طالب
ومعلم و�إداري وويل �أمر مببادرة و جائزة التميز الأمر
الذي �أ�ضاف على جميع مدار�س النطاق مناخاً حتفيزياً
ملهما يقدر و يثمن التميز و الإبداع

�أ��ش��ار �أمي��ن النقيب الفائز بو�سام املعلم املتميز �أن
اجلميع يعمل من �أجل حتقيق �أهداف الأجندة الوطنية
املئوية لدولة الإمارات .2071
عرب �أحمد العكربي احلا�صل على و�سام التميز فئة
ويل الأمر من مدر�سة �شخبوط بن �سلطان عن �سعادته
و فخره بهذا اللقب و ال��ذي ج��اء ت�ق��دي��راً جل�ه��وده يف
املتابعة و التوا�صل الإيجابي مع املجتمع املدر�سي.
��ش��ارك��ت فاطمة ب��ن ج��وف��ات احلا�صلة على و�سام
التميز فئة الطالب املتميز فرحتها قائلة "كان من
ال���ش��رف يل �أن �أت�ل�ق��ى و� �س��ام ال�ط��ال��ب امل�ت�م�ي��ز ،فهذه
اجل��ائ��زة تعني يل الكثري فكانت دفعة �إيجابية يل ،يف
عام قد ملأ بالتحديات"
حر�ص فريق ال�صوت الإعالمي على �إخراج وت�صميم
حفل اف�ترا��ض��ي ع��ايل امل�ستوى تقنياً وج�م��ال�ي�اً حيث
اح�ت��وى احل�ف��ل على كلمات ملهمة م��ن �أق ��وال �سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد و هو يوجه كلمة
حتفيزية ل�سواعد و قادة الغد �إميانا من �سموه بدورهم
التمكيني يف الريادة و القيادة و ما ينتظر منهم الوطن
من جناح و ا�ستمرارية العطاء و التميز.
�شارك يف جناح املبادرة واحلفل جلائزة التميز �أع�ضاء
فريق ال�صوت الإعالمي حيث �شارك يف جلنة التن�سيق
والإعداد كل من هبة اهلل عبد الفتاح وحممود �إ�سماعيل
و ميثة خلفان ال�شام�سي زهرة البلو�شي و �سعاد �صالح و
مرمي الربيكي و�إميان �سعيد العكربي و فكرة قدمتها
رانيا حممد.

ال�سيارات من ال�سرقة يف فرتة ال�سبعينات".
و�أ� � � �ض � ��اف" :ابتكرت خ �ل��ال ف�ت�رت ��ي ال�سبعينات
والثمانينات العديد من االخ�تراع��ات ال��رائ��دة ،منها
جهاز تغذية الأ��س�م��اك ال��ذك��ي مل��دة  90ي��وم�اً وجهاز
�إل�ك�تروين لتنبيه رب��ط ح��زام الأم ��ان ،و�ساعة ناطقة
ت�خ�بر م��ن ي�ق��ف �أم��ام �ه��ا ع��ن ال��وق��ت ،و��س��اع��ة تعمل
بالزجنبيل وج�ه��از �إن ��ذار ت�سرب ال�غ��از ،وج�ه��از عداد
اخلطوات ،وجهاز مرامي الأهداف الع�سكرية ،وحو�ض
يحمي الأطفال من الغرق وغريها الكثري".
و�أك��د �أحمد جمان �أن الدعم الذي وجده من القيادة
الإماراتية الر�شيدة مثل له حافزا للنجاح ،مو�ضحاً
"�أفتخر ب�أنني ابن الإم��ارات وقد بلغت هذه املرحلة
من النجاح بف�ضل اهلل ومن ثم دعم قيادتنا الر�شيدة،
م���ش�يراً �أن "ت�أ�سي�س جمعية امل�خ�ترع�ين الإماراتية
من �أك�بر و�أه��م االخرتاعات التي �أبني عليها �أحالماً
ك �ب�ي�رة ،لأن �ه��ا ح��ا��ض�ن��ة ل�ل�م�خ�ترع الإم� ��ارات� ��ي وغري
الإماراتي وتدعو �إىل االرتقاء بالفكرة وت�ؤمن بقيمة
الإن�سان املبدع ،فر�سالتنا دع��م وتبني كل عقل مفكر
على �أر� ��ض الإمارات" .وذك��ر �أن جمعية املخرتعني
ترحب بكل �صاحب فكرة رائدة وجديدة بناءة ومثمرة،
و�أن االن�ضمام �إليها يحمي الأفكار ويتعهدها وين�شئ
لها بيئة خ�صبة للنجاح والت�ألق ،حيث توفر حق براءة
االخرتاع وفر�صة حتويل الفكرة �إىل منتج واقعي ي�شق
الآف��اق ،فهدفها منتج م�صنع يف الإم��ارات من الألف
�إىل الياء.
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ت��ع��دّ ال��ن��وب��ات القلبية ال�سبب الأول
للوفيات يف الواليات املتحدة ،وي�شمل ذلك
الرجال والن�ساء من معظم املجموعات
العرقية .ووفقا ملراكز ال�سيطرة على
الأمرا�ض والوقاية منها ،ميوت �شخ�ص
واحد كل  36ثانية يف الواليات املتحدة
ب�سبب نوبة قلبية.
اتباع منط حياة �صحي يلعب دورا مهما يف تقليل املخاطر

Thursday
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�أعرا�ض النوبة القلبية لدى الن�ساء التي قد ت�ؤدي للوفاة �إذا مت جتاهلها
ويف ت � �ق� ��ري� ��ر ن � �� � �ش� ��ره م � ��وق � ��ع “�إي م� � �ي � ��دي هيلث”
( )emedihealthالأم�يرك��ي ،ت�ستعر�ض املخت�صة يف
(طب القلب التدخلي) �ألي�سون دوبون� ،أهم �أعرا�ض النوبة
القلبية لدى الن�ساء ،وتقدّم عددا من الن�صائح للحفاظ على
�صحة القلب والتقليل من خماطر النوبات املفاجئة.
وت �ق��ول ال��دك �ت��ورة دوب ��ون �إن ال�ن���س��اء ك �ث�يرا م��ا يتجاهلن
الأع��را���ض الأوىل للم�شاكل املتعلقة بالقلب ،لذلك ف�إنهن
ال يح�صلن يف �أغلب احلاالت على الرعاية الطبية الالزمة،
مما يقلل فر�ص النجاة من تلك النوبات.
ويف بع�ض احل��االت ،تعاين الن�ساء من �أع��را���ض م�شابهة ملا
يحدث للرجال عند الإ��ص��اب��ة بالذبحة ال�صدرية (نق�ص
ت��دف��ق ال��دم �إىل ع�ضلة القلب ب�سبب ت��راك��م اللويحات يف
�شرايني القلب) �أو النوبة القلبية.
ويف ح��ال��ة الإ��ص��اب��ة بنوبة قلبية ،تظهر الأع��را���ض ب�شكل
مفاجئ ،وميكن �أن ت�شمل انقبا�ض ال�صدر ،بدرجات متفاوتة
من احلدّة والأمل.
ويف بع�ض احل��االت ،قد ال تظهر تلك الأع��را���ض املعروفة،
وتعاين املر�أة يف املقابل من �أعرا�ض �أخرى مثل:
 الإ�صابة املفاجئة ب�ضيق التنف�س �أمل يف الذراع الي�سرى �أو الفك �أو الأ�سنان �أمل يف اجلزء العلوي من البطن -فقدان الوعي �أو الإغماء

 �أمل يف اجلزء العلوي من الظهر وقد تكون هذه الأعرا�ض مرتبطة ب�أعرا�ض �أخرى ،مثل: التعرق املفاجئ الدوار الغثيانوه ��ذه الأع ��را� ��ض ��ش��ائ�ع��ة ل��دى ال�ن���س��اء ،ل�ك��ن يف ك�ث�ير من
احل��االت ،ال تدل �آالم �أ�سفل البطن �أو الظهر على الإ�صابة
بنوبة قلبية.
يف املقابل ،قد تكون �آالم الأ�سنان دليال على م�شاكل يف القلب،
�إذ تقول الكاتبة �إنها قامت يف �إحدى املرات بفح�ص مري�ضة
كانت تعاين من �أمل حاد يف الأ�سنان �أثناء ممار�سة الريا�ضة،
واكت�شفت �أنها تعاين من ان�سداد �أحد �شرايني القلب.

�آالم املهبل والنوبة القلبية
بح�سب الكاتبة ،ف�إن معظم الآالم �أ�سفل ال�س ّرة -ومنها الآالم
املهبلية -ال ع�لاق��ة لها مب�شاكل ال�ق�ل��ب ،وم��ع ذل��ك يجب
ا�ست�شارة الطبيب يف حال ظهور �أي �أعرا�ض جديدة.
منط حياة �صحي لتقليل املخاطر
وت�ؤكد الكاتبة �أن اتباع منط حياة �صحي يلعب دورا مهما
يف تقليل املخاطر واحل��د م��ن احتماالت الإ��ص��اب��ة بالنوبة
القلبية .وي�شمل ذلك:
 .1الإقالع عن التدخني
يت�سبب التدخني �أو ا�ستخدام ال�سيجارة الإلكرتونية يف وفاة
�شخ�ص من كل � 4أ�شخا�ص بنوبة قلبية .ميكنك ا�ست�شارة
الطبيب يف حال كنت بحاجة �إىل بع�ض امل�ساعدة للإقالع
عن التدخني.

نوبات قلبية �صامتة
ميكن �أن ُت�صاب الن�ساء بنوبات قلبية �صامتة ،ويف بع�ض
احل��االت ،ال تظهر عليهن �أي��ة �أع��را���ض على الإط�ل�اق .ويف
حاالت �أخرى،
 .2ممار�سة الريا�ضة وفقدان الوزن
تلك
�رار
�
غ
على
�شائعة
غري
أعرا�ض
�
من
الن�ساء
قد تعاين
ينبغي ا�ست�شارة الطبيب قبل �أن تبد�أ مبمار�سة الريا�ضة،
التي �سبق ذكرها ،لكنهن يتجاهلن الأمر.
وتو�صي الكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب وجمعية القلب
لكن م��ن ال���ض��روري ع��دم اال�ستهانة مبثل ه��ذه الأعرا�ض الأمريكية مبمار�سة متارين الأيروبيك املعتدلة ،مبا ال يقل
وال �ل �ج��وء م�ب��ا��ش��رة �إىل ال�ط�ب�ي��ب لتجنب خم��اط��ر النوبة عن  150دقيقة �أ�سبوعيا.
القلبية.
 .3الفح�ص الطبي املنتظم
من ال�ضروري القيام بفحو�ص دوري��ة لقيا�س �ضغط الدم
والكولي�سرتول ،لأنهما قد يرتفعان دون ظهور �أي �أعرا�ض،
مم��ا ي�ضاعف احتماالت الإ��ص��اب��ة بنوبة قلبية مفاجئة �أو
�سكتة دماغية.
لهذا يُعد عالج ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول و�ضغط الدم
�أمرا مهما لتقليل املخاطر.
عوامل تزيد املخاطر لدى الن�ساء
وقد ت�ساهم العوامل التالية يف م�ضاعفة خماطر الإ�صابة
بنوبات قلبية لدى الن�ساء:
 العمر :تواجه الن�ساء فوق �سن  55عاما خطر الإ�صابةبنوبة قلبية ،متاما مثل الرجال يف ال�سن ذاتها.
العالج بالهرمونات البديلة :تبينّ �أن املر�ضى الذين يتلقون
ال�ع�لاج بالهرمونات البديلة -خا�صة اجل��رع��ات العالية-
معر�ضون �أكرث خلطر الإ�صابة بنوبة قلبية و�سكتة دماغية.
 ال �ت��دخ�ي�ن :م��ن امل �ع ��روف �أن ال �ت��دخ�ين وت �ع��اط��ي التبغوا�ستخدام ال�سيجارة الإلكرتونية ،من العوامل التي ت�ؤثر
�سلبا على �صحة القلب والأوعية الدموية لدى اجلن�سني.
 بع�ض احل ��االت الطبية :وت�شمل داء ال�سكري وارتفاعالكولي�سرتول وارتفاع �ضغط الدم.
 ال�سمنة :ت� ��ؤدي ال�سمنة املرتبطة غالبا ب�ع��دم ممار�سةالتمارين الريا�ضية،
�إىل ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول والدهون ،مما ي�ضاعف
من خطر الإ�صابة بالنوبة القلبية.
 العوامل الوراثية :اال�ستعداد الوراثي للإ�صابة ب�أمرا�ضالقلب املبكرة ،ومن عالماته �أن يكون �أحد �أفراد الأ�سرة من
الدرجة الأوىل �أ�صيب بنوبة قلبية يف �سن مبكرة.

الك�شف عما قد ي�ؤدي �إىل حدوث نزيف دماغي وكيفية �إيقافه!
ميكن �أن تنهي ال�سكتة الدماغية حياتك ،خا�صة �إذا كان
نزيفا دماغيا ،كالذي يحدث عندما تنفجر الأوعية الدموية
ال�ضعيفة التي تغذي الدماغ.
وهناك نوعان من ال�سكتة الدماغية النزفية� ،أحدهما عندما
تنفجر الأوعية الدموية م�سببة نزيفا يف الدماغ� ،أو عندما

يحدث متدد الأوعية الدموية يف الدماغ .فما الذي ميكنك
فعله لتقليل خماطر الإ�صابة بهذه احلالة؟.
�أو�ضحت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الربيطانية،
�أن ال�سبب الرئي�سي لل�سكتة الدماغية النزفية هو ارتفاع
�ضغط ال��دم ،ال��ذي ي�ضعف ال�شرايني يف ال��دم��اغ ويجعلها

�أكرث عر�ضة للتمزق.
وهناك خم�سة عوامل رئي�سية ت�ساهم يف ارتفاع �ضغط الدم.
وهذه هي:
• زيادة الوزن.
• �شرب كميات كبرية من الكحول.
• التدخني.
• قلة ممار�سة الريا�ضة.
• ال�ضغط الع�صبي.
ويف ح�ي�ن �أن ��ه م��ن امل�ن�ط�ق��ي مم��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة بانتظام،
واحلفاظ على وزن �صحي (�أو �إنقا�ص الوزن �إذا لزم الأمر)،
وع��دم التدخني وتقليل م�ستويات التوتر ،ال ميكن تغيري
بع�ض العوامل.
وعلى �سبيل امل�ث��ال� ،أن تبلغ م��ن العمر  55عاما �أو �أكرث
يعر�ضك خلطر الإ�صابة ب�سكتة دماغية �أكرث من ال�شخ�ص
الأ�صغر �سنا.
و�إذا �أ�صيب �أح��د الأق ��ارب ،مثل �أح��د الوالدين �أو الأجداد
�أو الأ�شقاء ب�سكتة دماغية ،فمن املرجح �أن تكون خماطر
�إ�صابتك �أعلى.
ويزداد خطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية �أي�ضا �إذا كنت من
�أ�صل جنوب �آ�سيوي �أو �إفريقي �أو كاريبي .وال�سبب يف ذلك
�أن ه��ذه الفئات من النا�س �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة مبر�ض
ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم.
كما �أن الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بالفعل ب�سكتة دماغية �أو
�سكتة دماغية �صغرية �أو نوبة قلبية ،هم �أي�ضا �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بهذه احلالة.
وق��ال��ت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية "من املمكن �أن
تقلل ب�شكل كبري م��ن خطر �إ�صابتك ب�سكتة دماغية عن
طريق �إجراء تغيريات يف منط احلياة".

تغيري منط احلياة
تكمن �أف�ضل طريقة لتجنب ال�سكتة الدماغية يف اتباع نظام
غذائي �صحي ،وممار�سة الريا�ضة بانتظام ،وجتنب التدخني
�أو الإفراط يف �شرب الكحول.
وميكن �أن تقلل تعديالت منط احلياة ه��ذه من احتمالية
الإ�صابة بت�صلب ال�شرايني.
ويحدث ت�صلب ال�شرايني عندما تن�سد ال�شرايني بفائ�ض
الكولي�سرتول "ال�ضار".
وميكن �أن ي ��ؤدي اتباع منط حياة �صحي �أي�ضا �إىل تقليل
�ضغط الدم وم�ستويات الكولي�سرتول.
احلمية

يجب على املرء �أن ي�أكل "الكثري من الفاكهة واخل�ضروات
الطازجة واحلبوب الكاملة"  -حاول �أن ت�ستهدف على الأقل
خم�س ح�ص�ص من الفاكهة واخل�ضروات كل يوم.
ممار�سه الريا�ضة
يجب �أن يت�ضمن ذلك "متارين هوائية معتدلة ال�شدة ،مثل
ركوب الدراجات �أو امل�شي ال�سريع".
تخل�ص من العادات ال�سيئة
ح��ذرت  NHSم��ن �أن "التدخني ي��زي��د ب�شكل كبري من
خطر �إ�صابتك ب�سكتة دماغية .وهذا لأنه ي�ضيق ال�شرايني
ويجعل دمك �أكرث عر�ضة للتخرث".

اخلميس  25فبراير  2021م  -العـدد 13174

25 February 2021 - Issue No 13174

Thursday

24

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  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3048

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 3280

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3047

املنذر  :م�صرف الهالل �ش م ع
املنذر �إليه  :ح�سن حممد ح�سن حممد ال�صباغ .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )64,747.20دره��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 ( / 16721خ�صو�صى / W/دبي ) من نوع ( _ 328 BMW
�صالون ) موديل ( _ ) 2014لون ( احمر)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :ان�صر بقر بقر كو�سينتافيدا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )48,927.00دره��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 رق��م (  / M/ 13765خ�صو�صي /دب��ي) م��ن ن��وع ( كيا �سورينتو _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2014اللون (ابي�ض)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :ارلني زيريلي ديل �سا�ساريو كوليندرا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )24,471.00دره��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 (  / R/ 92054خ�صو�صي /دبي) من نوع ( هيونداي اك�سنت _
�صالون ) موديل ( _ )2013اللون (�أبي�ض)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
.
املنذر �إليه  :احمد علي حممد جا�سم ب�شري املهريي
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( ) 234,547.30درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 21816خ�صو�صي  /الفئة  /Gدبي ) من نوع ( مر�سيد�س اي _ 300
كوبيه ) موديل ( _ ) 2017لون ( ازرق ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3045

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3285

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3051

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3050

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليه  :ح�سني عبا�س احمد علي البلو�شي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 84,796.07دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 13219خ�صو�صي  /الفئة  /Qدبي) من نوع ( ني�سان باترول – ا�ستي�شن
) موديل ( _ ) 2015لون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه  :ح�سن حممود �سيف اهلل �شاه .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )37,089.00دره��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 (  / P/ 66208خ�صو�صي /دبي) من نوع ( تويوتا كوروال _
�صالون ) موديل ( _ )2013اللون (ف�ضي)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
.
املنذر �إليه  :انطوان اليا�س بوخليل
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 49,993.30دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (  / 74038خ�صو�صي  /الفئة  /Rدبي ) من نوع ( بيجو ار �سي زد _
كوبيه ) موديل ( _ ) 2014لون ( ا�سود ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليها  :اميا جوديت كليفورد .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 20,174.22درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 70283خ�صو�صي  /الفئة  /Lدبي) من نوع ( ني�سان زد  _ 370كوبيه)
موديل ( _ ) 2013لون ( ازرق ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/2473

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3038

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/2475

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3039

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :راندي جيم زاكاريا�س باالن�ساغ .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )52,101.00دره��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 ( / 93202خ�صو�صى / 14/ابوظبي ) من نوع ( كيا �سبورجت _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2015لون ( برتقايل)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليها  :ذكرى بنت حممد بلحاج حممد .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 59,171.81درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 55954خ�صو�صي  /الفئة  /10ابوظبي ) من نوع ( ني�سان اك�ستريا _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2011لون ( احمر ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :دامودران مانيارا بدجناري فيتيل .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )61,570.00دره��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 رق��م ( / 36871خ�صو�صى / 3/ال�شارقة ) من ن��وع ( ف��ورد اي��دج _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2016لون ( ازرق)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليه  :خليفه عبداهلل جمعه �سامل ال�سويدي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( ) 162,201.00درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (  / 44495خ�صو�صي  /الفئة  /1ال�شارقة) من نوع ( ني�سان باترول –
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2017لون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
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حكومة را�س اخليمة
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/2474

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3042

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 3279

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 3284

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :كابيل �سوين ناوراتان �سوين .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )17,093.00دره��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 ( / 76345خ�صو�صى / C/دبي ) من نوع ( هيونداي �سانتافيي _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2015لون ( ا�سود)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليها  :قرينه تر�سا ابريز .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 65,421.21درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (  / 86049خ�صو�صي  /الفئة  /9ابوظبي ) من نوع ( تويوتا فور�شرن _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2011لون ( ابي�ض ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :فارون كومار رامي�ش كومار ت�شاوهان ت�شاوهان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )49,497.00دره��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 (  / 1/ 96736خ�صو�صي /ال�شارقة) من نوع ( هوندا اك��ورد _
كوبيه ) موديل ( _ )2015اللون (ا�سود)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �ستاندرد ت�شارترد
املنذر �إليه  :عبداهلل هادف حممد عبداهلل البلو�شي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )48,578.00دره��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 (  / 6/ 63608خ�صو�صي /ابوظبي) من نوع ( ني�سان باترول _
ا�ستي�شن ) موديل (  _ ) 2016اللون (ابي�ض)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3044

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3043

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3041

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3040

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليه  :مو�سي احمد حممد زين .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 54,461.73دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 79436خ�صو�صي  /الفئة  /12ابوظبي ) من نوع ( هايونداي فيلو�سرت
_ هات�شباك ) موديل ( _ ) 2014لون ( اخ�ضر /فاحت) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف الهالل �ش م ع
املنذر �إليها  :مرمي بطي غمران بطي القبي�سي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )132,159.91درهم 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 ( / 20454خ�صو�صى / 11/ابوظبي ) من نوع ( مر�سيد�س جي 500
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2016لون ( ف�ضي)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
.
املنذر �إليه  :حممد فاروق حممد ا�سماعيل
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 31,302.88دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 49556خ�صو�صي  /الفئة  /16ابوظبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي الن�سر
_ �صالون ) موديل ( _ ) 2015لون ( رمادي ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليه  :حم�سن ا�سابان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 41,612.63دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 77454خ�صو�صي  /الفئة  /Kدبي) من نوع ( ما�سراتي كواتروبورتي_
�صالون ) موديل ( _ ) 2011لون ( ابي�ض ل�ؤل�ؤي ) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3037

