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درا�سة :املو�سيقى ت�ساعد على جتاوز الأزمات

ك�شفت درا�سة �أملانية �أجريت على �أكرث من � 5000شخ�ص من �ست
دول يف ث�لاث ق��ارات �أن املو�سيقى ت�ساعد النا�س على جت��اوز �أوقات
الأزمات ،مثل �أزمة جائحة كورونا احلالية.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ة ،التي �أج��راه��ا معهد ماك�س بالنك للجماليات
التجريبية يف فرانكفورت� ،أن الأغرا�ض املختلفة من املو�سيقى لعبت
دوراً حمورياً يف ذلك ،حيث �أدى اال�ستماع �إىل املو�سيقى و�صنعها �إىل
ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتكيف مع الأزمة.
و�أ�شارت الدرا�سة ،التي ُن�شرت يف دورية "ات�صاالت العلوم الإن�سانية
واالجتماعية" �إىل �أن �أكرث من ن�صف الذين �شملتهم الدرا�سة ذكروا
�أن �ه��م ا��س�ت�خ��دم��وا املو�سيقى لل�سيطرة ع�ل��ى ع��وام��ل �ضغط نف�سية
واجتماعية.
وقالت ميالين فالد-فورمان ،املديرة لدى معهد "ماك�س-بالنك":
"من الالفت للنظر �أنه لي�ست املو�سيقى يف حد ذاتها هي التي تعمل
كم�ساعد للتلغب على الأزم ��ة ،بل ال�سلوك املرتبط باملو�سيقى� ،أي
الطريقة التي غري النا�س بها تعاملهم مع املو�سيقى �أثناء الأزمة...
اال�ستماع �إىل املو�سيقى وعزفها يوفران �إمكانات خمتلفة للتغلب على
الأزمة".
ويف املقابل ،ا�ستخدم الأ�شخا�ص ذوو النزعة الإيجابية يف الغالب
املو�سيقى للتفاعل االجتماعي .ووج��دت الدرا�سة �أن اال�ستماع �إىل
املو�سيقى وعزفها مينحهم �شعوراً باالنتماء والتوا�صل االجتماعي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أتاح عزف املو�سيقى فر�صة للت�أمل الذاتي.
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ما هو االن�سداد املعوي الزائف
امل�سبب النتفاخ املعدة؟

لب�شرة برونزية ...خطوات
تطبيق م�ستح�ضر الت�سمري الذاتي

ميكن �أن ي ��ؤث��ر ن��وع ال��ط��ع��ام على
ذاك���رة كبار ال�سن و�صحة القلب
وقوة العظام لديهم وخا�صة تناول
اللحوم احلمراء ،وفيما يلي بع�ض
الأ�سباب التي جتعل جتنب اللحوم
احلمراء �أمرا �ضروريا لكبار ال�سن:

لعبة �أفعوانية ت�ساعد على درا�سة ال�صداع الن�صفي

ا�ستخدم باحثون حم��اك��اة ل��رك��وب لعبة �أفعوانية ملعرفة امل��زي��د عن
�أعرا�ض مر�ض ال�صداع الن�صفي.
و ُن���ش��رت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ي��وم الأرب �ع��اء يف جم�ل��ة Neurology
�شخ�صا ملحاكاة ركوب اللعبة الأفعوانية يعاين ن�صفهم
و�ضمت 40
ً
بانتظام من ال�صداع الن�صفي .و�أثناء الدرا�سة ،مل يعاين �أي �شخ�ص
من �صداع ن�صفي ،لكن امل�شاركني املعر�ضني لل�صداع الن�صفي �أبلغوا
عن املزيد من دوار احلركة وال��دوخ��ة مقارنة بامل�شاركني الذين مل
ي�صابوا بال�صداع.
ووجد الباحثون � ً
أي�ضا �أنه �أثناء ركوب الأفعوانية ،كان لدى امل�شاركني
امل�صابني بال�صداع الن�صفي ن�شاط �أكرب للخاليا الع�صبية يف بع�ض
مناطق الدماغ و�أق��ل يف مناطق �أخ��رى .ويقول الباحثون �إن هناك
حاجة �إىل مزيد من الدرا�سة لهذه التغيريات ،لكن هذا االكت�شاف
هو خطوة يف االجتاه ال�صحيح .وقال امل�ؤلف امل�شارك للدرا�سة �آرين
م��اي ،الأ�ستاذ يف جامعة هامبورغ يف �أملانيا "من خالل حتديد هذه
التغيريات ب��دق��ة ،ميكن �أن ي ��ؤدي بحثنا �إىل فهم �أف���ض��ل لل�صداع
الن�صفي ،والذي قد ي�ؤدي بدوره �إىل تطوير عالجات �أف�ضل".

اكت�شاف طريقة جذرية ملكافحة التدخني

يتوقع خرباء �شركة � ، Philip Morris Internationalأن
ت�ستخدم ال�سلطات الربيطانية يف مكافحة التدخني ،الأ�سلوب الذي
اعتمدته �ضد ال�سيارات التي ت�ستخدم وقود البنزين.
وت�شري �صحيفة � ،The Daily Telegraphإىل �أن املدير
التنفيذي لل�شركة� ،أندريه كاالنت�سوبول�س ،وورئي�س جمل�س الإدارة،
يا�سيك �أولزاك ،عربا عن هذا االعتقاد.
ولكنهما يف نف�س الوقت ،ال ينكران �أن احلكومة الربيطانية قد طورت
نهجا "تقدميا" لتنظيم �سوق ال�سجائر الإلكرتونية وغريها من
�أج�ه��زة ت�سخني التبغ ،كالتي تنتجها �شركة Philip Morris
 .IQOSوت�ستعد ال�شركة م�ستقبال لإن�ت��اج نظم ت�سخني التبغ
وو�سائل مكافحة التدخني.
ويذكر �أن �إدارة �شركة فيليب موري�س لإنتاج ال�سجائر� ،أعلنت �سابقا
عن نيتها تخفي�ض �إنتاج كل ما له عالقة بدخان التبغ ،وا�ستثمرت يف
هذا املجال �أكرث من  8مليارات دوالر.

لهذه الأ�سباب ..على كبار ال�سن التوقف عن �أكل اللحوم احلمراء ً
فورا
 .1منع �سرطان القولون :يزداد خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون وامل�ستقيم مع تقدم العمر ،خا�صة عند الرجال
والن�ساء ف��وق �سن  ،65وميكن �أن ي ��ؤدي ت�ن��اول اللحوم
احلمراء �إىل الإ�صابة ب�سرطان القولون ،ولهذا ال�سبب
يجب �أن يتناول كبار ال�سن امل��زي��د م��ن الأطعمة الغنية
بالألياف.
 .2تقليل خماطر الإ�صابة بالزهامير :ميكن �أن ي�ؤدي
تناول اللحوم احلمراء �إىل رفع م�ستويات احلديد يف دماغ
كبار ال�سن ،ما يزيد من خطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير،
ويرتاكم احلديد يف مناطق امل��ادة الرمادية يف دم��اغ كبار
ال�سن ،وكلما زاد تناول اللحوم احلمراء زاد ال�ضرر الذي
قد ي�صيب اخلاليا الع�صبية.
 .3زي��ادة ال��دورة الدموية :الأ�سماك الدهنية والفواكه
واملك�سرات واخل�ضروات الورقية هي �أف�ضل الأطعمة لكبار
ال�سن الذين يرغبون يف زيادة تدفق الدم لديهم ،ومع ذلك
ف��إن اللحوم احلمراء �أ��س��و�أ خيار للطعام لأنها ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل االلتهاب ،ما ي�ؤدي �إىل تراكم الرت�سبات وت�ضيق
ال�شرايني.
 .4منع ال�سمنة :اللحوم احلمراء ميكن �أن ت�سهم يف
ال�سمنة مثل الأطعمة ال�سكرية ،نظراً لأن اللحوم لي�ست
ك��رب��وه �ي��درات ،وي�ف�تر���ض ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س �أن �ه��ا خيار
�صحي وم��ع ذل��ك ف ��إن ال�ل�ح��وم احل �م��راء غنية بالدهون
امل�شبعة وال�سعرات احلرارية غري املفيدة ،وميكن �أن ت�ؤدي
زيادة الوزن �إىل زيادة خطر الإ�صابة بال�سكتات الدماغية
وال�سكري و�ضعف �صحة العظام.

�أ�سباب جتعل بلغاريا
وجهة �سياحية جاذبة

املاء املثلج خطر على ال�صحة

يبحث البع�ض عن مقا�صد جديدة ذات
طبيعة بكر خالبة و�سال�سل جبال تقع
يف م��وق��ع �آم ��ن وب���س�ع��ر م�لائ��م وي�سهل
الو�صول �إليها.
� �ش �ب��ه ج ��زي ��رة ال �ب �ل �ق��ان ه ��ي �أح � ��د تلك
الأم��اك��ن غ�ير املكت�شفة على نحو كبري
ومل يطلها التقدم وذات اجلبال الألبية
الرائعة ولكن بدون زحام الألب.
اجل� �ب ��ال :وم ��ن ب�ي�ن الأ�� �ش� �ي ��اء ال �ت��ي ال
ت�ف�ت�ق��ده��ا ب�ل�غ��اري��ا ال��واق �ع��ة يف منطقة
البلقان هي اجلبال .ويوجد بها �سل�سلتي
جبال ري�لا وبريين بقمهما ال�صخرية
املدببة ذات املئات من البحريات اجلليدية
�أو �سال�سل البلقان ذات ال�شالالت املذهلة
وامل ��روج امل�شم�سة �أو رمب��ا جبال رودوب
بغاباتها املورقة ودروبها الفاتنة ،بح�سب
موقع "�أدفانت�شر �ألرتنيتيف".
ال���ض�ي��اف��ة :ي�ح�ت��اج امل�غ��ام��ر �إىل الراحة
امل�لائ �م��ة ويف ب �ل �غ��اري��ا � �س��وف ت�ستمتع
ب�ضيافة ال�سكان املحليني حيث �سوف
حتظى بالت�أكيد برتحاب داف��ئ وخدمة
جيدة يف كل �أن��واع الإقامة من الفنادق
اخلم�س جنوم �إىل بيوت ال�ضيافة التي
متتلكها الأ�سر.

يعد �شرب املاء من �أكرث الطرق �ضما ًنا للحفاظ على درجات حرارة اجل�سم عند م�ستوى مقبول
�أثناء موجات احلر.
وب�شكل عام ،يو�صي خرباء ال�صحة بتناول لرتين يومياً من املاء على الأقل ،ولكن �أكرث بقليل يف
الطق�س احلار .ويلج�أ الكثريون �إىل و�ضع مكعبات الثلج يف املاء للح�صول على �شعور باالنتعا�ش
والربودة ،ولكن هذا الأمر �آمن على ال�صحة؟
ويف كل �صيف ،يتم ن�شر العديد من املن�شورات عرب الإنرتنت حتث النا�س على جتنب املاء �شديد
ال�برودة ،حيث ميكن �أن يكون له عواقب وخيمة ،وميكن �أن ت�سبب ال�سوائل املتجمدة ا�ضطرا ًبا
يف امل��ريء ،مما ي�سبب � ً
أعرا�ضا مزعجة ،ت�شمل تقل�صات يف املعدة �أو �آالم يف
ال�صدر وعالمات مميزة لت�شنج املريء.
وقال رجل يف �شريط فيديو انت�شر على نطاق وا�سع �إنه بد�أ يف ر�ؤية
بقع ،وال�شعور بغثيان �شديد يف معدته وتنميل يف يديه وقدميه
بعد �شرب املاء املثلج ،و�أ�ضاف الرجل �أن املاء البارد يعطل �إ�شارات
اجل�سم ،وزع��م �أن التعر�ض ال�سريع للماء البارد وال�ه��واء بعد
الريا�ضة يجعل اجل�سم يعيد توزيع الدم من اليدين والقدمني
والر�أ�س �إىل املعدة.
وال يعتقد �أخ�صائيو ال�صحة �أن املاء هو اجلاين ،و�أن النا�س ناد ًرا ما
يغمى عليهم يف الطق�س احلار .ويعتقد الأطباء �أن بع�ض الظروف
ال�صحية الأ�سا�سية ،ولي�س امل��اء ال�ب��ارد وح��ده ،ت�سبب الإغ�م��اء يف
الطق�س احل��ار .ويف �أ��ش��د ح��االت�ه��ا ،ميكن �أن ت ��ؤدي ح��االت مثل
الإره� ��اق احل ��راري واجل �ف��اف وغ�يره�م��ا �إىل الإغ �م��اء ،بح�سب
�صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية.

 .5منع م�شاكل اله�ضم :ت ��ؤدي ال�شيخوخة �إىل �ضعف
اجل���س��م ،م��ا يجعل م��ن ال�صعب ه�ضم ال�ط�ع��ام ،ويعاين
العديد من كبار ال�سن من ع�سر اله�ضم ،لكنهم ال يعرفون
ذل��ك ،و�أك�ث�ر ع�لام��ات ع�سر اله�ضم �شيوعاً ه��ي تغريات
الوزن غري امل�بررة ،وحرقة املعدة ،و�صعوبة البلع ،ومينع
جتنب الأطعمة مثل اللحوم احلمراء زي��ادة احلمل على
اجلهاز اله�ضمي.
خطرية جداً..
رغم �أن الكثري من بيننا من حمبي تناول اللحوم احلمراء،
وخ�صو�صاً حل��وم البقر وال���ض��أن بالإ�ضافة �إىل اللحوم
امل�صنعة� ،إال �أن درا�سة جديدة ك�شفت خماطرة جمة لذلك
ومن �أهمها الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
فقد ك�شفت درا� �س��ة �أج��ري��ت على �أك�ث�ر م��ن  1.4مليون
�شخ�ص ومتت متابعتهم ملدة  30عاماً �أن خماطر الإ�صابة
ب��أم��را���ض القلب التاجية زادت م��ع زي ��ادة كمية اللحوم
املتناولة ،وفق ما ن�شرت جملة Critical Reviews
..in Food Science and Nutrition
وارت�ف��ع خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب التاجية بن�سبة
 .9%مقابل كل � 1.75أوقية ( 50غراماً) من حلم البقر
وال�ض�أن� ،إذ تبلغ احل�صة املو�صى بها من اللحوم حوايل 3
�أون�صات ( 85غراماً) � ،أي حجم قطعة ال�صابون �أو �أوراق
اللعب ،وفقاً جلمعية ال�سرطان الأمريكية.
ك��ذل��ك ،ارت�ف��ع اخلطر بن�سبة  18%لكل � 1.75أوقية
( 50غ��رام�اً) من اللحوم امل�صنعة التي مت تناولها مثل

حلم اخلنزير املقدد �أو حلم اخلنزير �أو النقانق.
وقالت امل�ؤلفة امل�شاركة يف الدرا�سة �أنيكا نوبل ،وهي عاملة
�أوبئة تغذوية يف ق�سم �صحة ال�سكان بجامعة �أك�سفورد:
�إن "اللحوم امل�صنعة تبدو �أ�سو�أ بالن�سبة لأمرا�ض القلب
التاجية".
كما �أو�ضحت �أن "هذا يتما�شى مع ما مت اكت�شافه فيما
يتعلق ب�سرطان الأم �ع��اء ،حيث ثبت �أن اللحوم امل�صنعة
مرتبطة بزيادة �أكرب يف املخاطر من اللحوم احلمراء".
ال م�شكلة مع الدواجن
وقدمت الدرا�سة �أي�ضاً بع�ض الأخبار ال�سارة م�شرية �إىل �أن
ال �صلة بني �أكل الدواجن ،مثل الدجاج والديك الرومي،
وزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية.
كذلك ،اعتربت �أن اللحوم اخلالية من الدهون ،ومعظم
�أنواع الدواجن ال حتتوي على م�ستويات الدهون امل�شبعة
املوجودة يف اللحوم احلمراء ،وال حتتوي على م�ستويات
عالية من ال�صوديوم التي هي جزء من اللحوم امل�صنعة.
يذكر �أن الدهون امل�شبعة تلعب دوراً رئي�سياً يف تكوين طبقة
على ج��دران ال�شرايني ،وهي م�ساهم رئي�سي يف االن�سداد
املرتبط ب�أمرا�ض القلب التاجية .كما ،ميكن لل�صوديوم �أن
يرفع �ضغط الدم ،ويقيد � ً
أي�ضا تدفق الدم �إىل القلب.
ويعترب م��ر���ض ال���ش��ري��ان ال�ت��اج��ي� ،سبباً رئي�سياً للوفاة
وال�ع�ج��ز على م�ستوى ال �ع��امل .وي�ت�ط��ور عندما تت�سبب
الروا�سب الدهنية للكولي�سرتول يف تراكم الرت�سبات على
جدران ال�شرايني التي متد القلب بالدم.

يعد م�ستح�ضر الت�سمري الذاتي
( )Self- Tannerمبثابة
ع �� �ص��ا � �س �ح��ري��ة ل �ل �ت �م �ت��ع بب�شرة
ب ��رون ��زي ��ة ج ��ذاب ��ة خ �ل��ال ف�صل
ال�صيف.
وذك� � ��رت جم �ل��ة ""Woman
�أن ��ه ينبغي ا��س�ت�ع�م��ال م�ستح�ضر
الت�سمري ال��ذات��ي ب�شكل �صحيح،
كي ال تظهر بقع �سيئة املظهر.
و�أو�ضحت املجلة النم�ساوية املعنية
بال�صحة وامل��و��ض��ة �أن ��ه ينبغي يف
ال �ب��داي��ة �إزال � ��ة ال���ش�ع��ر بوا�سطة
ماكينة حالقة ،ثم �إج��راء تق�شري
لإزال��ة ق�شور اجللد امليتة ،خا�صة
يف امل��وا� �ض��ع اخل���ش�ن��ة كاملرفقني
واليدين والقدمني وال��ذق��ن ،مع
م��راع��اة �أن ي�ت��م ذل ��ك ق�ب��ل و�ضع
امل�ستح�ضر بليلة واحدة.
وبعد ذل��ك ،يتم و�ضع م�ستح�ضر
الت�سمري الذاتي على الب�شرة مثل
الكرمي ،ثم توزيعه بحركات دائرية
م ��ن امل �ن �ت �� �ص��ف ب ��اجت ��اه اخل � ��ارج.
وبالن�سبة للوجه ،ف�إنه يتم تطبيق
امل�ستح�ضر على اجل�ب�ين والأنف
والذقن ،مع مراعاة ارتداء قفازات
خم�ص�صة لال�ستخدام ملرة واحدة،
كي ال تظهر بقع على الأيدي.
وي �� �س �ت �غ��رق ام �ت �� �ص��ا���ص الب�شرة
للم�ستح�ضر مدة ترتاوح بني 10
و 15دق�ي�ق��ة ،وم��ع ذل��ك ال يجوز
اال�ستحمام خ�لال �أول � 3ساعات،
كما ال ي�ج��وز مم��ار��س��ة الأن�شطة،
ال �ت��ي ت���س��اع��د ع�ل��ى �إف � ��راز العرق
كالريا�ضة.
وب� � �ع � ��د ام � �ت � �� � �ص� ��ا�� ��ص ال� �ب� ��� �ش ��رة
للم�ستح�ضر جيداً ،ينبغي العناية
بالب�شرة با�ستعمال كرمي مرطب
�أو لو�شن للج�سم ،كي يدوم ت�أثري
م�ستح�ضر الت�سمري طوي ً
ال.
وك��ي حت�صل امل ��ر�أة على النتيجة
املن�شودة ،ينبغي عليها تكرار و�ضع
م�ستح�ضر الت�سمري ك��ل يومني
تقريباً ،وبعد ذلك يكفي تطبيقه
مرة كل �أ�سبوع.

هادي�سا برفقة حبيبها يف املك�سيك
ال� �ت� �ق� �ط ��ت ع� ��د� � �س� ��ات م� ��� �ص ��وري
ال � �ب� ��اب� ��ارت� ��زي � � �ص � ��ورة للنجمة
ال�ترك�ي��ة هادي�س ا ب��رف�ق��ة حبيبها
املمثل الرتكيكاهان يلدرمي وهما
ي�ق���ض�ي��ان اج� ��ازة م��ع بع�ضهما يف
املك�سيك ،وح��ازت �صورتهما على
�إعجاب العديد من املتابعني.
وك��ان��ت �أ� �ص��درت ه��ادي���س��ا م�ؤخرا
�أغنيتها "  "hay hayالتي قد
� �ص��ورت �ه��ا ع �ل��ى ط��ري �ق��ة الفيديو
كليب ،وذلك على قناتها الر�سمية
على يوتيوب.

ت�شقق جلد املرفقني ي�شري
�إىل �أمرا�ض معينة

�أع �ل �ن��ت ال��دك �ت��ورة �سفيتالنا ج��اب��وي�ف��ا� ،أخ���ص��ائ�ي��ة الأم ��را� ��ض اجللدية
والتجميل� ،أن الت�شققات واحلكة واالحمرار يف منطقة املرفقني قد ت�شري
�إىل حاالت مر�ضية خطرية.
وت�شري ال�بروف�ي���س��ورة يف ح��دي��ث ل��رادي��و "�سبوتنيك"� ،إىل �أن النا�س ال
ي�ع�يرون �أي �أهمية تذكر حلالة املرفقني ،م��ع �أن ه��ذه املنطقة ميكن �أن
تعك�س احلالة ال�صحية لأع�ضاء اجل�سم الداخلية.
وتقول" ،االحمرار والتق�شر واحلكة يف الكوع ،حالة تتطلب مراجعة الطبيب
الأخ�صائي .لأنها قد تكون �أول عالمة لوجود خلل ما يف �أع�ضاء اجل�سم
الداخلية .لذلك من الأف�ضل عدم حماولة عالجها ذاتيا يف املنزل".
وت�ضيف ،ج�ف��اف اجل�ل��د امل�ف��رط يف منطقة ال�ك��وع ميكن �أن يظهر لعدة
�أ�سباب ،وغالبا ما يكون عالمة ت�شري �إىل مر�ض جلدي مثل ال�صدفية .و�إذا
كان جفاف اجللد �شديدا ي�صاحبه احمرار وحكة فقد تكون هذه عالمة
على الإ�صابة مبر�ض ال�سماك (مر�ض جلدي وراثي).
وتقول" ،يكون تق�شر اجللد يف هذه احلالة غري مت�ساو وتظهر الت�شققات،
وح��را� �ش��ف ت�شبه ح��را��ش��ف الأ� �س �م��اك .ل��ذل��ك ي�ج��ب ا��س�ت���ش��ارة �أخ�صائي
الأمرا�ض اجللدية ،الذي ي�صف م�ستح�ضرات لرتطيب اجللد ،التي يجب
ا�ستخدامها يوميا يف ال�صباح وامل�ساء".
وت�ضيف اخلبرية ،وال�سبب الآخر جلفاف اجللد يف منطقة املرفقني وتغري
لونه ،هو انخفا�ض ح�سا�سية اخلاليا للأن�سولني لفرتة ق�صرية �أو طويلة.
وهذه امل�س�ألة يحددها فقط �أخ�صائي الغدد ال�صماء.
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حتت عنوان الفن ودوره يف خدمة املجتمع

جائزة حممد بن حم تكرم فار�س امل�سرح العربي حممد �صبحي
•• العني -الفجر

22

ا��س�ت���ض��اف م��رك��ز ج��ائ��زة حم �م��د ب��ن ح��م للعمل
التطوعي ال�صيفي فعالية تكرميية بح�ضور فار�س
امل�سرح العربي الفنان حممد �صبحي حتت عنوان
"الفن ودوره يف خدمة املجتمع" تبحث دور الفن
يف حتقيق الرقي املجتمعي وا�ستخال�ص القيم التي
حتقق ذلك من خالل امل�سرية الفنية الرائعة لفار�س
امل�سرح العربي ،كما مت ا�ستعرا�ض ال��دور التطوعي
التي قامت به م�ؤ�س�سة "معا"
وبهذه املنا�سبة �أك��د ال�شيخ الدكتور حممد بن حم
ال�ع��ام��ري راع ��ي اجل��ائ��زة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة دور الفنون
يف خدمة املجتمع م��ن خ�لال ت�سليط ال�ضوء على
املمار�سات الإيجابية املجتمعية وا�ستخدام املنابر
الثقافية لزيادة الوعي املجتمعي جتاه املوا�ضيع التي
ت�ساهم يف بناء الوعي ال�سليم
ً
وق ��ال ب��ن ح ��م :ت�ع��د الإم� � ��ارات من��وذج �ا ف��اع�ل ً�ا يف
احل��راك الفني ،يف ك� ّ�ل القطاعات ذات العالقة ،يف
امل�سرح وال�سينما والفنون الت�شكيلية واملو�سيقى ،ويف
ّ
كل القطاعات الثقاف ّية الأخرى
وت��اب��ع ب��ن ح��م :ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة اه�ت�م��ت بقطاع
الفنون وفتحت ك� ّ�ل احلوا�ضن الثقاف ّية ل��ه� ،إمياناً
منها ب��أن الفن و�سيلة للنه�ضة ال�شاملة الإن�سان ّية
واملجتمع ّية ،ولأنّ الفن والثقافة ب�شكل ع��ام يف ّ
كل
مفرداتها الفن ّية والأدب� ّي��ة والعلمية واملعرف ّية هي
�أ�سا�س التقدّم والنه�ضة والبناء
م��ن جانبه �شكر ال�ف�ن��ان حممد �صبحي القائمني
على ه��ذه اجل��ائ��زة و�أب ��دى �إع�ج��اب��ه بالعمل الكبري

ال�ت��ي ت�ق��وم ب��ه دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف
جم��ال رع��اي��ة ال �ف��ن وال�ف�ن��ان�ين  ،م ��ؤك��دا ع�ل��ى دور
هذه الأن�شطة و الفعاليات يف ن�شر الوعي املجتمعي
ب�أهمية التطوع و دور الفن يف خدمة املجتمع.
�أو� �ض��ح ��ص�ب�ح��ي خ�ل�ال ح��دي�ث��ه �أن ��ه ح��ر���ص خالل
م�سريته الفنية على تقدمي الفن الهادف و ردا على
�س�ؤال حم��اوره �أمي��ن النقيب ح��ول �أولوياته خالل
م�سريته الفنية �أو��ض��ح �صبحي �أن الأ��س��ا���س لديه
�أنه معلم و لديه مدر�سة حقيقية تخرج منها 277
جنما من جنوم الفن و ي�أتي بعد ذلك دوره كمخرج
و يف النهاية ممثل؛ م�ؤكدا على قيام جتربته الفنية
على تر�سيخ القيم و التفكري خارج ال�صندوق.
�أ�شار �صبحي حلر�صه على قيامه ب��دوره التطوعي
خلدمة املجتمع من خالل جمعية معا للق�ضاء على

الع�شوائيات و التي �شاركت يف تقدمي م�شروع �سكني
يوفر حياة كرمية ل�سكان الع�شوائيات.
ا�ستعر�ض �صبحي خالل حواره �أبرز العوامل التي
�أثرت يف تكوين م�شروعه الفني �أو ما يعرف باملرحلة
"النملية" وفق �سري اللقاء و كذلك املحطات الفنية
البارزة خالل م�سريته الفنية.
�أكدت رو�ضة عبيد مدير اجلائزة على دعم هذه
الفعاليات املتميزة وال �ت��ي جت ��اوزت  150فعالية
متنوعة على �أع�ل��ى م�ستوى وح��ر���ص فريق العمل
على اختيار الفعاليات املتنوعة وال�ت��ي تليق با�سم
اجلائزة التي مت اعتمادها من الأمم املتحدة .
و�أ� �ش��ار �أمي ��ن النقيب من�سق اجل��ائ��زة �أن فعاليات
ال�ب�رن ��ام ��ج ال �� �ص �ي �ف��ي الأول ال �ت��ي �أق �ي �م��ت خالل
الفرتة من  28 - 4يوليو اجلاري ات�سمت بالتنوع

ومنا�سبتها لكافة الأعمار وقيمت من خالل برنامج
زووم وا�ستهدفت باملقام الأول تر�سيخ �أ�س�س العمل
ال�ت�ط��وع��ي ل�ك��اف��ة امل��درب�ي�ن وامل���ش��رف�ين واملنظمني
لللفعاليات متطوعون ،كما حر�ص الربنامج على
تقدمي مناذج الإبداع وعقد جل�سات تكرميية خا�صة
لكل من الكاتب املبدع الدكتور يا�سر برهان والفنان
طارق د�سوقي واملخرج والكاتب �أمين فتيحة .
و اختتم اللقاء بتكرمي الفنان حممد �صبحي على
ما قدمه من جهود و �أعمال فنية بارزة.

مب�شاركة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

� 576سائقا ي�ستفيدون من دورات
تخفي�ض النقاط املرورية يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر

ا�ستفاد � 576سائق مركبة م�سجلة بحقهم نقاط مرورية يف �إمارة �أبوظبي
م��ن دورات تخفي�ض النقاط امل��روري��ة ،وا��س�ترج��اع رخ�ص القيادة خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري � 2021ضمن جهود ق�سم برامج النقاط
املرورية يف �إدارة املتابعة ال�شرطية بقطاع �أمن املجتمع.
و�أو�ضح العقيد �أحمد جمعة اخلييلي مدير �إدارة املتابعة ال�شرطية والرعاية
الالحقة باالنابة يف قطاع �أمن املجتمع �أن الق�سم حقق م�ؤ�شرات �أداء فرتة
خالل ال�ستة �أ�شهر املا�ضية الفتاً �إىل �إطالق مبادرة ال تراكم نقاطك �ضمن
جهود التوعية والتي تركز على ا�ستخدام التقنيات احلديثة لن�شر ثقافة
النقاط املرورية .و�أ�شار �إىل �أن الإدارة حققت يف حملتها الأوىل " ليكن
�شهر �سالم و�أم��ان " بالتعاون مع �شركة �أدن��وك للتوزيع جناحاً ا�ستثنائياً
اذ ا�ستهدفت �أكرث من ن�صف مليون مركبة بواقع � 696،458ألف مركبة
يف �أكرث من  62حمطة .وذكر �أن ق�سم برامج النقاط املرورية يعمل على
تطوير ممار�سة النقاط املرورية يف �إم��ارة �أبوظبي من خالل العمل على
تطوير برامج النقاط امل��روري��ة لأ�صحاب الهمم ،باال�ضافة اىل برنامج
النقاط املرورية عن بعد اىل جانب عدد من الربامج ال�شاملة واملتنوعة.
و �أ�ضاف :ميكن للجمهور االط�لاع على كافة البيانات املتعلقة بالنقاط
امل��روري��ة و حتديثات الق�سم و�سهولة ال��و��ص��ول اليه م��ن خ�لال برو�شور
رقمي مت اطالقه م�ؤخراً ،ون�صح ال�سائقني الذين جتاوزوا احلد الرتاكمي
ل�ل�ن�ق��اط امل ��روري ��ة ( )24ن�ق�ط��ة �إىل االن���ض�م��ام ل �ل�برن��ام��ج لتعديل
ال�سلوكيات املرورية وت�أهيلهم عرب الدورات املتخ�ص�صة.
وذكر �أن الربامج اخلدمية للنقاط املرورية م�ستمرة عرب تقنية الفيديو
ك��ون�ف�ير���س يف �أب��وظ �ب��ي وال�ظ�ف��رة وال �ع�ين ب�ع��دة ل�غ��ات "اللغة العربية
والإجنليزية والأوردو" مع توفري خدمات الرد على ا�ستف�سارات املراجعني؛
وت�سجيل الراغبني يف االلتحاق بالربامج التدريبية ،مبا يعزز من االرتقاء
مبفهوم التوا�صل مع اجلمهور من خالل ات�صالهم هاتفياً على رقم بدالة
عونك املبا�شر" ."8003333

جمل�س الفكر واملعرفة يناق�ش م�ستقبل �سوق العمل ما بني ال�شهادة واملهارة
•• العني  -الفجر

ع�بر من�شط احل��وار الثقايف قدمت ال�شيخة د� .شما
بنت حممد بن خالد �آل نهيان جل�سة ثقافية وحوارا
ال�ستطالع وجهات نظر ع�ضوات جمل�س الفكر واملعرفة
حول مو�ضوع " م�ستقبل �سوق العمل ما بني ال�شهادة
واملهارة" وب��د�أت اجلل�سة بقولها :نعي�ش بعامل يتغري
ب�سرعة تتجاوز الكال�سيكيات االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية و�إن مل ننتبه لن نلحق بقطاره ال�سريع
وعلينا ال�ن�ظ��ر ب�ع�ين امل�ع��رف��ة وال�ت�ح��رر م��ن املفاهيم
القدمية لننطلق مع قطار احل�ضارة للم�ستقبل
وا�ست�شهدت مب�شاهري جمعهم النجاح لإدراكهم ب�أهمية
املهارات وتنميتها دون التعليم اجلامعي ومنهم :مارك
م�ؤ�س�س في�س بوك ،وبيل جيت�س م�ؤ�س�س مايكرو�سوفت
وكوكو �شانيل وجيم�س املخرج ال�سينمائي العاملي
وط ��رح ��ت �أ� �س �ئ �ل��ة ت���ض�م�ن��ت :ه ��ل ت �ت��واف��ق �شهادتك
اجلامعية مع عملك احلايل؟ وكيف ميكن التوفيق بني
ال�شهادة اجلامعية وبني املهارات؟ وحتدثت عن درا�سة
"�شون الغر" املدير التنفيذي ملركز م�ستقبل التعليم
العايل وا�سرتاتيجية املواهب و�إج��رائ��ه ا�ستبانة على
 750من املديرين لبيان دور ال�شهادات بالتوظيف
بخم�س ��س�ن��وات ع��ام  ،2018م��رك��زا على ال�شركات
الأمريكية العاملة بال�صناعية وال�ت�ج��ارة ونتيجتها
�أن ن���ص��ف ال���ش��رك��ات ت�ف�ك��ر ل�ل�ح��د م��ن ال�ترك�ي��ز على
ال�شهادات وحتديد الأولويات للمهارات وحتدثت عن
مقولة رئي�س جمموعة البنك ال��دويل ال�سابق جيم
يونغ :يتمثل التحدي بت�سليح الطلبة باحتياجاتهم
للمهارات

وا�ستمعت لآراء الع�ضوات وق��د �أجمعن على �أهمية
ال�شهادة والتمكني باملهارات وامل�س�ؤولية امل�شرتكة بني
امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع و�أولياء الأمور
كما حتدثت عن درا�سة جلامعة "يل" ب�أن % 65من
الأطفال امللتحقني بالتعليم �سي�شتغلون بوظائف غري
موجودة حال ًيا و % 15من العاملني حاليا ي�شغلون
وظائف غري موجودة �سابقا ،م�شرية لأهمية املهارة مع
ال�شهادة اجلامعية ،ودورهما لدعم �سوق العمل وتوفري
فر�ص للخريجني ،داعية للتفكري للإجابة على كيفية
التوفيق بني ال�شهادة اجلامعة وبني املهارات؟
و�أك ��دت على تربية العقل ال�ن��اق��د للطفل مل�ساعدته
على تكوين �شخ�صيته ووعيه وا�ستك�شاف ذاته ب�صورة
منفتحة وتوجيه درا�سته مب�ضمار م�ه��ارات��ه ،ليكون
العقل النقدي �شراع امل�ستقبل للو�صول جليل ي�ؤمن
باملهارات املعززة بالدرا�سة الأكادميية ،الفتة للرابط
بني التغيري وبني الأمن االجتماعي للمجتمع
كما بينت �أهمية اال�ستعداد ملتطلبات �سوق العمل مع
دخول الذكاء اال�صطناعي على خط املناف�سة والربط
ب�ين خم��رج��ات التعليم امل�ستقبلية للمتطلبات لي�س
فقط م��ن خ�لال ا�سرتاتيجيات ال��دول��ة ،ب��ل للأ�سر
والأف��راد دور حتى ال يتخرج �شباب مفتقدي املهارات
ال يجدون مكانا مما ي�ؤثر مبعدل البطالة فينعك�س
ع �ل��ى الأم � ��ن امل �ج �ت �م �ع��ي؛ ل ��ذا ت ��أت��ي �أه �م �ي��ة ال��ر�ؤي��ة
امل�ستقبلية وفهم طبيعة امل�ستقبل ،واختتمت :قيادتنا
الر�شيدة التفتت للتغريات مبكرا و�أطلقت عام 2018
ا�سرتاتيجية املهارات املتقدمة ك�إطار وطني لرت�سيخ
مفهوم التعلم للجميع مدى احلياة و�صوال لتحقيق
"مئوية الإمارات "2071

مهرجان عاملي ينطلق يف منارة ال�سعديات متهيد ًا ملو�سم �أبوظبي ال�شتوي للت�سوق وفد �شرطة ر�أ�س اخليمة يطلع على مهام �إدارة الأزمات ب�شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي  -الفجر

ك�شفت عرو�ض �أبوظبي ،ذراع التجزئة اخلا�صة بدائرة الثقافة وال�سياحة
– �أب��وظ�ب��ي ،ع��ن ا�ست�ضافة مهرجان ع��امل��ي مبتكر يف ق�ط��اع التجزئة
ي�سجل �أول ظهور له يف العا�صمة الإم��ارات�ي��ة يف �شهر دي�سمرب ،ويوفر
جتارب متنوعة متهيداً ملو�سم �أبوظبي ال�شتوي للت�سوق ،كما ي�شكل من�صة
م�شرتكة للتعابري الإب��داع�ي��ة والأف �ك��ار املتطورة وال�ت�ج��ارب امل�ستقبلية
امل�ستوحاة من خمتلف جماالت عامل الأعمال والرتفيه.
وتنطلق فعالية فيوت�شر وورل��د ح�صرياً يف منارة ال�سعديات بالعا�صمة
الإم��ارات�ي��ة بني  9و 11دي�سمرب  2021مبوجب �شراكة بني عرو�ض
�أب��وظ�ب��ي ،وجمموعة �إم ب��ي �سنغافورة وجمموعة فيوت�شر .و ُت�ق��ام قمم
الإب��داع �سنوياً يف �آ�سيا و�أوروب��ا والواليات املتحدة و�أوقيانو�سيا ،وبف�ضل
جهود عرو�ض �أبوظبي امل�ستمرة ،جنحت الإمارة يف ا�ست�ضافة �أول ظهور
لفعالية فيوت�شر وورل��د على م�ستوى العامل ،مما يرتقي مبن�صة قطاع
التجزئة �إىل �آفاق جديدة.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال �سعادة علي ح�سن ال�شيبة ،املدير التنفيذي
لقطاع ال�سياحة والت�سويق يف دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي" :نحن
فخورون با�ست�ضافة الن�سخة االفتتاحية من فعالية فيوت�شر وورلد ال�شرق
الأو�سط يف �أبوظبي .ويعك�س جناحنا يف ا�ستقطاب هذه الفعالية الدولية
املهمة ،عرب اتفاقية متتد لثالث �سنوات ،التزامنا الرا�سخ بتقدمي احللول
وير�سخ
املبتكرة من خالل ا�ست�ضافة الفعاليات الهامة على مدار العامّ .
التعاون مع �شركاء مرموقني مثل �إم بي �سنغافورة وجمموعة فيوت�شر
ح�ضور �أبوظبي يف ا�ست�ضافة الفعاليات العاملية ،ما يعزّز دورها الريادي
بو�صفها مركزاً عاملياً للأعمال والرتفيه".
و�ست�ساهم فيوت�شر وورلد ،التي ت�ض ّم فعالية فيوت�شر مبا�شر ومهرجان
فيوت�شر وقمة فيوت�شر ،يف ت�سليط ال�ضوء على �سبل تقلي�ص االختالف
ب�ين ح��ا��ض��ر وم�ستقبل ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��زئ��ة وال�ت���س��وي��ق وال �ت �ج��ارة ،من
خالل التعاون مع نخب ٍة من املبتكرين ورواد الأعمال ومتاجر التجزئة
والفنانني و�أ�صحاب ال��ر�ؤى امل�ستقبلية والعالمات التجارية وم�شاهري
مواقع التوا�صل االجتماعي و�سيكون احلا�ضرون يف فعالية فيوت�شر اليف
على موعدٍ مع جمموع ٍة وا�سع ٍة من ور�ش العمل التفاعلية واملحا�ضرات
املتخ�ص�صة يف جم��االت الطعام (م��ع من�صة �إم �أو بي كيت�شن) ،و�أ�سلوب
احلياة املتجدد (ب�صحبة جري�س بيفرييل)� ،إحدى �أبرز م�شاهري مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وريا�ضات الت�شويق واملغامرة (م��ع عر�ض فيكي
جوميز على د ّراجة بي �إم �إك�س من فريق ريد بول) ،وعر�ض زهرة الري،
املوهبة الإماراتية الرائدة يف ريا�ضة التزلج على اجلليد
وي�ست�ضيف مهرجان فيوت�شر جمموع ًة متنوع ًة من املو�سيقيني العامليني،
الذين �سي�ؤدون عرو�ضهم على خ�شبة م�سر ٍح جديد مت ت�صميمه خ�صي�صاً

وا�ستمع ال��وف��د خ�لال اجل��ول��ة �إىل �إي �ج��از حول
•• �أبوظبي-الفجر
امل� �ه ��ام وال ��واج� �ب ��ات م ��ن ال �ع �ق �ي��د �أح� �م ��د نا�صر
اط�ل��ع وف��د م��ن ال �ق �ي��ادة ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة ر�أ�س الكندي ،مدير �إدارة الأزم��ات والكوارث ،وتعرف
اخل�ي�م��ة ع�ل��ى �أف���ض��ل مم��ار� �س��ات �إدارة الأزم ��ات �إىل م�ن�ظ��وم��ة ا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال والأنظمة
وال �ك��وارث بقطاع العمليات املركزية يف القيادة االل�ك�ترون�ي��ة وم�ن�ظ��وم��ة �إدارة احل ��دث الأمني
العامة ل�شرطة �أبوظبي ومهام العمل التي ت�ؤديها وال�ق��درات العملياتية والإداري ��ة والفنية و�إدارة
بالإمارة �ضمن التن�سيق والتعاون بني القيادتني �ش�ؤون ال�ضحايا .وا�ستعر�ض مدير �إدارة الأزمات
لتبادل اخلربات و�إجراء املقارنات املعيارية.
وال � �ك� ��وارث امل ��راح ��ل الأرب � ��ع لإدارة الطوارئ
وا�ستقبل اللواء �أحمد �سيف املهريي ،مدير قطاع والأزم� ��ات ب��داي � ًة م��ن وق��اي��ة املجتمع والتوعية
العمليات املركزية الوفد برئا�سة العقيد جا�سم والتحذير والعمل اليومي ال ��د�ؤوب يف تطبيق
حممد الطنيجي ،نائب مدير العمليات يف �شرطة ك��اف��ة �إج � ��راءات ال���س�لام��ة وم��رح�ل��ة اال�ستعداد
ر�أ�س اخليمة م�ؤكدا حر�ص القيادة ال�شرطية على واجل��اه��زي��ة ب�أف�ضل املمار�سات و�إع ��داد اخلطط
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات امل�شرتكة.
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وال �� �س �ي �ن��اري��وه��ات و الربامج

يف منارة ال�سعديات.
كما ت�شهد قمة فيوت�شر م�شاركة جمموعة من العالمات املحلية والعاملية
ومتاجر التجزئة وال�شركات النا�شئة ،ما يجعل منها بيئة مثالية لبناء
العالقات .وتت�ضمن قائمة احل�ضور كلاّ ً من جاريث ري�س جون ،الرئي�س
التنفيذي لق�سم الديجيتال يف �شركة كورت جيغر ،واملحرر مايك بوت�شر
�إم بي �إي يف املدونة الإلكرتونية تك كران�ش ،والرئي�س التنفيذي واملدير
الإداري لهارودز ،وبليز بيلفيل ،امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملن�صة بويلر
روم ،وجيف هوفمان ،ال�شريك امل�ؤ�س�س لوكالتي ال�سفر عرب الإنرتنت:
 .Priceline.com/Booking.comوغريهم من ال�شخ�صيات
املتميزة
ويف �إط��ار م�ساعي دائ��رة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي لتقدمي جتارب
وع��رو���ض جتزئة مميزة ل�سكان وزوار الإم ��ارة� ،ستقدم فيوت�شر وورلد
فر�صاً ق ّيمة للعمالء والعالمات يف الإمارة التي �سرت�سخ مكانتها كوجهة
رائدة يف جمال ال�سياحة والتجزئة على م�ستوى العامل.
ُ
ويف هذا ال�صدد ،قال �شني وايت ،املدير التنفيذي ملجموعة فيوت�شر" :تعد
فيوت�شر وورلد الفعالية الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل ،وي�سعدنا
�أن نحظى بفر�صة �إطالق هذه الفعالية اجلديدة كلياً يف �أبوظبي ،وبف�ضل
الدعم الكبري الذي قدمته دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي� ،ست�ستقطب
الفعالية �آالف املبتكرين ورواد الأعمال اال�ستثنائيني وم�شاهري مواقع
التوا�صل االجتماعي يف مهرجانٍ ميتد على ثالثة �أيام زاخرة باحلوارات
املُلهمة والأفكار املميزة والر�ؤى الهادفة".

وامل� � �ب � ��ادرات وال �ع �م �ل �ي��ات واخل� ��دم� ��ات املبتكرة
والإب��داع �ي��ة و�إع � ��داد وت ��أه �ي��ل ال �ف��رق والكوادر
ال�شرطية وتنمية قدراتهم الذاتية بالدورات
امل�ستمرة ثم مرحلة تفعيل �أجهزة الإن��ذار العام
والإع �ل�ان ع��ن ح��االت ال �ط��وارئ بو�ضع �أهداف
وقيا�سها ملواجهة التحديات واملتغريات باعتماد
�أ�ساليب عمل متجددة ومتطورة و التي تعترب
ال�ضمانة الأكيدة للفوز بثقة املجتمع مبا ي�ضمن
�سرعة و�سالمة التعايف .و�أعرب الوفد الزائر عن
�شكره وتقديره للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي،
م�شيدا ب ��الإجن ��ازات ال�ت�ط��وي��ري��ة ال�ك�ب�يرة التي
حققتها يف جم ��االت ال�ع�م��ل ال���ش��رط��ي والأمني
باتباع �أف�ضل املعايري العاملية املتقدمة .
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يحدث انتفاخ املعدة من وقت لآخر وال يكون عادة �سببا للذعر .لكن
يف بع�ض الأحيان قد يكون �سبب االنتفاخ �أكرث تعقيدا كونه ناجما عن
حالة �صحية مقلقة.
وعادة ما تكون القرارات الغذائية هي ال�سبب واحلل النتفاخ املعدة
لأن الطعام وال�شراب ال��ذي ن�ستهلكه ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل ان�سداد �أو
ت�سهيل مرور العنا�صر عرب اجلهاز اله�ضمي ( .)GIومع ذلك ،قد يكون
�سبب االنتفاخ يف بع�ض الأحيان هو حالة ُتعرف با�سم ان�سداد الأمعاء
الزائف.
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ي�ؤدي �إىل تراكم الطعام امله�ضوم جزئيا يف الأمعاء

ما هو االن�سداد املعوي الزائف امل�سبب النتفاخ املعدة؟
ووفقا للمعهد الوطني لل�سكري و�أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي والكلى ( ،)NIDDKف�إن االن�سداد
املعوي الزائف هو حالة نادرة مع �أعرا�ض ت�شبه
تلك الناجمة عن ان�سداد الأمعاء.
وت�ق��ول الهيئة ال�صحية �إن الأع��را���ض ناجتة
ع��ن م�شاكل يف الأع���ص��اب �أو الع�ضالت ت�ؤثر
على حركة الطعام وال�سوائل وال�ه��واء عرب
الأمعاء.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل االن�ت�ف��اخ و�آالم البطن،
ت �� �ش �م��ل ال � �ع �ل�ام ��ات امل � �ن � ��ذرة الأخ � � ��رى
لالن�سداد الزائف املعوي الغثيان والقيء
والإم�ساك والإ�سهال.
وي� � � � � � �ق � � � � � ��ول م� � ��وق� � ��ع

� Medline Plusإن االن �� �س��داد املعوي
الزائف ي�ؤدي �إىل تراكم الطعام امله�ضوم جزئيا
يف الأمعاء.
و�أ��ض��اف املوقع ال�صحي" :هذا الرتاكم ميكن
�أن ي���س�ب��ب ان �ت �ف��اخ ال �ب �ط��ن (ال �ت �م��دد) والأمل
والغثيان والقيء والإم�ساك
�أو الإ�سهال".
وي � � �ع� � ��اين الأف� � � � � ��راد
امل� ��� �ص ��اب ��ون بهذه
احل� � � � � ��ال� � � � � ��ة م� ��ن
ف � �ق ��دان ال�شهية
و�ضعف القدرة على
امت�صا�ص العنا�صر
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،م ��ا قد
ي� � ��ؤدي �إىل �سوء
التغذية.
وه� � � � � � � � � � � ��ذه
الأع� � � ��را�� � � ��ض
ت�شبه �أعرا�ض
االن� � � ��� � � �س � � ��داد
املعوي ،ولكن يف
ان�سداد الأمعاء
الزائف ال يوجد
ان�سداد"
ك� � � � �ي � � � ��ف ي � �ت� ��م
ت�شخي�ص االن�سداد
املعوي الزائف؟
 ت�صوير البطن بالأ�شعةال �� �س �ي �ن �ي ��ة وال� �ت� ��� �ص ��وي ��ر
امل � �ق � �ط � �ع� ��ي امل� �ح ��و�� �س ��ب
للأمعاء
 قيا�س ال�ضغط حتاليل الدم حتليل خزعةوق � � ��د ي � �� � �ص� ��اب بع�ض
الأ� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص ال ��ذي ��ن
ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن ان� ��� �س ��داد
الأم � �ع� ��اء ال � �ك ��اذب ب�سوء
التغذية.
وميكن �أن يكون هذا مهددا

للحياة ،لذا من املهم زي��ارة اخت�صا�صي تغذية و�أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف متيل والإ�سهال� ،أو الإم�ساك) التي ت�ستمر ملدة ثالثة
يف مرحلة مبكرة ،حيث ميكنه تقدمي امل�شورة �إىل الت�سبب يف االنتفاخ وين�صح ب�شدة باحلد �أ�شهر �أو �أكرث.
ب �� �ش ��أن �أن �ظ �م��ة غ��ذائ �ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،اع �ت �م��ادا على من ا�ستهالك هذه الأنواع من الأطعمة.
 مر�ض التهاب الأم�ع��اء :وه��و التهاب ي�صيباالحتياجات الفردية.
الأ�سباب الكامنة الأخرى لالنتفاخ:
بطانة اجلهاز اله�ضمي،
وين�صح خرباء ال�صحة ال�شخ�ص بتناول وجبات وفقا ملوقع "هارفارد هيلث"،
مب��ا يف ذل��ك م��ر���ض ك ��رون وال�ت�ه��اب القولون
�صغرية يف كثري من الأحيان،
ف�إن �أيا من هذه اال�ضطرابات ميكن �أن ي�سبب التقرحي.
ب��دال من ث�لاث وجبات كبرية يف اليوم واتباع االنتفاخ:
 مر�ض اال�ضطرابات اله�ضمية :وهو مر�ضنظام غ��ذائ��ي منخف�ض ال��ده��ون ن�سبيا وقليل  -متالزمة القولون الع�صبي :وهي حالة تتميز مناعي ذاتي يهاجم فيه اجلهاز املناعي الأمعاء
الألياف.
مبجموعة من الأعرا�ض (االنتفاخ ،والت�شنج ،الدقيقة.
و ُيعتقد �أن الأطعمة الدهنية ت�ؤخر �إفراغ املعدة و�آالم البطن،
يتم حتفيزها بوا�سطة بروتني ي�سمى الغلوتني

املوجود يف القمح وال�شعري واجلاودار.
 الإم�ساك :وهو حالة يتم حتديدها من خالل�أقل من ثالث حركات �أمعاء يف الأ�سبوع،
وب ��راز �صلب �أو ج��اف ،واحل��اج��ة �إىل الإجهاد
لتحريك الأمعاء.
 خ��زل امل�ع��دة :وه��و �إف ��راغ بطيء للطعام مناملعدة �إىل الأمعاء الدقيقة.
 ال�سرطان :يعد �سرطان القولون واملبي�ضواملعدة والبنكريا�س من بني ال�سرطانات التي
ميكن �أن يكون فيها االنتفاخ �أحد �أعرا�ضها.

عالمات على ب�شرتك و�أذنيك وفمك
وعينيك تظهر نق�ص فيتامني !B12
يتفاقم نق�ص فيتامني  B12تدريجيا مبرور الوقت ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة الأعرا�ض التي تبدو غري
�ضارة.ومع ذلك ،نظرا لأن املغذيات �ضرورية لتكوين خاليا دم �صحية ،فقد ي�صبح ال�ضرر دائما.
وت�ؤدي خاليا الدم احلم راء امل�شوهة �إىل نقل كمية �أقل من الأك�سجني يف جميع �أنحاء اجل�سم ،وكما
يعلم اجلميع ،ف�إن الأك�سجني �أمر حيوي للبقاء على قيد احلياة .ويظهر نق�ص خاليا الدم ال�سليمة
�أوال كعالمات لفقر الدم ،لذا انتبه �إىل لونك.
و�أك ��دت هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية (� )NHSأن
"اجللد الباهت" من العالمات التحذيرية لفقر الدم.