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3049

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3046

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 3281

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
.
املنذر �إليه  :يا�سر دوراين عبدالر�ؤوف
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( ) 134,836.68درهم 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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (  / 50995خ�صو�صي  /الفئة  /Jدبي ) من نوع ( ني�سان ماك�سيما _
�صالون ) موديل ( _ ) 2017لون ( ابي�ض ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كان
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
املنذر �إليه  :هاري�ش �سوري�ش فا�سوانت .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 19,188.80دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة
 رقم (  / 50864خ�صو�صي  /الفئة  /Jدبي) من نوع ( ميت�سوبي�شي باجريو _
ا�ستي�شن) موديل ( _ ) 2012ل��ون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع .
.
املنذر �إليه  :يو�سف �صالح هوا�ش
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 52,974.55دره��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 �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة 
رقم (  / 32441خ�صو�صي  /الفئة  /11ابوظبي ) من نوع ( بي ام دبليو اي 523
_ �صالون ) موديل ( _ ) 2011لون ( ا�سود ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك .
املنذر �إليه  :نيفتايل مار�سيال بينيدا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )17,206.00دره��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 (  / 13/ 18078خ�صو�صي� /أبوظبي) من نوع ( كيا �سورينتو _
ا�ستي�شن ) موديل (  _ )2014اللون (ابي�ض)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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وزارة الطاقة والبنية التحتية تن�ضم �إىل ائتالف �أبوظبي للهيدروجني
•• دبي-الفجر:

�أك��د معايل �سهيل امل��زروع��ي ،وزي��ر الطاقة والبنية
التحتية� ،أن “ ائتالف �أبوظبي للهيدروجني” ي�سهم
بقوة يف تر�سيخ مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة
ب�شكل ع��ام و�إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي ب�شكل خ��ا���ص كم�صدِّر
عاملي موثوق للهيدروجني ،و�أن ال��وزارة ت�سعى من
خالل دخول االئتالف �إىل َم ِّد ج�سر احلوار الدويل
والوطني حول الهيدروجني.
ج��اء ذل��ك مبنا�سبة ان�ضمام وزارة الطاقة والبنية
التحتية �إىل “ائتالف �أبوظبي للهيدروجني” ،الذي
�أ�س�سته �شركة مبادلة لال�ستثمار «مبادلة» و�شركة
ب�ترول �أبوظبي الوطنية «�أدن ��وك» و�شركة �أبوظبي
القاب�ضة  ،ADQيف وقت �سابق من العام اجلاري،
ب �ه��دف ت��ر��س�ي��خ م �ك��ان��ة �أب��وظ �ب��ي ك � ُم �� �ص �دِّر موثوق
للهيدروجني الأخ�ضر ،الذي يتم �إنتاجه من خالل
توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ،والهيدروجني

الأزرق ال��ذي يتم �إنتاجه من خالل الغاز الطبيعي،
�إىل الأ�سواق الدولية ،بالإ�ضافة �إىل توحيد اجلهود
ل�ب�ن��اء اق�ت���ص��اد ه �ي��دروج�ين �أخ �� �ض��ر م�ت�ين يف دولة
الإمارات .و�أو�ضح معاليه �أن التوجه امل�ستقبلي لدولة
الإم ��ارات قائم على ا�ستغالل م�صادر الهيدروجني
للح�صول على الطاقة ،وتلبية الطلب املتنامي عليها،
و��ض�م��ان احل���ص��ول ع�ل��ى ط��اق��ة م��وث��وق��ة ومي�سورة
التكلفة ،وذات ب�صمة كربونية منخف�ضة ،و�أن الوزارة
تتابع حوار الهيدروجني منذ �سنة  ،2017كمراقب
ملن�صات دولية مثل جمل�س الهيدروجني وال�شراكة
الدولية للهيدروجني وخاليا ال��وق��ود (،)IPHE
وت�شارك �أي�ضاً يف تبادل املعرفة من خ�لال �شراكات
ثنائية مع دول عاملية متقدمة ،وكذلك مع �أ�صحاب
امل�صلحة الوطنيني” ،م�ؤكدا �سعي الوزارة �إىل �صياغة
ا�سرتاتيجية طاقة طويلة الأمد يكون للهيدروجني
دور رئي�سي يف خمتلف حماورها.
و�أ�ضاف ”:تعترب دول ��ة الإم � ��ارات منتجاً تقليدياً

للهيدروجني ،ومتتلك خ�برة ك�ب�يرة يف ه��ذا املجال
م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا م ��ن ال � ��دول ال ��رائ ��دة ع��امل �ي �اً يف جمال
الهيدروجني ،ويكت�سب ائتالف �أبوظبي للهيدروجني
�أه �م �ي��ة ك �ب�يرة يف ه ��ذا ال��وق��ت ب ��ال ��ذات ،و�إن �إدراج
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وال�ب�ح��ث والتطوير واحل�ك��وم��ة يف
االئتالف مبثابة خطوة متقدمة يف تعميم ا�ستخدام
ال�ه�ي��دروج�ين كم�صدر للطاقة النظيفة” ،م�شرياً
�إىل �أن الإمارات متتلك املوارد الطبيعية التي تدعم
اخلربة التكنولوجية واال�ستقرار ال�سيا�سي املطلوب
لت�صبح الع�ب�اً رئي�سياً يف ال�سل�سلة العاملية لتوريد
الهيدروجني.
وت��اب��ع م �ع��ايل وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة التحتية”:
ت�شكل اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ،2050
داعما رئي�سيا لتوجه الإم��ارات لإنتاج الهيدروجني
النظيف ،يف ظل امل�ستهدفات للو�صول �إىل  ٪50من
الطاقة النظيفة بحلول ع��ام  ،”2050و�أن دولة
الإم ��ارات ات�خ��ذت ا�سرتاتيجيات وم�شاريع متنوعة

على امل�ستوى الوطني والإقليمي وال��دويل ملواجهة
حتديات التغريات املناخية التي تواجه العامل ،حيث
�أدرك ��ت مبكراً م��دى خ�ط��ورة ال�ع��واق��ب االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية املرتتبة على هذه التغريات.
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•• �أبوظبي-الفجر:

خالل ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من القن�صلية امل�صرية يف دبي

غرفة ال�شارقة ت�ؤكد حر�صها على تعزيز العالقات االقت�صادية بني ال�شارقة وجمهورية م�صر
اخلربات والتعرف على �أف�ضل املمار�سات
ل��دى اجلانبني ،مثنيا على جهود غرفة
ال���ش��ارق��ة ودوره ��ا يف ت��وف�ير الت�سهيالت
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا �إم � ��ارة ال�شارقة
ل��رج��ال الأع �م��ال امل�صريني ال��راغ�ب�ين يف
اال�ستثمار ب��الإم��ارة ،م��ؤك��دا �أن ال�شارقة
تعد وجهة ا�ستثمارية رائدة على م�ستوى
املنطقة ملا بها من تنوع اقت�صادي ،وموقع
ج �غ��رايف ،وت���ش��ري�ع��ات وق��وان�ي�ن منظمة،
وت�سهيالت حكومية ال مثيل لها.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك� ��دت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال�شارقة
حر�صها على توطيد وتعزيز العالقات
االق�ت���ص��ادي��ة ب�ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال�ه��ا ب�ين �إم ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة وج �م �ه��وري��ة م �� �ص��ر العربية
ال�شقيقة ،وال�سعي ال ��د�ؤوب نحو حتفيز
الفعاليات االقت�صادية يف الإم��ارة لتنفيذ
م��زي��د م��ن امل���ش��اري��ع الإ��س�ت�ث�م��اري��ة ورفع
حجم امل �ب��ادالت التجارية �إىل م�ستويات
تلبي طموح البلدين.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال � �س �ع��ادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ،و�سعادة
حممد �أح�م��د �أم�ي�ن العو�ضي م��دي��ر عام
ال�غ��رف��ة يف م�ق��ر ال�غ��رف��ة م ��ؤخ ��را ،لوفد
رف �ي��ع امل �� �س �ت��وى م��ن ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة العامة
جلمهورية م�صر العربية يف دبي ،برئا�سة
�سعادة �أ�شرف الديب قن�صل عام جمهورية
م�صر العربية يف دبي ،وكان برفقته �سعادة
امل�ست�شار وائ��ل فتحي قن�صل جمهورية
م�صر يف دبي و�سعادة �أ�شرف حمدي وزير
مفو�ض جتاري رئي�س املكتب االقت�صادي
والتجاري يف القن�صلية .وبحث اجلانبان
خالل اجتماع انعقد على هام�ش الزيارة
�سبل تعزيز التعاون االقت�صادي امل�شرتك،
بالإ�ضافة �إىل تطوير التبادل التجاري
ب�ين ال�شارقة وجمهورية م�صر والعمل
على �إيجاد فعاليات م�شرتكة تخدم قطاع
الأع�م��ال يف البلدين بامل�ستقبل القريب،
مبا يعزز العالقات امل�شرتكة بني الإمارات
وم �� �ص��ر ح �ي��ث ت �ع��د الإم � � ��ارات ال�شريك
ال �ت �ج��اري ال �ث��اين ع��رب�ي��ا وال�ت��ا��س��ع عامليا
مل�صر ،كما ت�شكل جمهورية م�صر �ساد�س

�أكرب �شريك جتاري عربي للإمارات.
تعزيز العمل امل�شرتك
ورح��ب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
ب ��ال ��وف ��د ال � ��زائ � ��ر ،م �� �ش �ي��دا بالعالقات
االقت�صادية والتجارية الوثيقة القائمة
ب�ي�ن دول � ��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
وج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ،واالهتمام
ال �ك �ب�ي�ر ال � ��ذي حت �ظ��ى ب ��ه م ��ن قيادتي
البلدين لتنميتها مبختلف القطاعات،
وتعزيز العمل امل�شرتك بينهما مبا يخدم
جمتمع الأع�م��ال يف البلدين ال�شقيقني،
م�ؤكدا حر�ص غرفة ال�شارقة على تنمية
وتطوير العالقات ب�ين م�صر وال�شارقة
وم �� �ض��اع �ف��ة ح �ج��م ال� �ت� �ب ��ادل التجاري

واال�ستثمار امل�شرتك بني اجلانبني ودفعها
ُق��دم��ا �إىل الأم ��ام ،يف �إط��ار ا�سرتاتيجية
ال�غ��رف��ة ن�ح��و ال�ع�م��ل ال��دائ��م ع�ل��ى تقوية
ومتتني العالقات االقت�صادية مع الدول
ال���ش�ق�ي�ق��ة وال �� �ص��دي �ق��ة ت�ن�ف�ي��ذا للر�ؤية
االقت�صادية الطموحة لإمارة ال�شارقة.
اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
و�أ�شار العوي�س� ،إىل التزام غرفة ال�شارقة
بتقدمي كافة �سبل الدعم لرجال الأعمال
وال�شركات امل�صرية العاملة يف الإم ��ارة،
داع �ي��ا جم�ت�م��ع الأع� �م ��ال واجل� �ه ��ات ذات
ال�صلة يف م�صر �إىل تعزيز امل���ش��ارك��ة يف
املعار�ض املتخ�ص�صة التي تقام يف مركز
�إك�سبو ال�شارقة على مدار العام ،للتعرف

ع ��ن ق ��رب ع �ل��ى ال ��واق ��ع االق �ت �� �ص��ادي يف
الإم ��ارة و�إق��ام��ة ال�ع�لاق��ات م��ع نظرائهم
امل �ح �ل �ي�ي�ن ،واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة واملُجزية املتاحة يف
ال�شارقة ،م�ؤكدا ا�ستعداد غرفة ال�شارقة
ع�ل��ى ت�سخري �إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا وت��وف�ير كافة
الت�سهيالت لتلبية تطلعات رجال الأعمال
يف ال�شارقة وم�صر.
وجهة ا�ستثمارية رائدة
م��ن جهته �أع ��رب ��س�ع��ادة �أ� �ش��رف الديب،
ع��ن تطلع حكومة ب�ل�اده �إىل ا�ستقطاب
ال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف �إم� � ��ارة ال�شارقة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف م �� �ص��ر يف ال �ع��دي��د من
ال�ق�ط��اع��ات احل �ي��وي��ة� ،إىل ج��ان��ب تبادل

م�ستويات �أرحب من التعاون
م ��ن ج��ان �ب��ه ل �ف��ت � �س �ع��ادة حم �م��د �أحمد
�أمني العو�ضي� ،إىل �أهمية عقد اللقاءات
ال��دوري��ة ب�ين اجلانبني مب��ا ي�ؤ�س�س نحو
م��زي��د م��ن ال�ن�م��و وال�ت�ط��ور يف العالقات
والتعاون وال�شراكة يف خمتلف القطاعات
وامل � �ج� ��االت اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال �ت ��ي تخدم
م�صالح البلدين وخ�ير �شعبهما ،معربا
ع��ن �أم�ل��ه ب ��أن يُ�سهم ه��ذا ال�ل�ق��اء يف دفع
التعاون والتن�سيق بني جمتمعي الأعمال
الإماراتي وامل�صري �إىل م�ستويات �أرحب
و�أ�شمل من العمل امل�شرتك ،م�شريا �إىل
�أن جمهورية م�صر العربية تعترب من
�أب��رز الوجهات اال�ستثمارية �أم��ام القطاع
اخل ��ا� ��ص الإم � ��ارات � ��ي لإق ��ام ��ة امل�شاريع
امل�شرتكة يف خمتلف امل�ج��االت احليوية ،
حيث تتخذ نحو � 11980شركة م�صرية
م��ن ال�شارقة م�ق��را لأع�م��ال�ه��ا .ي�شار �إىل
�أن حجم التبادل التجاري غري النفطي
ق��د ت�ضاعف ب�ين الإم� ��ارات وم�صر �أكرث
م��ن � 4أ��ض�ع��اف خ�لال ال�سنوات 2010
�إىل  ،2019وخ�لال الن�صف الأول من
.2020

مكتب �أبوظبي لال�ستثمار يوقع اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتني من
الهيئات احلكومية الإ�سرائيلية يف جمال اال�ستثمار واالبتكار يف القطاع اخلا�ص
•• �أبوظبي-الفجر:

وق��ع مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار اتفاقيات
ت �ع ��اون ج ��دي ��دة م ��ع اث �ن �ت�ين م ��ن الهيئات
احل �ك��وم �ي��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،ب �ه��دف تعزيز
وت �� �س��ري��ع ال �ت �ع��اون ب�ي�ن � �ش��رك��ات القطاع
اخل��ا���ص يف جم ��ال اال��س�ت�ث�م��ار واالبتكار.
ومت �ث��ل ات �ف��اق �ي��ات ال �ت �ع ��اون ال �ت��ي وقعها
املكتب م��ع ك��ل م��ن “ا�ستثمر يف �إ�سرائيل”
و”هيئة االبتكار الإ�سرائيلية” ج��زءاً من
امل� �ب ��ادرات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي اعتمدها
م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار ل�ف�ت��ح �آف ��اق
الفر�ص اال�ستثمارية �أم��ام القطاع اخلا�ص
يف كل من �إم��ارة �أبوظبي وت��ل �أب�ي��ب .وتعد
“ا�ستثمر يف �إ�سرائيل” امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة
عن الرتويج لال�ستثمار يف �إ�سرائيل ،والتي
ت ��أ� �س �� �س��ت حت ��ت �إ�� �ش ��راف وزارة االقت�صاد
وال���ص�ن��اع��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،يف ح�ي�ن تعترب
“هيئة االبتكار الإ�سرائيلية” من الهيئات
امل�ستقلة التي تعمل على الرتويج لالبتكار

ودعم النمو االقت�صادي يف �إ�سرائيل .وكجزء
من هذه االتفاقيات� ،سيعمل مكتب �أبوظبي
ل�لا��س�ت�ث�م��ار م��ع ال�ه�ي�ئ�ت�ين ل�ت�ع��زي��ز فر�ص
ال �ت �ع��اون ل��دع��م � �ش��رك��ات ال �ق �ط��اع اخلا�ص
يف ال�ب�ل��دي��ن .وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال معايل
حممد علي ال�شرفاء رئي�س دائ��رة التنمية
االقت�صادية �أب��وظ�ب��ي“ :تعترب ك��ل م��ن تل
�أب �ي��ب و�أب��وظ �ب��ي م��ن ال ��رواد يف املنطقة يف
جماالت التكنولوجيا والأبحاث والتطوير،
وهناك فر�ص كبرية للتعاون عرب خمتلف
القطاعات التي تركز على االبتكار؛ مبا يف
ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب احليوي،
والت�صنيع املتقدم .ومتثل اتفاقيات التعاون
هذه �إجنازات هامة يف م�سرية العمل لتعزيز
ال�ت�ع��اون ب�ين �سوقينا لإي �ج��اد ح�ل��ول تعود
بالفائدة على املنطقة ب�شكل �أو�سع».
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ع �م�ير ب�ي�رت ����س ،وزي ��ر
االقت�صاد وال�صناعة يف �إ�سرائيل“ :ي�سعدنا
يف وزارة االقت�صاد وال�صناعة دعم اتفاقيات
التعاون التي وقعتها ك��ل م��ن “ا�ستثمر يف

�إ�سرائيل” و”هيئة االبتكار الإ�سرائيلية”
مع “مكتب �أبوظبي لال�ستثمار” .واثقون
�أن هذه اجلهود امل�شرتكة �ستعزز من التعاون
االقت�صادي بني كل من �إ�سرائيل والإمارات،
و�سرتتقي مب�ستوى التعاون بني البلدين».
وت�أتي اتفاقيات التعاون اجلديدة ا�ستكما ًال
ل�سل�سلة من امل�ب��ادرات التي �أر�ساها كل من
“مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار” و”ا�ستثمر
يف �إ�سرائيل”؛ مبا يف ذلك لقاءات التعريف
ال��ر� �س �م �ي��ة ب�ي�ن ال �� �ش��رك��ات و� �س �ل �� �س �ل��ة من
ال� �ن ��دوات االف�ت�را� �ض �ي��ة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة حول
م�شهد الأعمال يف ال�سوقني .كما يعمل كل
من “مكتب �أبوظبي لال�ستثمار” و”هيئة
االبتكار الإ�سرائيلية” يف مراحل متقدمة
م��ن ب��رن��ام��ج م���ش�ترك لت�شجيع ال�شركات
الإ�سرائيلية النا�شئة على تطوير امل�شاريع
االبتكارية يف �إم��ارة �أبوظبي ،بهدف �إثبات
قابلية تطبيق ع��دد ك�ب�ير م��ن االبتكارات
التكنولوجية �ضمن عدة قطاعات حيوية.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ط� ��ارق ب��ن هندي،

م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي لال�ستثمار،
ال�ه�ي�ئ��ة احل �ك��وم �ي��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن توفري
الدعم ال�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي“ :تعترب �أبوظبي الوجهة الأبرز
والأم �ث��ل لل�شركات والأع �م��ال م��ن خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل .لقد �شهدنا ا�ستجابة رائعة
من ال�شركات الإ�سرائيلية ،وجن��ري حالياً
مناق�شات مع ع��دد كبري من رواد الأعمال
وال�شركات الإ�سرائيلية النا�شئة والكبرية
من املهتمني بت�أ�سي�س �أعمالهم وتو�سعتها
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،وه��و م��ا با�شرته بع�ض
ال �� �ش��رك��ات ف �ع �ل �ي �اً .و� �س �ت �� �س��اه��م اتفاقيات
التعاون مع كل من “ا�ستثمر يف �إ�سرائيل”
و”هيئة االبتكار الإ�سرائيلية” على ت�سريع
وت�يرة الأع�م��ال والفر�ص املثمرة لل�شركات
يف �سوقينا .ون�ح��ن ��س�ع��داء ب��ال�ت�ق��دم الذي
�أح��رزن��اه منذ لقائنا الأول م��ع زي�ف��ا �إيغر
وفريق ’ا�ستثمر يف �إ�سرائيل‘ يف الأيام التي
�أعقبت اتفاق �إبراهيم ،ونحن على ثقة ب�أن
ال�شراكات اجل��دي��دة وغريها من الأن�شطة

ال�ه��ام��ة ال�ت��ي حت��دث ال �ي��وم ه��ي ث�م��رة هذه
اللحظة ال�ت��اري�خ�ي��ة» .تعمل “ا�ستثمر يف
�إ�سرائيل” ،ك�م��رك��ز ��ش��ام��ل للم�ستثمرين
الأج ��ان ��ب ،وك�ح�ل�ق��ة و��ص��ل ب�ين القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص ب�ه��دف ج��ذب اال�ستثمارات
�إىل �إ�سرائيل .ومبوجب االتفاقية املوقعة،
�سي�ضاعف كل من مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
وا�ستثمر يف �إ��س��رائ�ي��ل م��ن ج�ه��ود التعاون
احل��ال�ي��ة ل��دع��م اال��س�ت�ث�م��ارات امل�ت�ب��ادل��ة من
خ�لال ن�شر الفر�ص اال�ستثمارية ،و�أف�ضل
مم��ار��س��ات الأع �م ��ال .وق ��ال دي�ف�ي��د ليفلر،
امل��دي��ر ال�ع��ام يف وزارة االقت�صاد وال�صناعة
الإ�سرائيلية“ :ي�سعدنا الإع�ل�ان ع��ن هذا
التعاون التاريخي بني امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة
ب ��ال�ت�روي ��ج ل�ل�ا� �س �ت �ث �م��ارات الإ�سرائيلية
“ا�ستثمر يف �إ�سرائيل” و”مكتب �أبوظبي
لال�ستثمار”� ،إذ تت�شارك كلتا امل�ؤ�س�ستني
بر�ؤيتهما املتميزة لإدارة العالقات التجارية
واال� �س �ت �ث �م ��اري ��ة ب �ي�ن ك ��ل م ��ن �إ�سرائيل
والإم ��ارات .ونحن �سعداء بهذه التطورات،
ون �ث ��ق ب �ق��درت �ن��ا ع �ل��ى امل �� �ض��ي ق ��دم� �اً نحو
م�ستقبل �أكرث ازدهاراً للطرفني».
وان �ط�لاق �اً م��ن معرفتها وف�ه�م�ه��ا العميق
للتحديات ال�ت��ي ت��واج��ه ال���ش��رك��ات ورجال
الأع�م��ال ،توفر هيئة االبتكار الإ�سرائيلية
جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن الأدوات العملية
ومن�صات التمويل ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تلبية
االح �ت �ي��اج��ات امل �ت �غ�يرة مل�ن�ظ��وم��ة االبتكار
املحلية والدولية .وي�شكل توثيق العالقات
ب�ي�ن ك��ل م��ن م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي لال�ستثمار
وهيئة االبتكار الإ�سرائيلية خطوة رئي�سية
نحو رب��ط الأع�م��ال التجارية ع�بر خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات والأ�� � �س � ��واق ب �ه��دف التطوير
امل�شرتك لالبتكارات والتكنولوجيا.