وم��ن الأع��را���ض النموذجية الأخ��رى لوجود ع��دد �أق��ل من داخل اجل�سم ،ولي�س من م�صدر خارجي".
خاليا الدم احلمراء ال�سليمة�" ،سماع الأ�صوات القادمة من ويُعرف هذا با�سم طنني الأذن ،وهو عندما تعتقد �أنه ميكنك
�سماع �شيء ال ي�سمعه �أي �شخ�ص �آخر.
ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون ال���ص��وت رنينا �أو �أزي ��زا �أو ��ص��وت طنني؛
بالن�سبة للبع�ض ،ميكن �أن ت�سبب احلالة ه�سه�سة �أو خفقانا
�أو حلنا مو�سيقيا.وقالت هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية
"قد ت�سمع هذه الأ�صوات يف �إحدى الأذنني �أو كلتيهما� ،أو يف
ر�أ�سك .وقد ت�أتي وتذهب� ،أو قد ت�سمعها طوال الوقت".
وتوجد �أعرا�ض معينة خا�صة بفقر الدم الناجم عن نق�ص
فيتامني ( B12ب��دال من �أع��را���ض فقر ال��دم العامة التي
ميكن �أن تظهر �أي�ضا).
وعلى �سبيل املثال ،ي�شري الل�سان املتقرح والأحمر  -املعروف
با�سم التهاب الل�سان � -إىل �أن ج�سمك يفتقر �إىل ما يكفي
من املغذيات احليوية.
وه�ن��اك دليل �آخ��ر على نق�ص فيتامني  ،B12ه��و عندما
ت�صاب بقرح الفم .وتظهر القرح يف داخل الفم ،و�أبرزها على
اخلدين �أو ال�شفتني� ،أو حتى الل�سان.
وميكن �أن ي�ؤثر نق�ص فيتامني  B12على العينني ،حيث
ميكن �أن ي�سبب "ا�ضطرابا يف الر�ؤية".
وميكن عك�س العديد من الأعرا�ض � -إذا عوجلت مبكرا مبا
يكفي با�ستخدام مكمالت فيتامني .B12

ومع ذلك ،كلما تركت الأعرا�ض لفرتة �أطول� ،أ�صبحت �أكرث
دميومة.ومن املرجح �أن يو�صوا الأ�شخا�ص الذين ُ�شخّ �صت

�إ�صابتهم بنق�ص فيتامني  ،B12بعد فح�ص ال��دم ،بحقن
.B12
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  308/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  308/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  912بالطابق رقم  9مببنى ذا كري�سنت ايه  1البالغ م�ساحته  499.01قدم مربع واملواقف
 P1-139على قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  247,720.47درهم
(مائتان و�سبعة واربعني الف و�سبعمائة وع�شرين درهم و�سبعة واربعني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون
واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  :جاوراف داین مامنوهان الل دهاوان
عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -بر دب��ي  -مبنى ذا كري�سنت اي��ه � -1شقة العقار رق��م -912منطقة معي�صم االول -
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0503120015
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  ، 1 :املنطقة  :معي�صم الأول  -ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  ،رقم املبنى  ، 1 :رقم
العقار  ، 912 :امل�ساحة  46.36 :مرت مربع  -التقييم ( )269.778/10درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  320/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  13/2021/250بيع عقار مرهون

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4339/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2425/2020جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  35331.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :سناء لت�أجري ال�سيارات � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ  -وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :أغا حممد ا�سد �أغا حممد ع�سكري ح�سني � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )35331.50دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  1289/2021/11مدين جزئي

مو�ضوع الدعوى  :دعوى بطلب ف�سخ وانهاء اتفاقية االيجار طويلة االمد املربمة بني املدعية واملدعي عليها
بتاريخ 2014/11/26:واخلا�صة بقطعة االر�ض رقم  597-216مب�ساحة وقدرها ( )10.010.21مرت مربع والكائنة مبجمع
دبي لال�ستثمار مع الزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره ( )1.281.254.55مليون ومائتي وواحد وثمانون الف
ومائتي واربعة وخم�سون درهم وخم�سة وخم�سون فل�سا  ,جملة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها ح�سب ك�شف احل�ساب امل�ؤرخ
يف 2021/4/30:واملتمثلة يف بدالت االيجار ور�سوم اخلدمات ور�سوم ال�صرف ال�صحي والغرامات مع ما يرتتب على ذلك من
اثار وم�ستحقات حتى متام االخالء التام وت�سليم امل�أجور للمدعية خالية من ال�شواغل واال�شخا�ص وخاليا من اي قيد او �شرط
مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
طالب الإعالن � :شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ام اي �ستار لتعبئة املياه املعدنية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/30يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح�/شركة
تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م بف�سخ اتفاقية الت�أجري طويلة الأمد على قطعة االر�ض حمل الدعوى وت�سليمها للمدعية
خالية من اي �شواغل والزام املدعي عليها بان ت�ؤدي مبلغ ( )1.281.254.55والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
والزمتها الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500اتعاب 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

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /اليجاندرو
جيه ار ي��اب بنتوج  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )A6199137Bيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /رام� �ي�ل�ا
عبدالرزاق ابافيتا  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()ep5488946
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0544112111

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  2407بالطابق رقم  24مببنی تیفانی ت��اورز  1البالغ م�ساحته  1,140.33قدم
مربع واملواقف رقم  DMCC1080على قطعة االر�ض رقم  888مبنطقة الثنية اخلام�سة ب�إمارة دبى املرهون للبنك
الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ
 349,120.64درهم (ثالثمائة وت�سعة واربعني الف ومائة وع�شرين درهم واربعة و�ستني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا
الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه  :الإمارات �-إمارة دبي بور�سعيد  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /جاوراف دهافان مامنوهان الل دهاوان
عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دب��ي -بر دبي  -مبنى تيفاين ت��اورز � - 1شقة العقار رقم - 2407منطقة الثنية اخلام�سة -
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0559779441
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 888رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :تيفاين تاورز  -رقم
العقار  - 2407 :امل�ساحة  105.94 :مرت مربع  -التقييم ( )634.198/61درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  28/ 2020 / 250بيع عقار مرهون

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  28/ 2020 / 250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذييل عقد رهن العقار املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز التنفيذي
على العقار(فيال) رقم  65/64البالغ م�ساحته  2,701.01قدم مربع على قطعة الأر�ض رقم  6400مبنطقة تالل
االمارات الثالثة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات القانونية لتح�صيل حقوق
البنك الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ  3,417,394,84درهم (فقط ثالثة ماليني واربعمائة و�سبعة ع�شر
الف وثالثمائة واربعة وت�سعني درهما واربعة وثمانني فل�سا الغري) من ح�صيلة بيع العقار املذكور اعاله وما يرتتب عليها
من فائدة قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملواد (  ) 25و(  )26وما بعدهما من قانون الرهن
الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ  /البنك التجاري الدويل �ش.م.ع عنوانه  /الإمارات �إمارة دبي بور�سعيد  -دیره  -بناية البزن�س بوينت -
�شقة مكتب رقم  - 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
وميثله  /حممد عي�سي �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /فی�صل افتخار خان عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي -بر دبي العقار( فيال)  -رقم -65/64منطقة تالل
االمارات الثالثة faisal@feisalkhan.net – 05000000000 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 6400 :املنطقة
 :الثنية الرابعة  -امل�ساحة  250.93 :مرت مربع  -التقييم ( )1.500.000درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  912بالطابق رقم  9مببنى ذا كري�سنت ايه  1البالغ م�ساحته  499.01قدم مربع واملواقف
 P1-139على قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  247,720.47درهم
(مائتان و�سبعة واربعني الف و�سبعمائة وع�شرين درهم و�سبعة واربعني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون
واملادتني ( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  :جاوراف داین مامنوهان الل دهاوان
عنوانه  :الإم ��ارات � -إم��ارة دب��ي  -بر دب��ي  -مبنى ذا كري�سنت اي��ه � -1شقة العقار رق��م -912منطقة معي�صم االول -
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0503120015
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  ، 1 :املنطقة  :معي�صم الأول  -ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  ،رقم املبنى  ، 1 :رقم
العقار  ، 912 :امل�ساحة  46.36 :مرت مربع  -التقييم ( )269.778/10درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى� :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  1009بالطابق رقم  10مببنی ذا كری�سنت بي  2البالغ م�ساحته  1,278.01قدم مربع على
قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه
باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  580,923.35درهم (خم�سمائة وثمانني الف
وت�سعمائة وثالثة وع�شرين درهم وخم�سة وثالثني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و()26
وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  /بنك امل�شرق �ش م ع
عنوانه /الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -دیره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /جاوراف دهافان مامنوهان الل دهاوان
الإم � ��ارات � -إم� ��ارة دب��ي  -ب��ر دب��ي  -مبنى ذا كري�سنت ب��ي � - 2شقة ال�ع�ق��ار رق��م  - 1009منطقة معي�صم االول -
Gaurav-dhawan@gmail.com – 0559779441
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :معي�صم الأول  -رقم االر�ض  - 1رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى ك ذا كري�سنت بي  -رقم
العقار  - 1009 :رقم الطابق  - 10امل�ساحة  118.73 :مرت مربع  -التقييم  590239.24 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى  :ا�صدار القرار بتذييل عقد رهن العقار املذكور اعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر بايقاع احلجز التنفيذي
على العقار(فيال) رقم  65/64البالغ م�ساحته  2,701.01قدم مربع على قطعة الأر�ض رقم  6400مبنطقة تالل
االمارات الثالثة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات القانونية لتح�صيل حقوق
البنك الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ  3,417,394,84درهم (فقط ثالثة ماليني واربعمائة و�سبعة ع�شر
الف وثالثمائة واربعة وت�سعني درهما واربعة وثمانني فل�سا الغري) من ح�صيلة بيع العقار املذكور اعاله وما يرتتب عليها
من فائدة قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملواد (  ) 25و(  )26وما بعدهما من قانون الرهن
الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي
طالب التنفيذ  /البنك التجاري الدويل �ش.م.ع  -عنوانه  /الإمارات �إمارة دبي بور�سعيد  -دیره  -بناية البزن�س بوينت -
�شقة مكتب رقم  - 401خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
وميثله  /حممد عي�سي �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  /فی�صل افتخار خان عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي -بر دبي العقار( فيال)  -رقم -65/64منطقة تالل
االمارات الثالثة faisal@feisalkhan.net – 05000000000 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 6400 :املنطقة
 :الثنية الرابعة  -امل�ساحة  250.93 :مرت مربع  -التقييم ( )1.500.000درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  65/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  283/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى � /إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي على
العقار رقم  406بالطابق رقم  4مببنی �سمر  4البالغ م�ساحته  81/764قدم مربع على قطعة الأر�ض رقم  23مبنطقة
تالل االمارات الثانية ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبعه باملزاد العلني لتح�صيل
حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  858,785.12درهم (فقط ثمامنائة وثمانية وخم�سني الف و�سبعمائة
و�ستة وثمانني درهما واثني ع�شر فل�سا الغري) من ح�صيلة البيع وما ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع
النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني (  )25و( ) 25وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة 2008
بامارة دبي .
طالب التنفيذ  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش م ع  -عنوانه  /الإمارات �إمارة دبي -بور�سعيد  -دیره  -مبنى البزن�س بوينت
 مكتب رقم  401خملف وكالة الني�سان لل�سيارات  -وميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدياملطلوب �إعالنه  /مهدی حمرم عابد كما�سائی  -عنوانه  :الإمارات �إمارة دبي بر دبي  -مبنی مبنی �سمر � -4شقة العقار
رقم  - 406منطقة تالل االمارات الثانية – mahdi_ak@yahoo.com - 0500000000
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
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
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية الثالثة  -رقم االر�ض - 23 :
ا�سم املبنى � :سمر  - 4رقم املبنى  - 4 :رقم العقار  - 406 :امل�ساحة  71.05 :مرت مربع  ،التقييم  )664.589/06( :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  2301بالطابق رقم  23مببني �ساوث ريدج  4البالغ م�ساحته  1,663.02قدم مربع
واملواقف  L174على قطعة االر�ض رقم  201مبنطقة برج خليفة ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب
�ضدهم وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضدهم املقدره  2,715,000.00درهم (فقط
مليونان و�سبعمائة وخم�سة ع�شر الف درهم الغري) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما
بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ  lم�صرف الهالل (�سابقا)  -بنك ابوظبي التجاري (حاليا)
عنوانه  /الإمارات� -إمارة دبي -بور�سعيد  -دیره  -بناية عبد اهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � /سید زی�شان ح�سنی  -الإم��ارات � -إمارة دبي  -بر دبي  -مبنى �ساوث ريدج� - 4شقة العقار رقم 2301
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8746

تنفيذ رقم 2020/8423

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

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/02لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �سيزان للأقم�شة (�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
7,230
�أقم�شه ن�سائيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/08/02لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �شركة بريدمانيا ل�صناعة اخلبز ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
31,990
معدات خمبز
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28يوليو  2021العدد 13300
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية LAW FIRM 2.0 :
بتاريخ2020/10/12 :
املودعة بالرقم337362 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :في�شر برويل�س ال ال بي
وعنوانة � 945 :إي�ست بي�سيز فريي رود �إن .ئي� ،.سويت � ،2000أتالنتا ،جي �إيه  ،30326الواليات املتحدة
االمريكية
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة45 :
خدمات قانونية.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من عبارة  LAW FIRM 2.0مكتوبة باللغة االنكليزية.
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28يوليو  2021العدد 13300
EAT 58776

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161265 :
ب�إ�سم � :أكالرنت ،انك.
وعنوانه 31 :تكنولوجي درايف� ،سويت � 200إرفني ،كاليفورنيا
 92618 ،الواليات املتحدة الأمريكية..
وامل�سجلة حتت الرقم 161265 :بتاريخ2012/07/31 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/08/15 :
وحتى تاريخ2031/08/15 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28يوليو  2021العدد 13300

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  28يوليو  2021العدد 13300
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مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س ال�صندوق

وزراء وم�س�ؤولون حكوميون ي�شيدون بالدور الريادي ل�صندوق �أبوظبي للتنمية
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�شراكات االقت�صادية للإمارات عاملي ًا
 �أحمد جمعة الزعابي :ال�صندوق حقق �إجنازات كبرية يف قطاعات التنمية االقت�صادية امل�ستدامة حملي ًا وعاملي ًا رمي الها�شمي :ال�صندوق �أحد �أهم �أعمدة عالقات الإمارات اخلارجية �سهيل املزروعي :ال�صندوق م َّول �آالف امل�شاريع التنموية يف البنية التحتية والطاقة يف  97دولةبلحيف النعيمي :ال�صندوق �شارك يف جهود الإمارات ملواجهة حتدي التغري املناخي
�سلطان اجلابر� :إن�شاء هذا ال�صرح الوطني العريق يدعم ا�ستمرارية جهود التنمية امل�ستدامة عاملي ًا
 �أحمد علي ال�صايغ :نحن على ثقة �أن مكانة و�أهمية ال�صندوق �ست�ستمر بال�صعود والتقدم ثاين الزيودي :ال�صندوق �ساهم يف تو�سيع نطاق �أعمال ال�شركات الوطنية ومتكينها من دخول �أ�سواق جديدة حممد هالل املهريي :متيزت جهود ال�صندوق ب�إطالق العديد من املبادرات الرائدة مدير عام «�آيرينا» :الإمارات ت�سعى �إىل قيادة م�سرية حتول الطاقة يف العامل•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د وزراء وم �� �س ��ؤول��ون ح�ك��وم�ي��ون �أن دول ��ة الإم� ��ارات
�ساهمت ب�شكل فعّال يف دعم الأه��داف الإمنائية والعمل
على تطبيق �أجندة  2030لتحقيق التنمية امل�ستدامة
يف ال��دول النامية ،م�شريين �إىل �أن �صندوق �أبوظبي
للتنمية كان له الدور الأبرز يف ت�صدر دولة الإمارات دول
العامل �ضمن �أكرب املانحني الدوليني يف جمال امل�ساعدات
التنموية من خالل متويل حزمة من املبادرات وامل�شاريع
التنموية الرائدة يف  97دولة يف خمتلف �أنحاء العامل.
و�أ�ضافوا  -مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س �صندوق
�أبوظبي للتنمية� -أن الإجن��ازات التاريخية التي حققها
ال���ص�ن��دوق ع�ل��ى م��دى خم�سة ع�ق��ود دل�ي��ل وا� �ض��ح على
حكمة الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه ،وا�ست�شرافه امل�ستقبل ،وما يحظى به من
رعاية مبا�شرة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ومتابع ٍة م�ستم ّرة من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان و ّ
يل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�أ� �ش��اروا �إىل �أن ال�صندوق �أ�صبح بف�ضل تلك الرعاية
واالهتمام من قبل القيادة الر�شيدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات
التنموية على م�ستوى العامل ،وم�ساهما �أ�سا�سيا يف بناء
اقت�صادات الدول النامية ،و�سندا لنه�ضة ال�شعوب ،حيث
ظل مفهوم التنمية امل�ستدامة جزءاً �أ�سا�سياً من �سيا�سته
لتحقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�شراكات االقت�صادية
مع العديد من الدول يف خمتلف قارات العامل .ومبرور
 50ع��ام �اً ع�ل��ى ن�شاطه ال�ت�ن�م��وي واال��س�ت�ث�م��اري ،جنح
ال �� �ص �ن��دوق يف مت��وي��ل �آالف امل �� �ش��اري��ع اال�سرتاتيجية
التي فتحت الآف��اق وا�سعة لتحقيق النمو االقت�صادي
واالجتماعي امل�ستدام لـــ  97دول��ة ح��ول ال�ع��امل ،فيما
ت�ضاعف حجم متويالته التنموية وا�ستثماراته لتفوق
 150مليار درهم.
 �أرقام قيا�سية يف كافة القطاعات..وت �ق��دم م�ع��ايل �أح �م��د ب��ن جمعة ال��زع��اب��ي وزي ��ر �ش�ؤون
املجل�س الأع�ل��ى ل�لاحت��اد بالتهنئة مبنا�سبة م��رور 50
عاماً على ت�أ�سي�س �صندوق �أبوظبي للتنمية .وقال � :إن
احتفال ال�صندوق بيوبيله الذهبي يتزامن مع احتفاالت
دولتنا الغالية بالذكرى اخلم�سني لقيام االحتاد على يد
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه ،و�إخوانه الآباء امل�ؤ�س�سني الذين �أر�سوا دعائم دولة
الإمارات و�سار على نهجهم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،لتحقق
الدولة �أرقاماً قيا�سية يف كافة القطاعات احليوية عززت
من موقعها ومكانتها العاملية املرموقة.
و�أ�ضاف معاليه  :لقد �ساهم ال�صندوق بف�ضل توجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق �أبوظبي للتنمية وعرب م�شاريعه التنموية
ال��رائ��دة يف �إي�صال ر�سالة اخل�ير الإم��ارات�ي��ة �إىل العامل
حم �ق �ق �اً �إجن � � ��ازات ك �ب�ي�رة يف ك��اف��ة ق �ط��اع��ات التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة حملياً وعاملياً عرب دعم اقت�صادات
ال��دول النامية للنهو�ض مبجتمعاتها وحت�سني جودة
حياة �شعوبها ،ومتويل امل�شاريع التنموية واال�ستثمارات
املتنوعة ال�ت��ي ا�ستفادت منها الكثري م��ن دول العامل،
وبقيمة �إجمالية جتاوزت  150مليار درهم .و�أ�شار �إىل
�أن دولة الإم��ارات �ستم�ضي بتوجيهات القيادة الر�شيدة
يف حت�ق�ي��ق �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ل�ك��اف��ة ال ��دول
ال�شقيقة وال�صديقة وال�ت��ي �ست�ساهم يف �إح ��داث نقلة
نوعية لتح�سني حياة ال�شعوب نحو الأف�ضل ،و�ست�ستمر
يف تعزيز مكانتها �ضمن �أكرب املانحني الدوليني يف جمال
امل�ساعدات التنموية.
 �سفري التعاون الدويل ..وقالت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزي��رة دولة
ل�ش�ؤون التعاون الدويل  :يُعد �صندوق �أبوظبي للتنمية

ومنذ ت�أ�سي�سه من امل�ؤ�س�سات الوطنية الرائدة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ال�شاملة للدول النامية و�أح��د �أهم
�أع �م��دة ع�لاق��ات دول ��ة الإم � ��ارات اخل��ارج �ي��ة .و�أ�ضافت
معاليها ك��ان ال�صندوق �سفري ال�ت�ع��اون ال��دويل لدولة
الإمارات عرب تلك العقود اخلم�سة التي ظل يبا�شر فيها
�أعماله مبنتهي الكفاءة وامل�س�ؤولية ،حيث �أ�سهم يف �إبراز
ال��دور ال�ف� ّع��ال ل��دول��ة الإم ��ارات على ال�ساحة الدولية،
وك��ذل��ك احل �ف��اظ ع�ل��ى امل�ك��ان��ة ال�ت��ي و�صلتها الإم ��ارات
ك�أبرز ال��دول املانحة على امل�ستوى العاملي .و�أ�شارت �إىل
�أن امل�شروعات والربامج التي ينفذها ال�صندوق �أ�سهمت
كذلك يف حتقيق الأه��داف الإمنائية للألفية حتى عام
 2015وي�ستمر ال�صندوق يف دعم الأه��داف الإمنائية
امل�ستدامة والأجندة الدولية � ،2030إىل جانب امل�شاريع
ال�ت��ي ينفذها ال���ص�ن��دوق مبا�شرة م��ع ح�ك��وم��ات الدول
ال�صديقة وال�شقيقة� ،إال �أنه ظل يعمل �أي�ضاَ عرب �شراكات
بناءة مع م�ؤ�س�سات وطنية �أو مع م�ؤ�س�سات و�صناديق
�إقليمية ودولية معنية بتمويل التنمية الدولية.
وانتهج ال�صندوق ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية متنوعة لعبت
دوراً مهماً يف حتفيز االقت�صاد داخل دولة الإم��ارات ويف
ال��دول النامية ،ونتيجة لتلك اجلهود �ساهم ال�صندوق
يف ت�ب��وء دول ��ة الإم � ��ارات م�ك��ان��ة ري��ادي��ة ع��امل�ي��ة يف حجم
امل���س��اع��دات الإمن��ائ �ي��ة ،حيث ج��اءت الإم� ��ارات يف املركز
الأول ك�أكرب مانح للم�ساعدات الإمنائية على م�ستوى
دول العامل.
 تعزيز التنمية االقت�صادية..م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م �ع��ايل �سهيل ب��ن حم�م��د ف��رج فار�س
امل��زروع��ي وزي ��ر ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية �إن �صندوق
�أبوظبي للتنمية ا�ستطاع خالل  50عاماً على ت�أ�سي�سه
من تعزيز التنمية االقت�صادية حملياً وعاملياً من خالل
متويل امل�شاريع الإمنائية والدخول يف �شراكات ا�ستثمارية،
م�شرياً �إىل �أـن ال�صندوق �ساهم كذلك يف تنفيذ �سيا�سة
دولة الإم��ارات و�إم��ارة �أبوظبي لدعم امل�شاريع التنموية
يف البنية التحتية وال�ط��اق��ة ،التعليم ،ال�صحة يف 97
دول��ة بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سات املجتمع ال ��دويل� .إ�ضافة
�إىل دوره البارز يف تعزيز االقت�صاد الوطني عن طريق
دعم ا�ستخدام املنتج امل�صنع حملياً يف الكثري من امل�شاريع
التي ميولها وذل��ك عن طريق ت�أ�سي�س مكتب �أبوظبي
ل�ل���ص��ادرات .وت��وق��ع معاليه �أن ي�ستمر ال�ع�ط��اء خالل
اخلم�سني عاما املقبلة ،وي�ساهم ال�صندوق مب�شاريعه
املبتكرة يف دعم م�سرية العطاء والتنمية التي انتهجتها
قيادتنا الر�شيدة يف دولة الإمارات.
 مواجهة حتدي التغري املناخي..ومب � ��وازاة ذل��ك ق��ال م�ع��ايل ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل باحليف
ال�ن�ع�ي�م��ي وزي ��ر ال�ت�غ�ي�ير امل �ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة  :ل�ق��د عزز
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،على م��دار خم�سة عقود من
م�سرية دعم التنمية العاملية التي تبنتها دولة الإمارات
وبات �أحد �أهم الداعمني لتمويل وتنفيذ امل�شاريع التي
ت�ستهدف حت���س�ين ح �ي��اة ال�ب���ش��ر يف ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة يف
خمتلف امل �ج��االت ،م���ش�يراً �إىل �أن ال���ص�ن��دوق ��ش��ارك يف
جهود دولة الإمارات ملواجهة حتدي التغري املناخي عرب
تعزيز ن�شر وا�ستخدام حلول الطاقة املتجددة يف العديد
م��ن ال��دول النامية ..وثمن معاليه ال��دور ال�ه��ام الذي
يلعبه بف�ضل ر�ؤى وتوجيهات القيادة الر�شيدة يف دعم
م�سرية التنمية العاملية - .حم ّفز للتنمية امل�ستدامة �..أكد
معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة� ،أن الإجن � ��ازات ال��رائ��دة التي
حققها “�صندوق �أبوظبي للتنمية” يف العقود اخلم�سة
امل��ا��ض�ي��ة ،ك��ان��ت ت��رج�م� ًة ل�ل��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،وت��أك�ي��داً على حكمة ال��وال��د امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،وا�ست�شرافه
للم�ستقبل حيث جاء �إن�شاء هذا ال�صرح الوطني العريق
لدعم ا�ستمرارية جهود التنمية امل�ستدامة عاملياً.واعترب
معاليه �أن ه��ذه ال��ر�ؤي��ة جعلت التنمية ج ��زءاً �أ�سا�سياً
من ال�سيا�سات الإماراتية التي �شكلت منوذجاً فريداً يف
االل�ت��زام ب��أه��داف التنمية امل�ستدامة عاملياً ،م��ن خالل
ت�ع��زي��ز م���س�يرة ال�ع�م��ل االق �ت �� �ص��ادي وال�ت�ن�م��وي للدول