ت�شارك هيئة �أبوظبي للإ�سكان يف فعاليات “الإمارات تبتكر  ”2021هذا
احلدث ال�سنوي البارز الذي ي�ستهدف تر�سيخ ون�شر ثقافة االبتكار وتعزيز
امل�شاركة املجتمعية يف ت�صميم وتطوير التجارب وامل �ب��ادرات امل�ستقبلية،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ا�ستعرا�ضها مل���ش��روع�ين مهمني ه�م��ا �أمت �ت��ة العمليات
با�ستخدام تكنولوجيا الروبوتات ،وق�سيمتي .ويمُ ثل امل�شروع الأول� ،أمتتة
العمليات با�ستخدام تكنولوجيا الروبوتات ،نقلة نوعية يف تطبيق تقنيات
الذكاء اال�صطناعي با�ستخدام تكنولوجيا الروبوتات يف تقدمي اخلدمات،
حيث ُي َعد امل�شروع �أح��د �أه��م الأنظمة التقنية التي اعتمدتها الهيئة يف
تطوير وحت�سني خدماتها وخلق قيمة م�ضافة ت�سهم يف تعزيز جتربة
املتعاملني .ولقد مت تطبيق املرحلة الأوىل من امل�شروع خالل عام 2020
والتي متحورت حول مراجعة الطلبات الإ�سكانية ب�شكل �آيل ،وجاري العمل
على تطبيق املرحلة الثانية خ�لال العام احل��ايل لت�شمل جميع عمليات
خدمة املتعاملني .ويُوفر امل�شروع الثاين ،ق�سيمتي ،خدمة عر�ض موقع
الأر�ض اململوكة للمواطنني على اخلرائط اجليومكانية مع عر�ض املرافق
االجتماعية احلالية واملخططة القريبة منها ،ويُتيح امل�شروع �أي�ضاً �إمكانية
الربط بخدمة خرائط “جوجل” لتوفري بيانات �أكرث دقة عن املواقع.
وبهذه املنا�سبة �صرح �سعادة ب�شري خلفان املحريبي ،مدير عام هيئة �أبوظبي
ل�ل��إ�� �س� �ك ��انُ “ :نعرب ع ��ن �سعادتنا
يف امل �� �ش��ارك��ة ب�ف�ع��ال�ي��ات “الإمارات
تبتكر  ،”2021التي تعترب حدثاً
وط �ن �ي �اً � �س �ن��وي �اً ي�ح�ت�ف��ي باالبتكار
وق�ص�ص النجاح يف دول��ة الإم ��ارات،
وت� ��أت ��ي �أه �م �ي��ة ه ��ذا احل� ��دث خالل
ال�ع��ام احل��ايل م��ن تزامنه م��ع حلول
اليوبيل الذهبي للدولة ،وما حققته
الإم ��ارات من �إجن��از ُ�سطر يف �أعماق
الف�ضاء بنجاج مهمة م�سبار الأمل،
م�ستلهمني ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ب�أن تكون دولة الإمارات �ضمن �أف�ضل
دول العامل ،و�أن تكون مركزاً عاملياً
لالبتكار» .و�أ��ض��اف املحريبي ،يُ�شكل
ً
االبتكار �أهمية بالغة يف قطاع اخل��دم��ات احلكومية وان�ط�لاق�ا م��ن تلك
الأهمية نوا�صل جهودنا يف هيئة �أبوظبي للإ�سكان لتقدمي ابتكارات مميزة
تهدف �إىل حت�سني اخلدمات وتعزيز جتربة املتعاملني ،مما ي�ساهم يف توفري
اال�ستقرار االجتماعي و�إ�سعاد املواطنني يف �إمارة �أبوظبي .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن هيئة �أبوظبي للإ�سكان ت�أ�س�ست لتحقيق جمموعة من الأهداف
واملهام اال�سرتاتيجية ،والتي ت�شمل تنفيذ برامج �إ�سكان املواطنني وحتديد
متطلبات تنفيذ ه��ذه ال�برام��ج و�إع��داد التجهيزات اللوج�ستية ملتطلبات
البنية التحتية وتطوير برامج الإ�سكان والنظم واللوائح اخلا�صة بكل
برنامج وا�ستالم الطلبات اخلا�صة مبختلف �أنواع برامج الإ�سكان وقرو�ض
الإ�سكان من املواطنني ودرا�ستها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.

الثقافة وال�سياحة تعلن عن ا�ست�ضافة القمة
الثقافية  2021افرتا�ضيا  8مار�س املقبل

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،عن تفا�صيل ال��دورة القادمة
من “القمة الثقافية �أبوظبي” ،املنتدى العاملي الرائد ال��ذي ي�ستك�شف
امللحة الأكرث ت�أثرياً يف العامل اليوم.
احللول الثقافية الإبداعية للق�ضايا ّ
املن�صات االفرتا�ضية
وتنعقد �أعمال “الق ّمة الثقافية �أبوظبي”  2021عرب ّ
خالل الفرتة من � 8إىل  10مار�س املقبل حتت �شعار “الثقافة ودورها يف
دفع النمو االقت�صادي».
و�ست�شهد الن�سخة الرابعة من “القمة الثقافية �أبوظبي” ح�ضور عدد من
�أب��رز ال�شخ�صيات والعاملني واخل�براء من القطاعات الثقافية املختلفة،
مبا فيها الفن والرتاث واملتاحف والإعالم والتكنولوجيا ،بهدف الوقوف
على التحديات وا�ستنباط ا�سرتاتيجيات ج��دي��دة و�إي�ج��اد �أف�ك��ار وحلول
مبتكرة تعزز قدرة القطاع الثقايف على �إحداث ت�أثري �إيجابي وملمو�س يف
املجتمعات حول العامل.
وق��ال معايل حممد خليفة املبارك،
رئ�ي����س دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة -
�أبوظبي�“ :أظهرت التحديات التي
واجهها العامل ال�سنة املا�ضية قدرة
وح�ي��وي��ة ال�ق�ط��اع ال�ث�ق��ايف امل��ذه�ل��ة يف
حت�سني وال�ت��أث�ير �إيجابياً يف جميع
�أف��راد املجتمع ..ورغ��م ذلك ،توا�صل
ال �ع��دي��د م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات الثقافية
جهودها لتوفري الدعم املايل ملوا�صلة
دوره� ��ا ال �ث �ق��ايف وال �ف �ن��ي والإب ��داع ��ي
يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف اال�ستثنائية
التي تربز الأهمية املحورية للقطاع
الثقايف كرافد �أ�سا�سي يف بناء اقت�صاد
م�ستدام ومزدهر باعتباره مكوناً مهماً
يف تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة ..ونفخر من خالل
القمة الثقافية �أبوظبي بالتعاون مع نخبة من كبار ال�شركاء الثقافيني
العامليني وا�ست�ضافة كوكبة م��ن املخت�صني املعروفني ملناق�شة موا�ضيع
متنوعة ،مبا ي�ضمن تقدمي املزيد من امل�ع��ارف واخل�ب�رات للو�صول �إىل
نتائج مثمرة حول هذه الق�ضايا».
و�أ��ض��اف معاليه“ :يعك�س �شعار القمة الثقافية ه��ذا العام ال��دور البارز
للثقافة وال�صناعات الإب��داع�ي��ة امل�ساهمة لتحقيق التنوع االقت�صادي،
واعتبار الثقافة حمركاً رئي�سياً لدفع عجلة النمو االقت�صادي ..وكلنا ثقة
ب�أ ّنه و�أثناء جهودنا امل�شرتكة ملعاجلة هذه الق�ضية العاملية �ستحمل نتائج
هذه القمة �أهمية وركيزة مهمة لكوننا جنتمع معاً من خمتلف الثقافات
لتبادل الأفكار الإبداعية ومناق�شة ت�أثري االبتكار على اقت�صاديات الناجت
الثقايف».
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العودة للعمل بن�سبة  % 10النخفا�ض ال�سهم
خالل اجلل�سة الواحدة اعتبارا من  28فرباير

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �أ�سواق املال الإماراتية يف كل من �أبوظبي ودبي عن العودة للعمل بن�سبة
 10%لالنخفا�ض الأق�صى اليومي لقيمة ال�سهم املتداول يف الأ�سواق املالية
وذلك اعتبار من يوم الأحد املقبل  28فرباير اجلاري.
وج��اء ق��رار الأ� �س��واق بهذا اخل�صو�ص تنفيذا للقرار ال��ذي �أ��ص��دره جمل�س
ال��وزراء وواف��ق مبوجبه على �إع��ادة العمل بالن�سبة املقررة النخفا�ض قيمة
ال�سهم خالل اجلل�سة يف الأ�سواق املالية .وكانت هيئة الأوراق املالية وال�سلع قد
اتخذت قراراً يف مار�س  ،2020مت مبوجبه تقلي�ص احلد الأق�صى النخفا�ض
�سعر ال�سهم يف يوم التداول الواحد �إىل  /% 5/من �سعر الإقفال ال�سابق،
ل�ضبط توازن حركة الأ�سواق بعد ظروف جائحة كورونا  .وبح�سب هذا القرار
فقد مت حتديد مقدار التحرك يف �سعر ال�سهم بن�سبة  5%من �سعر الإقفال
ال�سابق كحد �أق�صى انخفا�ضاً يف ي��وم ال�ت��داول ال��واح��د ،ويجوز لل�سوق رفع
الن�سبة �إىل  7%لعدد حمدود من �أ�سهم ال�شركات التي يتم اختيارها وفقاً
ملعايري يحددها ال�سوق وتوافق عليها الهيئة .وبعد �صدور القرار اجلديد من
جمل�س الوزراء والعودة للعمل بالنظام ال�سابق حلركة انخفا�ض ال�سهم خالل
اجلل�سة الواحدة فقد طلبت الأ�سواق املالية من اجلهات املخت�صة فيها ب�إعادة
�ضبط الربامج ذات العالقة و�أنظمة تلقي الأوامر لديها لتطبيق القرار.

جنح يف متويل  11م�شروعا بقيمة  200مليون درهم

�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية ي�شمل
قطاع الطريان يف نطاق برناجمه التمويلي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية ،الذراع اال�ستثماري ملجل�س
التوازن االقت�صادي (توازن) ،عن تو�سيع نطاق برناجمه التمويلي لي�شمل
ال�شركات ال��واع��دة العاملة يف قطاع ال�ط�يران وذل��ك بهدف امل�ساهمة يف
تنمية ومتكني القطاعات اال�سرتاتيجية .
كما �أعلن ال�صندوق عن دعم � 5شركات وطنية من خالل متويل  11م�شروع
بقيمة �إجمالية بلغت نحو  200مليون درهم� ،إذ ت�ضمنت  8م�شاريع لدعم
التوريد و�سال�سل الإمداد و 3م�شاريع لدعم النفقات الر�أ�سمالية.
يوفر الربنامج التمويلي ال��ذي اطلقه ال�صندوق يف العام  2019حلول
مالية حتفيزية بالتعاون مع البنوك الإماراتية بهدف دعم ومتكني منو
ال�شركات الوطنية ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف القطاعات اال�سرتاتيجية
حيث خ�ص�ص ميزانية تبلغ  700مليون درهم للربنامج.
وق��ال �سعادة ط��ارق عبد الرحيم احلو�سني رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية و الرئي�س التنفيذي ملجل�س التوازن
االقت�صادي  :حقق �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية تقدما رائعا
يف جمال تطوير اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية وامللكيات الفكرية يف جمال
التكنولوجيا ،وتعزيز االب�ت�ك��ار وال �ق��درات ال�صناعية ،وتطوير امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات املحلية بفعالية ملحوظة .و�أك��د �أن قرار
�شمول قطاع الطريان �ضمن القطاعات التي ي�ستهدفها ال�صندوق خطوة
ناجحة و�ست�ساهم يف دعم وتطوير قطاع الطريان يف دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة»� .إىل ذل��ك ق��ال عبد اهلل نا�صر اجل �ع�بري ،الرئي�س التنفيذي
ل�صندوق تنمية القطاعات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة« :،ي��راج��ع ال�صندوق ب�شكل
دوري تغريات ال�سوق والقطاع يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث يتم
حتديث خطط الربنامج وبناء على ذلك  ,مت تو�سيع نطاق الربنامج لي�ضم
ال�شركات العاملة يف قطاع الطريان  .و اجلدير بالذكر ان هذه اال�ضافة
�ستعزز م��ن م�س�ؤوليتنا املتمثلة يف متكني ال�ق�ط��اع��ات اال�سرتاتيجية و
اال�ستفادة م��ن ع�لاق��ات التعاون التي تربطنا بالقطاعات املعنية « .من
جهتها قالت زي��ان��ه �صالح احل�م�يري ،رئي�س الربنامج التمويلي التابع
ل�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية“ :نهدف من خالل الربنامج
مت�ك�ين ال���ش��رك��ات ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال�ع��ام�ل��ة يف
القطاعات الإ�سرتاتيجية عرب توفريعدة �آليات متويلية .

حماكم دبي

•• الفجرية -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال���ش��رق��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حاكم
ال �ف �ج�يرة �أه �م �ي��ة ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة م�شجعة
لال�ستثمار يف القطاعالنفطي ،من خالل
مواكبة �أف�ضل التقنيات احلديثة ومتابعة
ال �ت �ط��ورات امل�ت���س��ارع��ة ال �ت��ي ت �ط��ر�أ على
قطاع جت��ارة وتخزين م�شتقات النفط،
جلذب امل�ستثمرين �إىل دول ��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ��ص��اح��ب ال�سمو
حاكم الفجرية ،ملوقع امل�صفاة البرتولية
“ايكومار حللول الطاقة” التي تقع يف

�إيربا�ص و�أطل�س لالت�صاالت تتعاونان لتوفري حلول ات�صاالت ذكية ّ
خم�ص�صة للمهام احلرجة

•• �أبوظبي-الفجر:

و ّق �ع ��ت �إي ��رب ��ا� ��ص و�أط �ل ����س ل�ل�ات �� �ص��االت� ،إح ��دى
ال �� �ش ��رك ��ات امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم� ��ال تكنولوجيا
االت�صاالت املتكاملة واحللول الأمنية والتي تتخذ
من الإم ��ارات العربية املتحدة م�ق� ّراً لها ،اتفاقية
�شراكة ا�سرتاتيجية على هام�ش فعاليات �آيدك�س
 ،2021للجمع ب�ين اخل�ب�رة املح ّلية والعاملية
لل�شركتني ،وال�ن�ه��و���ض مب���س�ت��وي��ات ال �ت �ع��اون بني
وكاالت ال�سالمة العامة يف �أبوظبي.
ومن �ش�أن هذا التعاون حتقيق التكامل بني حلول
تاكتيلون �آغنت ،و�إيفر�س مان باك ،و تاكتيلون دابات
املقدمة من �إيربا�ص ،وحلول �أطل�س لالت�صاالت
املبتكرة يف تطبيقات الدفاع والأمن.
وي �ج �م��ع ت��اك�ت�ي�ل��ون �آغ �ن��ت ب�ي�ن امل� � ّي ��زات اخلا�صة
مب�ستخدمي حمطات الراديو والأجهزة الذكية ،ما
يتيح �إمكانية امل�شاركة الفورية لل�صوت ،والبيانات،
ومقاطع الفيديو ،ومعلومات املوقع.
ومع تاكتيلون �آغنت ،تتيح حقيبة �إيفر�س مان باك
التكتيكية املحمولة ،والتي تعمل ب�شبكة االت�صاالت
 ،LTEخ� ��دم� ��ات ال� ��� �ص ��وت وال� �ف� �ي ��دي ��و ،ومتنح
امل�ستخدمني ارتباطاً مبا�شراً باملق ّر الرئي�سي لغرف
العمليات.

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  108/2020/250بيع عقار مرهون

مو�ضوع التنفيذ  :طلب احلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة
رقم ( )26من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب الإعالن  :بنك �أم القيوين الوطني (�ش.م.ع) �صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :خالد كلندر عبداهلل ح�سني � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :ناند كي�شور ناجديف  -هندي اجلن�سية -2ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد
� ،شركة �أوف�شور حتت بي يف اي رقم � - 1412187صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل
حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2020/12/21م اعالنكم
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )6.174.002.96درهم 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
الإجراءات املدنية (عبارة عن ار�ض  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم البلدية  - 645- 7992 :رقم
االر�ض  - 358امل�ساحة  1660.46 :مرت مربع).
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9113/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ القرار ال�صادر يف امر الأداء رقم  ، 3217/2020ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 1820070درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :كليم �أخرت خان عالء الدين خان � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :طائف املدينة للمقاوالت � -ش ذ م م -2ع�صام الدين حيدر ماديا
 �صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهممو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )1820070درهم 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

وبف�ضل خ��ا�ّ��ص�ي��ة ال�ت�ج��وال ال�ه�ج�ين ،ي ��ز ّود جهاز
تاكتيلون دابات من �إيربا�ص امل�ستخدمني ب�إمكانية
ال �ت �ب��دي��ل ب�ي�ن ��ش�ب�ك�ت��ي ت �ي�ترا �أو  ،LTEح�سب
التوافر.
ومبوجب االتفاقية� ،ستوفر �إيربا�ص امل��ودم “تي

دبليو � 1إم» ( )TW1mالذي يعمل عرب �شبكة
ت�ي�ترا  ،وال ��ذي �سيعزّز �إم�ك��ان��ات “�إي با�سبورت”
من �أطل�س لالت�صاالت ،وه��و جهاز تعقّب لل�سفن
متطور وذكي و�صغري احلجم.
ويف تعليقه على هذا التعاون ،قال �سامر جمول،

املدير العام لدى �أطل�س لالت�صاالت“ :لطاملا �أكدت
�أطل�س لالت�صاالت على �أهمية توفري بنى حتتية
موثوقة و�آمنة لالت�صاالت يف الأزم��ات والطوارئ،
م��ا ي�ع�زّز ال�ت�ع��اون ب�ين ق��وات الأم��ن والأف� ��راد عرب
القطاعات .و�ستلعب ال�شراكة اجلديدة مع ايربا�ص
دوراً هاماً يف تعزيز قدرتنا على توفري �أجهزة �آمنة
وح��دي �ث��ة ،لإج� ��راء عملية ت �ب��ادل ف�ع��ال��ة للبيانات
وال�صوت واملعلومات».
وم ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ��س�ل�ي��م ب� ��وري ،ن��ائ��ب الرئي�س
والرئي�س الإقليمي ل�سكيور الن��د كوميونيكي�شنز
لدى �إيربا�ص يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ:
“انطالقاً من مكانتنا الرا�سخة يف �أ�سواق ال�شرق
الأو��س��ط ،ي�أتي التعاون مع �شركات �إمارات ّية مثل
�أطل�س لالت�صاالت بهدف تقدمي منتجات وخدمات
�أف�ضل ،وب�شكل م�شرتك.
وي���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ه��م ه �ـ �ـ �ـ �ـ��ذا ال �ت �ف��اع��ل يف ت �ع��زي��ز املكا�سب
االقت�صادية ،ويعك�س مدى التزامنا بتوفري حلول
م �ت �ط��ورة مبنية ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف املنطقة،
وال �سيما يف دول��ة الإم � ��ارات ،حيث ن�شهد تطوراً
مت�سارعاً للبنية التحتية والأم��ن يف �إط��ار م�ساعي
ال��دول��ة لتحقيق ال��ري��ادة العاملية يف قطاع الأمن
وال�سالمة».