ويح�سن جودة
النامية ،مبا يحقق �أه��داف تلك ال��دول
ّ
حياة �شعوبها� ،إىل �أن �أ�صبحت دول��ة الإم��ارات يف املركز
الأول عاملياً يف حجم امل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية.
ونوه معاليه �إىل �أنه ويف ظل هذه امل�سرية احلافلة بالنمو
واالزده � ��ار ،ي�ضطلع ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية بدور
تكاملي كبري من �أجل حتفيز االقت�صاد الوطني� ،إ�ضافة
�إىل دعم ا�سرتاتيجية ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
م��ن خ�لال توفري ب��رام��ج وم �ب��ادرات لتمويل ال�صادرات
الإماراتية ،وتعزيز تناف�سيتها وم�ضاعفة �إ�سهاماتها يف
ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل للدولة ،خ�صو�صاً م��ع �إطالق
اال�سرتاتيجية اجلديدة لوزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،وال�سعي لإح ��داث قفزة نوعية لت�صبح دولة
الإم ��ارات م��رك��زاً �إقليمياً وع��امل�ي�اً لل�صناعات املتقدمة،
وعلى نحو يلبي متطلبّات م�سرية الإم ��ارات التنموية
خالل اخلم�سني عاماً املقبلة وما بعدها.
 حت�سني جودة حياة ال�شعوب..وق ��ال م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح �م��د ال��زي��ودي وزير
دول ��ة ل�ل�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة  :ل�ق��د ح�م��ل ال���ص�ن��دوق على
مدى عقوده اخلم�سة ر�ؤية ونهج دولة الإمارات وقيادته
الر�شيدة يف م�ساعدة ال��دول النامية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،وحت�سني جودة حياة �شعوبها وتوفري فر�ص
�أف�ضل للعي�ش والتقدم واالزده��ار.و�أ� �ض��اف معاليه �أن
الإجن��ازات التي حققها ال�صندوق من خالل متويالته
وا�ستثماراته تركزت على دعم م�شاريع البنية التحتية يف
الدول النامية وتطوير القطاعات التعليمية وال�صحية
وت�شييد امل���ش��اري��ع اال�سكانية ،وب�ن��اء حم�ط��ات الطاقة،
و�إن���ش��اء �شبكات ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات ،حيث تركت تلك
امل�شاريع ب�صمة وا�ضحة يف تطوير اقت�صادات  97دولة
يف خمتلف قارات العامل.و�أ�شار �إىل �أن ال�صندوق �ساهم
ك��ذل��ك يف ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات ال �ت �ج��اري��ة واالقت�صادية
وتو�سيع نطاق �أعمال ال�شركات الوطنية ومتكينها من
دخول �أ�سواق جديدة من خالل توفري جمموعة فريدة
من املنتجات واخل��دم��ات املالية ومتويل م�ستثمرين يف
اخل ��ارج للح�صول على ف��ر���ص ت�صديرية ق��وي��ة وزيادة
ح�ج��م ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة مم��ا ي�ع��زز ح���ض��ور املنتجات
الإماراتية يف خمتلف الدول ،ويتيح لها فر�صة الدخول
�إىل الأ�سواق العاملية ،مما حقق �سيا�سة التنوع االقت�صادي
التي تتبناها الدولة .وذكر معاليه �أن �إجنازات ال�صندوق
مكنت دولة الإمارات من تبو�أ املركز الأول عاملياً يف حجم
امل�ساعدات االقت�صادية والإن�سانية ،كما �شكل ال�صندوق
داعماً حقيقياً لالقت�صاد الوطني وتعزيز �أدائ��ه وزيادة
تناف�سيته ،حيث تكون القاعدة الإنتاجية لبناء اقت�صاد
�أكرث تنوع و�شمولية.
ر�سخ مكانة الإمارات كالعب رئي�سي..
 ّوقال معايل �أحمد بن علي ال�صايغ وزير دولة ،لقد لعب
ال�صندوق دوراً حمورياً يف م�ساعدة الدول النامية على
حتقيق النمو امل�ستدام اجتماعياً واقت�صادياً عرب �شراكات
م�ستدامة وبناءة فيما يقارب من مئة دولة حول العامل.
و�أ�ضاف معاليه �أن جناح ال�صندوق يف تعزيز م�ستويات
ر�سخ من مكانة دولة
املعي�شة وحتقيق التنمية العاملية ّ
الإمارات كالعب رئي�سي وم�س�ؤول �ضمن املجتمع الدويل،
ونحن جميعاً على ثقة من �أن مكانة و�أهمية ال�صندوق
�ست�ستمر بال�صعود والتقدم ،بينما مت�ضي دولة الإمارات
بخطى ثابته نحو هدفها اال�سرتاتيجي املتمثل بتحقيق
النمو االق�ت���ص��ادي ال�ع��ادل جلميع الفئات االجتماعية
واالقت�صادية على م�ستوى العامل.
 تعزيز دور القطاع اخلا�ص..وقال �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي  :لقد ا�ستطاع ال�صندوق خالل العقود
اخلم�سة املا�ضية تنفيذ �سيا�سة دولة الإم��ارات ،الرامية
�إىل تعزيز النمو االجتماعي واالق�ت���ص��ادي يف البلدان
النامية ،الأم��ر الذي �أ�سهم يف تبوئه املكانة الريادية يف
جمال امل�ساعدات التنموية على امل�ستوى الدويل ،وت�شهد
له الألقاب التي ح�صدتها دول��ة الإم��ارات لتكون �ضمن
�أف�ضل املانحني للم�ساعدات يف العامل .كما متيزت جهود
ال�صندوق ب�إطالق العديد من املبادرات الرائدة ومتويل

امل���ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �ت��ي ت��رك��زت على
قطاعات متنوعة �ساهمت يف النمو االقت�صادي امل�ستدام
على الأ�صعدة املحلية والإقليمية والعاملية .وال يفوتنا
يف ه��ذا ال�صدد� ،أن نثني على �إط�لاق �صندوق �أبوظبي
للتنمية للكيان االقت�صادي الرائد واملثمر ،والذي يتمثل
يف مكتب �أبوظبي لل�صادرات ،حيث �شكل �إطالقه نقلة
نوعية لتطبيق �سيا�سات التنوع االقت�صادي ،وتقلي�ص
االعتماد على املوارد النفطية كم�صدر للدخل ،بل وتعزيز
ق ��درة ال �� �ص��ادرات ال��وط�ن�ي��ة ع�ل��ى امل�ن��اف���س��ة يف الأ�سواق
اخلارجية ،وتر�سيخ مكانة دول��ة الإم��ارات على خريطة
التجارة العاملية .وقد كانت غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
�أول غرفة جتارية توقع اتفاقية تعاون مع مكتب �أبوظبي
ل�ل���ص��ادرات ال�ت��اب��ع ل�صندوق �أب��وظ�ب��ي للتنمية ،للعمل
ب�شكل متكامل على دع��م ال�شركات الوطنية ومتكينها
من تطوير �أن�شطتها الت�صديرية.و�شكل دعم االقت�صاد
الوطني وتعزيز تناف�سيته هدفاً ا�سرتاتيجياً ل�صندوق
�أبوظبي للتنمية يف �إطار �سيا�سة التنوع االقت�صادي التي
تعترب ركيزة ثابتة يف النموذج االقت�صادي الرائد الذي
تتبناه ال��دول��ة ،حيث عمل ال���ص�ن��دوق خ�لال ال�سنوات
املا�ضية على اطالق املبادرات وا�ستحداث �أدوات جديدة
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف منو االقت�صاد الوطني ،وذلك من
خالل تعزيز دور القطاع اخلا�ص ك�شريك ا�سرتاتيجي
فعال يف العملية التنموية .وتتمثل �أحد الأدوات الرئي�سية
يف التي ينتهجها ال�صندوق يف �سيا�سته لدعم االقت�صاد
ال��وط�ن��ي ه��ي تو�سيع ن�ط��اق �أع �م��ال ال���ش��رك��ات الوطنية
وذل��ك بتمكينها من تنفيذ وتطوير امل�شاريع يف الدول
امل�ستفيدة من متويالته ،كما وظف ال�شراكات واملبادرات
التي �أطلقها لتعزيز مكانة تلك ال�شركات و�إيجاد فر�ص
ا�ستثمارية لها يف العديد من الدول حول العامل.
 قيادة م�سرية حتول الطاقة يف العامل..وق ��ال ��س�ع��ادة ران�شي�سكو الك �م�يرا ،م��دي��ر ع��ام الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة “�آيرينا” ،لقد لعب ال�صندوق
دوراً حمورياً يف دعم النتائج االجتماعية واالقت�صادية
الإيجابية التي تدعم حتقيق التنمية امل�ستدامة ،كما
عمل ال�صندوق يف �إطار مبادرة متويل م�شروعات الطاقة
املتجددة بالتعاون بني “�آيرينا” ،حيث التزم بتقدمي
 350مليون دوالر �أمريكي لرفد امل�شاريع التي توفر
الطاقة النظيفة لأك�ثر من  4ماليني �شخ�ص يف 26
دولة.و�أ�ضاف �ساهم كل م�شروع منها يف الت�أثري �إيجاباً
ع�ل��ى ح �ي��اة ال�ن��ا���س وامل�ج�ت�م�ع��ات ،فتح�سنت �أو�ضاعهم
ري م��ن احل ��االت ،وك��ل ذل��ك بف�ضل
ب�صورة كبرية يف كث ٍ
ال�ت��زام ال�صندوق .و�أ��ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات ت�سعى
�إىل قيادة م�سرية حتول الطاقة يف العامل وتوجيه ر�أ�س
املال م�ستقب ً
ال نحو �إن�شاء نظام طاقة منخف�ض الكربون،
ً
ً
وذلك باعتبارها مركزا عامليا لتمويل الطاقة املتجددة.
و ُتعترب هذه الطموحات رافداً ملهمة “�آيرينا” يف ت�سريع
عملية حتول الطاقة نحو بلوغ �أهداف التنمية امل�ستدامة
خ�ل�ال ال�ع�ق��د احل� ��ايل ،وحت�ق�ي��ق �أه� ��داف امل �ن��اخ بحلول
منت�صف هذا القرن .ويُع ّد ت�آزر م�ؤ�س�ستينا مبثابة منوذج
يُحتذى به للتعاون امل�ستقبلي الرامي �إىل تقدمي دعم ذو
ت�أثري حقيقي للدول التي هي ب�أم�س احلاجة له.
 حلول الطاقة املتجددة ..وي�شار �إىل �أن ال�صندوق كان قد �أطلق مبادرة عاملية لدعم
م�شاريع الطاقة املتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة “�آيرينا” بقيمة  350مليون دوالر
�أمريكي ولدعم �سيا�سة الدولة الهادفة �إىل تعزيز انت�شار
الطاقة النظيفة على امل�ستوى العاملي وت�سريع وترية
التحول نحو الطاقة املتجددة ،حيث حققت تلك املبادرة
نتائج مهمة على نطاق وا�سع ومكنت الدول النامية من
ا�ستخدام تكنولوجيات الطاقة املتجددة والتي ت�ؤدّي �إىل
خف�ض الغازات الدفيئة واالنبعاثات الكربونية ال�ضارة،
للحد من ظاهرة التغيرّ املناخي� .إ�ضافة �إىل ذلك فقد
��س��اه��م ال���ص�ن��دوق يف مت��وي��ل م �ب��ادرت��ي ل��دع��م م�شاريع
الطاقة يف دول جزر البا�سيفيك وجزر الكاريبي بقيمة
اجمالية بلغت  100مليون دوالر �أمريكي لت�ستفيد منها
 27دولة.

«�ساتا» تفتتح فرعا جديدا يف دبي
•• دبي -وام:

اف�ت�ت��ح ��س�ع��ادة ع�ل��ي ��س��امل املدفع
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة م� �ط ��ار ال�شارقة
ال � ��دويل ف ��رع �اً ج ��دي ��داً لوكالة
م� �ط ��ار ال� ��� �ش ��ارق ��ة لل�سفريات
“�ساتا” يف دب ��ي ،وذل ��ك لتلبية
ال�ط�ل��ب امل�ت�ن��ام��ي ع�ل��ى خدماتها
م ��ن ق �ب��ل الأف � � ��راد وال�شركات،
والتي ت�شمل حجز و�إ�صدار تذاكر
ال �ط�يران جلميع �أن �ح��اء العامل،
وحجز الفنادق وباقات العطالت
وال ��رح�ل�ات ال �ب �ح��ري��ة ،وت�أجري
امل��رك�ب��ات وال��رح�ل�ات ال�سياحية
بالطائرات امل�ست�أجرة وغريها.

ح���ض��ر االف �ت �ت��اح � �س �ع��ادة ال�شيخ
في�صل بن �سعود القا�سمي مدير
ه�ي�ئ��ة م �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة ال ��دويل،
و حم�م��د ال�ب�ق�ي����ش م��دي��ر �إدارة
اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة يف الهيئة
و�أر� �ش ��د م�ن�ير م��دي��ر ع ��ام وكالة
م� �ط ��ار ال� ��� �ش ��ارق ��ة لل�سفريات
وت��وم��ا���س فرجي�س ن��ائ��ب املدير
العام.
وقال �سعادة علي �سامل املدفع ان
افتتاح الفرع اجلديد لوكالة �ساتا
بدبي ي�أتي يف �إطار خطط ال�شركة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت�ستهدف
موا�صلة عملياتها التو�سعية من
�أج ��ل ت �ق��دمي خ��دم��ات�ه��ا املتميزة

لأك �ب��ر � �ش��ري �ح��ة م ��ن اجلمهور
يف �أم��اك��ن ت��واج��ده ،الأم ��ر الذي
ي�سهم يف تعزيز مكانة ال�شركة
كواحدة من �أهم مزودي خدمات
ال�سياحة وال�سفر بالدولة.
و�أ�ضاف املدفع ان الفرع اجلديد
ي�ج���س��د اح �ت �ي��اج��ات �ن��ا املتنامية
مل ��وا�� �ص� �ل ��ة االرت� � �ق � ��اء مب�ستوى
خ��دم��ات �ن��ا ل���ض�م��ان ت�ل�ب�ي��ة كافة
تطلعات ال�ع�م�لاء م��ن ال�شركات
والأف� � ��راد ،ح�ي��ث ت�ع�م��ل “�ساتا”
ب ��ا�� �س� �ت� �م ��رار م� ��ن �أج � � ��ل حتقيق
�أه��داف �ه��ا وال�ت��و��س��ع يف املنطقة،
واف�ت�ت��اح ف��روع ج��دي��دة يف جميع
�أن �ح��اء ال��دول��ة ،وه��و م��ا ين�سجم

مع ن�شاط حركة ال�سياحة ال�سفر
من و�إىل دولة االم��ارات العربية
املتحدة.
و�سيقدم املكتب اجلديد جمموعة
متكاملة م��ن خ��دم��ات ال�سياحة
وال���س�ف��ر مب��ا يف ذل ��ك حجوزات
�� �ش ��رك ��ات ال� � �ط �ي��ران و�إ�� � �ص � ��دار
ال �ت��ذاك��ر ،وال �ع �ط�لات الداخلية
واخلارجية ،والأن�شطة الداخلية،
وح�ج��ز ال�ف�ن��ادق يف جميع �أنحاء
ال � �ع� ��امل ،وت � ��أج�ي��ر ال� ��� �س� �ي ��ارات،
وال�سفر الت�أمني ،وخدمة العمرة،
وخ��دم��ات امل�ساعدة يف احل�صول
ع�ل��ى ال�ت��أ��ش�يرة و�أك�ث�ر م��ن ذلك
بكثري.
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مركز ات�صال «اقت�صادية ر�أ�س اخليمة»
يتلقى  11,965مكاملة خالل الن�صف الأول

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

ك�شفت دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة �أن عدد املكاملات امل�ستلمة
عرب مركز االت�صال ،خالل الن�صف الأول من العام اجلاري بلغت 11,965
مكاملة مبعدل ا�ستجابة تتمثل بـ  20ثانية ،من داخل دولة الإمارات و�أخرى
من خارجها ،وقد مت الرد بالإفادة على  16,648ا�ستف�سار من املتعاملني
وال���ش��رك��اء و�أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ت�ن��وع��ت ت�ل��ك اال��س�ت�ف���س��ارات ح��ول الرخ�ص
التجارية متمثلة بخطوات املطلوبة لإ�صدارها ،وكيفية جتديدها� ،أو طلبات
التعديل� ،أو الإل�غ��اء ،وحجز ا�سم للرخ�صة التجارية والتي بلغ 6978
ا�ستف�سار ،و 1411ا�ستف�سار مرتبط بالت�صاريح التجارية ،و1661
ا�ستف�سار ومتابعة لل�شكاوى املقدمة لق�سم احلماية التجارية ،وفيما يتعلق
با�ستف�سارات حول و�ضع املل�صقات على املحالت التجارية ومعاينة املوقع
بلغ  762ا�ستف�سار ،و 906ا�ستف�سار حول الرخ�ص التابعة لإدارة تطوير
الأعمال وهي رخ�صة الغد ،والتاجر االفرتا�ضي والعربات املتنقلة ،و 222
ا�ستف�سارا يتعلق باملكتب ال�ش�ؤون القانونية �شملت منها �شكاوى التظلمات
و�أخرى طلب ا�ست�شارات قانونية تتعلق بالعقود ،وغري ذلك من ا�ستف�سارات
عامة تتعلق بالإدارات املختلفة ومكاتبها.

دبي ت�ست�ضيف معر�ض اخلم�سة الكبار �سبتمرب املقبل
•• دبي-وام:

ي�ست�ضيف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من � 12إىل � 15سبتمرب
املقبل فعاليات معر�ض اخلم�سة الكبار «  « The Big 5باعتباره احلدث
احل�ضوري الوحيد الذي يربط �صناعة البناء العاملية يف عام  2021ويلعب
دورًا حا�س ًما يف دف��ع االنتعا�ش االق�ت���ص��ادي نحو الأم ��ام يف حقبة م��ا بعد “
كوفيد.« 19-و�أك��د �أكرب حدث يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب
اً
احتفال مبرور  42عامًا على
ريا يف �صناعة البناء حتى الآن
�آ�سيا و�أكرثها ت�أث ً
انطالقه م�شاركة �أكرث من �ألف عار�ض حملي ودويل من  45دولة و 20جناحاً
وطنياً ،كما �سيتم �إقامة ن�سخة افرتا�ضية للحدث عرب الإنرتنت بهدف ت�سهيل
االجتماعات الوظيفة الإ�ضافية التي �ست�ساعد امل�ؤ�س�سات على ب��دء �أعمالها
�أينما كان موقعها.ويف تقرير حديث �صادر عن �شركة “ ميد بروجيكت�س “
ال�شريك يف بيانات امل�شاريع والذكاء لـلمعر�ض ،فقد مت الك�شف عن وجود عقود
بقيمة  163مليار دوالر يف ع��ام  2020يف ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا على
الرغم من ت�أثري جائحة “ كوفيد “ 19-بالإ�ضافة �إىل  1.9مليار دوالر قيمة
امل�شاريع قيد التنفيذ حالياً يف املنطقة .وقالت جوزين هيمانز نائب الرئي�س
لفعاليات الإن�شاءات يف �شركة دي �إم جي �إيفنت�س ،اجلهة املنظمة للحدث �إن
اجتماعات الأع �م��ال وال�ل�ق��اءات احل�ضورية ال�ت��ي �ستقام وج�ه�اً ل��وج��ه خالل
احلدث بني �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�صناعة هي مفتاح التطوير امل�ستمر لقطاع
البناء والت�شييد ،م�شري ًة �إىل �أن��ه مع وج��ود م�شاريع بقيمة  5.06تريليون
دوالر م�ستقبلية خمطط لها وغري م�صدق عليها بعد يف جميع القطاعات يف
�سوق البناء يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا ف�إنه من املهم �أكرث من �أي وقت م�ضى
تقدمي بيئة �آمنة للمجتمع الإقليمي والدويل لاللتقاء ال�شخ�صي .

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ماليكا
� �س��ارادروف��ا  ،طاجك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()401048722
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0547967587

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و � � /ش�ير وىل
خان مو�سى خان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()ju4102143
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0568157807

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد حممود
حم�م��د اب ��و خ�ل�ي��ل  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()A21854828
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0503385234

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /م�يرا جمال
حم�م��د ال�ب��اي����ض  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
()538508Oمنيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0504172202

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و /اج� ��از احمد
حم�م��د ا� �س�لام  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()kb1173401
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566172917

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /وق��ار ح�سني
رزا ح �� �س�ي�ن  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()tl6903241
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0566172917

فقدان �شهادة �أ�سهم
فقد املدعو� /سيف ح�سن علي ال�شيخ الرميثي
�شهادة رقم  10166585وعددها � 151سهم ،
�صادرة من م�صرف ابوظبي اال�سالمي ()ADIB
الرجاء من يجدها االت�صال بالرقم
0565868668 / 0508868691
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متويل نوعي لل�شركات ال�صناعية و�ضمانات للقرو�ض ومظلة حماية لل�شركات النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة

تعاون بني وزارة ال�صناعة و «االحتاد الئتمان ال�صادرات»
لدعم «م�شروع  300مليار» وحملة «ا�صنع يف الإمارات»

 �إ�شراك امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك لتعزيز اخلدمات املالية احلالية يف القطاعال�صناعي وتطوير حلول وت�سهيالت جديدة ومبتكرة
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•• �أبوظبي-وام:

 800رخ�صة قيادة و�سائل بحرية �أ�صدرتها
�سلطة مدينة دبي املالحية خالل الن�صف
الأول

•• دبي-وام:

�أ�صدرت �سلطة مدينة دبي املالحية
مب�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة
احل��رة  800رخ�صة ق�ي��ادة و�سائل
ب �ح��ري��ة خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول من
العام اجلاري.
و تعمل �سلطة مدينة دب��ي املالحية
ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م وت � �ط ��وي ��ر ال �ق �ط ��اع
ال �ب �ح��ري يف �إم � ��ارة دب ��ي م��ن خالل
ال�ل��وائ��ح الت�شريعية ال�ت��ي ت�صدرها
وف��ق �أع�ل��ى معايري التميز واجلودة
وذلك لتحديث البنية التحتية لهذا
القطاع وتنويع الفر�ص اال�ستثمارية التي من �ش�أنها تعزيز املزايا التناف�سية
للإمارة على ال�صعيد الإقليمي والعاملي.
و�أ�شار �سعادة ال�شيخ �سعيد بن �أحمد �آل مكتوم ،املدير التنفيذي ل�سلطة
مدينة دبي املالحية �إىل �أن ال�سلطة تعمل على خلق قطاع بحري متجدد
و�آم��ن وق��ادر على تلبية متطلبات التنمية االقت�صادية امل�ستدامة يف دبي
عرب و�ضع ال�سيا�سات الفاعلة التي ت�سهم يف تطبيق �أعلى معايري ال�سالمة
البحرية و�إط�ل�اق �أف���ض��ل امل �ب��ادرات ال�ت��ي تن�سجم م��ع ال�ق��وان�ين املحلية
والدولية من �أج��ل �إي�ج��اد بيئة بحرية �آمنة وم�ستدامة ومنا�سبة لإدارة
العمليات الت�شغيلية و�إجناح الأعمال التجارية البحرية ب�أنواعها.
و�أو��ض��ح �سعادته �أن ال�سلطة تعمل على تنظيم قطاع ممار�سة الأن�شطة
البحرية يف مياه دبي ومنح الرخ�ص والت�صاريح الكفيلة بتعزيز جوانب
الأم��ن وال�سالمة حيث عملت على �إ��ص��دار � 4آالف ت�صريح ر�سو لل�سفن
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،
منوها انه يتعني على الوكيل املالحي لل�سفينة التقدم بطلب احل�صول على
ت�صريح ر�سو ال�سفن يف مياه االمارة ويحدد من خالل الطلب فرتة الر�سو
والغاية منها.و�أفاد ال�شيخ �سعيد �أن ال�سلطة عملت على منح  800رخ�صة
قيادة و�سيلة بحرية و�إ�صدار نحو  700ترخي�ص للو�سائل البحرية خالل
نف�س الفرتة من هذا العام الأم��ر ال��ذي يعك�س االهتمام الوا�سع ملمار�سة
الأن�شطة البحرية يف املياه الإقليمية لإم��ارة دبي باعتبارها بيئة بحرية
�آمنة ومتجددة تت�سم بالتناف�سية واال�ستدامة واجلاذبية.
ولفت �إىل �أن ال�سلطة �أ�صدرت ال�شهر املا�ضي تعميماً ب�ش�أن تخفيف القيود
املفرو�ضة على الر�سو ومم��ار��س��ة الأن�شطة الرتفيهية البحرية م�ؤكداً
�سعادته على � �ض��رورة ات�ب��اع التو�صيات ال ��واردة يف التعميم واملتمثلة يف
االبتعاد عن املناطق املحظورة واملناطق اململوكة ب�شكل خا�ص وعدم �إعاقة

«بلدية عجمان» تعتمد نحو 50
�ألف عقد خالل الن�صف الأول

•• عجمان-وام:

�أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن اعتماد  31.785عقدا
�سكنيا و14.135عقدا جتاريا و 128عقدا ا�ستثماريا خالل الن�صف
الأول من العام اجلاري .
وقال عمار عبد الكرمي �آل كايد مدير �إدارة التنظيم االيجاري بدائرة
البلدية �إن �إمارة عجمان �أ�صبحت اليوم مدينة جذب للجميع حيث توفر
مقومات مثالية لل�سكن الآمن وتقدم ت�سهيالت متنوعة للم�ستثمرين
لفتح امل�شاريع الناجحة وامل�ستمرة.
ولفت �إىل �أن الكفاءات امل�ؤهلة يف �إدارة التنظيم الإي�ج��اري جنحت يف
تب�سيط الإج ��راءات ال��واج��ب اتباعها من املتعاملني من خ�لال توفري
التطبيقات الذكية والتي �أ�سهمت يف الت�سهيل على امل�ست�أجرين واملكاتب
العقارية واملالك .
ً
و�أ�ضاف �أن عدد عقود �سكن العمال املعتمدة �شهد ارتفاعا هذا العام حيث
بلغ  76عقدا فيما بلغ عدد عقود �سكن املوظفني املعتمدة  45عقدا .
و�أو�ضح مدير �إدارة التنظيم الإيجاري �أن ق�سم ف�ض املنازعات الإيجارية
ا�ستقبل خالل الن�صف الأول من العام احلايل  3028دعوى .

بد�أت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،و�شركة
االحتاد الئتمان ال�صادرات ،مرحلة جديدة لدعم �أداء
وتناف�سية قطاع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
دول��ة الإم ��ارات ،من خ�لال تعاون �سينتج حزمة من
املبادرات التمويلية لل�صادرات الإماراتية ،وت�سهيالت
لتمويل م�شاريع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
وتقدمي �ضمانات ل�سداد القرو�ض لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة يف قطاع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
يف ال��دول��ة ،ف� ً
ضال عن برامج لت�أمني حقوق امللكية
الفكرية لل�شركات النا�شئة.
جاء ذلك ،خالل توقيع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،و�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات ،مذكرة
تفاهم ،وقعها �سعادة عمر �صوينع ال�سويدي وكيل
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة و ال�سيد
ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد
الئتمان ال�صادرات ،بح�ضور معايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر وزي ��ر ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ،ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية نائب رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات.
و�سيتم مبوجب االتفاقية تقدمي منتجات وت�سهيالت
داع�م��ة للقطاعات ال�صناعية يف ال��دول��ة ،خ�صو�صاً
القطاعات ذات الأولوية التي حددتها ا�سرتاتيجية
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة “م�شروع
 300مليار” ،على �أن ت�شكل ال�شركة فريق عمل
دائ ��م ل�ضمان تنفيذ امل �ب��ادرات ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدم على نحو يخدم منو
وازده��ار قطاع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
دولة الإمارات.
وتقود دول��ة الإم��ارات من��وذج نوعي يتمثل يف توفري
ح �ل��ول مت��وي �ل �ي��ة ذات خم��اط��ر م��ال �ي��ة منخف�ضة،
ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف ال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،ح�ي��ث ت�ضمن
االت�ف��اق�ي��ة ت�أ�سي�س ت �ع��اون يتيح �أم ��ام امل�ستثمرين
ال�صناعيني اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات النا�شئة،
مبخاطر �أق��ل ،وه��و الأم��ر ال��ذي ك��ان ي�شكل هاج�ساً
�أم� ��ام امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف وق ��ت � �س��اب��ق ،خ���ص��و��ص�اً عند
التعامل مع رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة ،نظراً
الرتفاع املخاطر.
ومب��وج��ب ه ��ذا ال �ت �ع��اون� � ،س�ت�ر ّوج وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة للحلول التمويلية املقدمة
من “االحتاد الئتمان ال�صادرات” ،خ�صو�صاً حماية
االئ �ت �م��ان ال �ت �ج ��اري ،ال �ت �م��وي��ل ال �ت �ج ��اري ،متويل
ال���ص��ادرات ،مت��وي��ل امل���ش��اري��ع ،برنامج �ضمان �سداد
القرو�ض ،وبرنامج ت�أمني حقوق امللكية لل�شركات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،وخ��دم��ة “حماية ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة” ،فيما �ست�سهم االحتاد الئتمان ال�صادرات

يف العمل على حتقيق �أهداف “م�شروع  300مليار”
بتعزيز �أداء وتناف�سية ال�شركات وامل�صنعني يف دولة
الإمارات نحو الأ�سواق الدولية.
كما �ستن�شئ االحت��اد الئتمان ال�صادرات فريق عمل
دائم من �أجل تقدمي مبادرات ب�شكل م�ستمر بالتعاون
مع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة .ومن �ش�أن
هذه اجلهود �أن تعمل على �إ�شراك امل�ؤ�س�سات املالية
والبنوك لتعزيز اخلدمات املالية احلالية ،بالإ�ضافة
�إىل تطوير حلول وت�سهيالت جديدة ومبتكرة لدعم
القطاع ال�صناعي وقطاع التكنولوجيا املتقدمة.
 �صناعات امل�ستقبل..وبهذه املنا�سبة ،قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة� :إنه
وان�سجاماً مع الر�ؤية اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة،
ال��داع �م��ة ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة ،واحل��ري���ص��ة ع�ل��ى حتفيز وت�ن�م�ي��ة قطاع
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف ال��دول��ة ،نظراً
لأهميته ودوره املحوري يف تعزيز تناف�سية ال�صناعات
ال��وط�ن�ي��ة ،مب��ا ي��دع��م اق�ت���ص��ادن��ا ال��وط �ن��ي وخطط
التنمية امل�ستدامة ،ويعزز مكانة الدولة كوجهة عاملية
لريادة �صناعات امل�ستقبل ،ف�إن هذا التعاون من �ش�أنه
�أن يدعم عمل قطاع ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ويحفز �أداء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية.
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه �أن ال �ت �ع��اون م��ع م��ؤ��س���س��ة وطنية
ك�ب�رى م�ث��ل االحت� ��اد الئ�ت�م��ان ال �� �ص��ادرات� ،سيدعم
م�ستهدفات تعزيز تناف�سية ال�صناعة الوطنية ،ونفاذ
منتجاتنا �إىل �أ� �س��واق عاملية ج��دي��دة ،كما �سي�سهل
عمل القطاعات ال�صناعية ذات الأولوية� ،إ�ضافة �إىل
الرتكيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تناف�سية
للمنتج الوطني ،وجتعل من دول��ة الإم��ارات مركزاً
�إقليمياً وعاملياً لتحفيز االبتكار وتبني التكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة ،الأم ��ر ال��ذي �سيدعم ري ��ادة ال��دول��ة نحو
�صناعات امل�ستقبل.
 «ا�صنع يف الإمارات»..م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ث ��اين ب��ن �أحمد
الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية ونائب رئي�س
جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة االحت ��اد الئ�ت�م��ان ال�صادرات:
�إن هذه ال�شراكة بني وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة و�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات �ست�ؤثر
ب �� �ش �ك��ل �إي� �ج ��اب ��ي وك� �ب�ي�ر ع �ل��ى مت �ك�ي�ن القطاعات
ال�صناعية يف دولة الإمارات .ومن �ش�أن ت�سهيل و�صول
ال�شركات �إىل متويل التجارة وامل�شاريع و�أن ي�سهم
ب�شكل كبري يف دعم “م�شروع  300مليار” ومبادرة
“ا�صنع يف الإمارات” ،و�أن يعمل على م�ضاعفة قيمة
ن��اجت القطاع ال�صناعي الوطني يف ال�سنوات الع�شر
ال�ق��ادم��ة .كما �أن�ن��ا ن��ؤم��ن ب ��أن ه��ذا ال�ت�ع��اون �سيلعب

دوراً كبرياً يف تعزيز ثقة ال�شركات الإماراتية ،والذي
بدوره �سيعمل على زيادة م�ساهمة القطاع ال�صناعي
يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي.
 جاذبية ا�ستثمارية..وقال ما�سيمو فال�سيوين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
االحت��اد الئتمان ال���ص��ادرات :يعد ه��ذا ال�ت�ع��اون مع
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة مبثابة خطوة
مهمة يف حتقيق ر�ؤي ��ة الإم� ��ارات املتمثلة يف تعزيز
القطاع ال�صناعي وج��ذب اال�ستثمار .وتعمل �شركة
االحت��اد الئتمان ال�صادرات ب�شكل م�ستمر على دعم
منو ال�شركات الإماراتية من خالل جمموعة وا�سعة
من منتجات الت�أمني على ائتمان ال�صادرات والتمويل
واال�ستثمار .ومن �ش�أن هذه احللول املبتكرة �أن تلعب
دوراً حيوياً يف دعم “م�شروع  300مليار” ومبادرة
“ا�صنع يف الإمارات” .وحتى مايو  ،2021قامت
االحت� ��اد الئ �ت �م��ان ال �� �ص��ادرات ب��دع��م ال �ت �ج��ارة غري
ال�ن�ف�ط�ي��ة ل��دول��ة الإم� � ��ارات ح�ي��ث ق��دم��ت 4,039
�ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة جتاوزت  2.5مليار
دره ��م� ،أي م��ا ي �ع��ادل  7.5م�ل�ي��ار دره ��م ك�ضمانات

ل �� �ص��ادرات غ�ي�ر ن�ف�ط�ي��ة �إىل �أك �ث�ر م��ن  85دول ��ة،
وق��ام��ت بتقدمي �ضمانات لتمويالت جت��اري��ة بلغت
 1.16مليار درهم .وتعمل ال�شركات امل�ستفيدة من
ال�ضمانات التي قدمتها االحتاد الئتمان ال�صادرات
يف قطاع �صناعة الكابالت ،احلديد ،البرتوكيماويات،
مواد البناء ،التغليف ،ال�سيارات ،الطاقة ،اخلدمات،
الرعاية ال�صحية ،والأغذية.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة التي
فر�ضتها ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د –  ،19ا��س�ت�م��رت �شركة
االحت��اد الئتمان ال�صادرات بتعزيز جتارة و�صادرات
دول��ة الإم� ��ارات حيث �إن�ه��ا مل تقم ب��دع��م ال�شركات
الإماراتية يف احلفاظ على �سيولتها النقدية فح�سب،
ب��ل وق��ام��ت بت�سهيل ح���ص��ول ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة على التمويل ،وبالتايل امل�ساهمة يف تعايف
االقت�صاد الوطني.
وق ��د � �س��اع��دت ه ��ذه امل� �ب ��ادرات ع�ل��ى ت�سهيل دخول
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة �إىل الأ� �س��واق ال�ع��امل�ي��ة وخلق
ف��ر���ص ا�ستثمارية واع ��دة ،الأم ��ر ال��ذي ي��دع��م منو
الناجت املحلي الإج�م��ايل ،وقطاع التوظيف ،وقطاع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.

بيانات �سريعة وحتليل متناهي الدقة

«�إح�صاء �أبوظبي» يوقع اتفاقية مع «نتورك
�إنرتنا�شيونال» ال�ستقراء م�ستقبل اال�ستهالك
•• �أبوظبي-الفجر:

وق��ع م��رك��ز الإح���ص��اء � -أب��وظ�ب��ي ع�ق��دا مع
� �ش��رك��ة “نتورك �إنرتنا�شيونال” امل ��زود
الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا� ،ضمن
ا�سرتاتيجية املركز الرامية �إىل بناء مناذج
حت�ل�ي�ل�ي��ة ال� �س �ت �ق��راء امل���س�ت�ق�ب��ل م��ن خالل
حتليل بيانات الإنفاق للمقيمني وال�سياح.
و�سي�سفر ت �ع��اون ال�ط��رف�ين ع��ن ت��وف�ير كم
هائل من البيانات عن الإنفاق اال�ستهالكي
يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي ب ��اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م � ��ن البنية
التحتية التكنولوجية ال�ق��وي��ة ل�ـ “نتورك
�إنرتنا�شيونال” ،ما ي�صب يف تعزيز تناف�سية
الإم ��ارة ،ويوفر �صورة �أو��ض��ح ح��ول الو�ضع

ال��راه��ن ل�ل�م��دف��وع��ات والأداء االقت�صادي
امل�ح�ل��ي.وق��ال �سعادة �أح�م��د حم�م��ود فكري،
مدير ع��ام مركز الإح���ص��اء – �أب��وظ�ب��ي �إنه
“يف ظل التغريات االقت�صادية ال�سريعة ،ال
بد من بناء �شراكات رائ��دة و�إي�ج��اد م�صادر
دقيقة وحديثة للبيانات ،ت�ساهم يف التنب�ؤ
وتخطيط قرارات اقت�صادية حتقق التنمية
االقت�صادية” ،م�ؤكدا �أن “مركز الإح�صاء
– �أبوظبي حري�ص على بناء هذه ال�شراكات
ال �ت��ي ت �� �س��اه��م يف ت �ع��زي��ز ق �ط��اع الإح�صاء
والبيانات ،التي تعد من �أهم �أ�صول الرثوة
الوطنية يف ع�صرنا احل ��ايل ،كونها تدعم
ت�ط��ور ح�ك��وم��ات امل�ستقبل وت �ع��زز تناف�سية
�أب��وظ �ب��ي» .و�أو� �ض ��ح �أن ��ه م��ن خ�ل�ال تعاون
الطرفني �سيوظف مركز الإح�صاء�-أبوظبي

هذه التقنيات والنماذج احلديثة للإح�صاء
وال �ت �ح �ل �ي��ل يف الإن� �ت ��اج ال �� �س��ري��ع واملنتظم
للمعلومات .حيث ميكن على �سبيل املثال،
�إنتاج بيانات وحتليالت �شهرية عن م�ستوى
�إنفاق املجموعات الدميغرافية املختلفة ،يف
�أي منطقة� ،أو �سوق جتارية ،وعلى �أي قطاع،
�أو �سلعة .وكذلك تتبع تغري �أمناط الإنفاق
على م�ستوى البيانات ال�سابق ذكرها ،وغري
ذلك من املعلومات والتحليالت التي متكن
امل��رك��ز م��ن ا�ستقراء امل�ستقبل ب�شكل علمي
�سريع� ،شديد الدقة والو�ضوح.
و�أك� ��د �أن االت�ف��اق�ي��ة حت ��دد �آل �ي��ات التعاون
والتن�سيق امل�شرتك وت��أم�ين املعلومات مبا
يفي مبتطلبات مركز الإح���ص��اء �-أبوظبي
وي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ر�ؤي � ��ة الإم� � ��ارة جت ��اه ع�صر

امل� �ع� �ل ��وم ��ات.ويف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق� ��ال �إي� ��ان
جيجنز ،رئي�س ق�سم اخلدمات اال�ست�شارية
وامل�ع�ل��وم��ات يف “نتورك �إنرتنا�شيونال”:
“ب�صفتنا ،امل��زود الرائد للخدمات الداعمة
للتجارة الرقمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا،
ن �ح��ن ح��ري �� �ص��ون دائ� �م� �اً ع �ل��ى دع ��م عملية
التنمية االقت�صادية لدولة الإمارات العربية
املتحدة .ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجيتنا من اجل
تعزيز االزدهار االقت�صادي ،ي�سعدنا ان نكون

امل��زود الرئي�سي ملركز �إح�صاء �أبوظبي عن
طريق توفري بيانات دقيقة عن املدفوعات
للم�ساعدة يف عملية �صنع قرارات اقت�صادية
تعود بالنفع العام .وكنتيجة النت�شار جائحة
كوفيد 19-ال�ت��ي �أدت �إىل ح��دوث تغريات
كبرية يف �سلوك و�أمناط الإنفاق اال�ستهالكي،
نهدف من خالل هذه االتفاقية �إىل م�ساعدة
احلكومة على اتخاذ قرارات ت�ستند �إىل ر�ؤى
�صحيحة ل�ت��وف�ير ف��ر���ص ج��دي��دة وتعزيز
تناف�سية �أبوظبي».

نظمت م�ؤخر ًا ندوة افرتا�ضية عرب برناجمها «  Engageدبي»

غرفة دبي تناق�ش �أهمية �إ�شراك موظفي ال�شركات يف العمل التطوعي املجتمعي
امل �م��ار� �س��ات امل �� �س ��ؤول��ة ،وت��أ��س�ي����س �أجندة ب�أهمية التطوع يف الن�شاطات املجتمعية ،ت�شجيع ال�شركات على �إ�شراك موظفيها
•• دبي-الفجر:
للن�شاطات املجتمعية التي تفيد القطاع نظمت غرفة دبي م�ؤخراً عرب برناجمها يف الأعمال التطوعية.
في �إط� � � ��ار ج� �ه ��وده ��ا ل �ن �� �ش��ر وتعزيز اخلا�ص ،والتزاماً بتعزيز وعي ال�شركات « Engageدبي” ندوة �إلكرتونية حول وهدفت الندوة الإلكرتونية �إىل ت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ت �ق��دمي امل �� �ش��ورة لل�شركات
ب���ش��أن ت�شجيع امل��وظ�ف�ين ع�ل��ى التطوع،
لتح�سني ال �ك �ف��اءة والإن �ت��اج �ي��ة يف مكان
ال�ع�م��ل .كما ورك ��زت ال �ن��دوة على �أف�ضل
املمار�سات التي ميكن اعتمادها على نطاق
وا��س��ع ل��زي��ادة ع��دد املوظفني املتطوعني،
وك�ي��ف ميكن ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات
والأدوات وال�ع�م�ل�ي��ات وط� ��رق االت�صال
املختلفة لتعزيز ج�ه��ود ال�ت�ط��وع ،وخلق
فر�ص التعلم وحتقيق النتائج املرجوة.
و��ش�ه��دت ال �ن��دوة ع��رو� �ض �اً ت�ع��ري�ف�ي� ًة من
مدراء وم�س�ؤولون ميثلون �أهم ال�شركات
يف ال��دول��ة و�شملت قائمة املتحدثني كل
من نان�سي نعيمة ،م�ساعد نائب الرئي�س

للجودة وال�سالمة والأداء املتميز يف �شركة
“�أبيال و�شركاه” ،و�إي � ��رودا جون�سون،
رئي�س ق�سم امل��وارد الب�شرية والإدارة يف
جمموعة “�إيرو�س” ،و ج .بورنيما راي،
رئي�س ق�سم ر�أ���س امل��ال الب�شري يف �شركة
“لينغ �أورورك” ال�شرق الأو��س��ط ،حيث
�شاركوا خرباتهم ون�صائحهم لل�شركات
ح��ول �إن�شاء جلنة متعددة التخ�ص�صات،
وحت��دي��د الن�شاطات املجتمعية املختلفة
التي تهم املوظف �أو الأن�شطة القائمة على
املهارات ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية ال�شراكة مع
املنظمات املجتمعية.
وك��ان��ت �إح��دى التو�صيات الرئي�سية من
املتحدثني ه��ي احل��اج��ة �إىل خلق ثقافة
العمل التطوعي بني املوظفني ،وت�ضمينها
يف ا�سرتاتيجية العمل من خالل ال�سيا�سة
وامل���ش��ارك��ة يف ق�ي��ادة ال�شركات ��س��واء كان

ذلك للتطوع الداخلي ملوظفي اخلدمات
الثانوية من العمال �أو للعمل التطوعي
اخلارجي للمجتمع املحيط.
و�أك��د الدكتور بلعيد رت��اب ،رئي�س قطاع
الأبحاث االقت�صادية والتنمية امل�ستدامة
يف غرفة دبي على �أهمية العمل التطوعي
للموظفني ودوره البارز يف حت�سني الكفاءة
والإن�ت��اج�ي��ة يف مكان العمل ،م�ضيفاً �أن
فعالية “اعط واح���ص��د  ”2021التي
اختتمها الغرفة م�ؤخراً �شهدت م�شاركة
�أكرث من  2,700موظفاً متطوعاً.
و�أ�ضاف رت��اب قائ ً
ال� “ :شهدت ال�شركات
وجمتمع الأع�م��ال ب�سبب تف�شي جائحة
كوفيد ،19-حت��دي �اً ج��دي��داً يف �إ�شراك
موظفيها يف الأعمال التطوعية اجل�سدية
واحل �� �ض��ور امل �ب��ا� �ش��ر ،وم ��ع ذل ��ك ،جنحت
غرفة دبي عرب برناجمها « Engage

دبي” ب�ت��وف�ير ف��ر��ص��ة ك�ب�يرة لل�شركات
الأع �� �ض��اء ف�ي�ه��ا ل�ل�م���ش��ارك��ة يف امل�شاريع
املجتمعية بطريقتي احل�ضور االفرتا�ضي
وامل �ب��ا� �ش��ر وب ��ات� �ب ��اع ج �م �ي��ع الإج� � � ��راءات
الوقائية والتدابري االحرتازية اخلا�صة
بجائحة كوفيد».19-
يذكر �أن برنامج  Engageدبي” �أطلقه
مركز �أخ�لاق�ي��ات الأع�م��ال التابع لغرفة
جت��ارة و�صناعة دب��ي يف نوفمرب،2008
وه ��و ي �ع��د الأول م ��ن ن��وع��ه يف الدولة
حيث يهدف �إىل ت�شجيع تطوع املوظفني
يف دب��ي ،وي��وف��ر ق��اع��دة لل�شركات يف دبي
لإط�ل�اق ج�ه��ود ال�ت�ط��وع ل��دى موظفيها
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات اجتماعية ت�سعى
ال�ستقطاب متطوعني ،وي�ساعدها على
توحيد جهودها االجتماعية ومواءمتها
مع الأهداف اال�سرتاتيجية ال�شركة.
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جمل�س املناطق احلرة يبحث مبادرات لت�سريع الأعمال ودعم ال�شركات النا�شئة

�أحمد بن �سعيد :املناطق احلرة بدبي متثل حراك ًا اقت�صادي ًا
انتعا�شي ًا ي�سهم يف ت�سريع التعايف االقت�صادي العاملي
ت�ك��ام�ل�ه��ا م��ع م���س��رع��ات الأع� �م ��ال ،وذلك
•• دبي-الفجر:
ل �ت ��أك �ي��د م �ك��ان��ة دب� ��ي ك �م��وط��ن مف�ضل
عقد جمل�س املناطق احلرة بدبي اجتماعه لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة واالبتكار،
الثامن ع�شر لعام  2021برئا�سة �سمو م ��ول ��دة ل �ل �ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��اري��ة للنمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س واالزدهار.
املجل�س ،الذي �أ�شاد من خالله على جهود
امل �ن��اط��ق احل ��رة ب��دب��ي يف ت���س��ري��ع عملية حترير الأن�شطة االقت�صادية للتملك
التعايف االقت�صادي م�ؤكدة دوره��ا يف خلق الأجنبي
حراكاً جتارياً انتعا�شياً للأ�سواق العاملية و�أ� �ش��اد املجل�س ب ��إع�لان وزارة االقت�صاد
وتدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ب��دخ��ول ق��ان��ون ال�شركات التجارية حيز
�إىل دبي والتي �أكدتها النتائج القوية التي ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ،وال � ��ذي يتيح
حتدت من خاللها القيود التي �أث��رت بها للم�ستثمرين ورواد الأع� �م ��ال ت�أ�سي�س
جائحة كوفيد19-عاملياً عرب م�ساهمتها ال�شركات ومتلكها ب�شكل كامل يف قطاعات
امل� �ق ��درة ب� �ـ 135مليار دره� ��م م ��ا ميثل و�أن�شطة اقت�صادية حمددة .و�أكد املجل�س
38%من �إجمايل جت��ارة دبي اخلارجية ب ��أن ق��رار جمل�س ال ��وزراء ب�ش�أن التملك
خالل الربع الأول من العام .2021
الأج �ن �ب ��ي امل �ب��ا� �ش��ر ي �ع��زز م ��ن تناف�سية
و�أك� ��د ��س�م��وه ب � ��أن امل ��رون ��ة ال�ع��ال�ي��ة التي االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي و�سيعمل ع�ل��ى جذب
ج�سدتها املناطق احل��رة بدبي مببادراتها وزي� ��ادة ت��دف�ق��ات اال��س�ت�ث�م��ارات الأجنبية
النوعية وحمفزاتها اال�ستثمارية� ،أثبتت املبا�شرة مبا يعزز من مكانة دولة الإمارات
ب�أنها منوذجاً ا�ستثنائياً اقت�صادياً مبني على خارطة اال�ستثمار العاملي.
على مقومات ذات كفاءة قيا�سية يف دعم وق ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد �آل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وروادها مكتوم ،رئي�س جمل�س املناطق احلرة بدبي:
وا�ستدامة �أعمالهم مما ي�سهم يف تعزيز “ب�أن قرار التملك الأجنبي املبا�شر �سيعزز
تناف�سية املناطق احل��رة يف تقدمي جتربة القيمة امل�ضافة القت�صاد دول��ة الإمارات،
مم� �ي ��زة ل�ل��أع� �م ��ال ت� ��ؤك ��د ث �ق��ة جمتمع حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً
الأعمال الدويل بها.
مع ا�ستعدادات �إمارة دبي ال�ستقبال احلدث
ون��اق ����ش امل�ج�ل����س ��ض�م��ن ج� ��دول �أعماله ال�ع��امل��ي الأك�ب�ر “اك�سبو  ”2020حيث
م �ب��ادرات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل��دع��م ال�شركات �سيكون ل��ه �أث��راً �إيجابياً ق��وي�اً على جذب
النا�شئة وال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة لتعزيز اال��س�ت�ث�م��ارات الأج�ن�ب�ي��ة امل�ب��ا��ش��رة يف ظل

�سرعة التعايف االق�ت���ص��ادي ال�ت��ي تقودها اجلهات املعنية وال�شركات وامل�ستثمرين،
الدولة والإم��ارة على �صعيد املنطقة� .إن ل �ت �ق �ي �ي��م ال �ت �ح ��دي ��ات وت� �ع ��زي ��ز الفر�ص
اقت�صادنا ق��دم درو��س�اً م�ستفادة عاملياً يف اال�ستثمارية التنموية ،وتقدمي املقرتحات
ت�ع��زي��ز ث�ق��ة جمتمع الأع �م��ال با�ستقدام واحل � �ل ��ول امل �ب �ت �ك��رة ال �ت ��ي ��س�ت�ع�م��ل على
ا�ستثماراتهم �إىل الدولة وذلك ملا تقدمه تعزيز التنوع االقت�صادي امل�ستدام ،وذلك
من بيئة �أعمال مرنة و�آمنة ال�ستثماراتهم ،باال�ستفادة من ق�ص�ص النجاح والنماذج
�إ�ضافة �إىل ما تتمتع به الدولة و�إمارة دبي املتميزة حملياً وعاملياً يف خمتلف قطاعات
من بنية حتتية متقدمة وعاملية امل�ستوى ،الأع� �م ��ال� .ستعمل ال��وح��دة ع�ل��ى ابتكار
وج� ��ودة ع��ال�ي��ة للبيئة املعي�شية يجعلها خطط عملية لت�سريع ت�صميم وت�أ�سي�س
وتطوير الأعمال يف كافة مراحلها تعزيزاً
موطناً لال�ستثمارات واملواهب عاملياً»
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه ب ��أن ��س��ر مت�ي��ز مبادراتنا لتقدمي قيمة م�ضافة ت�سهم يف جعل دبي
االق �ت �� �ص��ادي��ة ي �ع��ود �إىل ر�ؤي� ��ة واخلطط وجهة مف�ضلة للأعمال واالبتكار عاملياً.
اال�ستباقية التي يقودها �صاحب ال�سمو وا�ستمع املجل�س لعر�ض تقدميي تف�صيلي
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب م ��ن مم�ث�ل��ي م ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د ب ��ن را�شد
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة حول
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” ،حيث �أن جممل مبادرة “من�صة امل�شاريع النا�شئة الواعدة”
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وامل� �ب ��ادرات امل�ع�ل�ن��ة من الهادفة �إىل ا�ستقطاب ال�شركات النا�شئة
�ش�أنها دع��م ا��س�ت�ق��رار اقت�صادنا الوطني �إىل دبي بالتعاون مع �شبكة متكاملة من
وزي ��ادة م��رون�ت��ه وك�ف��اءت��ه و�إ� �ض �ف��اء قيمة  15دول ��ة ،وخ��ا��ص��ة منها امل���ش��اري��ع التي
ع��ال �ي��ة ل�ت�ج��رب��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن� .إن �سعي تطور فر�ص االقت�صاد امل�ستدام.
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة �إىل تعزيز اال�ستقرار
االق � �ت � �� � �ص ��ادي ،وال �� �س �ي ��ا� �س ��ي ،والأم � �ن� ��ي ال�����س��ج��ل امل��وح��د وق���اع���دة بيانات
واالج�ت�م��اع��ي ورف ��ع م�ستوى اال�ستجابة للكفاءات
العالية ملواجهة الأزمات من �ش�أنه �أن يعود وناق�ش املجل�س ت�ط��ورات من�صة ال�سجل
املوحد التي تهدف �إىل حتقيق التكامل يف
بعوائد ا�ستثمارية عالية
البيانات املفتوحة ملختلف اجلهات الراغبة
يف االط�ل��اع ع�ل�ي�ه��ا ،مم��ا ��س�ي�ق��دم فر�صاً
وحدة ت�سريع الأعمال
و�أطلع املجل�س على مبادرة “وحدة ت�سريع يف حت�ل�ي��ل ال�ب�ي��ان��ات ع�بر �أن�ظ�م��ة الذكاء
الأعمال” ال�ت��ي تن�سق اج�ت�م��اع��ات�ه��ا مع اال�صطناعي لأداء اخل��دم��ات احلكومية
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نورة الكعبي ت�سلط ال�ضوء على دور الإبداع
والثقافة يف خلق اقت�صاد م�ستدام

•• دبي-الفجر:

وتطويرها ،الأم��ر ال��ذي ين�صب يف توجه
الإمارة ب�أن تكون يف مقدمة املدن الذكية
وا�ستعر�ض املجل�س م�ب��ادرة رب��ط بيانات
ال �ع��ام �ل�ي�ن يف � �س �ل �ط��ات امل �ن ��اط ��ق احل ��رة
بال�سجل املوحد لبيانات موظفي حكومة
دب � ��ي وال � � ��ذي مت اع� �ت� �م ��اده وال� �ع� �م ��ل به
م ��ؤخ��راً ،وذل��ك مل��ا فيه م��ن ارت�ق��اء بجودة
�إدارة البيانات وحفظها يف من�صة رقمية
موثوقة و�آمنة .و�ست�شكل القاعدة املوحدة
للمواهب وال �ك �ف��اءات وامل �ه��ارات النوعية
ال�ت��ي ت�ضمها خمتلف اجل�ه��ات امل�شاركة،
م��رج�ع�اً م��وث��وق�اً ح��ول ال �ك �ف��اءات املتاحة
وامل��واه��ب يف خمتلف التخ�ص�صات التي
ت�ضمنها املناطق احلرة بدبي.