حرة احلمرية ت�ستقطب �أول �شركة �أعالف تخت�ص بالزراعة املائية على م�ستوى الدولة
•• ال�شارقة  -وام:

حمكمة التنفيذ

منطقة ال�ف�ج�يرة لل�صناعة البرتولية
(فوز) حيث كان يف ا�ستقبال �سموه املدير
ال �ع��ام ل�ل�م���ص�ف��اة دمي�ت�ري��و���س باكو�س.
وق ��ال ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م��د بن
حممد ال�شرقي �إن �إمارة الفجرية تتمتع
مبوقع ا�سرتاتيجي ه��ام وح�ي��وي ،الذي
�ساعدها على مواكبة التنمية امل�ستدامة
ل�ل��دول��ة ،م��ن خ�ل�ال ا�ستثمارها الأمثل
مل��ا مت�ل�ك��ه م��ن م� ��وارد طبيعية ومرافق
ح�ي��وي��ة ،تتمثل مب�ي�ن��اء ال�ف�ج�يرة الذي
ميتلك �أح��دث الو�سائل التكنولوجية يف
نقل و�شحن وتفريغ الب�ضائع و�شحنات
ال �ن �ف��ط ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل دور منطقة
ال �ف �ج�ي�رة ل �ل �� �ص �ن��اع��ة ال �ب�ت�رول �ي��ة فوز

يف ا��س�ت�ق�ط��اب امل��زي��د م��ن اال�ستثمارات
الأجنبية يفهذا القطاع احليوي ،لت�صبح
ب��ذل��ك م��ن �أه ��م امل �ن��اط��ق ال �ب�ترول �ي��ة يف
��ص�ن��اع��ة وت �خ��زي��ن ال �ن �ف��ط ع �ل��ى طريق
احلرير اجلديد .وا�ستمع �صاحب ال�سمو
حاكم الفجرية ل�شرح مف�صل عن �أق�سام
امل�صفاة وعملها يف جم��ال تكرير النفط
وت �خ��زي �ن��ه ،وط � ��رق ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا لأف�ضل
املعايريواملمار�سات الدولية يف هذا املجال
عالوة على اخلطط اال�سرتاتيجية التي
تنوي تنفيذها يف امل�ستقبل .وتوجه مدير
ع��ام امل�صفاة ”ايكومار حللول الطاقة”
والعاملون فيها بجزيل ال�شكر واالمتنان
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد

ال���ش��رق��ي ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى حاكم
الفجرية على الدعم املتوا�صل من قبل
حكومة الفجرية للم�ؤ�س�سات البرتولية
العاملة �ضمن منطقة الفجرية لل�صناعة
ال�ب�ترول�ي��ة (ف ��وز) حتى �أ�صبحت �إمارة
ال�ف�ج�يرة ت�ت��واج��د ب�ق��وة ع�ل��ى اخلريطة
ال �ع��امل �ي��ة يف ق �ط��اع ال �ن �ف��ط وال�صناعات
ال�ن�ف�ط�ي��ة .ي��ذك��ر �أن م���ص�ف��اة “ايكومار
حللول الطاقة” التي تعمل على تكرير
ال �ن �ف��ط اخل � ��ام ال� �ن ��اجت ع �ن��ه /النافتا،
الكريو�سني ،زيت الغاز وزيت الوقود تبلغ
ا�ستطاعتها تكرير � 20ألفبرميل يوميا
من النفط اخلام ،كما تخزن املن�ش�أة نحو
� 100أل��ف م�تر مكعب م��ن امل��واد اخلام

وامل �ع��اد ت�ك��ري��ره��ا ،وم��ن ��ض�م��ن اخلطط
التو�سعية للم�صفاة يف امل��رح�ل��ة الثانية
زي� ��ادة ال�ت�ك��ري��ر ب�ط��اق��ة ت �ق��در � 40ألف
ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط اخل ��ام ،بحيث ت�صل
طاقتها اال�ستيعابية الكاملة�إىل � 60ألف
برميل يوميا ،ع�لاوة على زي��ادة طاقتها
التخزينية لأك�ث�ر م��ن � 800أل ��ف مرت
مكعب من امل��واد البرتولية اخلام واملعاد
تكريرها .راف ��ق ��ص��اح��ب ال���س�م��و حاكم
ال �ف �ج�يرة يف ال ��زي ��ارة ال�ت�ف�ق��دي��ة �سعادة
حممد �سعيد ال�ضنحاين مدير الديوان
الأم �ي��ري يف ال �ف �ج�يرة وال �ك��اب�تن �سامل
الأفخممدير منطقة الفجرية لل�صناعة
البرتولية “فوز».

جنحت هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية
يف ال�شارقة خالل م�شاركتها يف فعاليات
الن�سخة الـ  26ملعر�ض جلفود 2021
يف ا�ستقطاب �شركة”�أليو هيدروفارمز”
املتخ�ص�صة يف �إنتاج الأعالف لال�ستثمار
يف “جممع ال�شارقة للأغذية” لتكون
�أول � �ش��رك��ة يف ال ��دول ��ة ت�ط�ب��ق مفهوم
مبتكر با�ستخدام �أحدث التقنيات لإنتاج
وزراع� � ��ة ال �ع �ل��ف ال �ع �� �ض��وي املخ�ص�ص
للما�شية يف املزارع املائية.
جاء الإع�لان عن ان�ضمام �شركة “�أليو
هيدروفارمز” �إىل حمرية ال�شارقة عرب
توقيع اتفاقية ا�ستثمارية بني اجلانبني
على هام�ش معر�ضجلفود  2021من
جانب �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير
هيئة املنطقة احلرة باحلمرية و تارانوم
مالك الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أليو

هيدروفارمرز” .ومب��وج��ب االتفاقية
ت�ست�أجر ال�شركة م�ستودعني يف املنطقة
مب�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل 12,000
قدم مربع ويتوقع بدءممار�سة ن�شاطها
و�أع�م��ال�ه��ا يف �شهر م��اي��و ال �ق��ادم لتكون
ال�شارقة �أول مركز لل�شركة يف �أ�سواق
املنطقة.
وت�ت�م�ي��ز ��ش��رك��ة “�أليو هيدروفارمز”
بتطبيق تقنيات متطورة للزراعة املائية
ال تعتمد على درجات احلرارة والظروف
املناخية يف ح�ين تعترب عملية الإنتاج
ع�ضوية  100باملائة ب��دون ا�ستخدام
للمبيدات �أو الأ��س�م��دة الكيمائية ومن
دون خم �ل �ف��ات �أو ن �ف��اي��ات مم ��ا يجعل
ال�شركة �إ�ضافة نوعية ملجتمع الأعمال
يف دول� ��ة الإم � � ��ارات ع �ل��ى وج ��ه العموم
و�إمارة ال�شارقة على وجه اخل�صو�ص.
وق��ال ��س�ع��ادة �سعود ��س��امل امل��زروع��ي �إن
�إم � ��ارة ال���ش��ارق��ة غ ��دت وج �ه��ة �أ�سا�سية

لل�شركات الراغبة بت�سويق ابتكاراتها يف
خمتلف القطاعاتاالقت�صادية ..م�ؤكداً
�أن املزايا التناف�سية التي تتيحها ال�شارقة
واملناطق احل��رة ب��الإم��ارة للم�ستثمرين
حتفزهم على التو�سع يف �أ�سواق الإمارة
واتخاذها مركزاً لعملياتهم يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
و�أ� �ض��اف  :ن�سعد دوم� �اً ب�ج��ذب �شركات
مبتكرة تطبق مفاهيم ح��دي�ث��ة وغري
تقليدية يف �صناعاتها ومنتجاتها ونحن
على ا�ستعداد لتوفري كافة الت�سهيالت
التي تعزز تناف�سية امل�ستثمرين و�سال�سة
عملياتهم الت�شغيلية وكفاءتها يف �سوق
ال�ع�م��ل ون��رح��ب ال �ي��وم ب ��إع�ل�ان �شركة
“�أليو هيدروفارمز” ان�ضمامها �إىل
ق��ائ�م��ة امل�ستثمرين يف ح ��رة احلمرية
ون�ت�ط�ل��ع ل�ت���س�خ�ير خ�برات �ن��ا الوا�سعة
لتنمية �أعمال ال�شركة وم�ساعدتها على
النمو والتطور يف �أ�سواق املنطقة.
ول �ف��ت امل��زروع��ي �إىل �أن اجل �ه��ود التي
ت �ب��ذل �ه��ا ح� ��رة احل �م ��ري ��ة ال�ستقطاب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ت�ؤتي
ثمارها ..معتربا �أن امل�شاركةيف معر�ض
جلفود � 2021ساهمت بتعريف �شركات
الأغذية العاملية ببيئة اال�ستثمار املتميزة
باملنطقة احل��رة باحلمرية و”مبجمع
ال �� �ش��ارق��ة للأغذية” ال� ��ذي ي�ع��د �أول
و�أكرب مدينة متكاملة ل�صناعة وجتارة
املواد الغذائية و�إعادة تعبئتها وتغليفها
على م�ستوى ال��دول��ة واملنطقة وي�ضم
نحو � 1700شركة ..م�شرياً �إىل وجود
نقا�شات جدية خ�لال املعر�ض مع عدد
م��ن ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة املهتمة باتخاذ

حرة احلمرية مقراًلعملياتها. 
 ب ��دوره ق��ال ت��اران��وم م��ال��ك �إن اختيار
ح �م��ري��ة ال �� �ش��ارق��ة ج ��اء ان �ط�ل�اق �اً من
ال�سمعة العاملية التي تتمتع بها املنطقة
احلرة باحلمرية باعتبارها �إحدى �أهم
امل �ن��اط��ق احل � ��رة ت�ن��اف���س�ي��ة يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط ..م� ��ؤك ��داً �أن �إطالق
املنتجات وال�صناعات املبتكرة يتطلب
بيئة عملحا�ضنة وحمفزة على االبتكار
وهو ما توفره املنطقة احلرة باحلمرية
ل�شركته .و�أك��د �أن الدعم والت�سهيالت
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة ك��ان��ت حا�سمة
وم ��ؤث��رة يف ت�سريع اال�ستثمار وافتتاح
امل�شروع ..مبديا تطلعه �إىل دخول �أ�سواق
املنطقة من بوابة ال�شارقة واال�ستفادة
م��ن ال�ف��ر���ص املتاحة للنمو والتطور.
وتعترب املنطقة احل��رة باحلمرية ثاين
�أك�ب�ر م�ن�ط�ق��ة ح ��رة يف دول ��ة الإم � ��ارات
وت�ضم �أرا�� ٍ�ض �صناعية وجتارية وتتميز

ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من
خطط التو�سع اخلارجي للم�ستثمرين
ف �ي �ه��ا خ��ا� �ص��ة يف اال�� �س� �ت�ي�راد و�إع � � ��ادة
الت�صدير �إىل �أ�سواق العامل .كما تتمتع
مب��زاي��ا تناف�سية ع��دي��دة �أب��رزه��ا توفري
نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء
وت�سهل ممار�سة الأعمال و تقدم�إعفاءات
�ضريبية متعددة وحرية �إعادة ر�أ�س املال
والأرباح وملكية كاملة للأعمال وتوا�صل
�سريع مع الأ��س��واق الإقليمية والعاملية
�إىل جانب ذلك ت�ضم الهيئة م�شروعها
ال��رائ��د “جممع ال���ش��ارق��ة للأغذية”
الذي يتكون من �أرا�ض وخمازن ومكاتب
وخ��دم��ات وم��راف��ق متنوعة وميتد على
م�ساحة �إجمالية تزيد على  11مليون
قدم مربع ويوفر قطع �أرا�ض ابتداء من
 2500مرت مربع بالإ�ضافة �إىل كافة
الرخ�صوالأن�شطة ذات ال�صلة ب�صناعة
الأغذية.
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مدينة م�صدر  ..جهود رائدة
لرت�سيخ مكانة الدولة مركزا عامليا لالبتكار
•• �أبوظبي  -وام:

تعترب م��دي�ن��ة م���ص��در امل��دي�ن��ة امل�ستدامة
الرائدة يف �أبوظبي �إحدى املبادرات ال�سباقة
التي تركز على تعزيز دور االبتكار يف دعم
م�سرية التنمية الوطنية وتر�سيخ مكانة
الدولة مركزاً عاملياً لالبتكار.
وتهدف املدينة التي ت�أ�س�ست يف عام 2008
�إىل ت�ك��ري����س منهجية ال�ب�ح��ث واالبتكار
والإب ��داع العلمي وت��وف�ير البنية التحتية
امل �ت �ط��ورة وال �ب �ي �ئ��ةال�ل�ازم ��ة ال �ت��ي متكن
ال�شركات من بناء �شبكات عالقات فاعلة
على امل�ستويني املحلي والعاملي وا�ستك�شاف
ال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة امل �ت��اح��ة وتطوير
الأفكار �إىل حلول جمدية وملمو�سة لتمثل
مدينة م�صدر اليوم وجهة فريدة لتطوير
املعارف واختبار وتطوير احللول التقنية
اجلديدة ال�ت��ي متكننا م��ن ب�ن��اء م�ستقبل
�أكرث ا�ستدامة.
وت �� �ض��م م��دي �ن��ة م �� �ص��در ح��ال �ي �اً �أك �ث�ر من
�� 900ش��رك��ة ت��دي��ر �أع�م��ال�ه��ا م��ن املنطقة
احل��رة وتتنوع ه��ذه ال�شركات بني �شركات
عاملية ك�برى و�أخ ��رى �صغرية ومتو�سطة
وال�شركات النا�شئة.
وتعمل هذه ال�شركات من مقراتها يف مدينة
م�صدر على تطوير تقنيات مبتكرة تخدم
ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت احل�ي��وي��ة كالطاقة
وال �ف �� �ض��اء وال ��ذك ��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي واملياه
والتنقل وغريها من �أجل مواجهة حتديات
اال�ستدامة العاملية الأكرث �إحلاح اً.
كما حتظى ه��ذه ال�شركات ب��دع��م املنطقة
احل ��رة يف م��دي�ن��ة م���ص��در ال �ت��ي ت��وف��ر لها
كافة الإمكانيات والت�سهيالت حيث تلتزم
املنطقة احل��رة بامل�ساهمة يف �إع��داد اجليل
القادم من رواد الأعمال واملبتكرين ورواد
التكنولوجيا ال��ذي��ن ي�ساهمون يف حتقيق
�أجندة اال�ستدامة وتطوير ابتكارات متكن
امل�ج�ت�م�ع��ات يف خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل من
تبني �أ�سلوب حياة �أكرث ا�ستدامة.
وت �� �ش �ك��ل م��دي �ن��ة م �� �ص��در م� �ق ��راً للعديد

م ��ن ال �� �ش��رك��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال � �ب ��ارزة التي
ت �ب��ذل ج �ه��وداً ري��ادي��ة يف جم ��ال االبتكار
والتكنولوجيا لت�ساهم بدور حيوي وفاعل
يف دفع عجلة التقدم وفق �أ�س�س م�ستدامة.
وم ��ن ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن مدينة
م�صدر م�ق��راً لها �شركة «G42 للرعاية
ال�صحية” ال �ت��ي �أط �ل �ق �ت �ه��ا جمموعة /
G42/ الإماراتية املتخ�ص�صة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة والتي تركز
على تطوير وتنفيذ ح�ل��ول تقنية �شاملة
وقابلة للتطبيق على نطاقوا�سع.
ويف �أحدث �إ�ضافة لقائمة مبادراتها الطويلة
�أطلقت«G42 للرعاية ال�صحية” م�ؤخراً
“مركز �أوم�ي�ك����س للتميز” وال ��ذي ي�ضم
�سل�سلة من امل�شاريع مثل برنامج اجلينوم
الإم��ارات��ي ال��ذي يهدف �إىل و�ضع خريطة
اجلينوم املرجعية ملواطني دول��ة الإمارات
بناء على نتائج فح�ص الت�سل�سل اجليني
وم � ��ن خ �ل��ال ت ��وظ �ي ��ف ت �ق �ن �ي��ات ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي التي متكن من توفري بيانات
جينية عالية اجلودة و�أكرث �شمو ًال.
وتعمل �شركة “�أزيليو” ال�سويدية للطاقة
ال�شم�سية على �صياغة ر�ؤية جديدة مل�ستقبل
ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة ،وذل ��ك ع�ب�ر التمكن
م��ن ال�ت�ق��اط ال�ط��اق��ة احل��راري��ة لل�شم�س
وتخزينها م��ن �أج��ل ا�ستخدمها الح�ق�اً يف
ت��ول�ي��د ال�ك�ه��رب��اء ..وت �ه��دف ال���ش��رك��ة �إىل
تزويد خمتلف القطاعات واملجتمعاتحول
العامل بحلول جديدة و�أكرث ا�ستدامة.
وتعترب “�أزيليو” من ال�شركات الرائدة يف
توفري حلول طاقة متجددة باالعتماد على
حمركات حرارية وتركز ب�شكل �أكرب حالياً
على توفري طاقة كهربائية قابلة للتوزيع
والتوفري عند الطلب.
وتعد “وحدة دعم االبتكار التكنولوجي”
�أول م��رك��ز ل��دع��م من��و ال���ش��رك��ات النا�شئة
يف جم��ال التكنولوجيا النظيفة باملنطقة
وت �� �س��اع��د ه � ��ذهامل � �ب � ��ادرة امل �� �ش�ت�رك��ة بني
“م�صدر” و�شركة النفط وال�غ��از العاملية
“بي بي” ال�شركات النا�شئة التي حتتاج

من عام �إىل ثالثة �أعوام لإدخالمنتجاتها
حيز ال �ت��داول ال�ت�ج��اري وذل��ك م��ن خالل
ت ��زوي ��ده ��ا مب� ��ا حت �ت ��اج ��ه م� ��ن التمويل
والتدريب والتوجيه و�إتاحة املجال �أمامها
لال�ستفادة منخدمات وت�سهيالت املنطقة
احلرة يف مدينة م�صدر احلائزة على جوائز
واملرافق البحثية املتطورة املتوفرة �ضمن
مدينة م�صدر.
وا�ستقبلت جامعة حممد بن زاي��د للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي �أول ج��ام�ع��ة ع�ل��ى م�ستوى
العامل للدرا�سات العليا املتخ�ص�صة ببحوث
ال��ذك��اء اال�صطناعي ال��دف�ع��ة الأوىل من
طلبتها يف يناير 2021.
وت��وف��ر اجل��ام�ع��ة ح��رم �اً ج��ام�ع�ي�اً متطوراً
تقنياً و��ص��دي�ق�اً للبيئة ويت�ضمن قاعات
درا�سية وخمتربات بحثية متطورة ومركز
م�ع��ارف متخ�ص�ص بالذكاء اال�صطناعي
وم ��راف ��ق ت��رف�ي�ه�ي��ة وت �� �ش��رف ع �ل��ى جميع
برامج اجلامعة الدرا�سية هيئة تدري�سية
مرموقة ت�ضم نخبة من اخلرباء من�شتى
�أرجاء العامل.
وتعمل �شركة “دي �إل �آرتا” على �إع��ادة
جت��دي��د وا��س�ت�خ��دام امل ��وارد الطبيعية من
خ�ل�ال اع �ت �م��اد ن �ه��ج االق �ت �� �ص��اد الدائري
وق��د �أط�ل�ق��ت ال���ش��رك��ة خمتربها احليوي
اخل��ارج��ي ال��ذي ي��رك��ز على �إن �ت��اج عنا�صر
�أ��س��ا��س�ي��ة مل�ن�ت�ج��ات ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ب���ش��رة من
خالل اال�ستفادة من موارد ال�صحراء وفق
�أ�ساليب م�ستدامة.
ك �م��ا �أط �ل �ق��ت ب��رن��اجم �ه��ا الأول لتجديد
ال�ترب��ة وال �ت��ي ت�ق��وم م��ن خ�لال��ه بتحويل
نفايات القهوة �إىل �سماد ملعاجلة م�شاكل
الرتبة التي حتد من القدرة على الزراعة
يف املناطق اجلافة ما يعني حتويل النفايات
�إىل حلول ت�سهم يف تعزيز �أمن الغذاء.
وحت���ش��د جم�م��وع��ة “�سان غوبان” خربة
��ش��رك��ات�ه��ا وت��وف��ر ل�ل�م�ب��اين جم�م��وع��ة من
احللول املريحة والأكرث كفاءة يف ا�ستخدام
ال�ط��اق��ة و�أك �ث�ر متعة يف مم��ار��س��ة احلياة
اليومية.

وي�ت��م ا��س�ت�خ��دام امل ��واد ع��ال�ي��ة الأداء التي
تنتجها املجموعة يف الأ� �س��واق ال�صناعية
واال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة م �ث��ل ق �ط��اع��ات �صناعات
ال�سياراتوالطريان وال�صحة والطاقة.
وت �ق��وم ح��ال�ي�اً ��س��ان غ��وب��ان ب��ال���ش��راك��ة مع
مدينة م�صدر بتطوير �أول منزل متعدد
اال��س�ت�خ��دام��ات يف ال�شرق الأو� �س��ط �ضمن
املدينة.
ويعد املنزل واح��داً من بني  30م�شروعاً
م�شابهاً منت�شرا ح��ول ال�ع��امل وه��و الأول
يف املنطقة ويت�سم بارتفاع درجات احلرارة
وعند اكتماله �سيعر�ض املنزل تقنية �سان
غوبان احلا�صلة على ب��راءة اخ�تراع والتي
ت �ه��دف �إىل حت���س�ين م���س�ت��وي��ات ال�صحة
وال��رف��اه �ي��ة م ��ن خ �ل�ال حت �� �س�ين جتربة
العي�ش داخل بيئة املباين.
تطبّق �شركة “�سرياميك ماترييالز” وهي
�شركة نا�شئة يقع مقرها يف مدينة م�صدر
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ح��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى ب� ��راءة اخ�ت�راع
لتحويل النفايات ال�صلبة ال�صناعية �إىل
منتجات خزفية م�ستدامة عالية القيمة
وتوفر انخفا�ضاً كبرياً يف التكلفة وحتد من
االنبعاثات الكربونية مقارنةبال�سرياميك
التقليدي يتم ت�صنيع منتجات ال�سرياميك
ذات القيمة امل�ضافة املعاد تدويرها بن�سبة
 ?100حملياً وتتميز مواد البناء اخلا�صة
بها بخ�صائ�ص مكافئة للمنتجات التقليدية
ولكن بتكلفة �أقل.
وي �ق��ع م�ق��ر وك��ال��ة الإم � � ��ارات ل�ل�ف���ض��اء يف

مدينة م�صدر وتعمل ال��وك��ال��ة على دعم
م �� �ش��اري��ع ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر يف قطاع
الف�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز و�إب��راز دور
الدولة على اخلريطة الف�ضائية �إقليمياً
وع��امل�ي�اً وت��ر��س�ي��خ ث�ق��اف��ة االب�ت�ك��ار يف بيئة
العمل امل�ؤ�س�سي.
و�أدت ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د � 19-إىل ت�سليط
ال�ضوء على �أهمية �سل�سلة الغذاء العاملية
وق��د وف ��رت ��ش��رك��ة “هايدرو�-آرت-بود”
وم �ق��ره��ا يف م��دي �ن��ة م�صدر ت�ق�ن�ي��ة تتيح
للأ�شخا�ص زراع��ة اخل���ض��روات الع�ضوية
الطازجة والغنية بالفيتامينات ب�سهولة
ع �ل��ى ��ش�ك��ل ه�ي�ك��ل ح��دي �ق��ة داخ �ل �ي��ة يبدو
�أي�ضاً كقطعة فنية ..وي �ت��م ت�ط��وي��ر هذا
املنتج يف الإمارات وي�ستهدف ب�شكل مبدئي
امل�ن��ازل .وط��ورت �شركة “فولت�س” نظاماً
ذكياً لإدارة البطاريات ومراقبة ا�ستهالك
ال�ط��اق��ة داخ ��ل امل �ن��ازل ..وي�ع�ت�م��د النظام
على برنامجVolts من خالل تطبيقات
الهاتف املحمول وهو م�صمملتزويد منزل
ب�أكمله بالطاقة عند ت�شغيله �إىل جانب
�أحد م�صادر الطاقة املتجددة.
يذكر �أن مدينة م�صدر ت�ضم �أي�ضاً عددا
من اجلهات املعنية بتطوير ودعم االبتكار
يف خمتلف امل �ج��االت وم��ن بينها الوكالة
ال ��دول �ي ��ة للطاقة امل �ت �ج ��ددة “�آيرينا”
و�سيمنز و�سيمنز للطاقة وتربيد وهانيويل
ولوكهيد م��ارت��ن و�سيف �سيتيز وم�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية.

ت�ست�ضيفها منطقة � 2071ضمن الربنامج العاملي لل�شركات النا�شئة

من �إيطاليا �إىل دبي � 11 ...شركة نا�شئة جديدة تطور م�شاريعها امل�ستقبلية يف الإمارات
•• دبي-الفجر:

�أعلنت “منطقة  ”2071التي ت�شرف عليها
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،عن ا�ست�ضافة 11
�شركة �إيطالية نا�شئة م�شاركة يف الدورة
الثانية للربنامج العاملي لل�شركات النا�شئة،
ال� ��ذي ت��دي��ره وزارة ال �� �ش ��ؤون اخلارجية
والتعاون ال��دويل الإيطالية ،وذل��ك للمرة
الأوىل يف دولة الإمارات.
ت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار �شراكة م�ؤ�س�سة
دبي للم�ستقبل مع وكالة التجارة الإيطالية،
وتهدف �إىل تعزيز عالقات التعاون بني دولة
الإم��ارات و�إيطاليا يف املجاالت االقت�صادية
والتكنولوجية ،و�إتاحة الفر�صة لل�شركات
لالطالع على التجربة الإماراتية الرائدة
يف دعم االبتكار وريادة الأعمال ،وا�ستقطاب
�أ� �ص �ح��اب الأف �ك ��ار وامل �� �ش��اري��ع امل�ستقبلية،
وت��وف�ير ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة و� �ش��راك��ات مع
جهات حكومية وخا�صة ت�ساعد ال�شركات
على تو�سيع �أعمالها.
وتنظم “م�سرعات دبي امل�ستقبل” برناجماً
مكثفاً لل�شركات امل�شاركة على مدار � 8أ�سابيع
يت�ضمن ع��دداً من ور���ش العمل واجلل�سات
التفاعلية مع ع��دد من اجلهات احلكومية

واخل��ا��ص��ة ل�لاط�لاع على �أح��دث التقنيات
واالب�ت�ك��ارات وحتليل الفر�ص وال�شراكات
املحتملة� ،إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن الفعاليات
ال�ت�روي �ج �ي��ة وال �ت �� �س��وي �ق �ي��ة ،والأن�شطة
االجتماعية والثقافية ،التي �سيتم تنظيمها
بالتعاون مع �شركاء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
على امل�ستويني الوطني والعاملي.

بني �إيطاليا والإمارات
وم � ��ن ج �ه �ت��ه �أ� � �ش� ��اد ن �ي �ك��وال ل �ي�ن�ر �سفري
�إي�ط��ال�ي��ا ل��دى دول��ة الإم� ��ارات با�ست�ضافة
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل لـ � 11شركة نا�شئة
�إيطالية مبتكرة �ضمن هذه املبادرة ،م�ؤكداً
�أن االب�ت�ك��ار رك�ي��زة رئي�سية لتعزيز متانة
العالقات الثانية بني �إيطاليا والإمارات.
وقال �إن هذه املبادرة تتيح فر�صة لت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ج�ه��ود �إي�ط��ال�ي�اً يف دع��م رواد
الأع �م��ال وال�شركات النا�شئة وال�ت��ي و�صل
عددها لأكرث من � 11,900شركة م�سجلة
بنهاية العام املا�ضي.
�أميديو �سكاربا :بناء القدرات وامل�شاركة يف
منظومة االبتكار وريادة الأعمال
وق��ال �أميديو �سكاربا مدير وكالة التجارة
الإيطالية يف دبي“ :يهدف الربنامج العاملي
لل�شركات النا�شئة �إىل دع��م رواد الأعمال
الإي �ط��ال �ي�ين وت��وف�ير ف��ر���ص ل�ه��م لعر�ض
وت�ط��وي��ر منتجاتهم وخ��دم��ات�ه��م املبتكرة
يف اخل� � ��ارج ،ان �ط�ل�اق �اً م ��ن �أه �م �ي��ة تعزيز
دور التكنولوجيا يف �صناعة امل�ستقبل”،
م�شرياً �إىل �أن  ٪18من ال�شركات النا�شئة
الإيطالية اجل��دي��دة مت ت�أ�سي�سها من قبل
�شباب تقل �أعمارهم عن  35عاماً.

(�أي��دك ����س  )2021وال ��دف ��اع البحري
(ن��اف��دك ����س  )2021وامل �ق��ام��ان حالياً
ب ��أب��وظ �ب��ي ح �ي��ث ح �� �ض��ره��ا م �ط��ر علي
ال��رم �ي �ث��ي ،ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لوحدة
ال�ت�ط��وي��ر االق�ت���ص��ادي مبجل�س التوازن

االق �ت �� �ص��ادي وخ�م�ي����س ع�ت�ي��ق املويجعي،
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ف�ت��ان القاب�ضة
لال�ستثمار� ،إ�ضافة لعدد من امل�س�ؤولني
من اجلانبني.
و��س�ي�ق��وم جم�ل����س ال� �ت ��وازن االقت�صادي

عبد العزيز اجلزيري :تعريف
ال�شركات النا�شئة بالفر�ص
االقت�صادية الواعدة يف دبي
و�أك��د عبد العزيز اجلزيري نائب الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة دب ��ي ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل� ،أن
ا�ست�ضافة ال�شركات الإيطالية النا�شئة يف
“منطقة � ”2071ست�سهم بتعريفها على
�أب��رز الفر�ص االقت�صادية ال��واع��دة و�أكرث
ال�ق�ط��اع��ات الرئي�سية واحل �ي��وي��ة من ��واً يف
مدينة دبي واملنطقة ،و�ستعزز قدرتها على
فهم متطلبات الأ� �س��واق املحلية ،وتطوير
حلول مبتكرة ت�سهم بت�سريع تنفيذ اخلطط
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية القائمة على تبني
االبتكار وتوظيف التكنولوجيا احلديثة.
نيكوال ليرن :االبتكار يعزز
متانة العالقات الثنائية

و�أ� � �ض� ��اف“ :ت�ست�ضيف ال � � ��دورة الثانية
للربنامج � 108شركة ونحن �سعداء للغاية
بهذه ال�شراكة مع م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
ال��س�ت���ض��اف��ة �� 11ش��رك��ة ن��ا��ش�ئ��ة �إيطالية
مبتكرة يف دول��ة الإم��ارات و�إتاحة الفر�صة
ل �ه��ا ل �ت��و� �س �ي��ع الأع � �م� ��ال وب� �ن ��اء ال� �ق ��درات
وامل �� �ش��ارك��ة يف م�ن�ظ��وم��ة االب �ت �ك��ار وري� ��ادة
الأعمال».
وي� ��� �ض ��م ال �ب�رن ��ام ��ج ال� �ع ��امل ��ي لل�شركات
النا�شئة ب��دورت��ه احلالية �أك�ثر م��ن 100
�شركة �إيطالية نا�شئة مبتكرة يف خمتلف
جم � ��االت ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احل ��دي� �ث ��ة ،مثل
الذكاء اال�صطناعي وتكنولوجيا املعلومات
واالت � �� � �ص� ��االت وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الطبية،
واالقت�صاد الدائري ،واملدن الذكية ،والنقل،
وغ�يره��ا ،وتعد دول��ة الإم ��ارات واح��دة من
 10دول حول العامل ت�ست�ضيف ال�شركات
امل�شاركة يف الربنامج.
وت�شمل قائمة ال���ش��رك��ات الإي�ط��ال�ي��ة التي
ت���س�ت���ض�ي�ف�ه��ا م�ن�ط�ق��ة  2071ك�ل� ًا من:
ب��ي �سي �سي ا�ستوديو (،)BCC Studio
وب�ي��وب�ي��ك ( ،)Biopicوغيك�س �أكادميي
�أوروبا (،)Geeks Academy Europe
وفايند م��اي لو�ست (،)Find My Lost

و�شركة ( ،)MIEEGوبيغرو (،)Pigro
و��س�ترات�ي�ج�ي��ك ب��ي �آي �إم (Strategic
 ،)BIMو�سيمربياغو (،)Symbriago
وت��ول�ي�م��اي�ك��ا ( ،)Tolemaicaوفاليامو
( ،)Valiamoو�شركة (.)Uose
من�صة لت�صميم امل�ستقبل
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن “منطقة ”2071
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه
اهلل” ،ت�ست�ضيف جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
ور�ش العمل وجل�سات النقا�ش واالجتماعات
والزيارات امليدانية ،وت�شهد �إطالق العديد
من املنتجات واال�سرتاتيجيات واالبتكارات
اجل ��دي ��دة ،وت���ش�ك��ل ب��واب��ة ع �ب��ور �إىل الغد
ومن�صة لتطبيق من��وذج دول��ة الإم ��ارات يف
ت�صميم امل�ستقبل من خالل مئوية الإمارات
 .2071ك�م��ا ت�ضم “منطقة ”2071
ال�ع��دي��د م��ن خم �ت�برات ت�صميم امل�ستقبل
وت�ط��وي��ر الأف �ك ��ار وال �ت �ج��ارب واملمار�سات
املبتكرة يف العديد من القطاعات الرئي�سية
مثل الطريان والتعليم وال�صحة والطاقة
وري ��ادة الأع �م��ال والتكنولوجيا وال�صحة
واخلدمات اللوج�ستية.

توازن تدعم خطط الفتان القاب�ضة لال�ستثمار لتو�سعة �أحوا�ضها لبناء ال�سفن
•• �أبوظبي-الفجر:

وقع جمل�س التوازن االقت�صادي – والذي
ي�ضطلع ب ��دور �أ��س��ا��س��ي يف مت�ك�ين قطاع
ال���ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة والأم �ن �ي��ة بدولة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة – و� �ش��رك��ة الفتان
القاب�ضة لال�ستثمار – الرائدة يف جمال
ب�ن��اء ال�سفن – م��ذك��رة للتفاهم تهدف
ل��دع��م خ�ط��ط ��ش��رك��ة ال�ف�ت��ان الطموحة
لتو�سيع ورف��ع ك�ف��اءة �أح��وا��ض�ه��ا الثالثة
ل �ب �ن��اء ال �� �س �ف��ن يف �أب ��وظ �ب ��ي والفجرية
وت �ه �ي �ئ �ت �ه��ا ل �ت �ل �ب �ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ق ��وات
البحرية واجلوية بالدولة.
وق��ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن ��س�ع��ادة ط ��ارق عبد
ال��رح�ي��م احل��و��س�ن��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملجل�س التوازن االقت�صادي و�سعادة حممد
را�شد الرميثي ،رئي�س جمل�س ادارة الفتان
القاب�ضة لال�ستثمار.
وج��رت م��را��س��م التوقيع يف ج�ن��اح �شركة
الفتان مبعر�ضي �أبوظبي الدويل للدفاع

مبوجب املذكرة ،بدعم اخلطط الطموحة
للفتان لتو�سيع ورف ��ع ك �ف��اءة �أحوا�ضها
لبناء ال�سفن يف كل من الظفرة والطويلة
ب��أب��وظ�ب��ي� ،إ��ض��اف��ة حل��و���ض ب�ن��اء ال�سفن
التابع لها يف الفجرية.
وعقب التوقيع� ،أكد �سعادة طارق احلو�سني
�أن املذكرة ت�ضفي زخماً جديداً للعالقات
الرا�سخة بني املجل�س و�شركة الفتان.
وقال يف هذا ال�صدد“ :ت�أتي هذه املذكرة
يف �إط ��ار ال�ت��زام�ن��ا بامل�ساهمة الفاعلة يف
تطوير ال�ق�ط��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة والأمنية،
دع ��م ال �ت �ح��دي��ث امل �ت��وا� �ص��ل ال� ��ذي تقوم
ب��ه ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة وال�ق�ط��اع البحري
ب ��ال ��دول ��ة» .وع�ب�ر � �س �ع��ادة حم �م��د را�شد
ال��رم�ي�ث��ي ،رئ�ي����س جم�ل����س ادارة الفتان
القاب�ضة لال�ستثمار عن تقدير ال�شركة
ل�ل��دع��م امل�ت��وا��ص��ل ال ��ذي ي�ق��دم��ه جمل�س
ال�ت��وازن االقت�صادي لل�شركات الوطنية
بالدولة لتو�سيع �أعمالها ولالنخراط يف
�سل�سلة �إمداد القطاعات الدفاعية.

و�أردف“ :نتطلع لتعزيز عالقات التعاون
التي تربطنا بتوازن من خالل هذا امل�شروع
وال��ذي ميكننا من ارتياد وخدمة �أ�سواق
عاملية جديدة وي�سهم يف توطيد عالقاتنا
ب�شركائنا وم�ستخدمي منتجاتنا ويتيح
لنا خدمة القطاعات الدفاعية والأمنية
من خ�لال توفري من�ش�آت متطورة وذات
م���س�ت��وي��ات ع��امل�ي��ة يف �أح��وا��ض�ن��ا ب�ك��ل من
�أبوظبي والفجرية».
و�أو� �ض ��ح م�ط��ر ع�ل��ي ال��رم�ي�ث��ي ،الرئي�س
التنفيذي ل��وح��دة التطوير االقت�صادي
مبجل�س ال�ت��وازن االقت�صادي �أن املذكرة
تن�ص ع�ل��ى ت�شكيل جل�ن��ة م���ش�ترك��ة بني
املجل�س و��ش��رك��ة ال�ف�ت��ان ل�ل�إ��ش��راف على
م���ش��روع ت��و��س�ع��ة �أح��وا���ض ال���س�ف��ن ورفع
كفاءتها .و�أ��ض��اف�“ :سوف تعمل اللجنة
على �ضمان متا�شي خطط التو�سعة مع
توجهات الدولة لتحقيق النمو االقت�صادي
وب�ن��اء ال�ك�ف��اءات الوطنية و�إي �ج��اد فر�ص
التوظيف ملواطني الدولة».
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وزارة املالية  :حوايل  38.8مليار درهم حجم
التبادل التجاري بني الإمارات والكويت خالل 2019 

•• �أبوظبي-وام:

�أكدت وزارة املالية حر�ص دولة الإم��ارات على تعزيز التعاون امل�شرتك مع
دولة الكويت ال�شقيقة يف جميع املجاالت والذي يظهر من خالل الأرقام
والبيانات االح�صائية لعام � 2019إذ ت�ؤكد الإمارات دعمها الدائم لتعزيز
العالقة بني البلدين ال�شقيقني ..فيما هن�أت الوزارةدولة الكويت و�شعبها
الكرمي مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 60.
و�أفادت وزارة املالية وكالة �أنباء الإمارات “وام”  -مبنا�سبة اليوم الوطني
الكويتي الـ  - 60ب�أن حجم التبادل التجاري غري النفطي بني الإمارات
والكويت خالل عام � 2019سجل نحو  38.8مليار درهم ما يج�سد منو
وتطور ال�شراكة االقت�صادية بني البلدين ومبا يعود بالفائدة على �شعبي
البلدين ال�شقيقني ويعزز م�سرية التنمية وامل�ستدامة بينهما.
و�أ��ض��اف��ت �أن �صفقات ال�ع�ق��ارات يف ال��دول��ة وا�صلت ت�سجيل م�ع��دالت �أداء
جيدة م�ستقطبة املزيد من امل�ستثمرين الكويتيني الراغبني بدخولال�سوق
العقاري الإم��ارات��ي حيث بلغت قيمة العقارات اململوكة من الكويتيني يف
الإم ��ارات  181.02مليار دره��م خ�لال ع��ام  2019وتوزعت ال�صفقات
العقارية للكويتيني يف جم��االت ع��دة بح�سب ن��وع اال�ستخدام ليرتكز ما
ن�سبته  55%من القيمة الإجمالية لل�صفقات العقارية للكويتيني يف
القطاع ال�سكني يف عام  2019تليها ال�صفقات العقارية التجارية وذلك
بن�سبة 42%.
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن �أعداد الكويتيني املتملكني للعقارات بلغت 20,600
خ�لال ع��ام  2019حيث متلك �أغ�ل��ب الكويتيني ع�ق��ارات �سكنية بواقع
 8,988متملكا وبن�سبة  44%م��ن �إج�م��ايل ع��دد الكويتيني املتملكني
ومن ثم  7,092متملكا لعقار جتاري �أي بن�سبة  34%من�إجمايل عدد
الكويتيني املتملكني للعقارات يف الدولة.
وذكرت وزارة املالية �أن بيئة الأعمال يف دولة الإمارات مثالية للم�ستثمرين
ورواد الأعمال من خالل مرافق بنية حتتية ممتازة مدعومة باخلربات
املهنية واخل��دم��ات ال�شخ�صية ال�ت��ي تعطي ال��دول��ة م�ي��زة تناف�سية على
الكثري م��ن ال ��دول وق��د انعك�ست ه��ذه البيئة اال�ستثمارية املثالية على
�أعداد الرتاخي�ص املمنوحة للكويتيني والتي و�صلت �إىل  5,068رخ�صة
وبالن�سبة ل�ت��وزي��ع ال��رخ����ص ح�سب الن�شاط االق�ت���ص��ادي ف�ق��د ت�صدرت
الرخ�ص التجارية القائمة بن�سبة  70%من �إجمايل الرخ�ص املمنوحة
للكويتيني واملوزعة بح�سبالن�شاط االقت�صاد ي.
كما بلغت قيمة ر�أ���س امل��ال الكويتي يف �شركات امل�ساهمة العامة امل�سجلة
لدى هيئة الأوراق املالية وال�سلع  24.3مليار درهم� ،أما عددامل�ستثمرين
الكويتيني يف هذه ال�شركات فقد و�صل �إىل  31,000م�ستثمر.
وجت�سد ال��رواب��ط الرا�سخة بني دول��ة الإم ��ارات ودول��ة الكويت ال�شقيقة
منوذجا ا�ستثنائيا على م�ستوى العالقات بني الأ�شقاء ملا يربط قيادتي
البلدين ال�شقيقني و�شعبيهما من �أوا��ص��ر الأخ��وة والتالحم وجتمعهما
ثوابت التاريخ والقيم الأ�صيلة امل�شرتكة.
وتظهر قوة ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف ات�ساق الر�ؤى بني البلدين ال�شقيقني
يف خمتلف املجاالت التنموية ال �سيما على ال�صعيد االقت�صاديوالتجاري
واال�ستثماري مدفوعة بالتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�أخيه�صاحب ال�سمو ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة.

دبي اجلنوب للعقارات تطلق فلل النب�ض

•• دبي-وام:

�أعلنت دبي اجلنوب للعقارات عن �إطالق “فلل النب�ض” التي متثل املرحلة
الثانية من م�شروع “النب�ض” قلب منطقة دبي اجلنوبال�سكني ة.
ي�أتي هذا الإطالق بعد عملية البيع الناجحة التي حققتها ال�شركة لوحدات
التاون هاو�س يف امل�شروع �إ�ضافة �إىل زي��ادة الطلب على الفلل يف املنطقة
حيث ظهر ذلك بو�ضوح تام بعد حجز  50باملائه من “فلل النب�ض” من
قبل امل�ستثمرين.
وت�ت�راوح امل�ساحة املبنية للفلل م��ن � 1,894إىل  2,720قدما مربعا
وي�ضم امل�شروع  268وح��دة تت�ألف من  242ت��اون هاو�س من غرفتني
وثالث غرف �إ�ضافة �إىل  26فيال من �أرب��ع غرف وت�أتي كل واح��دة منها
جمهزة مبطبخ مغلق وحديقة خا�صة وغرفة للخادمة وغرفة للتخزين
ومكتب بالإ�ضافة �إىل غرفة للغ�سيل.
ويقع امل�شروع املقرر اكتماله بحلول العام  2024على �إمتداد �شارع اك�سبو
حيث ميكن الو�صول �إليه ب�سهولة .وقال حممد العو�ضي من �شركة دبي
اجل�ن��وب للعقارات  :نلتزم يف دب��ي اجل�ن��وب ب�ت��زوي��د عمالئنا مبجموعة
متنوعة من العقارات لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم  ..ومع اقرتابنا من
موعد �إنعقاد معر�ض �إك�سبو  2020نتوقع �أي�ضا ازدي��اد عدد ال�سكان يف
املنطقة ال�سكنية خالل ال�سنوات القادمة  ..وبعد عمليات البيع الناجحة
للمرحلة الأوىل لوحدات التاون هاو�س يف م�شروع “النب�ض” قررنا �إطالق
املرحلة الثانية �إن ه��ذا الإق�ب��ال يعك�س الطلب على املنطقة ال�سكنية يف
دب��ي اجل �ن��وب وال �ت��ي مت�ث��ل مفهوماً
م�ب�ت�ك��راً ح�ي��ث ت��رت�ب��ط ب�سال�سة مع
املعامل الرئي�سيةيف املدينة من خالل
الطرق الرئي�سية و�شبكة املرتو.
وت�ستحوذ املنطقة ال�سكنية يف دبي
اجلنوب على جاذبية عالية من قبل
ال �ع��ام �ل�ين يف امل �ن �ط �ق��ة ال� �س �ي �م��ا مع
ت �ط��وي��ر م��وق��ع “�إك�سبو ”2020
ال ��ذي ي�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د خ�م����س دقائق
ف�ق��ط  ..وب�ع��د �إط�لاق �ه��ا م�شروعها
الرائد “النب�ض” ا�ستمر منو الطلب
م��ع ت�سليم �أك�ث�ر م��ن  1,200من
ال�شققووحدات التاون هاو�س.
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�إعالن بالن�شر

وزارة العدل
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000129مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :امليا�س للخدمات
جمهول حمل الإقامة  :العنوان  :عجمان  ،الب�ستان  -خلف بلدية عجمان  ،هاتف رقم
� 0555694971 0509367710 :ص ب  - 2883 :الربيد الإلكرتوين almayas2011@ :
 gmail.comالرقم املكاين 4362311076 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/14أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى  - 2دائرة اليوم الواحد) �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/22 :م.