ا�ستكما ًال مل�سرية منو ال�شركة وتو�سيع قاعدتها يف جمال التنقل الذكي

تعيينات جديدة يف الإدارة التنفيذية العليا ل�شركة الإمارات حللول تكنولوجيا النقل
•• دبي–الفجر:

�أق ��رت �شركة الإم� ��ارات حل�ل��ول تكنولوجيا النقل
( ،)ETTSالتابعة ل�شركة موا�صالت الإمارات؛
�إج��راء تعيينات جديدة يف الإدارة التنفيذية العليا
لل�شركة ،متثلت يف تعيني كل من ال�سيد غامن عيد
ب��ن وق�ي��ه مبن�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة،
وال���س�ي��د �أح �م��د ح���س��ن ي��اق��وت مب�ن���ص��ب الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ه��ا ،وذل ��ك للم�ضي ق��دم �اً يف م�سرية
ال �� �ش��رك��ة وت��و� �س �ي��ع ح �� �ض��وره��ا يف جم ��ال احللول
الرقمية والتنقل الذكي ،على �أن ت�سري التعديالت
اجلديدة ابتدا ًء من تاريخ  15يوليو .2021
وت��أت��ي تلك التعيينات ا�ستثماراً يف حلول التقنية
للنقل املتكامل واخل��دم��ات ال��رق�م�ي��ة ،حيث �سبق
لل�سيد غ��امن ع�ي��د ب��ن وق �ي��ة ال�ف�لا��س��ي ال�ع�م��ل يف
مواقع متقدمة يف جمال تطوير الأعمال ال �سيما
�أدواره القيادية يف �شركة موا�صالت الإم ��ارات ،يف
حني عمل ال�سيد ح�سن ياقوت مديراً عاماً ل�شركة
الإم � ��ارات حل�ل��ول تكنولوجيا ال�ن�ق��ل ()ETTS
بالإنابة.
وث �م��ن ال���س�ي��د غ ��امن ع�ي��د رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة
اجل��دي��د ل�ل���ش��رك��ة اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا القيادة
ال�سابقة وال�ت��ي و�ضعت ال�شركة يف م��واق��ع ريادية
يف جماالت عملها يف الأ�سواق املحلية والإقليمية،
م�ؤكداً �أهمية البناء على ما �سبق وموا�صلة العمل
نحو �آفاق ا�سرتاتيجية جديدة ،ت�ستجيب للتغريات

التقنية املت�سارعة يف جمال النقل.
كما �أع ��رب ال�سيد �أح�م��د ح�سن ي��اق��وت ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي اجل��دي��د ل�ل���ش��رك��ة ع��ن ام�ت�ن��ان��ه للثقة
املمنوحة قائ ً
ال�“ :إنه ملن دواعي �سروري �أن �أحظى
ب�شرف قيادة فريق العمل اخلا�ص ب�شركة الإمارات
حللول تكنولوجيا النقل يف املرحلة القادمة من
م�سرية منو ال�شركة ،ا�ستكما ًال للنجاحات ال�سابقة،
ع�بر الرتكيز على �إي�ج��اد حلول مبتكرة وجديدة
لتكنولوجيا النقل وامل��وا� �ص�لات تنا�سب تطلعات
عمالئنا من القطاعني احلكومي واخلا�ص ،والعمل

على تنمية وا��س�ت��دام��ة �أن�شطة ال�ع�م�لاء وتو�سيع
قاعدة ال�سوق يف جمال التنقل الذكي».
و�أو� �ض��ح ي��اق��وت �أن ال���ش��رك��ة ت�ق��دم ح��ال�ي�اً احللول
التقنية والرقمية التي توفر ال�سالمة ،وت�ضمن
فعالية عمليات الت�شغيل ب�شكل مرن وتتيح حلو ًال
تغطي رح�ل��ة العميل يف خ��دم��ات النقل املختلفة،
حيث تعمل الأنظمة على �أك�ثر من ()14,000
مركبة خمتلفة يف دولة الإمارات فقط ،م�ضيفاً ب�أن
حمفظة �أعمال ال�شركة احلالية تغطي جمموعة
م��ن اخل��دم��ات التقنية والتكنولوجيا املتخ�ص�صة

يف جم��ال خ��دم��ات ومن�ش�آت النفط وال�غ��از الربية
وال �ب �ح��ري��ة ،و�أن �ظ �م��ة حت��دي��د امل��واق��ع اجلغرافية
ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية مع توفري
خ��دم��ات �صيانتها ،كما �أن �أن�شطتها ت�ساعدها يف
التو�سع يف جم��ال البنية التحتية ملراكز البيانات
واملعلومات ،وتقدمي الدعم التقني املتخ�ص�ص.
وا�ستكما ًال لإجن��ازات ال�شركة ال�سابقة املتمثلة يف
تزويد حافالت النقل املدر�سي ب�أنظمة الكامريات
واحل�م��اي��ة لأك�ث�ر م��ن  7,000ح��اف�ل��ة مدر�سية؛
تقوم ال�شركة بتزويد حلول �أنظمة التعقب الذكية
لأكرث من  2,000مركبة متنوعة الأن�شطة تخدم
قطاعاً عري�ضاً من ال�شركات العاملة يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص تتجاوز  50جهة و�شركة.
كما تعترب �شركة الإمارات حللول تكنولوجيا النقل
(� )ETTSأك�ب�ر م��زود لأن�ظ�م��ة ت�شغيل و�أجهزة
العداد الرقمي ملركبات الأجرة ،حيث تغطي 80%
م��ن �أ� �س �ط��ول م��رك�ب��ات الأج� ��رة يف �إم� ��ارة �أبوظبي
بعدد يتجاوز  4,500مركبة ،كما تعمل مع عدد
م��ن �شركات ال�سيارات املتنوعة ك�شركة النابودة،
والفطيم ،ودميلر ،و�آ�شوك وتزود مركباتهم ب�أنظمة
النقل الذكية واملعتمدة واملرخ�صة ح�سب �أنظمة
دولة الإم��ارات العربية املتحدة� ،إذ تعترب االختيار
الأول ل�ت��وف�ير م�ت�ط�ل�ب��ات ال���س�لام��ة للمنقولني،
وت �ه��دف ال���ش��رك��ة �إىل ت�ط��وي��ر حم�ف�ظ��ة �أعمالها
حملياً و�إقليمياً مبا يتنا�سب مع املتغريات التقنية
ال�سريعة يف هذا املجال.

حقق �صفقات ومبيعات كبرية فاقت توقعات العار�ضني

�إك�سبو ال�شارقة يختتم فعاليات معر�ض عيد الأ�ضحى وينجح يف ا�ستقطاب � 76ألف زائر
•• ال�شارقة-الفجر:

ا��س�ت�ط��اع��ت ال�ن���س�خ��ة الأوىل م��ن معر�ض
“عيد الأ�ضحى” التي نظمتها �شركة ليز
�إيفنت على �أر���ض مركز �إك�سبو ال�شارقة يف
ال�ف�ترة ب�ين  24 - 15يوليو اجل��اري� ،أن
تنجح يف ا�ستقطاب � 76ألف زائر ،حمققة
��ص�ف�ق��ات وم�ب�ي�ع��ات ك �ب�يرة ف��اق��ت توقعات
العار�ضني ونالت ر�ضاهم.
ومتيز املعر�ض على مدار ع�شرة �أيام ،بتقدمي
ب��اق��ة ف��ري��دة م��ن ال�ع��رو���ض والتخفي�ضات
اجلاذبة على جمموعة وا�سعة وكبرية من
املنتجات وال�سلع اال�ستهالكية التي قدمتها
�أ�شهر العالمات التجارية ،و�أ�سهمت يف جناح
احل��دث با�ستقطاب ه��ذا ال�ع��دد م��ن الزوار
واملت�سوقني م��ن �إم ��ارة ال�شارقة وخمتلف
�إمارات الدولة.

�إك���س�ب��و ال���ش��ارق��ة يف تنظيم ه ��ذا احل ��دث،
م�شرياً �إىل املكانة الرائدة التي يتمتع بها
املركز و�إمكانياته التنظيمية املتميزة �سواء
على �صعيد التعاون وتوفري كافة الت�سهيالت
لل�شركات العار�ضة للخروج باملعر�ض ب�أبهى
�صوره� ،أو على �صعيد �ضمان تطبيق �أق�صى
الإج ��راءات وال�ت��داب�ير االح�ترازي��ة حفاظاً
على �سالمة ال��زوار والعار�ضني ،م�ؤكداً �أن
ه��ذه ال�ع��وام��ل �أ��س�ه�م��ت يف ا�ستقطاب عدد
كبري من الزوار واملت�سوقني ل�شراء خمتلف
امل�ن�ت�ج��ات وب��ال�ت��ايل ت�ع��زي��ز ح��رك��ة املبيعات
طوال �أيام املعر�ض.

وامل� �ع ��ار� ��ض امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ق �ط��اع جت ��ارة
ال �ت �ج��زئ��ة ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ان�ت��ه احل �ي��وي��ة على
تعزيز منو قطاع التجزئة
و�أك��د �سعادة �سيف حممد امل��دف��ع الرئي�س م�ستوى �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ودول ��ة الإم ��ارات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��رك ��ز �إك �� �س �ب��و ال �� �ش ��ارق ��ة� ،أن عموماً.
ه ��ذا احل � ��دث ج ��اء م�ت�م��ا��ش�ي��ا م ��ع اخلطة ولفت املدفع� ،إىل �أن مركز �إك�سبو ال�شارقة
اال�سرتاتيجية ملركز �إك�سبو ال�شارقة للعام ي �ح��ر���ص ع �ل��ى ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
اجل� ��اري وال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف تن�شيط قطاع وال�ت���س�ه�ي�لات ال�ت��ي ت�ضمن حتقيق جودة
جتارة التجزئة ودعم فر�ص منوه من خالل عالية يف التنظيم وفقاً لأرق��ى املوا�صفات
ا��س�ت�ح��داث م�ع��ار���ض وف�ع��ال�ي��ات ت�ل�ب��ي هذا العاملية ،مبا ي�سهم يف �إجناح كافة الفعاليات
الغر�ض ،م�شريا �إىل �أن “جتارة التجزئة” ال�ت��ي ي�ست�ضيفها وي�ن�ظ�م�ه��ا ،ومب��ا يحقق
تعد من �أكرث القطاعات االقت�صادية حيوية تطلعات العار�ضني يف خمتلف القطاعات
وق��درة على ج��ذب اال�ستثمارات الأجنبية االقت�صادية ،ويعزز مكانة ال�شارقة كواحدة
و�إ��س�ه��ام�اً يف تنويع الن�شاط االقت�صادي ،من �أهم املدن الرائدة يف �صناعة املعار�ض.
جتربة ناجحة
حيث ي�سهم هذا القطاع بن�سبة % 12.5
و�أع � ��رب ع ��دد ك�ب�ير م��ن مم�ث�ل��ي ال�شركات
من الناجت املحلي للدولة وبن�سبة  % 18مكانة رائدة
من الناجت املحلي غري النفطي ،م�ؤكدا �أن م��ن جانبه �أ��ش��اد ج��اك��وب فارجيز الرئي�س العار�ضة عن �سعادتهم بامل�شاركة ،م�ؤكدين
امل��رك��ز يحر�ص على زي��ادة زخ��م الفعاليات التنفيذي ل�شركة «ليز �إيفنت» بجهود مركز �أن الن�سخة الأوىل ملعر�ض “عيد الأ�ضحى”

�شكلت جتربة ناجحة لهم وفر�صة متميزة
للرتويج ملنتجاتهم وحتقيق �أف�ضل املبيعات،
م�شيدين باحرتافية مركز �إك�سبو ال�شارقة
يف تنظيم امل�ع��ر���ض ،م��ؤك��دي��ن �أن املعر�ض
ا�ستطاع يرفع ن�سبة النمو يف املبيعات ب�شكل
فاق توقعاتهم.
ومتيز معر�ض “عيد الأ�ضحى” مب�شاركة
وا�سعة م��ن كبار جت��ارة التجزئة والعديد
م��ن الأ� �س �م��اء ال �ت �ج��اري��ة امل��رم��وق��ة والتي
تناف�ست على تقدمي العديد من املنتجات
ب�أ�سعار متميزة وخ�صومات كبرية �شملت
الهدايا ،والعطور،
وم �� �س �ت �ح �� �ض��رات ال �ت �ج �م �ي��ل ،والأج � �ه� ��زة
ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة ،وال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات املنزلية،
واملن�سوجات والأزي� ��اء ،وامل�لاب����س واملعدات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،وامل � � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ،و�أل� �ع ��اب
الأطفال ،وغريها الكثري من املنتجات.

ا�ست�ضاف بودكا�ست (دكان �شو) معايل نورة بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة
وال�شباب ،ملناق�شة الدور املحوري الذي تلعبه املجاالت االجتماعية والثقافية
والإبداعية لتعزيز االقت�صاد امل�ستدام بدولة الإم��ارات .جاء حديث معاليها
مبنا�سبة احتفال بودكا�ست (دك��ان �شو) ب��ال��ذك��رى ال�ساد�سة النطالقه من
الإم��ارات حيث يعد �أحد �أ�شهر و�أقدم برامج البودكا�ست الثقافية واملجتمعية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،قالت معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي�“ :أ�صبح االقت�صاد
الإب��داع��ي ج��زءًا �أ�سا�س ًيا من االقت�صاد
ال� �ع ��امل ��ي ح �ي��ث �أدرك� � � ��ت ال� �ع ��دي ��د من
ال � ��دول �أه �م �ي��ة اق �ت �� �ص��ادات املعرفة.
وت�ع��د الإم� ��ارات على وج��ه اخل�صو�ص
رائ� � � ��دة يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ح �ي ��ث ت ��ويل
الأهمية الق�صوى للقطاعات الثقافية
والإب��داع �ي��ة وتعتربها راف ��دا ا�سا�سيا
لتحقيق اقت�صاد م�ستدام .تعد الدولة
حم ��رك ��ا ا� �س��ا� �س �ي��ا ل �ن �م��و ال�صناعات
الثقافية واالبداعية يف منطقة ال�شرق
االو��س��ط و�شمال افريقيا حيث ت�سهم
م�ك��ان�ت�ه��ا ك �م��رك��ز ب� ��ارز ل�لاب�ت�ك��ار يف
ازدهار هذه ال�صناعات باملنطقة».
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ع�م��ر ت ��وم ،ال�شريك
امل�ؤ�س�س وامل��دي��ر التنفيذي يف �شركة (دك��ان ميديا) ”:ك��ان هدفنا الرئي�سي
عندما �أطلقنا بودكا�ست (دكان �شو) مناق�شة املوا�ضيع احل�ضارية من منظورنا
الثقايف وت�صدير املحتوى والق�ص�ص امللهمة من ال�شرق الأو�سط اىل العامل.
يعد ت�صدير املحتوى احل�ضاري من �أك�ثر الأدوات فعالية وت�أثريا ،ونحن يف
بودكا�ست (دكان �شو) نعمل جاهدين لإثراء املحتوى النوعي الذي ي�ساهم يف
تكوين �صورة �إيجابية عاملية عن منطقة ال�شرق الأو�سط .لقد كانت رحلة هذا
البودكا�ست خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية ملهمة� .أتذكر عندما بد�أنا البث
لأول مرة ،كنا من الأوائل يف هذا املجال الذي ي�شهد حاليا منوا �سريعا ب�سبب
�سرعة انت�شاره يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .نحر�ص من خالل
برناجمنا على م�شاركة املحتوى الهادف واملمتع للجمهور ،الأمر الذي �أك�سبه
قاعدة جماهريية �ضخمة وجعله من بني املحتويات ال�صوتية الأك�ثر جذبا
للم�ستمعني يف املنطقة .نحن فخورون جدا هذا الإجن��از ،الذي حتقق بف�ضل
فريق عملنا املتفوق و م�ستمعينا املتميزين .اننا ن�سعى دائما للتطور والتقدم
ونرحب بالتوا�صل املبا�شر مع امل�ستمعني واجلمهور».
ويقوم بودكا�ست (دك��ان �شو) مب�شاركة املحتوى احل�ضاري الإيجابي لتمكني
جمهوره من التفاعل والتالقي الثقايف �إميانا منه ب�أهمية التوا�صل احل�ضاري.
وقد مت حتميل البودكا�ست ما يزيد عن  2.6مليون مرة منذ انطالقه.
وا�ست�ضاف بودكا�ست (دك��ان �شو) منذ يناير � 2016أك�ثر من � 120ضي ًفا
م �ع��روف�ين م��ن ح ��ول ال �ع��امل م��ن ب�ي�ن�ه��م م���ش��اه�ير ورواد �أع �م��ال ومدونني
وفنانني ،ور�سامني ،وم�ؤثرين وغريهم ،كما جنح الربنامج ،بف�ضل حمتواه
الثقايف الغني� ،أن يكون �أول بودكا�ست يف العامل ي�ست�ضيف �سل�سلة جل�سات
(.)TodayAtApple
ومي�ك��ن اال�ستماع اىل بودكا�ست (دك��ان ��ش��و) ع��ن ط��ري��ق تطبيقات التدوين
ال���ص��وت��ي م�ث��ل “�آيتيونز” و”غوغل بودكا�ست” و تطبيق “�سبوتيفاي”
و”ديزر” و”�أنغامي” و”مو�سيقى �أمازون” و”�ستيت�شر” وغ�يره��ا .ومن
اجلدير بالذكر �أن بودكا�ست (دكان �شو) ي�شري �إىل الرمزية الرتاثية للدكاكني
املحلية التي حتمل موروثا �شعبيا عريقا و تتعدى كونها متجرا لبيع املنتجات،
بل هي و�سيلة للتوا�صل يف املجتمع ومناق�شة املو�ضوعات واحلكايات اليومية.
ويوفر بودكا�ست (دكان �شو) ،عرب مقدميه عمر توم ورمي وعكاوي ،جتربة بث
مبتكرة تطرح املحتوى الع�صري مع احلفاظ على امل��وروث احل�ضاري حتت
�شعار �إي�صال �صوت ال�شرق الأو�سط �إىل العامل.

ا�ستكمال تطوير امل�ساحات التجارية
ومرافق التجزئة يف مدينة رحايل لل�سيارات
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت موانئ �أبوظبي عن ا�ستكمال العمل يف تطوير  1.38مليون مرت
م��رب��ع م��ن امل���س��اح��ات ال�ت�ج��اري��ة وم��راف��ق ال�ت�ج��زئ��ة يف م��دي�ن��ة “رحايل”
لل�سيارات.وتقوم “زونزكورب” التابعة لقطاع املدن ال�صناعية واملنطقة
احلرة يف موانئ �أبوظبي ،و ُتع ّد �أحد �أكرب م�شغلي املناطق االقت�صادية يف
دولة الإمارات ،بتطوير “رحايل” بهدف خلق الفر�ص التجارية املتكاملة
لقطاع ال�سيارات يف الدولة و�إ�ضفاء مزيد من القيمة على ه��ذا القطاع
احليوي.وتعد “رحايل” املدينة الأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة،
وامل�صممة خ�صي�صاً ال�ست�ضافة الأن�شطة والأع�م��ال املتعلقة بال�سيارات،
وت�شتمل على جمموعة وا�سعة م��ن الأرا� �ض��ي املخ�ص�صة لإق��ام��ة �صاالت
العر�ض والور�ش ومراكز اخلدمة ودور املزادات ،ف� ً
ضال عن مكاتب اجلهات
التنظيمية واحلكومية ذات العالقة ،وم��راك��ز فح�ص املركبات وم�ضمار
لتجارب القيادة ومركز للتدريب على قيادة املركبات.وبف�ضل املنظومة
التجارية املتكاملة واملتطورة للمدينة� ،ستتمكن ال�شركات ،التي �ستتخذ
من مدينة “رحايل” مقراً لها ،اال�ستفادة من اتفاقيات عقود امل�ساطحة
للإيجار الق�صري واملتو�سط والطويل الأج��ل ،التي تتيح التنب�ؤ الدقيق
بالتكلفة وعائدات اال�ستثمار ،وذلك بف�ضل �أ�سعار املرافق التناف�سية التي
تتيحها “زونزكورب” .وتقدّم مدينة ال�سيارات ذات املوقع اال�سرتاتيجي
خ��دم��ات متكاملة لت�سريع امل��واف �ق��ات وان �ت �ق��ال امل�ت�ع��ام�ل�ين �إل �ي �ه��ا.و قال
عبداهلل الهاملي ،رئي�س قطاع املدن ال�صناعية واملنطقة احلرة يف موانئ
�أبوظبي“ :ن�سعى على ال��دوام �إىل تعزيز مكانة الإم ��ارة كمركز �إقليمي
�صناعي وجتاري رائد من خالل التعاون مع اجلهات احلكومية وال�شركاء
الرئي�سيني يف �سبيل خلق فر�ص جديدة قائمة على اجلمع بني خمتلف
اجلهات ذات العالقة املعنية بقطاع ال�سيارات ،ومتكينهم من اال�ستفادة
من املوقع اال�سرتاتيجي الذي تتمتع به �إمارة �أبوظبي».و�أ�ضاف“ :تهدف
املناطق ال�صناعية واالقت�صادية يف �أب��وظ�ب��ي �إىل ت�سريع تنفيذ الر�ؤية
اال�سرتاتيجية اخلا�صة بتطوير قطاع ال�سيارات يف الإم��ارة ،عرب تطوير
مراكز جتارية ولوج�ستية خدمية ت�شمل �أبرز ال�شركات العاملة يف القطاع
بجانب ال�شركات النا�شئة الطموحة ،التي �ستخلق بدورها املزيد من فر�ص
العمل وحتقق الت�آزر بني ال�شركات يف هذه املناطق التجارية املتخ�ص�صة».
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طالب التنفيذ :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
املطلوب �إعالنه  :را�شد عبداهلل را�شد الفال�سي  -منفذ �ضده  :جامعة العلوم احلديثة
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من 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
الإج��راءات 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 االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 174 :املنطقة  :ور�سان الرابعة  -امل�ساحة
 2637.98:مرت مربع  -رقم البلدية  - 624 - 1231 :مببلغ  6814788 :درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

طالب التنفيذ :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
املطلوب �إعالنه  :را�شد عبداهلل را�شد الفال�سي  -منفذ �ضده  :جامعة العلوم احلديثة
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من 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
الإج��راءات 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 االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 174 :املنطقة  :ور�سان الرابعة  -امل�ساحة
 2637.98:مرت مربع  -رقم البلدية  - 624 - 1231 :مببلغ  6814788 :درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
املطلوب �إعالنه  :راقي يا�سني وهيب
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من 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
الإج��راءات 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 االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 686املنطقة  :ند ح�صة  -امل�ساحة  368.97 :مرت
مربع  -املقدرة بـــ ( )3,500,000درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
املطلوب �إعالنه  :راقي يا�سني وهيب
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من 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
الإج��راءات 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 االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 686املنطقة  :ند ح�صة  -امل�ساحة  368.97 :مرت
مربع  -املقدرة بـــ ( )3,500,000درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية
الدائرة التجارية الكلية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28
دعوی رقم  20/2020جتاري كلي
طالب الإعالن
�أمني التفلي�سة  /الدكتور ظافر حممد كنان احلرية
املطلوب �إعالنه � /شركة انكمليند بية تي اي ليمتد � -صفته دائن
�شركة ترانز �آ�شیا � -صفته دائن
میتل ما�سرتز م م � -صفته مدین
مو�ضوع الإعالن � /إعالن بح�ضور جل�سة
نعلنكم ب ��أن��ه ي�ت��وج��ب عليكم احل �� �ض��ور ام ��ام حم�ك�م��ة را� ��س اخل�ي�م��ة جل�سة امل��راف �ع��ة يوم
 8/8/2021للح�ضور بتلك اجلل�سة للنظر يف التقرير اخلتامي للأمني املنتدب املودع
حول اعمال املدين

الأمني املنتدب
ظافر حممد كنان احلرية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
 2021/444جتاري جزئي
بناء على طلب مدعي /عفراء �سامل عبدالرحمن ال�شام�سي  -اجلن�سية/الإمارات العربية املتحدة
اىل مدعى عليه � /شم�سيه حممد �صادق حممد على اجلن�سية  /جمهورية القمر املتحدة
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد
عنك يف ال�ساعة  09:00من يوم الأربعاء املوافق  04-08-2021لالجابة على الدعوى و
تقدمي ما لديك من بيانات و دف��وع .و يف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف
الوقت املحدد ف�أن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا .طالبا فيها� -:أوال  -:حتديد اقرب جل�سة
لنظر النزاع .ثانيا  -:الزام املدعى عليهما الأول والثاين بالت�ضامن فيما بينهما ب�سداد مبلغ
 28000درهم (ثمانية وع�شرون الف درهم) املن�شغلة بها ذمتهما للمدعية ،بالإ�ضافة لفائدة
قانونية مقداره  12%من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد .ثالثا  -:الزام املدعى عليهما
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
املالحظات  :الإمارات  /دبي  /ديرة  -دبي  /الرا�شدية

اعالن بالن�شر

مدير دعوى

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

اعالن بالن�شر

املرجع 192 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :في�صل عوان وزير على علوى باك�ستاين اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد  :جابید
میاه حممد لیاقت على اجلن�سية بنغالدي�شي يف رخ�صة (�صالون النجوم للحالقة)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )623297تعديالت �أخرى
 :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر وتغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 193 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :سينرثام �شامنوجام الك�شمانان هندي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيدة  :دالل
احمد قا�سم ابو همام اجلن�سية االردن يف رخ�صة (�صيدلية الكرامة) والتي ت�أ�س�ست
ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )728270تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب
الرخ�صة لآخر .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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
�إعالن بالن�شر
()6296/2021

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6289

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
�إعالن بالن�شر
()2021/6177

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
�إعالن بالن�شر
()2021/6176

املعلن  :بالل حممد ال�شيخ اردين اجلن�سية ،هوية اماراتية رقم ()784-1980-2907576-3
العنوان  :الرب�شا جنوب � ،إمارة دبي  ،بجانب حديقة الزهور  ،برج دامیوند  ،الطابق ()02
هاتف 0508241458 :
املعلن �إليها  :رام رود للمقاوالت  -رخ�صة رقم ( - )٥٩٧٦٢٤دبي  -العنوان � :إمارة دبي  ،منطقة القرهود  .مقابل
وكالة الطاير لل�سيارات ،مكتب رقم ( )M09ملك �سيف �أحمد عبداهلل العبدويل  -ديرة ،القرهود  -هاتف:
042832801 - 042832802
املو�ضـوع  - /يعلن املعلن املعلن �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )1,331,000درهم (مليون وثالثمائة و
واحد وثالثون الف درهم درهم) ل�صالح املعلن وذلك خالل مدة �أق�صاها (� )5أيام من تاريخ �إ�ستالم املعلن �إليها
وفقا لقرار املديونية ال�صادر من املعلن �إليها هذا الإعالن ويف حال عدم اال�ستجابة من قبلكم لأي مطالب موكلنا
خالل الفرتة امل�شار �إليها �أعاله  ،ف�سوف نقوم بناء على تعليمات موكلنا ب�إتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم
لدى املحاكم واجلهات الق�ضائية املخت�صة وا�ست�صدار �أم��ر �أداء بقيمة �سند املديونية ال�سالف بيانه والفائدة
القانونية و�سنلزمكم بدفع كافة الر�سوم وامل�صاريف املرتتبة على ذلك.