العدد 13174بتاريخ2021/2/25
التنفيذ رقم  958ل�سنة 2020
لدى حمكمة ر�أ�س اخليمة  -تنفيذ جتاري
املرفوعة من � :شركة الدانوب لتجارة مواد البناء  -ذ م م
�ضد  :حلول وتقنيات التح�ضري ال�سطحي � -ش م ح
ال�سادة املحكوم �ضده  /حلول وتقنيات التح�ضري ال�سطحي انت مدعو للح�ضور �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع
اخلربة (الهند�سية املقرر عقده الإثنني ال�ساعة � 10.00صباحا املوافق  2021/3/1وذلك ب�إمارة ر�أ�س اخليمة  -املنطقة
احلرة  -منطقة اجلزيرة احلمراء  -م�صطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
 )1تقدمي �صور من كافة املذكرات وامل�ستندات بعدد �أطراف الدعوى  )2 ،ترجمة �أية م�ستندات باللغة الأجنبية اىل
اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية مرخ�ص ومعرتف به بالدولة  )3 ،يف حالة وجود �شهود لدى �أحد الأطراف
يجب تقدمي �أ�سمائهم واثبات ح�ضورهم يف موعد اجلل�سة التي حددتها اخلربة  )4يف حالة وجود اطراف ال جتيد اللغة
العربية يجب �أن ي�صحبها مرتجم معتمد قانونيا .ن�أمل احل�ضور يف املوعد واملكان املحددين �أعاله مع �ضرورة توكيل ر�سمي
لل�سادة /املحامني والوكالء عن �أطراف الدعوى ويف حال عدم ح�ضور �أي طرف ف�إن اخلربة �سوف ت�ستمر يف �أداء مهامها يف
غيابه وفقا لل�صالحياتها املخولة لها قانونا.
هاتف Email:ketab.alahbabi@hotmail.com - 0509668926 :

اخلبري الهند�سي
م .كتاب �سعيد الأحبابي

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عبدامللك خلفان النقبي
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وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  2807ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /اي تي ايه �ستار للتطوير العقاري � -ش ذ م م  -العنوان � :إمارة دبي  -منطقة بردبي  -بناية �أي تي �إيه �ستار
 �ص ب  - 5239هاتف رقم  - 042545512االمييل infi@etastar.com:ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك �ستاندرد ت�شارترد
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/3/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  158ملك مبنطقة النهدة ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  23,225,000 :درهم (ثالثة وع�شرون مليونومائتان وخم�سة وع�شرون الف درهم)
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :م�شعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
العنوان  :مكتب رقم  110ملك خا�ص  -بردبي  -اخلليج التجاري هاتف
 04-5821333 :فاك�س  04-5705733 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �ستا�ش
كافيه � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2021/2/15
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/15وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  2563ل�سنة 2016
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
املنفذ �ضده  /في�صل حميد عبداهلل املزروعي
حميد عبداهلل علي املزروعي � -شركة متيم للمقاوالت  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /م�صرف الإمارات اال�سالمي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  2021/3/3وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  2975ملك مبنطقة ال�صناعية ( )6ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر التثمني  23.240.000 :درهم (ثالثةوع�شرون مليون ومائتان واربعون الف درهم)
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه
معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر باللغة العربية واالجنليزية
اىل املدعى عليه  /جوبني جون ناياثودان كوت�شابان جون
نعلمكم بان املدعي /عبداهلل �ضعيف م�صبح حمود الكتبي
الدعوى رقم  2021/803دائرة اليوم الواحد املدنية التجارية الثالثة
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها  :املطالبة بالغاء عقد ال�شراكة
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل.
لذا يقت�ضي ح�ضوركم �أمام مكتب �إدارة الدعوى مكتب رقم ( )10مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها
كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم الأحد املوافق  ، 2021/3/7ال�ساعة � 8.30صباحا وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله  -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ
االجراءات القانونية بحقك غيابيا.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

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

ا�سم ال�شركة � :ستا�ش كافيه � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  6ملك ح�سني نا�صر احمد لوتاه  -القرهود  -ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  801387 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1331401 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2021/2/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/7وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني م�شعل الزرعوين للمحا�سبة
القانونية العنوان  :مكتب رقم  110ملك خا�ص  -بردبي  -اخلليج التجاري هاتف :
 04-5821333فاك�س  04-5705733 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2020 /0006315أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه  /بلو ا�ستيل لل�صناعة � -ش م ح
نحيطكم علما بانه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /امل�شاريع الأملانية اخلليجية املحدودة بالتايل :
عد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية املبلغ املبني يف �صحيفة �أمر الأداء مو�ضوع
القرار املاثل والزمتها بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد 13174بتاريخ2021/2/25

العدد 13174بتاريخ2021/2/25

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد /مو�سى
احمد را�شد بن عبود الكعبي  -اجلن�سية  :الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن
(تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري الغيم لتجارة الزهور  ،ن�شاط الرخ�صة
بيع الزهور والنباتات الطبيعية  -بالتجزئة  ،بيع الزهور والنباتات ال�صناعية واملجففة
 بالتجزئة  ،تغليف الهدايا  ،بيع العطور  -بالتجزئة  ،واملرخ�ص م��ن دائ��رة التنميةاالقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم  774403ال�صادرة بتاريخ  2019/11/25يف
دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /عبداهلل حممد عبداهلل عبدوه النقبي ،
اجلن�سية  :الإمارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
حممد ج��راغ حممد علي البلو�شي  -اجلن�سية  :الإم��ارات وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري �سوبر ماركت نور
اخلور  ،ن�شاط الرخ�صة �سوبر ماركت  ،واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف
خورفكان رخ�صة جتارية رقم  517629ال�صادرة بتاريخ  2002/11/9يف دائرة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /خالد علي را�شد ال�صم النقبي  -اجلن�سية
 :الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املرجع 58 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ن�صر العزيز حممد نور االب�صار اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /حممد برويز عامل �شم�س العامل اجلن�سية
بنغالدي�ش يف الرخ�صة (�صالون ركن الوادي للحالقة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم
( )741395ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،ومت تغيري ن�شاط  ،حيث كان الن�شاط ال�سابق (ق�ص
وت�صفيف ال�شعر واحلالقة للرجال) لي�صبح (بقالة) ومت تغيري اال�سم التجاري لل�شركة /امل�ؤ�س�سة  ،حيث
كان اال�سم التجاري ال�سابق (�صالون ركن الوادي للحالقة) لي�صبح (بقالة ركن الوادي)  ،ان�سحاب �شريك ،
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .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

املرجع 59 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حممد عبداهلل حممد �صالح ال�سويدي  -اجلن�سية
الإمارات العربية املتحدة  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك
اىل ال�سيد /فهد فرحان الهامور ال�شام�سي اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة
(االمري خلياطة وجتارة املالب�س اجلاهزة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )767531ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
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
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل
رقم ()1837/2021

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل
رقم ()1840/2021

املنذرة  :جمل�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية بدبي
بوكالة املحامني  /عماد اهلي وفي�صل اخلاجة ونوال احلو�سني
�ضد املنذر اليها  :رات�سكاي خلدمات لإدارة املن�شاءات  -ذ م م
املو�ضوع  -:ف�إن موكلتنا تنذركم بالآتي :
 -1املبادرة اىل �سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة مبلغ وقدره  32.083درهم  ،وما ي�ستجد من بدل
االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي.
 -2يف حالة رغبتكم يف جتديد عقد االيجار ف�إنكم ملتزمون ب�سداد مبلغ  55.000درهم عن ال�سنة
الثانية من عقد االيجار وبذات ال�شروط املتفق عليها
 -3يف حالة تخلفكم عن ال�سداد خالل ثالثون يوما من ا�ستالم هذا الإن��ذار �سن�ضطر التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية �ضدكم والتي ت�شمل االخالء واملطالبة بالقيمة االيجارية املت�أخرة وما ي�ستجد من
ايجار حتى االخالء الفعلي مع الزامكم بر�سوم اخلدمات وال�صيانة وكافة فواتري الكهرباء واملياه ور�سوم
الدعاوى واتعاب املحاماة.

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1829

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1830

املنذر � :سوبر اوان لنقل ال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة � -ش ذ م م
املنذر اليها االوىل  :تيا للتجارة العامة  -م م ح
املنذر اليها الثانية  :تيا لال�ستثمار  -ذ م م
لذلك  ،يكلف املنذر املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وق��دره ( )383281.75درهم
(ث�لاث��ة م��ائ��ة ث�لاث��ة وث�م��ان��ون ال��ف وم��ائ�ت��ان وواح ��د وث�م��ان��ون دره��م وخم�سة
و�سبعون فل�سا) خ�لال م��دة اق�صاها خم�سة �أي��ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالمه ه��ذا و�إال
�سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانوين التي حتفظ له حقه واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليهم
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

املنذر � :سوبر اوان لنقل ال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة � -ش ذ م م
املنذر اليه  :ح�سني مرت�ضى علي دومنيكيا اجلن�سية
لذلك  ،يكلف امل�ن��ذر امل�ن��ذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره ( )383281.75درهم
(ث�لاث��ة م��ائ��ة ث�لاث��ة وث�م��ان��ون ال��ف وم��ائ�ت��ان وواح ��د وث�م��ان��ون دره��م وخم�سة
و�سبعون فل�سا) خ�لال م��دة اق�صاها خم�سة �أي��ام م��ن ت��اري��خ ا�ستالمه ه��ذا و�إال
�سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانوين التي حتفظ له حقه واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليهم
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1835

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/1833

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()1834/2021

املخطر  :بنك الإمارات دبي الوطني � -ش م ع
بوكالة املحامي  /عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املخطر اليها  :كالو�س ديتري وولفجاج بيجور�س�ش (جمهول حمل الإقامة)
نخطركم ب�سداد مبلغ وقدره ( 121,178,64درهم �إماراتي) (مائة واحدى وع�شرون الف
ومائة وثمانية و�سبعون درهم واربعة و�ستون فل�س فقط ال غري) وذلك عن املديونية املرت�صدة
يف ذمتكم مبوجب الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا  ،ونظرا الخاللكم ب�شروط
واحكام التعاقد املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية  ،ونتيجة لف�شلكم يف �سداد الأق�ساط يف تواريخ
ا�ستحقاقها  ،ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة  ،هذا ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية
خ�لال (� )7سبعة �أي��ام م��ن ت��اري��خ الإع�ل�ان و�إال ف�سوف نكون م�ضطرين الت�خ��اذ الإج ��راءات
القانونية املنا�سبة �ضدكم.

املخطر  :احمد علي ح�سن الزرعوين  -ميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�ضويني مبوجب وكالة
م�صدقة �أ�صوال بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم ( )2017/1/159588بتاريخ 2017/7/19
املخطر اليه  :اف اي ام للو�ساطة التجارية � -ش ذ م م  -رخ�صة جتارية رقم 831886 :
املو�ضوع  /بتاريخ �سابق ا�ست�أجرت املخطر اليها من املخطر مكتب رقم ( )107الكائن يف بناية الرباحة
والقائمة على قطعة ار���ض رقم ( - )242رقم البلدية ( )117- 666يف منطقة امل��رر بدبي  ،مبوجب
عقد �إي�ج��ار ينتهي بتاريخ  .2021/2/28ف�إننا نخطركم مبوجب ه��ذا الإخ�ط��ار ب�سداد ب��دل االيجار
املت�أخر عن عقد االيجار للمخطر بواقع مبلغ ( )18.340ثمانية ع�شر الف وثالثمائة واربعون درهم
عن الفرتة االيجارية من تاريخ  2020/3/31وحتى تاريخ  2021/2/28وذلك خالل مدة �أق�صاها
ثالثون يوما من ا�ستالمكم الإخطار املاثل وفق املقرر ب�صريح املادة (�/25أ) من القانون رقم ،2008/33
و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املت�أخر من بدل االيجار  ،مع
الزامكم بالر�سوم وامل�صروفات.
الكاتب العدل

املنذرة  :م�صنع كواال لالثاث والديكور � -ش ذ م م
املنذر اليه  :او�س مروان �سعيد الزبيدي
املو�ضوع  :تنذر املنذرة املنذر اليه ب�أداء مبلغ وقدره  80701درهم للمنذرة
وذل��ك خ�لال (� )5أي��ام من تاريخ ه��ذا الإن��ذار  ،و�إال �ست�ضطر امل�ن��ذرة اىل
اتخاذ كافة الإج ��راءات القانونية �ضدكم من �أج��ل حت�صيل املبلغ املذكور
مع حتميلكم كافة امل�صاريف والر�سوم واتعاب املحاماة والفوائد الت�أخريية
بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات والتعوي�ض عما �أ�صابها من
�ضرر نتيجة الت�أخر يف ال�سداد.

املنذرة  :جمل�س �إدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية بدبي
بوكالة املحامني  /عماد اهلي وفي�صل اخلاجة ونوال احلو�سني
�ضد املنذر اليها  :رات�سكاي خلدمات لإدارة املن�شاءات  -ذ م م
املو�ضوع  -:ف�إن موكلتنا تنذركم بالآتي :
 -1املبادرة اىل �سداد القيمة االيجارية امل�ستحقة مبلغ وقدره  32.083درهم  ،وما ي�ستجد من بدل
االيجار حتى تاريخ االخالء الفعلي.
 -2يف حالة رغبتكم يف جتديد عقد االيجار ف�إنكم ملتزمون ب�سداد مبلغ  55.000درهم عن ال�سنة
الثانية من عقد االيجار وبذات ال�شروط املتفق عليها.
 -3يف حالة تخلفكم عن ال�سداد خالل ثالثون يوما من ا�ستالم هذا الإن��ذار �سن�ضطر التخاذ كافة
الإج��راءات القانونية �ضدكم والتي ت�شمل االخالء واملطالبة بالقيمة االيجارية املت�أخرة وما ي�ستجد من
ايجار حتى االخالء الفعلي مع الزامكم بر�سوم اخلدمات وال�صيانة وكافة فواتري الكهرباء واملياه ور�سوم
الدعاوى واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -خالد علي �أحمد الظنحاين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0002293مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :خالد علي احمد الظنحاين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أحمد وا�صف باقي  -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 38802 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/4014

املخطر  -1 /جنمة الفالح العمال احلدادة رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم ترخي�ص 2926
 -2قوة النجم للمقاوالت الفنية رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برقم ترخي�ص 550964 :
وميثلهما ال�سيد� /شيخ كالي�شا فايل  ،اجلن�سية الهند  ،ويحمل بطاقة هوية رقم  784195893879288ب�صفته
مالك الرخ�ص املذكورة �أعاله .العنوان  /ال�شارقة  -املنطقة احلزانة  -رقم الهاتف 0559838343 :
املخطر اليه  /عبداهلل عبيد مبارك احمد عبداهلل  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،ويحمل بطاقة هوية رقم
 - 784197073695856العنوان  /دبي  -هاتف رقم 0501815100 /
املو�ضوع � /إخطار عديل حل�ضور الدائرة الإقت�صادية
حيث ان املخطر يبلغ املخطر اليه باحل�ضور اىل مقر دائرة التنمية الإقت�صادية للتوقيع على �إجراء تغيري وكيل
اخلدمات ال�سابق وادخال وكيل خدمات جديد  ،ب�سبب تخلف املخطر اليه عن احل�ضور لتخلي�ص املعامالت التي تتطلب
ح�ضوره يف جميع الدوائر الر�سمية وال�شبه الر�سمية.
لذلك ف�إننا نخطركم ب�ضرورة احل�ضور اىل مقر دائرة التنمية الإقت�صادية خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم و�إال
�سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  11/2019/2631مدين جزئي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/181بيع عقار مرهون

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  619/2021/60امر �أداء

مو�ضوع ال��دع��وى :املطالبة ب�إ�صدار الأم��ر ب��إل��زام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  53550دره��م ٌ
ثالث
وخم�سون �ألفاً وخم�سمائة وخم�سون درهم �إماراتي بالإ�ضافة الفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ
ا�ستحقاق كل من ال�شيكات وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة و �شمول احلكم
بالنفاذ املعجل وبدون كفالة.
طالب االعالن� :شركة الت�أمني فيدلتي املتحدة �ش.م.ع� - .صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :رميامكو للعقارات �ش.ذ.م.م� - .صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021-01-31
ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت��ؤدي للمدعية قيمة ال�شيك رقم (  ) 841وامل�سحوب علي بنك �أبوظبي
التجاري مببلغ  53550درهم والفائدة القانونية بواقع � % 9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق ال�شيك
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �إتعاب املحاماة  .ولكم احلق يف
ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1روي��ال بيزن�س �سوليو�شن � -سابقا � -سر�شتي للأعمال حاليا  -جمهول
حمل الإق��ام��ة  -مبا ان حمكوم له  :حممد توفيق خ��ان  -وميثله  /عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي .نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/2/4يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /حممد توفيق خان بحكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري  :بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  48.900درهم والفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى مت��ام ال�سداد مع ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  200درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي الأول � -ش م ع  -حاليا  -بنك اخلليج الأول (�سابقا)
عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -دي��رة � -شارع �أبوبكر ال�صديق  -بجوار مركز القبائل  -موبايل رق��م  - 0504250774هاتف رقم
 046075105رقم مكاين Email/wael.younes@fgb - 3185095299
املنفذ �ضده  :اوم بركا�ش بورو�شريي بورو�شريي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة جبل علي (دي�سكفري جاردنز) مبنى ( )MED 54رقم ( )1الوحدة رقم ( - )103الطابق الأول
 على قطعة االر�ض رقم ( - )4817هاتف رقم  04/8873100موبايل رقم 050/6400498 :ان��ه يف ي��وم الأرب �ع��اء امل��واف��ق  2021/3/10ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار
� :شقة �سكنية  -املنطقة جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  - 32رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - MED 54 :رقم الوحدة - 103 :
امل�ساحة  49 :مرت مربع  -التقييم  369201 :درهم يباع العلى عطاء .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2099والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280 :مرت مربع  -القيمة التقديرية:
( 150,000.00مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2099والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280 :مرت مربع  -القيمة التقديرية:
( 150,000.00مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ
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طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر���ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر���ض  2079والتي
مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.999 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية  ( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم)  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض 2079
والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 279.999 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
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ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض 2014
والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 279.999 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض 2014
والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 279.999 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية( 220,000.00 :مائتان وع�شرون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2123والتي
مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.998 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم)  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2123والتي
مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.998 :مرت مربع  -القيمه
التقديرية  ( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم)  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2049والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280 :مرت مربع  -القيمة التقديرية:
( 150,000.00مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2049والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280 :مرت مربع  -القيمة التقديرية:
( 150,000.00مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

حماكم دبي

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  11/2020/2134مدين جزئي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

مو�ضوع الدعوى  :مطالبة بالزام املدعي عليهم جميعا بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما بان ي�ؤدوا
للمدعي مبلغ ( )1.000.000 .00درهم كتعوي�ض جابر لل�ضرر الذي حلق باملدعي جراء فعل املدعي عليهم
 بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد.طالب الإعالن :ح�سام حممود ع�سكر � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :أحمد حممد �أحمد عبدالعزيز � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه-جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بالزام املدعي عليهم جميعا بالت�ضامن
والت�ضامم فيما بينهما بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ ( )1.000.000 .00درهم كتعوي�ض جابر لل�ضرر الذي حلق
باملدعي جراء فعل املدعي عليهم  -بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة حتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/2ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  806/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �ضدها بان ت�ؤدي اىل الطالبة مبلغ وقدره ( )61.175.63درهم
واحد و�ستون الف ومائة خم�سة و�سبعون درهما وثالثة و�ستون فل�سا -مع الفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ قيد �أمر االداء وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول االمر
بالنفاذ املعجل بال كفاله
طالب الإعالن � :شركة �أك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة الك�سيد ال�صناعية ذ.م.م � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة تقنية االبراج للمقاوالت ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/2/7اوال:بانفاذ
العقد التجاري امل�برم بني املدعية وامل��دع��ي عليه  -ثانيا:بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ
( )61.175.63دره��م واح��د و�ستون ال��ف ومائة خم�سة و�سبعون درهما وثالثة و�ستون فل�سا  -والفوائد
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت النفاذ املعجل

ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

Thursday

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2017والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه التقديرية :
 ( 220,000.00مائتان وع�شرون �ألف درهم)  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض  2017والتي مت
فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحه  280 :مرت مربع  -القيمه التقديرية :
 ( 220,000.00مائتان وع�شرون �ألف درهم)  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بيع العقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض 2058
والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280.001 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بيع العقار بالن�شر (املنفذ �ضده)
فى الدعوى رقم  2013/226تنفيذ

طالب التنفيذ  :حممود ر�ضا بهزاد – بوكالة املحامني  /د.حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد الرحمه
وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
املنفذ �ضده � :شركة ت�شابال وورلد ذ.م.م
�أنه فى يوم الثالثاء املوافق  2021-03-02ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد
ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة :احلليو – 2القطاع ال�شرقي  -رقم االر�ض 2058
والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقاً احلليو – رقم القطعة  – 22احلو�ض  - 2امل�ساحة 280.001 :مرت مربع  -القيمة
التقديرية( 150,000.00 :مائة وخم�سون �ألف درهم) .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  386/2021/16جتاري جزئي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
 2606/2020/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة ميجا �ستار التجارية ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز  -ذ م م
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )177999.80درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 6192/2019/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خمي�س بن الحج للعقارات  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )206320.05درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  110/2021/305ا�ستئناف جتاري

حماكم دبي

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )45.718.92درهم
مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد -
ثانيا:ت�ضمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ديني�ش كومار اندراجيت �سينغ � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها احلكم ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ وق��دره ( )45.718.92درهم مع الفائدة القانونية على مبلغ املطالبة بواقع %12
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد  -ثانيا:ت�ضمني املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/2/28ال�ساعة � 8.30ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الإ�ستئناف� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1767/2019جتاري كلي والقا�ضي
منطوقه (حكمت املحكمة ح�ضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي ر�سمه
القانون والزمت املدعية امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة)
طالب الإعالن  :جرمن تك مي�شنريى �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
وميثله  :را�شد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :يورب كرين للتجارة ذ.م.م  -وميثلها مديرها/عمار حممود جابر � -صفته
بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/1767جتاري كلي.
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/3/1ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

اعالن بالن�شر
 9181/2020/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 715/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  174/2021/16جتاري جزئي

العدد  13174بتاريخ 2021/2/25

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بول�سار بي تي ال برودك�شن اند �سرفي�سيز اند�سرتي � -ش ذ م م -
جمهول حمل االقامة  ،مبا ان الطالب التنفيذ /ا�س .كي .للتكييف  -ذ م م
وميثله  /عائ�شة حممد ح�سن طاهر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )161788.81درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سيفكو للخدمات الفنية � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /تكنو فاب الهند�سية
وميثله  /عائ�شة حممد ح�سن طاهر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )151365درهم 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

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )537.486.53درهم
باال�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /البنك التجاري الدويل �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد عو�ض �سرور علي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي
مبلغ وقدره ( )537.486.53درهم باال�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية بواقع � %12سنويا من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021/3/2ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
مدير دعوى

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  402/2021/60امر اداء
مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد
مبلغ ( )25332درهم والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية اىل متام ال�سداد
والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1122.95ر�سوم وم�صاريف االخطار العديل والتحري والن�شر
طالب الإعالن  :ر�ضا لطفي فتوح ال�سيد الكومي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه � -1 :سيتي نيل لتجارة املالب�س اجلاهزة ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاله وقد قررت حمكمة دبي االبتدائية
بتاريخ 2021/2/24:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل ( )5ايام من ن�شر هذا االعالن
بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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ثقافة وفنون
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•• �أبوظبي -الفجر:

تزامن ًا مع “اليوم العاملي للمر�شد ال�سياحي” ،احتفى
مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يف �أبوظبي بكوادره
الوظيفية من مواطني دولة الإمارات من اخت�صا�صيي
اجلوالت الثقافية ،الذين جنحوا يف �إي�صال ر�سالة
املركز و�إثراء جتارب مرتادي اجلامع من كافة دول
العامل على اختالف ثقافاتهم ودياناتهم.
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اخت�صا�صيو اجلوالت الثقافية يف جامع ال�شيخ زايد الكبري ب�أبوظبي

�سفراء يحملون ر�سالة الت�سامح والتعاي�ش من دولة الإمارات �إىل العامل
وانطالقاً من مكانة اجلامع باعتباره �أحد �أبرز
الوجهات الثقافية وال�سياحية يف دولة الإمارات،
التي يق�صدها على م��دار العام املاليني بينهم
كبار ال�شخ�صيات والوفود ال�سياحية والر�سمية،
من خمتلف ثقافات العامل؛ يحر�ص �أخ�صائيو
اجل��والت الثقافية يف اجل��ام��ع على �إطالعهم
على مفاهيم الت�سامح والتعاي�ش واالح�ت�رام
التي تنتهجها دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي�ه��م ال �ن �م��وذج الأم �ث ��ل البن
الإمارات ،حمققني بذلك ر�ؤية املغفور له -ب�إذن
اهلل -ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان -طيب
اهلل ث� ��راه -امل�ت�م�ث�ل��ة يف م��د ج���س��ور التوا�صل
و�إيجاد قنوات للحوار احل�ضاري بني خمتلف
ثقافات العامل.
وتزامناً مع هذا اليوم العاملي ،قدم اخت�صا�صيو
اجل��والت الثقافية يف امل��رك��ز جولة افرتا�ضية
ل �ع��دد م��ن امل��ر� �ش��دي��ن ال���س�ي��اح�ي�ين لل�شركات
ال���س�ي��اح�ي��ة م ��ن خم�ت�ل��ف ال �ث �ق��اف��ات ،اطلعوا
خاللها على جتربة “درب الت�سامح” الفريدة
التي د�شنها املركز لتمثل رحلة ا�ستثنائية ت�أخذ
م��رت��ادي اجل��ام��ع مبختلف ثقافاتهم يف رحلة
ا�ستك�شاف ا�ستثنائية؛ من خ�لال �سرد م�صور
لأق �� �س��ام ال � ��درب ال �ث�ل�اث��ة ،وق���ص���ص��ه الرثية
التي تنطوي ف�صولها على مفاهيم التعاي�ش
والت�سامح التي ر�سخها الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه،-
وترجمه املركز واقعا يعي�شه اجلميع حتت مظلة
من القيم النبيلة ،ويهيئهم لبدء جوالتهم يف
رح��اب الت�سامح ويطلعهم على جوهر ر�سالة
جامع ال�شيخ زاي��د الكبري ال��ذي يجتمعون يف
رحابه مع غريهم ممن ينتمون لثقافات و�أديان
�أخ��رى يف ج��و م��ن الأل�ف��ة واالح�ت�رام جتمعهم

ث��راء ،ق��ادر على حتمل امل�س�ؤولية ،حيث يعنى
الربنامج با�ستثمار طاقات الن�شء منذ مراحل
ع �م��ري��ة م �ب �ك��رة وت�ع��ري�ف�ه��م مب�ه�ن��ة �أخ�صائي
اجل��والت الثقافية وبث الوعي لديهم بدورهم
ك���س�ف��راء مي�ث�ل��ون وط�ن�ه��م ب��ال���ص��ورة امل�شرفة،
ويفتح الربنامج �أمام منت�سبيه �آفاقاً م�ستقبلية
ملمار�سة مهنة �أخ�صائي اجلوالت الثقافية -مبا
تنطوي عليه م��ن مفاهيم التعاي�ش واحرتام
الآخر.-

القوا�سم الإن�سانية امل�شرتكة يف �إط��ار تن�صهر
معه كل �أ�شكال االختالف.
و�إمي ��ان� �اً م��ن امل��رك��ز ب��أه�م�ي��ة ا��س�ت�ث�م��ار امل ��وارد
الب�شرية الوطنية ،وتوظيف ط��اق��ات ال�شباب
من �أبناء الوطن يف �إي�صال ر�سالة وطنهم �إىل
العامل؛ حقق املركز ن�سبة توطني بلغت 100%
يف مهنة �إخ�صائيو اجل��والت الثقافية من كال
اجل�ن���س�ين ،ل�ت�ق��دمي ج ��والت ث�ق��اف�ي��ة يف رحاب
اجلامع؛ وال يتوقف دوره��م عند هذا احلد بل
يقومون بخدمة �ضيوف ومرتادي اجلامع من
م�صلني وزوار وت �ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات التي وال تقت�صر اجل ��والت الثقافية ال�ت��ي ينفذها
ترثي جتاربهم من حلظة و�صولهم �إىل اجلامع فريق املركز املتخ�ص�ص على اجلوالت الواقعية،
وجتوالهم يف �أرجاءه؛ �إ�ضافة �إىل كونهم مدربني بل يقدم �أخ�صائيو اجلوالت الثقافية يف الوقت
جلميع الربامج التدريبية لدى املركز ،اخلا�صة ال��راه��ن ج��والت افرتا�ضية ع�بر ق�ن��اة اجلامع
بت�أهيل كوادر وطنية يف هذه املهنة؛ الأمر الذي الر�سمية ع�ل��ى من�صة “الإن�ستغرام” ،حيث
ي�ساهم ب�صورة فاعلة يف دعم جهود املركز لإبراز قدم فريق املركز من �أخ�صائيي اجلوالت 184
ال�صورة امل�شرقة لدولة الإم��ارات ،والك�شف عن جولة افرتا�ضية منذ مايو من العام 2020م،
ثراء ثقافتها لزوارها من خمتلف �أنحاء العامل ،ح��ازت م��ا يزيد ع��ن � 23أل��ف متابعة ،يف حني
�إىل ج��ان��ب �إب��رازه��م م ��آث��ر امل�غ�ف��ور ل��ه –ب�إذن بلغ عدد اجلوالت الواقعية التي نفذها الفريق
اهلل -ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان -طيب قرابة  1,500جولة ملختلف ز ّوار اجلامع من
اهلل ث��راه ،-وتخليد ذكراه ومناقبه و�إ�سهاماته خمتلف اجلن�سيات.
وبهذه املنا�سبة ،قالت �أمينة احل�م��ادي ،رئي�س
الإن�سانية الداعية الحرتام الآخر.
و� �ض �م��ن ال� �ت ��زام ��ه ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة املجتمعية ،ق�سم اجل��والت الثقافية يف مركز جامع ال�شيخ
ي�ح��ر���ص امل��رك��ز ع�ل��ى تنظيم ب��رام��ج تدريبية زاي��د ال�ك�ب�ير“ :يلتزم امل��رك��ز ب���ض��رورة تقدمي
متخ�ص�صة يف جم��ال الت�أهيل ملهنة �أخ�صائيي ��ص��ورة حقيقية وم�شرقة ع��ن م�ب��ادئ الثقافة
اجل� ��والت ال�ث�ق��اف�ي��ة� ،إذ ي�ن�ظ��م امل��رك��ز وب�شكل الإ�سالمية ال�سمحة وجمتمع دول��ة الإمارات،
دوري برناجمني تدريبيني هما برنامج “ابن ف� ً
ضال ع��ن االل �ت��زام برتجمة دور امل��رك��ز جتاه
الدار” ال ��ذي ي�ستهدف الطلبة واخلريجني �إح �ي��اء م ��آث��ر ال��وال��د امل��ؤ��س����س ال�شيخ زاي ��د بن
الإم� ��ارات � �ي�ي��ن ،وب ��رن ��ام ��ج “الدليل الثقايف �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه ،-وبث ر�سالته
ال�صغري” الذي ي�ستهدف الفئة النا�شئة ،الذي الداعية للت�سامح ،من خ�لال �إع��داد جيل من
ي�سعى �إىل �إعداد جيل من النا�شئة معتد بهويته �أبناء الوطن معتد بهويته الوطنية ،وثقافته
الوطنية ،وثقافته الإ�سالمية ،مبا تتمتع به من الإ�سالمية ،مبا تتمتع به من ث��راء ،حيث يعد

�أخ�صائيو اجل��والت الثقافية يف املركز �سفراء
ملفاهيم التعاي�ش واحرتام الآخر التي تعتمدها
ال��دول��ة ويقومون ب�إي�صالها �إىل ز ّوار اجلامع
من كافة �أنحاء عاملنا الكبري وفق معايري عاملية
عالية امل�ستوى».
و�أ�� �ش ��ارت �أم�ي�ن��ة احل �م��ادي �إىل اع�ت�م��اد املركز
ل�برام��ج ت�أهيلية دوري ��ة لأخ�صائيي اجلوالت
الثقافية ت�شمل التدريب النظري وور�ش العمل
والتوجيه والتعلم الذاتي والزيارات امليدانية،
وذلك بهدف ا�ستثمار طاقاتهم و�صقل مهاراتهم
وتطويرها بال�صورة التي ت�ؤهلهم للتوا�صل مع
اجلمهور وفق �أف�ضل معايري الأداء التي ترتجم
الر�سالة احل�ضارية للمركز ،وذل��ك �سواء من

خ�لال م��ا ي�ق��دم��ون م��ن ج��والت ثقافية لزوار
اجلامع� ،أو عرب امل�شاركة يف خمتلف الفعاليات
والأن�شطة التي ينظمها املركز على مدار العام.
و�أ�ضافت“ :يف هذا اليوم العاملي ،ن�ؤكد حر�صنا
وال �ت��زام �ن��ا مب��وا� �ص �ل��ة �إع � ��داد ج �ي��ل واع� ��د من
�أخ���ص��ائ�ي��ي اجل� ��والت ال�ث�ق��اف�ي��ة الإماراتيني،
وت ��زوي ��ده ��م ب� ��اخل �ب�رات وامل� � �ه � ��ارات ال�ل�ازم ��ة
باعتبارهم �سفراء ينقلون ر�سالة وطنهم لكل
ز ّوار اجلامع من كافة �أرج��اء العامل ،وبكونهم
منوذجا م�شر ًفا لأبناء الإمارات الذين يحملون
ً
على عاقهم م�س�ؤولية �إي�صال ر�سالة وقيم دولة
الإم ��ارات املتمثلة بالت�سامح والتعاي�ش والتي
ر�سخها الوالد امل�ؤ�س�س يف وجدان ونفو�س �أبناء

هذا الوطن واملقيمني فيه».
يذكر �أن جامع ال�شيخ زايد الكبري ،التابع لوزارة
��ش��ؤون الرئا�سة ،يحظى برعاية ومتابعة من
�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزي��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة
حيث ت�أ�س�س مركز جامع ال�شيخ زاي��د الكبري
ليكون ن��واة للحركة الثقافية والفكرية التي
تتمحور ح��ول اجل��ام��ع ،ان�ط�لاق��ا م��ن القيمة
الثقافية وال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ع�بر ع��ن املفاهيم
وال�ق�ي��م ال�ت��ي ر�سخها امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل نهيان ،تلك القيم املتجذرة يف
الوجدان والوعي ،والتي ت�شكل امتدادا للهوية
الوطنية امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

(�أبوظبي للفنون) تنظم جل�سة حوارية عن االبتكار
نظمت �سل�سلة جمل�س م�ؤ�س�سة �أبوظبي للفنون الثقايف الأدبي جل�سة حوارية بعنوان “الإبتكار م�سار
م�ستقبل م�ؤ�س�سة �أبوظبي للفنون” وذلك مبنا�سبة انطالق فعالية “الإمارات تبتكر.”2021
�شارك يف اجلل�سة جمموعة من اخل�براء من �أ�صحاب االخت�صا�ص واملعرفة وه��م الدكتور علي
العبيديل ا�ست�شاري �أمرا�ض وزراعة الكلى ،املدير التنفيذي الطبي يف �صحة لرعاية الكلى� ،شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية “�صحة” وجوين ت�شولويت�ش مديرة �إدارة برامج �إثراء الطلبة قطاع
ال�شراكات التعليمية يف دائرة التعليم واملعرفة وهاين �أ�سعد الرئي�س التنفيذي ل�شركة جلوبال فجن
للإ�ست�شارات.

وقال الدكتور حامد بن حممد خليفة ال�سويدي م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �أبوظبي
للفنون “�أدا�س”  “ :ن�سعى من خالل فعالياتنا املختلفة التي ت�أتي يف �إطار اخلطة الإ�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سة �إىل تعزيز ال�شراكات مع كافة امل�ؤ�س�سات و�شرائح املجتمع و�إطالق مبادرات متميزة تعزز
مفهوم وثقافة االبتكار “.
و�أ�ضاف �أن تنظيم امل�ؤ�س�سة لهذه اجلل�سة يعك�س احلر�ص على تعزيز ودعم توجهات قيادتنا الر�شيدة
يف دعوة خمتلف فئات املجتمع للم�شاركة يف ت�صميم م�ستقبل دولة الإمارات مبا ي�ؤثر �إيجابا على
جودة حياتهم وي�ساهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.

من جهتها قالت �سامية بدر مدير ال�شراكات اال�سرتاتيجية والإعالم يف م�ؤ�س�سة �أبوظبي للفنون
 التي �أدارت اجلل�سة � -إن النقا�شات يف اجلل�سة دارت حول �أهم املحاور الرئي�سية احليوية لالبتكاريف جمال ال�صحة والتعليم والتكنولوجيا ،حيث مت تناول مو�ضوعات خمتلفة منها تبني االبتكار
يف خمتلف مكونات منظومة الرعاية ال�صحية وحت�سني تطوير وت�ق��دمي اخل��دم��ات والتقنيات
ال�صحية ،و�أهمية االبتكار يف القطاع التعليمي باعتباره �أ�سلوبا وركيزة �أ�سا�سية يف منظومة التعليم
وال�سيا�سات املتبعة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلا�ضنة الأوىل لالبتكار� ،إ�ضافة �إىل �أثر التكنولوجيا
احلديثة على املجتمع و العوامل التي ت�ؤثر على القدرة على االبتكار يف جمال التكنولوجيا.

تعرف على �سري العمل ال�ستكمال م�شروع املعجم التاريخي للغة العرب ّية
ّ

ا�ست�شاري ال�شارقة ّ
يطلع على م�شاريع وجهود جممع اللغة العربية
•• ال�شارقة  -الفجر:

زار وف��د من جلنة ��ش��ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب
والثقافة والإعالم باملجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
ظ�ه��ر �أم ����س الأول (ال �ث�لاث��اء) جم�م��ع ال�ل�غ��ة العربية
بال�شارقة ،برئا�سة رئي�س اللجنة �سعادة الدكتور حميد
جا�سم ال�سويجي الزعابي ،وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة كل
من �سعادة عائ�شة بوخاطر ال�شام�سي ،و�سعادة الدكتور
عبدالرحمن اليا�سي ،و�سعادة طالب البلي الظهوري،
و��س�ع��ادة نبيلة احل �م��ادي ،و��س�ع��ادة �شيخة ب��ن جويعد،
و�إ��س�لام ال�شيوي �أم�ين �سر اللجنة.وكان يف ا�ستقبال
وفد املجل�س �سعادة الدكتور احممد �صايف امل�ستغامني،
الأم�ين العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة ،و�سعادة

خالد بن بطي الهاجري ،مدير عام املدينة اجلامعية
بال�شارقة ،وعدد من الباحثني واملوظفني يف املجمع.
وخ�ل�ال ال��زي��ارة اط�ل��ع وف��د املجل�س اال��س�ت���ش��اري على
مرافق وم�شاريع جممع اللغة العرب ّية ،وبحث �آليات
ال�ت�ع��اون وت�ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين املجل�س وامل�ج�م��ع .كما
اطلع الوفد على الأن�شطة التعليمية التي تقام �ضمن
م��رك��ز الل�سان ال�ع��رب��ي ال�ت��اب��ع للمجمع ،وال ��ذي يقدم
ب �� �ص��ورة دوري� ��ة دورات ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة لغري
الناطقني بها.و�شمل برنامج الزيارة ا�ستعرا�ض مراحل
العمل اجلاري ال�ستكمال م�شروع املعجم التاريخي للغة
العربية ،وال��ذي �أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،جملداته الأوىل يف نوفمرب 2020

على هام�ش معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب .ويعد
املعجم امل�شروع املعريف الأك�بر للأمة العربية� ،إذ ي�ؤ ّر ُخ
للمرة الأوىل ملفردات لغة ال�ضاد وحتوالت ا�ستخدامها
عرب  17قرناً ،تبد�أ بع�صر ما قبل الإ�سالم حتى ع�صرنا
احل��ا��ض��ر .و�أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور احممد �صايف امل�ستغامني،
الأمني العام ملجمع اللغة العربية بال�شارقة يف ت�صريح
له بزيارة وفد املجل�س اال�ست�شاري للمجمع ،م�شرياً �إىل
�أهميتها يف دعم وت�شجيع �أن�شطة املجمع وا�سرتاتيجيته
وخطة عمله التي تت�ضمن عدداً من امل�شروعات املت�صلة
ب��الإع�لاء من مكانة اللغة العربية و�إ��ص��دار مراجعها
الأ�سا�سية ،ويف مقدمتها م�شروع املعجم التاريخي ،الذي
يحظى برعاية كرمية واهتمام كبري من قبل �صاحب
ال�سمو حاكم ال���ش��ارق��ة.وق��ال ال��دك�ت��ور امل�ستغامني �إن

املجمع مبثابة �أكادميية لغوية ت�ضيف لإمارة ال�شارقة
م �ن��ارة ع �ل��م وب �ح��ث ذات م �ه��ام ع�ظ�ي�م��ة� ،أه �م �ه��ا دعم
املجامع اللغوية والعلمية العربية ،وا�ستكمال �إجناز
املعجم التاريخي للغة ال�ضاد ،و�إتاحة حوار ثقايف بني
الباحثني اللغويني من �شتى �أنحاء العامل .من جهتهم،
ع�بر �أع���ض��اء وف��د املجل�س اال��س�ت���ش��اري لل�شارقة عن
�سعادتهم بالزيارة و�أ�شادوا بربامج جممع اللغة العربية
بال�شارقة ،وبالدور الهام الذي يقوم به يف خدمة اللغة
العربية .كما �أثنوا على الإجنازات التي حققها املجمع
ومب�ستوى �سري العمل على م�شاريعه وخططه القادمة،
يف ظ��ل ر�ؤي��ة ودع��م وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة.

فــن عــربـــي
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ع�صام فار�س جنم م�صري جديد يف هوليود :

بطل ثالثية احلرب ال�شر�سة ينتظر
عر�ض الأفالم الثالثة يف ال�شرق الأو�سط

ينتظر الفنان امل�صري الأمريكي ع�صام فار�س عر�ض
ثالثية اف�لام احل��رب ال�شر�سة التي ي�شارك يف
بطواتها مع عدد من جنوم ال�سينما االمريكية خالل
اال�سابيع القادمة يف منطقة ال�شرق االو�سط وقد
حازت �سل�سلة افالم “ احلرب ال�شر�سة “ اعجاب
امل�شاهدين يف اوربا وامريكا على من�صة نيتفليك�س .