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة
العدد 13300بتاريخ2021/7/28
يف الدعوى رقم  2021/2221جتاري جزئي

املدعي عليه  :روبني اليجاندرو بريتو ريو�س
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف بالدعوى املقامة �ضدكم من
املدعي  :بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)  ،وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا
بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الأحد املوافق  2021/8/1يف متام
ال�ساعة � 11.00صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة برنامج
مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب اخلبري
املنتدب على الرقم ( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
حممد ح�سن املرزوقي
خبري م�صريف

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1708 - 1707 - 1908 - 1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد
ال نهيان  -املركز التجاري  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
فورتيون ديجيتال ميديا � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/6/29واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/29
وعلى 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

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

املنذرة  :فاراي�ست �ستيل (فرع من �شركة فاراي�ست التجارية (�ش.ذ.م)
�ضد  -املنذر �إليه الأول /الب�شارة لتجارة منتجات احلديد ذ.م.م
املنذر �إليه الثاين /حممد امتیاز غالم یا�سنی
تكلفكـم املنـذرة  -:ب�سـرعة �سـداد مبلـغ ( 53,038,17در هـم) ثالثـة وخم�سـون
الـف وثمـاين وثالثـون درهـم و�سـبعة ع�شـر فلـ�س فقـط الغيـر قيمـة املبـالغ
املرت�صـدة فـي ذمـة املنذر اليـه بنـاء علـى ال�شـيـك املرجتـع وذلـك خـالل �سبعة
�أيـام مـن تـاريخ االعـالن بـهـذا الإنـذار ،واال �سـوف ت�ضـطـر املنـذرة الـى اتخـاذ
كـافـة االجـراءات القانونيـة الالزمـة ومنـهـا ا�ست�صـدار امـر اداء فـي مـواجهتكم
اللـزامكم مبـا �سـبق ذكـره باال�ضـافـة الـى الر�سـوم وامل�صاريف.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2021 /0001858عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0000977أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004275مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه االم�ضاء ملقاوالت البناء ذ م م
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/23قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح ح�سنی دمیی�سيي میكوننی ,
بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعى مبلغ ثالثة
�آالف و خم�سة و خم�سني درهما ( 3055درهما) و الر�سوم وامل�صروفات املنا�سبة و�إعفاء
املدعي من باقي الر�سوم ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك.

�إىل املحكوم عليه  /ابراج العـرب ملقـاوالت البـنـاء د.م.م
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح �شـركـة كونی میـدل ای�سـت (د.م.م) ,بالتايل:
قررت املحكمه  :نامر املطلوبة ابراج العرب ملقاوالت البناء ذ م م بان ت�ؤدي للطالبة �شركة كونى
میدل ای�ست مبلغ  75.600دهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة حتى
ال�سداد التام و�شمول الأمر بالنفاذ املعجل والزامها بالر�سوم وامل�صروفات و 500درهم مقابل
اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستثناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

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

ا�سم ال�شركة  :فورتيون ديجيتال ميديا � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  14ملك �سيف بن حممد بن عبداهلل الدروي�شي ال�شام�سي  -بردبي
 الرب�شا  - 1ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 820360 :رق ��م ال�ق�ي��د ب��ال���س�ج��ل ال �ت �ج��اري  1378145 :مب��وج��ب ه ��ذا ت�ع�ل��ن دائ� ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/6/29واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/6/29وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني حممود كاظم ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب 1901
  1708 - 1707 - 1908ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان  -املركز التجاري ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتيةوذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للجنة اخلربة
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

املدعي  /بنك �أت�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدودة فرع دبي
بوكالة املحامي  /احمد رم�ضان وحليمة املرزوقي حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املعلن �إليهم  /املدعي عليهم  /املدعي عليها االوىل � /شركة هايدروتريف (ذ م م)
املدعي عليه الثاين  /هايدروتريف انرتنا�شيونال (�ش م ح)  -املدعي عليها الثالثة  /كولن باك�سرت
يف الدعوى رقم  2021/3جتاري م�صارف جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأربعاء املوافق
 2021/8/4يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل
معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
 ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.

املدعي  /بنك الإ�ستثمار (�ش م ع)  -بوكالة املحامي  /موزة اخلظر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليهم  /املدعي عليهم  /املدعي عليها االوىل � /سانات كاندها�شريي باراييل
املدعي عليه الثاين � /ساريت كاندا�شريي باراييل
يف الدعوى رقم ( )2020/760جتاري كلي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق
 2021/8/3يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا
لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
 ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم
امل�ستندات والتعقيب عليها.
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يف الدعوى رقم  2021/3جتاري م�صارف جزئي  -دبي

رقم القيد مبحاكم دبي 564

الكاتب العدل
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يف الدعوى رقم  2020/760جتاري كلي  -دبي

اخلبرية � /سارة را�شد املن�صوري

املنذر  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع  -وميثله بالتوقيع املحامي  /ي�سلم �صالح ال�سعدي ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب
الأ�صول من ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم  ،)2019/1/79849( :بتاريخ ( ،)2019/4/14وينوب
عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة لدى ال�سيد /الكاتب العدل بدبي ،
حتت املحرر رقم  ،)2020/1/13261( :بتاریخ ()2020/1/20
املنذر �إليه � :شركة مارال التجارية  -ذ م م  -حتمل رخ�صة جتارية رقم 539705
(جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنذر  -املنذر �إليه  -عمال باحكام املواد ( )25,26من القانون رقم  14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف امارة
دبي ينذركم ب�ضرورة املبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبلغ قدره ( 1,554,152,37مليون وخم�سمائة واربعة
وخم�سون الف ومائة واثنان وخم�سون درهم و�سبعة وثالثون فل�س) وذلك خالل  30يوم من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار
واال�سي�ضطر البنك املنذر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية لبيع العقار اململوك للمنذر اليه واملرهون ل�صالح البنك املنذر
واملبني او�صافه على النحو التايل -:
نوع العقار � :شقه �سكنيه  -املنطقه مر�سى دبي  -رقم االر�ض 173
رقم البلديه  - 392-545:رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى الرمال  - 1رقم العقار  - 508رقم الطابق  - 5املواقف / B788
 - B789امل�ساحه باملرت املربع  -178,30 :امل�ساحة بالقدم املربع .1,919,21 :

املنذر  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع  -وميثله بالتوقيع املحامي  /ي�سلم �صالح ال�سعدي ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة ح�سب
الأ�صول من ال�سيد /الكاتب العدل بدبي حتت املحرر رقم  ،)2019/1/79849( :بتاريخ ( ،)2019/4/14وينوب
عنه بالتوقيع ال�سيد /عماد حمدي عبدالوهاب ال�سيد ،مبوجب وكالة قانونية م�صدقة لدى ال�سيد /الكاتب العدل بدبي ،
حتت املحرر رقم  ،)2020/1/13261( :بتاریخ ()2020/1/20
املنذر �إليه  -:جني�ش ا�شوین در�س�سي  -اجلن�سية �سلطنة عمان هوية رقم 784198069151805
(جمهول حمل الإقامة)
ينذر املنذر  -املنذر �إليه  -عمال باحكام امل��واد ( )25,26من القانون رقم  2008/14ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف امارة
دبي ينذركم ب�ضرورة املبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبلغ قدره ( 1,428,399,07مليون واربعمائة وثمانية
وع�شرون ال��ف وثالثمائة وت�سعة وت�سعون دره��م و�سبعة فلو�س) وذل��ك خ�لال  30ي��وم من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار
واال�سي�ضطر البنك املنذر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية لبيع العقار اململوك للمنذر اليه واملرهون ل�صالح البنك املنذر
واملبني او�صافه على النو التايل -:
نوع العقار � :شقة �سكنية كائنة ب دبي  -قطعة ار�ض رقم  -184عقار رقم  - 1103بناية رقم 1
مم�شي البوليفارد واك  - ٨البلديه رقم  - 808-345منطقه برج خليفه الدور  - 11املواقف L3-331
امل�ساحة الداخليه  - 123,93م�ساحه البلوكونه 18,21
امل�ساحه الكليه مرت مربع  142,14امل�ساحه امل�شرتكه 95,17

عن اللجنة
اخلبرية � /سارة را�شد املن�صوري
رقم القيد مبحاكم دبي 564
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القا�ضي � /أحمد حممد �إبراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -عود ميثاء
 هاتف  04-8866575 :فاك�س  04-8866575 :مبوجب هذا تعلن دائرةالتنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية هيلث
بوكينج للتعامل الإلكرتوين � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/13
وعلى 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

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1708 - 1707 - 1908 - 1901ملك ال�شيخ حممد بن زايد
ال نهيان  -املركز التجاري  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
بالنيت كور للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/7/1وعلى
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

�إىل املحكوم عليه �ساقالین ار�شد حممد ار�شد  ,العنوان 9298301 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/07/15قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة ذ.م.م ,بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره (درهم
واحد وثالثون �ألفا و�ستمائة وت�سعة وخم�سون درهما و�سبعة ع�شر فل�سا) بالإ�ضافة للفائدة
القانونية بواقع � % 4سنويا على املبلغ املق�ضي به وذلك من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام
على �أال تتجاوز �أ�صل الدين مع امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة -
حكما ً قابال ً لال�ستئناف خالل املدة القانونية

القا�ضي/يحيى عبداجلبار العاين
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

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

ا�سم ال�شركة  :هيلث بوكينج للتعامل الإلكرتوين � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب  A301 A301 A303 B301 B302 B303ملك خالد
حممد الفال�سي  -القرهود /ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة،
رق��م الرخ�صة  893971 :رق��م القيد بال�سجل ال�ت�ج��اري  1502193 :مبوجب
ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2021/7/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/7/13وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني مبادئ ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  411ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى  -بردبي  -ع��ود ميثاء -
هاتف  04-8866575 :فاك�س  04-8866575 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13300بتاريخ2021/7/28

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

ا�سم ال�شركة  :بالنيت كور للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  1404ملك هوما �صبيح احمد �سيد خليج التجاري  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  816709 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1369117 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/7/1واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/1وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
حممود كاظم ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب - 1707 - 1908 - 1901
 1708ملك ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان  -املركز التجاري  -ا�ستدامة  - Bهاتف
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
فاك�س :
:
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  929/2021/11مدين جزئي

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
 2850/2021/60امر �أداء

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليهما بها واحلكم
بعد الثبوت بالزامهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )306.233/00درهم ثالثمائة و�ستة
االف ومائتان وثالثة وثالثون درهم  ,والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما � -1 :ستار بارك خلدمات �صف ال�سيارات �ش.ذ.م.م  -2براغمه الدارة املن�ش�أت �ش.ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/20يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح�/شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )306.233درهم
ثالثمائة و�ستة الف ومائتان ثالثة وثالثون درهم  ,والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى مت��ام ال�سداد والزمتهما امل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  207/2021/4420تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ االمر ال�صادر يف العري�ضة رقم  1195/2021امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  1373320درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :جا�سم حممد �صالح حمادي حممد �صالح � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1373320درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3950/2021/60امر اداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :احمد ابراهيم يو�سف الق�صري بوعلي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف الهالل �ش.م.ع
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
ط�ل��ب ا��س�ت���ص��دار ام��ر اداء ف�ق��د ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة بتاريخ2021/5/7:
اوال:انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ ( )215.400.80درهم مئتان وخم�سة ع�شر الف واربعمائة درهم وثمانون
فل�س  ,والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2021/2/22وحتى متام ال�سداد مع
الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى -1:الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
( )51.480درهم واحد وخم�سون الف واربعمائة وثمانون درهم  ,مع الفوائد القانونية بواقع � %12سنويا
من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/11/20:وحتى ال�سداد التام � -2شمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة
عمال باحكام الفقرة  1من املادة  299اجراءات مدنيه  -3الزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما
بينهما كافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإع�ل�ان  :العناقيد ل�صيانة املباين  -م�ؤ�س�سة فردية ملالكها�/سعيد م�صبح ربيع م�صبح العليلي
وميثلها مديرها/كل كرمي م�سته خان � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سعد �صالح �سعد الدين عوي�ضه � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/7/7بالزام املدعي عليه الثاين بان ي�ؤدي اىل
املدعية مبلغ ( )51.480درهم واحد وخم�سون الف واربعمائة وثمانون درهما  ,قيمة ال�شيكني مع الفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبعدم قبول مازاد عن ذلك من طلبات.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

اعالن بالن�شر
 4842/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3869/2021/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3670/2021/60امر اداء

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3912/2020/16جتاري جزئي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/خالد ال�شيخ عبدالرحيم حممد وقيع اهلل
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/االء حممد احل�سن يو�سف ابوالقا�سم
وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )34489.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى:املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )15000درهم  %12من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا) � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :حممد علي ابو احل�سن روان � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/7/1بالزام
املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعي قيمة ال�شيك ال��واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ( )15.000دره��م والفائدة
القانونية ب��واق��ع � %5سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة  2021/6/3وح�ت��ى مت��ام ال���س��داد وب��ال��ر��س��وم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت مازاد على ذلك من طلبات .
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى:ا�صدار االمر ب�أن ي�ؤدي لها املطلوب �ضده مبلغا اجماليا وقدره ( )111.100درهم مائة
واحدى ع�شرة الفا ومائة درهم  ,والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك
وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (امريكان اك�سرب�س �سابقا) � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :توما�س لينارت الر�سون � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/6/15بالزام
املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغا اجماليا وق��دره ( )111.100درهم مائة واح��دى ع�شرة الفا ومائة
درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزمها بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :قيد الدعوى وحتديد جل�سه لها واعالن املدعي عليهم بها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل
بينهما بان ي�ؤدوا املدعي مبلغ وقدره ( )4.944.022درهم اربعة مليون وت�سعمائة واربعه واربعون الفا واثنان وع�شرون
درهما  ,باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :بنك ابوظبي التجاري � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :صن رايز هيلث كريانرت برايزي�س �ش.ذ.م.م  -2مركز �صن رايز كري للت�شخي�ص الطبي �ش.ذ.م.م
 -3مركز �صن رايز الطبي ذ م م  -4 ،مركز ح�سن العنايه احلديثه الطبي ذ.م.م � -صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم -
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/27يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا بالت�ضامن والتكافل للبنك للمدعي مبلغ اربعة ماليني واربعمائة
وت�سعة االف واربعمائة واربعة دراهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف 2020/10/8
وحتى متام ال�سداد والزمتهم بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات وكلفت
البنك املدعي ب�سداد فرق الر�سم  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
 4374/2021/60امر �أداء

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
 322/2021/935ا�ستئناف عقاري

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ادوين ارانايدو بان�سيتو  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :دار التمويل � -ش م ع
وميثله�:شيخه حممد �سيف علي املحرزي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/30:بالزام املدعي
عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )50.209.07خم�سون الف ومائتان وت�سعة درهم و�سبعة
فل�س  ,ومع الفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/5/31وحتى
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4261/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 3977/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ايركو لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شكري بادينجابورات هيدر علي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )26558.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/888جتاري جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  57314.17درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حمد علي احلمدي الدرعي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )57314.17دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/عامر باتيل  -جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
 /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي -
قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  448/2021عقاري جزئي
 ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2021/8/9ال�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 ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  1239/2021/11مدين جزئي

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  549/2020/16جتاري جزئي

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2304/2021/16جتاري جزئي

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2275/2021/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )467.217.53درهم اربعمائة و�سبعة و�ستون
الف ومائتان و�سبعة ع�شر درهم وثالثة وخم�سون فل�س  ,والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام  -ثانيا:ت�ضمني املدعي عليه كافه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :براين كايف اليتون باي�سرت ال ال بي لال�ست�شارات القانونية �أبوظبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :بول بريت ويل�سون � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/7يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
براين كايف اليتون باي�سرت ال ال بي لال�ست�شارات القانونية �أبوظبي ق��ررت املحكمة ا�صدار ق��رار منهي للخ�صومة
وفقا لن�ص امل��ادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة
وفقا لن�ص امل��ادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وق��ررت مبثابة احل�ضوري ال��زام املدعي عليه
بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ ( )467.217.53دره��م والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي دره��م 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

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )917.500درهم اماراتي والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة
طالب الإعالن � :شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) كو  .ليميتد � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :اميانويل �شينيدو ادوكو � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/9يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح�/شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) كو  .ليميتد بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
( )913.202.51درهم ت�سعمائة وثالثة ع�شر الف ومائتان واثنان درهما وواحد وخم�سون فل�سا  ,والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من  2020/2/10وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث والتكافل والت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا له مبلغ
وقدره ( )2.606.625.67درهم مليونني و�ستمائة و�ستة االف و�ستمائة وخم�سة وع�شرون درهم و�سبعة و�ستون فل�س
 ,وبفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم االوىل والثانية
والثالث والرابع بالتكافل والت�ضامن بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :النولني م.م.ح � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث والتكافل
والت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا له مبلغ وقدره ( )2.606.625.67درهم مليونني و�ستمائة و�ستة االف و�ستمائة
وخم�سة وع�شرون درهم و�سبعة و�ستون فل�س  ,وبفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام
ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم االوىل والثانية والثالث والرابع بالتكافل والت�ضامن بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/29ال�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

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب�أن ي�ؤدوا للمدعية مبلغ ( )1.095.590.92درهم مليون
وخم�سة وت�سعون الفا وخم�سمائة وت�سعون درهما واثنان وت�سعون فل�سا  ,مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ت�سجيل
الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب مع �شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /القبات لتجارة اال�سماك �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :ج��وز كافيه (ف��رع من م�شاريع بن هندي � ��ش.ذ.م.م)  -2كافيه هافانا (ف��رع مل�شاريع بن هندي
�ش.ذ.م.م)  -3جابينغو كافيه (فرع مل�شاريع بن هندي �ش.ذ.م.م)  -4مطعم ت�شاينا تاميز (فرع مل�شاريع بن هندي �ش.ذ.م.م)
 -5ميني ت�شاينيز (فرع من م�شاريع بن هندي �ش.ذ.م.م) �صفتهم بالق�ضية  :مدعي عليهم  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب ��أن ي ��ؤدوا للمدعية
مبلغ ( )1.095.590.92درهم مليون وخم�سة وت�سعون الفا وخم�سمائة وت�سعون درهما واثنان وت�سعون فل�سا  ,مع الفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/8/1ال�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

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

العدد  13300بتاريخ 2021/7/28

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -وليد �سمري علي جمذوب
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002371مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :وليد �سمري علي جمذوب  -العنوان  :دبي  -علي ح�سب ورقة التحري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ابراهيم قارى حممد �إ�سماعيل  -اجلن�سية  :باك�ستاين
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 10134
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.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املدينة اخل�ضراء للمقاوالت ال�صحية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0000754عمايل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة ال�صقور الذهبية لالن�شاءات  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0002246عمايل جزئي

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سفينة البحر للمقاوالت الفنية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2018/ M0001676عمايل جزئي

�إىل املحكوم عليه  :املدينة اخل�ضراء للمقاوالت ال�صحية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد �شاهد اهلل بن حممد بديع العامل
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 18464
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.

�إىل املحكوم عليه � :شركة ال�صقور الذهبية لالن�شاءات  -ذ م م
العنوان  :العنوان  :ال�شارقة  -املجاز  -خلف �شارع كورني�ش البحرية  -الطابق � - 4شقة رقم  - 10بناية ال�شام�سي
 الهاتف 0507278540 - 064644649 :حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مبارك ح�سني علي عزام  -اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 6650
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.

�إىل املحكوم عليه � :سفينة البحر للمقاوالت الفنية  -ذ م م  -العنوان  :ال�شارقة  -النباعة � -شارع العروبة � -شقة
رقم  - 201ملك بدر يعقوب يو�سف املطوع 0504792205 -
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد يون�س �شيخ خاي مويدين �شيخ  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 11399
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 /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي �/أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

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

القا�ضي �/أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0004874مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الذيد  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ق�صر امللوك لتجارة مواد البناء
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  ADCEXCILABMIN2021 /0000030عمايل (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001432جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نوال عبداهلل مبارك ي�سلم العمرو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIV2021 /0002266مدين (كلي)

�إىل املدعي عليه � :شهري احمد عبدالقادر  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة دبي  -ديرة الو�صل
بالقرب من م�ست�شفى املكتوم بيت رقم  .525بناء على طلب املدعي  :القوارب للنزهة .قد اقام
عليك الدعوى ويطالبك فيها  -:احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدى للمدعية مبلغ ()7050
مع فوائد املبلغ املذكور من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ متام ال�سداد بواقع � 9%سنويا
وذلك بالت�ضامن فيما بينهما .ثانيا  :احلكم بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/8/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
 ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر
بتاريخ  2021/7/27م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عاي�شه علي حممد

�إىل املنفذ �ضده  :ق�صر امللوك لتجارة مواد البناء
حيث انه بتاريخ  2021/4/19قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املنفذ ا�سعد دحام
حديد  -اجلن�سية �سوري  -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  35423 :درهم
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 � /إبراهيم علي عبيد �آل علي
حمكمة الذيد
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه � :صيدلية اخلور  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة نزيه التجارية  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 4227.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :نوال عبداهلل مبارك ي�سلم العمرو
العنوان  :ال�شارقة  -منطقة الزبري  -فيال 660
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مرمي حممد حممود حممد ال�سناين  ،اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
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 299200
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
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�ضمن �سل�سلة اجتماعات االحتاد الدويل للنا�شرين

بدور القا�سمي تلتقي احتاد النا�شرين الأتراك وتبحث فر�ص تعايف �صناعة الكتاب من جائحة كورونا
•• �إ�سطنبول-الفجر:

�أ�شادت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ،رئي�سة االحتاد الدويل
للنا�شرين ،بقرار احت��اد النا�شرين الأت��راك بتنظيم دورة هذا العام
م��ن "معر�ض �إ�سطنبول ال��دويل للكتاب" يف �شهر نوفمرب املقبل،
م�ؤكد ًة �أن العودة �إىل �إقامة الفعاليات على �أر�ض الواقع يعك�س جناح
قطاع الن�شر يف التكيف مع متطلبات مرحلة التعايف والعودة للحياة
الطبيعية ،وجاهزيته ال�ستعادة كامل �إمكاناته.
جاء ذلك خالل اجتماعها مع احتاد النا�شرين الأتراك يف �إ�سطنبول،
تركيا ،بح�ضور رئي�سه كنان كوكاترك ،وعدد من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء
االحتاد ونخبة من �أبرز النا�شرين املحليني.
و�أ�شارت ال�شيخة بدور القا�سمي �أن االحتاد الدويل للنا�شرين حري�ص
على مناق�شة خمتلف التحديات التنموية التي تواجهها م�ؤ�س�سات
الن�شر يف العامل نتيجة ال�ظ��روف االقت�صادية التي فر�ضتها �أزمة
كورونا ،وبحث �سبل دعم تلك امل�ؤ�س�سات وتعزيز مرونتها وقدرتها
على التكيف للم�ساهمة يف تو�سيع �آفاق منوها وا�ستدامة �أعمالها.
واعتربت رئي�سة االحتاد الدويل للنا�شرين �أن جائحة كورونا كانت
مبثابة فر�صة ل�صناعة الن�شر لإعادة تقييم مناذج الأعمال احلالية،

والعمل على ا�ستحداث من��اذج �أك�ثر م��رون��ة ،مع الرتكيز على دفع
�أجندة الن�شر الرقمي .كما �أن النا�شرون الذين متكنوا من تو�سيع
نطاق ومناذج �أعمالهم لت�شمل ال�سوق الرقمي ا�ستطاعوا �أن يتعافوا
ب�شكل �أ�سرع من اجلائحة وتبعاتها.
و�أك��دت ال�شيخة ب��دور القا�سمي حر�ص االحت��اد ال��دويل للنا�شرين
على دعم �أع�ضائه يف م�سرية التحول الرقمي ،م�شرية �إىل م�شروع
"�أكادميية االحتاد الدويل للنا�شرين" التي �سيتم �إطالقها قريباً،
املتخ�ص�صة بتقدمي �سل�سلة دورات تدريبية بعدة لغات لتزويدهم
ب � ��الأدوات ال�لازم��ة لتعزيز م�ه��ارات�ه��م واالرت �ق��اء ب�ن�م��اذج �أعمالهم
وتطويرها.
و�أ�شادت ال�شيخة بدور القا�سمي باجلهود الد�ؤوبة التي بذلها احتاد
النا�شرين الأت��راك للدفاع عن مبد�أ حرية الن�شر والذي ميثل �أحد
الأه��داف الرئي�سية لالحتاد ال��دويل للنا�شرين� ،إىل جانب حماية
حقوق الن�شر.
ي�شار �إىل �أن زيارة ال�شيخة بدور القا�سمي �إىل تركيا جاءت بعد �سل�سلة
من الزيارات قامت بها يف وقت �سابق من هذا العام �إىل م�صر وكينيا
و�ساحل العاج وغانا وجورجيا ت�ضمنت ع��دداً من االجتماعات مع
احتادات وجمعيات النا�شرين يف تلك الدول.

جناح خا�ص لعر�ض القناع الذهبى للملك توت عنخ �آمون يف املتحف امل�صرى الكبري

املتحف امل�صرى الكبري يعد من �أبرز امل�شاريع
الأث��ري��ة التي ينتظرها ال�ع��امل ،حيث �سي�ضم
ع��دد كبري م��ن القطع الأث��ري��ة ال�ت��ي تتجاوز
الـ � 50ألف قطعة ،التي ت�ضم مقتنيات امللك
الفرعونى توت عنخ �آمون ،والتي تعر�ض لأول
م��رة ب�شكل كامل �أم��ام اجلمهور ،والتى ىمت
نقل معظمها من املتحف امل�صرى بالتحرير،
وال يتبقى �إال ع��دد قليل م��ن ال�ق�ط��ع منهم
ال�ق�ن��اع ال��ذه�ب��ى ،فكيف �سيتم ع��ر��ض��ه داخل
املتحف الكبري؟.
ق��ال الدكتور الطيب عبا�س ،م�ساعد الوزير
لل�شئون الأث��ري��ة باملتحف امل���ص��رى الكبري،
يف ت�صريحات خا�صة ل�ـ "اليوم ال�سابع"� ،إن
قناع ت��وت عنخ �آم��ون� ،سيتم نقله قبل افتتاح
املتحف الكبري بوقت ق�صري ،حيث �أنه �سيدخل
يف �سيناريو ال�ع��ر���ض ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،والذى
�سيتم و�ضعه يف مكان مميز للغاية ،حيث مت

تخ�صي�ص له غرفة تعد كجناح لعر�ض قناعه
بداخلها.
وقد لفت الدكتور الطيب عبا�س� ،إىل �أن��ه مت
االنتهاء من  70%من تنفيذ العر�ض املتحفى
للملك توت عنخ �آم��ون ،حيث مت االنتهاء من
�سيناريو ال�ع��ر���ض ال ��ذى ي�ت��م التنفيذ عليه،
وقد مت االنتهاء من و�ضع القطع الأثرية فى
م��ا ي�ق��رب م��ن  71فاترينة م��ن  107ت�ضم
مقتنيات امللك الذهبى.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه ف��ى  4ن��وف�م�بر 1922
وع �ن��دم��ا ك ��ان ع ��امل الآث � ��ار وامل�ت�خ���ص����ص فى
ت�أريخ م�صر القدمية الربيطانى هوارد كارتر
يقوم بحفريات عند مدخل النفق امل��ؤدى �إىل
قرب رم�سي�س ال�ساد�س فى وادى امللوك الحظ
وجود قبو كبري وا�ستمر بالتنقيب الدقيق �إىل
ان دخ��ل �إىل الغرفة ال�ت��ى ت�ضم �ضريح توت
عنخ �أمون.

كانت على جدران الغرفة التى حتوى ال�ضريح
ر�سوم رائعة حتكى على �شكل �صور ق�صة رحيل
توت عنخ �أمون �إىل عامل الأموات وكان امل�شهد
ف��ى غاية ال��روع��ة للعامل ه��وارد ك��ارت��ر الذى
كان ينظر �إىل الغرفة من خالل فتحة وبيده
�شمعة ويقال ان م�ساعده �س�أله "هل بامكانك
ان ت��رى اى �شيء؟" فجاوبه كارتر "نعم انى
ارى �أ�شياء رائعة".
الحظ كارتر وجود �صندوق خ�شبى ذات نقو�ش
مطعمة بالذهب ف��ى و��س��ط الغرفة وعندما
قام برفع ال�صندوق الحظ ان ال�صندوق كان
يغطى �صندوقا ثانيا مزخرفا بنقو�ش مطعمة
بالذهب وعندما رفع ال�صندوق الثانى الحظ
ان ال�صندوق الثانى كان يغطى �صندوقا ثالثا
مطعما بالذهب وعند رفع ال�صندوق الثالث
و�صل كارتر �إىل التابوت احلجرى الذى كان
مغطى بطبقة �سميكة م��ن احل�ج��ر املنحوت

على �شكل متثال لتوت عنخ �أمون.
الق��ى ك��ارت��ر �صعوبة ف��ى رف��ع الكفن الذهبى
ال�ث��ال��ث ال ��ذى ك��ان يغطى م��وم�ي��اء ت��وت عنخ
�أم ��ون ع��ن امل��وم�ي��اء ففكر ك��ارت��ر ان تعري�ض
الكفن �إىل ح��رارة �شم�س �صيف م�صر �ستكون
كفيلة بف�صل الكفن الذهبى عن املومياء ولكن
حم��اوالت��ه ف���ش�ل��ت وا� �ض �ط��ر ف��ى الأخ�ي��ر �إىل
قطع الكفن الذهبى �إىل ن�صفني لي�صل �إىل
املومياء.
وبعد ازال��ة الكفن امل�صنوع من القما�ش وجد
م��وم �ي��اء ت ��وت ع�ن��خ �أم� ��ون ب�ك��ام��ل زي�ن�ت��ه من
قالئد وخوامت والتاج والع�صى وكانت كلها من
الذهب اخلال�ص ،لإزال��ة هذه التحف ا�ضطر
فريق التنقيب �إىل ف�صل اجلمجمة والعظام
الرئي�سية م��ن مفا�صلها وب�ع��د �إزال ��ة احللى
اعاد الفريق تركيب الهيكل العظمى للمومياء
وو�ضعوه فى تابوت خ�شبي.

متحف لندن الوطنى ي�ستحوذ على لوحة
«الولد الأحمر» لتوما�س لوران�س..
��س�ت�ن���ض��م �� �ص ��ورة ال �� �س�ير توما�س
لوران�س ال�شهرية لت�شارلز ويليام
الم� �ب� �ت ��ون ،امل � �ع� ��روف ع �ل��ى نطاق
وا��س��ع با�سم ال��ول��د الأح �م��ر ،قري ًبا
�إىل جم �م��وع��ة امل �ع��ر���ض الوطنى
فى لندن ،التزمت امل�ؤ�س�سة ب�شراء
العمل من جمموعة خا�صة مقابل
 9.3م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه ا�سرتلينى
(حوايل  12.7مليون دوالر).
وق��ال املعر�ض ،فى بيان �إن ال�شراء
ميثل فر�صة فريدة للح�صول على
لوحة مهمة ب�شكل ا�ستثنائي لواحد
من �أف�ضل الر�سامني الأوروبيني يف
�أوائ ��ل ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،والتي
لها �أه�م�ي��ة ب ��ارزة ل�ل�تراث الوطني
ال�بري�ط��ان��ى ،ج��اء ذل��ك بح�سب ما
ذكر موقع ارت نيوز.
وف��ى ال�ل��وح��ة ر��س�م��ا لفتى مت�أمل
ي ��رت ��دى ب��دل��ة خم�م�ل�ي��ة قرمزية
ويف عام � ، 1967أ�صبحت اللوحة
احل� �م ��راء �أول ل��وح��ة ت�ظ�ه��ر على
طابع بريدي بريطاين.
وو�صفت جابرييل فينالدى ،مديرة
امل�ع��ر���ض ال��وط �ن��ى ،ال �� �ص��ورة ب�أنها
«م�ب�ه��رة» و»ق ��وة رائ�ع��ة م��ن الت�ألق
ال�ت�ق�ن��ى وف��ى ن�ف����س ال��وق��ت متثيل
متحرك ل�صبى �صغري �أ�صبح مدر ًكا
لذاته».
و�أو�ضحت فينالدى� ،أن املجموعة
الدائمة للم�ؤ�س�سة قوية فى لوحات
الأط � �ف� ��ال ،م ��ن �أم� �ث ��ال موريللو،
ه ��وج ��ارث ،ل� �ي ��وت ��ارد ،جينزبورو،
وفيجى لو برون.
و�أ�� �ض ��اف ف��اي�ن�ل��دى «�أن� ��ا واث ��ق من
�أن��ه عند احل�صول عليها �ست�صبح
ب�سرعة لوحة حتظى ب�إعجاب كبري
جلميع زوارنا».

«�أ�سرار عقل املليونري»
هل ت�شعر حقيقة �أنك ت�ستحق الرثاء؟
نلقى ال�ضوء على كتاب «�أ�سرار عقل
املليونري� ..إتقان لعبة حتقيق الرثاء»
ت�أليف ت .هارف �إيكر ،خبري التدريب
امل� ��اىل ،ال ��ذى ي ��رى �أن امل ��ال ظاهرة
فريدة حتتاج فقط �إىل فهمها ب�شكل
منا�سب حتى نتمكن من ا�ستيعابها.
ويو�ضح لنا «�إي�ك��ر» ف��ى كتاب �أ�سرار
ع �ق��ل امل �ل �ي��ون�ي�ر �أن ن �ظ��ام �ن��ا امل ��اىل
ال �� �س��اب��ق ي ��ؤث��ر ب��درج��ة ك �ب�يرة على
الطريقة التى نتعامل بها م��ع املال
وعلى احتمالية ات�صافنا بالرثاء فى
امل�ستقبل ،ويطلق �إي�ك��ر على �صورة
الرثوة فى الالوعى م�سمى املخطط
املاىل.
ويو�ضح �أن ما تعلمناه عن املال من
والدينا يحدد الطريقة التى نتعامل
بها معه ال�ي��وم� ،سواء كنا على دراية
بذلك �أم ال.
يقول الكتاب� :إنه لي�س من الكافى
�أن ت� �ك ��ون ف ��ى امل� �ك ��ان امل �ن��ا� �س��ب فى
ال�ت��وق�ي��ت امل�ن��ا��س��ب ،ول�ك��ن ينبغى �أن
تكون ال�شخ�ص املنا�سب الذى يتواجد
فى املكان املنا�سب.
�إذن م��ن ت �ك��ون؟ وك�ي��ف ت�ف�ك��ر؟ وما
ه��ى م�ع�ت�ق��دات��ك؟ وم ��ا ه��ى عاداتك
وخ� ��� �ص ��ال ��ك؟ وك� �ي ��ف ت �� �ش �ع��ر حيال
نف�سك؟ وم��ا مقدار ثقتك بنف�سك؟
و�إىل �أى مدى تعتمد على الآخرين؟
و�إىل �أى ح��د ت�ث��ق ب�ه��م .وه��ل ت�شعر
حقيقة ب��أن��ك ت�ستحق ال�ث�راء؟ وما
مقدرتك على الت�صرف فى مواجهة
اخل ��وف وم��واج�ه��ة ال�ق�ل��ق ومواجهة
الظروف غري املالئمة وغري املريحة؟
وه��ل ميكنك �أن تعمل عندما تكون
على غري طبيعتك املعتادة؟.
واحلقيقة هى �أن �شخ�صيتك وطريقة
ت �ف �ك�يرك وم �ع �ت �ق��دات��ك ه ��ى �أج � ��زاء
�أ�سا�سية مما يحدد م�ستوى جناحك.
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ال �أقدم �أي دور ي�شبه االخر حتى لو ت�شابهت املهنة

ه�شام �سليم :تقدمي الأعمال
الوطنية م�س�ؤولية كبرية
�شارك الفنان ه�شام �سليم يف بطولة م�سل�سل (هجمة
مرتدة) امل�أخوذ من ملفات املخابرات امل�صرية ،ليعود من
خالله لتج�سيد �شخ�صية �ضابط املخابرات امل�صري .يف هذا
احلوار يتحدث �سليم عن العمل وتفا�صيله وحت�ضرياته
ل�شخ�صية ال�ضابط رفعت ،وغريها من التفا�صيل:
• حدثنا عن ردود الفعل عن جتربتك يف "هجمة مرتدة"؟
 رغم �أنني ال �أتابع مواقع التوا�صل االجتماعي لكنني مل�ست ردود فعل�إيجابية خالل الفرتة املا�ضية مع عر�ض العمل ،و�أ�شعر ب�سعادة للفريق
بالكامل ،لأن التجربة مل تكن �سهلة ،وامل�سل�سل ر�صد ووثق كوالي�س
�أحداث ع�شناها و�شاهدنها يف حياتنا خالل ال�سنوات املا�ضية.
• كيف تعاملت مع �شخ�صية ال�ضابط رفعت؟
 �شخ�صية �ضابط املخابرات عموما لي�ست �سهلة ،رغم �أنها قد تبدوللم�شاهد ب�سيطة �أمام الكامريا ،لكن يف الواقع ثمة حت�ضريات ونقا�شات
كثرية حتدث حولها ،خ�صو�صا �أن العمل م�أخوذ عن ق�صة حقيقية من
ملفات املخابرات امل�صرية ،وهذه فر�صة مهمة لإظهار جوانب ال تظهر
كثرياً ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة جتنب �أي �أخطاء حمتملة نتيجة عدم
الرتكيز بدقة يف التفا�صيل ،لأن الأعمال الكبرية مثل "هجمة مرتدة"
ال حتتمل �أي �أخطاء �أو عدم دقة يف تفا�صيلها ،لذا كنت حري�صاً على
قراءة ال�سيناريو عدة مرات قبل البدء يف الت�صوير والتدقيق مع كل
تف�صيلة �أو جملة يقولها ال�ضابط رفعت ،وكذلك عالقته مبن حوله،
وهذا الأمر بجانب جل�سات العمل التي جمعتني مع ال�سيناري�ست باهر
دويدار ،واملخرج �أحمد عالء الديب �ساعدين كثرياً.
• هل معنى ذلك �أنك التزمت بال�سيناريو ب�شكل كامل؟
 ال�سيناريو بالت�أكيد مرجعي الأ�سا�سي يف العمل ،خ�صو�صا �أن امل�سل�سلي�ت�ن��اول �أح��داث��ا حقيقية ع�شناها بالفعل خ�ل�ال ال���س�ن��وات املا�ضية
ويوثقها،
لكن ال�شخ�صية قدمتها بطريقتي اخلا�صة ،لأن ال�سيناريو يعطي
مفاتيح ال�شخ�صية ،لكن ال يعطي امل�شاعر والأحا�سي�س والتعبريات
التي تقدم بها ،لذا كنت حري�صا يف التح�ضريات على اجللو�س مع فريق
العمل ،وحتديداً املخرج ،لأعرف ر�ؤيته وماذا يريده من ال�شخ�صية،
خ�صو�صا �أن الت�صرفات التي حتدث يف احللقات الأوىل تكون مفاتيح
للحلقات التالية.
• لكن �سبق �أن قدمت �شخ�صية �ضابط املخابرات من قبل يف م�سل�سل
"حرب اجلوا�سي�س" ،ف�م��ا االخ �ت�ل�اف ال ��ذي وج��دت��ه يف "هجمة
مرتدة"؟
 "هجمة مرتدة" يعترب �أول عمل درامي ينتمي لدراما اجلا�سو�سية يفالفرتة املعا�صرة ،وهو خمتلف ب�شكل كامل عن "حرب اجلوا�سي�س" ،وال
يوجد ت�شابه بني الدورين على الإطالق ،ولكن الأمر مرتبط بت�شابه
طبيعة عمل ال�شخ�صيتني فقط ،لكن كل منهما له تفا�صيل خمتلفة،
ح�ت��ى امل �ه��ام ال�ت��ي ي�ق��وم ب�ه��ا خمتلفة ب�شكل ك��ام��ل ،وع�ن��دم��ا ر�شحت
ل�شخ�صية ال�ضابط رفعت مل �أفكر يف �أوجه الت�شابة �أو االختالف ،لأن
كل دور �أقدمه بالطريقة التي تنا�سبه ،وال �أقدم �أي دور ي�شبه االخر
حتى لو ت�شابهت املهنة.
• ثمة �صفات ميكن ال�ق��ول �إن��ك رك��زت على �إظ�ه��اره��ا م��ن بينها
اجلدية وال�صرامة؟
ً
 بالفعل ،فهذه ال�صفات �سمة �أ�سا�سية يف رجل املخابرات ،نظرا لطبيعةالعمل الذي يقوم به ،كما �أنه �إن�سان ولديه �أ�سرة وحياة خا�صة ،وهو ما
حر�صت على �إبرازه �أي�ضا ،و�إظهاره ب�شكل اعتيادي من دون مبالغات،
بالإ�ضافة �إىل �أن طبيعة عمله جتعله يف �أح�ي��ان ال ي�ستطع الوجود
بلحظات �صعبة وم�صريية م��ع �أ��س��رت��ه ،مثلما ح��دث يف ع��دم قدرة
ال�ضابط رفعت على ح�ضور جل�سة عالج ابنته من ال�سرطان ،وهو من

امل�شاهد املهمة التي تناق�شت يف تفا�صيلها مع امل�ؤلف واملخرج
حتى يخرج ب�شكل واقعي.
• لكن ثمة تعليقات حول طبيعة عالقة رفعت بابنته
املري�ضة؟
 �صحيح �أن ��ه يتفهم طبيعة امل��ر���ض اخل�ط�ير الذيمتر به ابنته وحري�ص على متابعتها با�ستمرار ،لكن
ال ي�سمح مل�شاكله ال�شخ�صية مهما كربت �أن ت�ؤثر على
ع�م�ل��ه ،ف�ه��و ي�ضع ح�م��اي��ة ال��وط��ن �أول��وي��ة يف حياته،
وعائلته نف�سها تتفهم ه��ذا املوقف وال تريد حتميله
املزيد من ال�ضغوط ،وهو ما يظهر يف احللقات التالية
حتى عندما يغيب عن املنزل ويعود فال ترغب ابنته يف
�إخباره �أنها تعر�ضت لعار�ض �صحي تطلب زيارة الطبيب،
فطبيعة العالقة بني ال�ضابط رفعت وعائلته من وجهة
نظري �شديدة الواقعية.
• هل ا�ستفدت من قرار ت�أجيل عر�ض امل�سل�سل
من العام املا�ضي؟
 بالت�أكيد ،ل�ست �أنا فقط من ا�ستفاد ولكنفريق العمل بالكامل ،لأن حت�ضري وت�صوير
امل�سل�سل ح�صل على وقت كاف لكي يخرج
ب�شكل جيد ،ولكي نقدم �أدوارن��ا بال�صورة
التي �شاهدها اجلمهور ،وق��رار الت�أجيل
ج ��اء ب���س�ب��ب �أزم � ��ة ج��ائ �ح��ة "كورونا"
التي عطلتنا ،ومل يكن هنا مفر من
الت�أجيل ،ال�سيما �أن التجربة لي�س
من املمكن �أن تخرج مب�ستوى �أقل
من املتوقع.
• ك�ي��ف وج ��دت ع��ر���ض "هجمة
مرتدة" م��ع "االختيار  "2يف
ال�سباق الرم�ضاين؟
 يعترب �شهر رم�ضان مو�سمادرام �ي��ا م�ه�م��ا ،وت �ع��ر���ض فيه
�أعمال عديدة ،وبالت�أكيد نحن
بحاجة لأعمال درامية جيدة
ت �ع��ر���ض ل�ي����س يف رم�ضان
فقط ب��ل على م��دار العام،
وجن��اح الأع �م��ال الوطنية
�أم� ��ر ي �ج��ب �أن نحافظ
عليه ،و�أال تتحول هذه
الأعمال �إىل "مو�ضة"
تقدم من دون درا�سة
وحت�ضريات كافية،
لأن ت � � �ق� � ��دمي
ع� � � �م � � ��ل وط� � �ن � ��ي
ي�ح�م��ل ر�ســــالة
م� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� ��ؤول� �ي ��ة
كبرية.

�شريين ر�ضا ت�شارك
يف (مربع برمودا)
�أب ��دت الفنانة �شريين ر��ض��ا موافقتها على اال� �ش�تراك يف فيلم (مربع
برمودا) مع م�صطفى خاطر وعمرو عبداجلليل ،وهو العمل الذي �سينطلق
ت�صويره خ�لال اخلريف املقبل للعر�ض خ�لال  ،2022وف��ق االتفاقات
املبدئية بني ال�شركة املنتجة وفريق العمل .الفيلم الذي كتبه ه�شام هالل،
ويخرجه ط��ارق رفعت ،ج��ا ٍر تر�شيح باقي فريق العمل اخلا�ص به خالل
الفرتة احلالية ،متهيدا لبدء جل�سات التح�ضري وانطالق الت�صوير ،فيما
يجري رفعت معاينات مواقع الت�صوير وعملية جتهيز الديكورات خالل
الفرتة احلالية� .شريين ر�ضا تنتظر م�شاركة �أحدث �أفالمها (قمر  )14يف
مهرجان اجلونة ال�سينمائي خالل �أكتوبر املقبل ،حيث �سيعر�ض بال�صاالت
ال�سينمائية فور عر�ضه باملهرجان.

�أمل عرفة
م�صطفى خاطر  ...يرتقب
تن�ضم مل�سل�سل
�أ�صداء (العارف)
(حارة القبة )3
مع بدء عر�ض فيلمه اجلديد (ال�ع��ارف) يف دور
ال�سينما ،يعمل الفنان امل�صري م�صطفى خاطر
ح��ال�ي�اً ع�ل��ى االن�ت�ه��اء م��ن ت�صوير م��ا تبقى من
م�شاهده يف ا لفيلم اجلديد (متا�سيح النيل).
و�أو��ض��ح خاطر ق��ائ�ل ً
ا�( :أت���ش� ّوق لأ��ص��داء وردود
الأف�ع��ال جت��اه فيلم (ال �ع��ارف) ،وه��و م��ن نوعية
�أفالم الـ (�أك�شن) ،كما �أن م�شاهده ُ�ص ّورت يف دول
متعددة ،هي م�صر و�إيطاليا وبلغاريا وماليزيا).
م�شرياً �إىل �أن الفيلم م��ن بطولته� ،إىل جانب
�أحمد عز و�أحمد فهمي وحممود حميدة وكارمن
ب�صيب�ص و�أح�م��د خالد �صالح ،وه��و م��ن ت�أليف
حممد ب�شري� ،إخ ��راج �أح�م��د ع�لاء ال��دي��ب ،ومن
�إنتاج �شركة (�سيرنغي).
يف ال�سينما �أي���ض�اً ،ك�شف خ��اط��ر ع��ن ب��دء الع ّد
ال�ت�ن��ازيل لالنتهاء م��ن ت�صوير فيلمه اجلديد
(متا�سيح النيل) ،مبيناً �أن��ه حدوتة ن�صب على
رجل ثري يف رحلة نيلية ،حيث تدور �أحداثه يف
�إطار كوميدي ،ما بني مدينتي الأق�صر و�أ�سوان.
وي��ؤدي م�صطفى خاطر دور البطولة يف الفيلم
�إىل ج ��ان ��ب ،ك ��ل م ��ن ح �م��دي امل�ي�رغ �ن��ي ،خالد
ال �� �ص��اوي ،ب��دري��ة ط�ل�ب��ة ،ب�ي��وم��ي ف � ��ؤاد ،هنادي
مهنا ،كرمي عفيفي ،حممد ثروت� ،سليمان عيد
وحممد جمعة) ،حيث توىل ت�أليفه ل�ؤي ال�سيد،
ومن �إخراج �سامح عبدالعزيز.
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�أع �ل �ن��ت ال �ف �ن��ان��ة ال�سورية
�أم��ل عرفة ان�ضمامها �إىل
املو�سم الثالث من م�سل�سل
(حارة القبة)،
وتقدمي �شخ�صية �إخال�ص
�شقيقة �أبوالعز ،يف ح�سابها
على (�إن�ستغرام).
وق� � � ��ال� � � ��ت ع� � � ��رف� � � ��ة ،ع� �ل ��ى
(�إن���س�ت�غ��رام)�( ،أم ��ل عرفة
جن�م��ة امل��و� �س��م ال �ث��ال��ث من
م �� �س �ل �� �س��ل ح� � ��ارة ال �ق �ب ��ة).
ويعيد هذا العمل عرفة �إىل
الدراما،
ب �ع��د غ �ي��اب �ه��ا ع ��ن املو�سم
ال��رم �� �ض��اين ل �ه ��ذا ال �ع ��ام،
ورف � �� � �ض � �ه ��ا ال � �ع� ��دي� ��د من
العرو�ض ،حيث ك�شفت عن
�سبب ذلك.

و�أف ��ادت ب�أنها اع�ت��ذرت عن
عدم امل�شاركة يف �أي م�سل�سل
للعر�ض يف رم�ضان املا�ضي،
(لعدم توافر الن�ص اجليد،
ع� �ل ��ى الأق � � � ��ل م� ��ا ُع � � ِر�� �َ�ض
ع�ل� ّ�ي ل�ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ...كل
الأمنيات بالتوفيق ملن بقي
يحمي الفن والفنانني).
ي���ش��ار �إىل �أن �آخ ��ر �أعمال
�أم ��ل ع��رف��ة يف التلفزيون
م�سل�سل (��ش��ارع �شيكاغو)،
ال� � � ��ذي ت� �ع ��ر�� �ض ��ت خالله
النتقادات كثرية بعد عر�ض
م���ش�ه��د ج� ��ريء �أث� ��ار حالة
م� ��ن اجل� � ��دل ع �ب�ر مواقع
التوا�صل،
جمعها مع الفنان م�صطفى
امل�صطفى.
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الأ�سماك متنع جتلط دمك وتطيل عمرك
�أعلن الدكتور ميخائيل غين�سبورغ ،خبري التغذية الرو�سي،
�أن الأ�سماك ميكن �أن تخف�ض من خطر جتلط الدم وتطيل
العمر.
وي�شري اخلبري يف حديث تلفزيوين� ،إىل �أن الأ�سماك حتتوي
ع�ل��ى الأح �م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة �أوميغا ، 3-ال �ت��ي ت���س��اع��د على
تخفي�ض االلتهابات .و�أن ن�سبة هذه الأحما�ض الدهنية يف
الأ�سماك البحرية �أعلى مما يف الأ�سماك النهرية .كما حتتوي
على فيتامني . D
وي�شري غين�سبورغ� ،إىل �أن الأ��س�م��اك النهرية حتتوي على
ن