ويج�سد فار�س فى االح��داث دور القائد االعلى وهو منا�ضل وطني عراقي يحاول االنتقام من احتالل
امريكا لبالده من خالل تفجري عدد من املن�ش�أت االمريكية احليوية يف عوا�صم اوربية وت�شهد االحداث
مطارادات اك�شن واثارة لهذا البطل الغام�ض  ،وبذلك ي�صبح ع�صام فار�س ثالث فنان م�صرى امريكى من
ا�صول م�صرية ين�ضم ايل �سل�سلة جنوم م�صر يف هوليود مع رامي مالك ومينا م�سعود  ،ومن املقرر عر�ض
ثالثية االفالم اوال عرب من�صات االنرتنت ثم �شا�شات العر�ض ال�سينمايي خالل �صيف . ٢٠٢١
ع�صام فار�س من مواليد اال�سكندرية وقد �سافر فى الع�شرين من عمره اىل الواليات املتحده الأمريكية
للعمل ودرا�سة التمثيل وانهى درا�سته فى االكادميية االمريكية لفنون الدراما عام  ، 2013ثم عمل
بامل�سل�سالت الدرامية وحقق جناحا كبريا من خالل دور كابنت كوك يف م�سل�سل « « Community
على قناة  NBCو  NCISو  SEAL TEAMعلى قانة  CBSومن بعدها �أكرث من  ٢٥عمل
ح�سب معلومات الفنانني على موقع  IMDBو قد ا�ستقر به احلال يف والية كاليفورنيا فى مدينة لو�س
اجنلو�س فى عام  ٢٠١٣لين�ضم للعمل يف هوليود وياخذ ادوارا وم�ساحات درامية يف عدد من االفالم مثل
“ �سوف اخرب اهلل كل �شئ “ و “ احلاجز الأخري” الذى �شارك فى مهرجان الإ�سكندرية عام  ٢٠١٦والذى
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�صور فى البو�سنة و �صربيا والنم�سا والتى حتدث فيه اللكنة ال�سورية بطالقة و �أي�ضا �شارك فى م�سل�سل
“امل�ست�شفى العام “ وم�سل�سل “ماكجيڤر” و قام بدور مهم فى فيلم �أرمينيا “ فى عام  ٢٠١٥كما ج�سد دور
امل�سيح يف م�سرحية فى هوليود بعنوان “ يوم القيامة “ فى عام .٢٠١٥
كذلك �شارك ع�صام ببطولة فيلم �صامت ق�صري بعنوان “ الفرا�شات النارية” فى الدورة االربعني ملهرجان
القاهرة ال�سينمائي الدويل والذى ح�صل على  ٧جوائز عامليا وخالل وجوده يف القاهرة حاليا التقى ع�صام
فار�س بعدد من املنتجني و�صناع الدراما وال�سينما املهمني يف م�صر من بينهم املنتج حممد حفظى واملخرج
حممود كامل و من املنتظر ان ي�شارك يف عمل فني كبري خالل االيام القادمة ليحقق واحد من احالمه
الكربي بالعمل يف ال�سينما امل�صرية مثلما جنح يف ال�سينما االمريكية .

(ن�سل الأغراب)...
ي�ستعد لرم�ضان
ين�شغل الفنان امل�صري �أحمد ال�سقا حالياً بت�صوير م�شاهده يف م�سل�سل
«ن�سل الأغراب» ،املقرر عر�ضه يف ال�سباق الدرامي الرم�ضاين.
و�أ�ضاف( :ن�سل الأغراب) ،الذي يركز على ال�صعيد يف جنوب م�صر ،ال
تخلو م�شاهده من الكر والفر والإثارة والت�شويق.
من جانبه ،قال املخرج حممد �سامي�( :صورنا م�شاهد كثرية يف مدينة
الإنتاح الإعالمي ،وانتقلنا �إىل م�شاهد خارجية ،وانتهينا من �أكرث من
ن�صف امل�شاهد ،والعمل كبري ،و�أحداثه م�شوقة).
وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل ،كل من �أمري كرارة ،مي عمر ،دياب ،فردو�س
عبداحلميد وجنالء بدر.

نوال الزغبي تخطف
عقول وقلوب ع�شاقها
ب�أغنيتها اجلديدة
كملكة �أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي يف كليب �أغنيتها اجلديدة
"عقلي وقف"وخطفت عقل ع�شاقها ب�إح�سا�سها و�صوتها وجمالها.
تثبت نوال مرة بعد مرة �أنها قادرة على خطف قلوب امل�ستمعني
وعيون امل�شاهدين يف �آن ،و�أغنيتها اجلديدة هي قنبلة فجرت
فيها نوال كماً كبرياً من �أحا�سي�سها و�إبداعاتها ،فمن جهة
�أ�صابت كلمات الأغنية حال قلوب الكثري من الأحباء ،حني
قالت" :انا عقلي وقف  ..م�ش عارفة انا مايل بجد انا اول مرة
اتخطف قدام الدنيا بحالها انا جاية �أهو وبعرتف عل�شان لو حد يف
يوم معرف�ش خال�ص اهو عرف �إين بحبك"،
فمن ال ي�شعر بهذا الإح�سا�س مع �أول دقة قلب وي�شعر بالفرح الذي يزرعه
احلب داخل الإن�سان يف اللحظات الأوىل وي�صدق على مقولة "البدايات هي
الأجمل" ،ومن جهة �أخ��رى ال ميكننا �إنكار العمل اجلميل ال��ذي قدمه �أحمد
ح�سن را�ؤول ال��ذي �إنتقى الكلمات و�أ��ص��اب ب�سهام كالمه قلوب من �سمعوا
الأغنية التي �أ�ضفى عليها حلن �أحمد زعيم تناغماً متنا�سقاً مع الأجواء
التي تتطلبها الكلمات،
وطبعاً ال ميكن جتاهل التوزيع املو�سيقي ال��ذي ق��ام ب��ه و��س��ام عبد
املنعم ،وعزف م�صطفى ن�صر وزيرو للطبلة وال�صولي�ست حممود
�شاهينالذين كملوا الأغنية بتقدمي عمل حمرتف فيه الكثري من
اجلهد واجلمال.

هيفاء وهبي
تدخل عامل �أغاين
املهرجانات
م��ن خ�ل�ال �أغ�ن�ي��ة "خطفة جامدة" ،ت��دخ��ل ال��دي�ف��ا ه�ي�ف��اء وه�ب��ي ع��امل "�أغاين
املهرجانات" للمرة الأوىل يف م�شوارها الفني ،حيث �أنها اتفقت مع ال�شاعر �أ�سامة
حمرز على كلمات الأغنية ،على �أن يلحنها مونتي وهو �أ�شهر ملحني هذه النوعية
من الأغنيات حيث قدم �أكرث من �أغنية ملحمد رم�ضان منها "امللك".
وتفكر هيفاء يف �ضم هذه الأغنية �إىل �ألبومها الغنائي اجلديد املقرر طرحه قبل
نهاية العام احلايل؛ خا�صة بعد نيتها احل�صول على فرتة راحة ق�صرية من الأعمال
الدرامية بعد اعتذارها �أخرياً من امل�شاركة يف بطولة م�سل�سل "حرب �أهلية" �أمام
ي�سرا.
على �صعيد �آخ��ر ،ت�صدرت حلقات م�سل�سل "�إ�سود فاحت" قمة امل�شاهدة يف
�أملانيا خالل الأ�سبوع املا�ضي؛ حيث احتلت قائمة �أكرث ع�شرة م�سل�سالت
م�شاهدة هناك فور عر�ضه قبل �أيام.جدير بالذكر �أن امل�سل�سل ت�صدّر
املركز الأول يف امل�شاهدات يف كثري من الدول العربية ،بعد عر�ضه
عرب �شا�شة املن�صة الإلكرتونية �شاهد خالل الفرتة املا�ضية،
وينتظر اجل�م�ه��ور ال�ع��رب��ي ع��ر���ض حلقات امل�سل�سل خالل
ال�شهر املقبل عرب �شا�شة الـ�أم بي �سي .ي�شارك يف بطولة
امل�سل�سل معت�صم النهار وروجينا و�أحمد فهمي و�صربي
ف��واز ،وجت�سد هيفاء م��ن خ�لال��ه �شخ�صية �سيدة �أعمال
ُت��دع��ى ران �ي��ا خ�ط��اب تتعر�ض للخيانة م��ن زوج �ه��ا و�أق ��رب
�صديقاتها ،فتقلب حياتها ر�أ�ساً على عقب.
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طبيبة تك�شف متى تكون البطاطا خطرة على ال�صحة
ت�شري الدكتورة نورية مونفوليدا ،خبرية التغذية الإ�سبانية،
�إىل �أنه يجب تناول البطاطا بحذر لأنها قد ت�سبب �آالما حادة يف
املعدة ،ب�سبب مادة ال�سوالنني الع�ضوية ال�سامة.
وتقول�" ،أف�ضل طريقة للوقاية من هذه امل�شكالت ال�صحية ،هي
عدم تناول البطاطا القدمية �أواخل�ضراء �أو التي بد�أت تنبت ".
ووفقا لها ،مينع تناول البطاطا مع ق�شرتها ،وال ين�صح با�ستخدام
امل��اء ال��ذي �سلقت فيه لتح�ضري الطعام .كما يجب االمتناع عن
تناول البطاطا �إذا كان مذاقها مرا.
وت�شري اخلبرية� ،إىل �أنه ال ميكن اعتبار الأ�سماك مادة غذائية

خرباء يحذرون من تناول م�سكنات
الأمل قبل لقاح كوفيد19 -

فوائد زيت اخلروع
 -1عالج التهاب املفا�صل الروماتيزمي:
يعد زيت اخلروع عالجا �سحرياً للتخل�ص
من الآالم الروماتيزمية ،التهاب املفا�صل
و)النقر�س( ،وذل��ك لقدرته على اخرتاق
طبقات اجللد ب�سهولة؛ م��ا ي�ساعد على
تخفيف الآالم ،وذلك مب�سحه على مو�ضع
الأمل.
 - 2تخفيف ا��ض�ط��راب��ات ال ��دورة ال�شهرية :يخفف م��ن ا�ضطرابات
ال ��دورة ال�شهرية ال�ت��ي ي�شكو منها ع��دي��د م��ن ال�ن���س��اء ،وال�ت��ي تتمثل يف
ع��دم انتظام ت��دف��ق ال��دم ،ت�شنجات يف البطن وتقلب امل ��زاج ،حيث يعمل
حم�ض “الري�سينوليك” على حتفيز تدفق الدم يف حال ت�أخره ،ويخفف
من �آالم البطن.
 - 3العناية بالب�شرة :خ�صائ�صه امل�ضادة للبكترييا والفطريات جتعل من
زيت اخلروع عالجاً فعا ًال حلب ال�شباب والدمامل التي تظهر يف الب�شرة،
كما �أنه يعمل على �إ�ضفاء النعومة والن�ضارة على الوجه والب�شرة.
 - 4التخل�ص من الإم�ساك :يعد هذا الزيت مبثابة ملني طبيعي �شديد
الفعالية يف الق�ضاء على الإم�ساك وحت�سني عمل اجلهاز اله�ضمي ب�شكل
عام.
 - 5حت�سني الر�ضاعة الطبيعية :ي�ساعد زيت اخلروع على �إدرار حليب
الأم �ه��ات امل��ر��ض�ع��ات ،لكن ين�صح ب�ع��دم الإف ��راط يف ت�ن��اول��ه ح�ف��اظ�اً على
�صحة الر�ضع.

• �أي القارات اكرث ارتفاعا؟
القارة املتجمدة اجلنوبية

• من املعروف �أن الأع�صاب املخية عددها  12ع�صب
فما هو ترتيب ع�صب ال�سمع؟

الع�صب الثامن

• ا�ستخل�ص الهنود احلمر من �شجر كروم الأدغال
مادة ي�سكبونها يف مياه الأنهار فت�شل حركة الأ�سماك
ثم تطفو على ال�سطح ما ا�سم هذه املادة ؟
تامبو

• قال وا�صفا جحا يف احدى كتبه لو ان جحا تفرغ
يف حياته ل�صناعة ال��ن��وادر التي ن�سبت اليه ملات
قبل ان تنفد روايتها او ينتهي هو من ابداعها
عبا�س حممود العقاد

غري �ضارة .لأن نتائج الدرا�سات الأخرية �أظهرت وجود يف بع�ض
�أنواع الأ�سماك ن�سبة عالية من الزئبق وخا�صة يف �أ�سماك التونة
وال�سلمون.
وت�ضيف ،ول�ك��ن م��ع ذل��ك يجب ت�ن��اول ال�سمك على الأق ��ل مرة
واح��دة يف الأ��س�ب��وع ،لأنها م�صدر مهم لفيتامني  Dو�أحما�ض
�أوميغا 3-الدهنية وال�سيلينيوم ال�ضرورية للج�سم.
وي�ضيف ،خو�سيه ميغيل مويل ،الباحث يف جامعة فالين�سيا� ،إن
حت�ضري ال�سمك على البخار �أو يف الفرن ،يزيل ن�سبة كبرية من
الزئبق املوجود فيها.

فنانون �شعبيون ي�ؤدون رق�صة الأ�سد كجزء من احتفاالت ر�أ�س ال�سنة القمرية اجلديدة يف قرية
يف ت�شانغجياكو مبقاطعة هيبي �شمال ال�صني ا ف ب

بعد احل�صول على لقاح "كوفيد "-19م��ن ال�شائع ظهور �آث��ار جانبية
خفيفة مثل الوجع يف موقع احلقن و�آالم الع�ضالت وال�صداع.
و�سعى البع�ض �إىل منع هذه امل�ضايقات ب�شكل ا�ستباقي ،عن طريق تناول
م�سكنات الأمل التي ال ت�ستلزم و�صفة طبية ،مثل �إيبوبروفني (�أدفيل) �أو
�أ�سيتامينوفني (يباع يف الواليات املتحدة با�سم تايلينول) ،قبل احل�صول
على جرعة اللقاح .لكن اخل�براء يحذرون الآن من �أخ��ذ م�سكنات للأمل
قبل اللقاح ،لأنه من غري الوا�ضح كيف ميكن �أن تتداخل مع فعالية اللقاح.
ومن املحتمل �أن ي�ضعفوه من خالل كبح اال�ستجابة املناعية التي تدرب
اجل�سم على حماربة فريو�س كورونا وت�ؤدي �إىل �آثار جانبية.
وقالت ال�صيدالنية �سونيا باتيل" :هناك بع�ض القلق من �أن تناول تايلينول
�أو م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريوئيدية قبل تلقي لقاح كوفيد -19ميكن
�أن ي�ؤثر على الفعالية ويغري قدرة ج�سمك على �إنتاج ا�ستجابة كافية من
الأج�سام امل�ضادة للقاح" .و�أ�ضافت "ال توجد حتى الآن �إجابة نهائية عن
هذا ال�س�ؤال والتو�صية العامة هي االبتعاد عنها قبل �أخ��ذ اللقاح لإنتاج
ا�ستجابة مناعية �أف�ضل" .ومن املحتمل �أن يكون تناول م�سكن للأمل دون
و�صفة طبية بعد احلقن �أمرا جيدا �إذا كانت الأعرا�ض ت�ستدعي ذلك
وب�ع��د ل�ق��اح��ك ،تو�صي م��راك��ز ال�سيطرة على الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها
بالتحدث �إىل طبيبك قبل ت�ن��اول م�سكنات الأمل .وت�ق��ول املنظمة على
موقعها الإل�ك�تروين" :ميكنك تناول ه��ذه الأدوي��ة للتخفيف من الآثار
اجلانبية بعد التطعيم �إذا مل يكن لديك �أ�سباب طبية �أخرى متنعك من
تناول هذه الأدوية ب�شكل طبيعي".
و�أ�شارت باتيل ،وهي �أي�ضا ال�صيدالنية الرئي�سية وامل�ؤ�س�سة امل�شاركة خلدمة
تو�صيل الو�صفات الطبية املجانية� ،إنها ت�شجع النا�س على تناول م�سكنات
الأمل بعد اللقاح �إذا ك��ان��ت لديهم �أع��را���ض ت�ستدعي ذل��ك ،مثل احلمى
ال�شديدة و�آالم اجل�سم .وقال الدكتور �أنتوين فو�سي� ،أكرب متخ�ص�ص يف
الأمرا�ض املعدية يف البالد ،خالل م�ؤمتر �صحفي حديث� ،إنه لن يرتدد يف
تناول م�سكن للأمل لتهدئة التهاب الذراع بعد اللقاح .و�صرح�" :أ�شك فيما
�إذا كان �سيحدث ت�أثريا كبريا على فعالية اجلرعة" ،م�ضيفا �أن هناك فرقا
كبريا بني مثبطات املناعة القوية وم�س ّكن الآالم اخلفيف الذي ال يحتاج
�إىل و�صفة طبية .وم��ع ذل��ك ،ب�إمكانك جتربة ط��رق بديلة لتخفيف �أمل
الذراع مثل تغطيته بقطعة قما�ش مبلل بارد واحلفاظ على الذراع ن�شطا،
كما تن�صح مراكز ال�سيطرة على الأم��را���ض .وللحمى ،ا�شرب الكثري من
ال�سوائل وارتدِ مالب�س خفيفة .وات�صل بطبيبك �إذا تفاقم الأمل واالحمرار
بعد � 24ساعة �أو �إذا مل تهد�أ الآثار اجلانبية الأخرى "املقلقة" يف غ�ضون
�أي��ام قليلة ،بح�سب مراكز ال�سيطرة على الأم��را���ض� .أو ميكنك االت�صال
بالطوارئ �إذا كنت ت�شك يف �إ�صابتك برد فعل حت�س�سي �شديد بعد مغادرة
موقع التطعيم .وقالت باتيل" :بالن�سبة لغالبية النا�س ،الآث��ار اجلانبية
خفيفة �إىل معتدلة وت�ستمر ليوم �أو يومني فقط".
وبالإ�ضافة �إىل جتنب امل�سكنات ،التي قد تكبح اال�ستجابة املناعية املطلوبة
مرة �أخ��رى ،يو�صي اخلرباء باحلد من الكحول قبل وبعد احل�صول على
اللقاح ،حيث وجد تقرير ن�شرته �شبكة "بي بي �سي" �أن ثالثة �أكواب فقط
من النبيذ كافية لتقليل وظيفة املناعة.

• هل تعلم �أن الرجال الذين ّ
تخطوا �سن الثالثني �أو الأربعني �أكرث تع ّر�ضا للقرحة من غريهم
• �أن املنجم امل�سمى (�سيربابيالد) الذي �إكت�شف يف الربازيل �أنتج �أ�ضخم �سبيكة ذهب �إذ بلغ وزنها ٦٠٠
كيلو غرام دفعة واحدة.
• هل تعلم �أن كرثة الدهون يف الطعام ي�ؤدّي اىل تك ّون احل�صاة املرارية وال�سبب هو �أن الدهون تزيد
من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�صيات وان عانت امل��رارة لفرتة طويلة من احل�صيات
ف�أنها قد ت�ؤدّي اىل ا�صابتها بال�سرطان.
•هل تعلم �أن حجم القلب يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وكذلك �أبعاده � .أما وزنه املتو�سط فهو ٣٢٥غم
بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو ٢٤٥غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
•هل تعلم �أن معدّل خفقات القلب ي�صل اىل  ٧٢خفقة يف الدقيقة �أو  ٤٣٢.خفقة يف ال�ساعة �أو ٣٧٨٤٣٢٠٠
يف ال�سنة.
• هل تعلم �أن الكبد عند الأ�شخا�ص املدمنني على الكحول يكون �أ�سمن �أو �أ�ضخم من كبد الأ�شخا�ص
الغري مدمنني لأن الكبد يَ�س ُمن بامل�سكرات في�صبح م��أوى لل�شحوم وبالتايل يت�ش ّمع الكبد وهناك �أ�سباب
�أخرى لت�ش ّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
• الكبد ي�سمى ب�أع�ضاء عديدة يف ع�ضو واحد لكرثة وظائفه وهل تعلم �أن كبد الكثري من احليوانات
ي�ستعمل كعالج ف ّعال لفقر الدم اخلبيث.

ال�سباق املنتظر
يف �ساحة اجلامعه و�ضعت ورقة بي�ضاء كبرية حتمل خرباً ل�سباق عدو جائزته كبرية ..كانت اجلائزة مطمع
للكثري منهم فهب كل الريا�ضيون للأ�شرتاك يف �سباق العدو املنتظر .
كانت امل�سافة طويلة وواظب الكثريين على التدريب اال ان احدهم وهو تومي فكر كثرياً ،وهو يتدرب نعم لكن
من ي�ضمن له انه �سيفوز  ..جل�س يف بيته يفكر حني دخل �شقيقه التو�أم لي�س�أله عما ي�شغل تفكريه وعندما �سمع
ق�صته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع ان تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك  ..هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده فما
ر�أيك ان ن�شرتك معاً ولكن ب�أ�سمك انت تومى انت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل انا ال�سباق،
نلب�س مالب�س واحدة ونحمل نف�س الرقم ،وكما ترى لن ي�ستطيع احد ان ي�شك يف �شيئ ابدا ف�أنا وانت �صورة
واحدة ل�شخ�صني ..رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على اماكن كثرية ملتوية
ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم.
يوم ال�سباق ،اتفقا ودر�سا اخلطة معاً وقاما بفح�ص الطريق وكل زاوية �سيمر عليها املت�سابقون ،وامام املر�آه
وقفا معاً ..انهما متطابقان متاماً ،تومي اخذ موقعه بني املت�سابقني اما روبرت فقد ذهب ب�سيارته �إىل حيث
من املنتظر ان يتقابال فيتبادل الأثنني مكانهما ..وبد�أ ال�سباق وا�سرع تومي ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل
قوته وهلل اجلميع من حوله ،جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�صل �إىل املكان الذي �سيقابل فيه روبرت ليحل حمله،
لكنه مل يعرف ان روبرت قد انقلبت �سيارته وا�صيب وال احد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة اغماء �شديدة والوقت مير به وهو ال يدرى اما تومي فقد رك�ض بكل قوته وو�صل �إىل املكان
ومل يجد �شقيقه فظن انه خدعه ف�أكمل ال�سباق بكل قوة وبكل غيظ اي�ضاً وكلما جرى اق�سم بينه وبني نف�سه ان
يلقنه در�ساً لن ين�ساه  ..مع و�صوله خلط النهاية �صفق اجلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته
..اما روبرت فقد وعى لنف�سه وافاق لريى ان الدنيا قد اظلمت حوله جل�س ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه
وعاد للبيت مثخنا باجلراح وهناك عرفت الأ�سرة ما حدث وقال الأب :رمبا فعل اهلل ذلك لتعرف مدى قدرتك
على اجتياز مثل هذا ال�سباق ..حمد تومى اهلل على جناة �شقيقه وعلى نيله اجلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت
يف الأمر ما ا�ستطاع ان يكمل ال�سباق ورب �ضارة نافعه.

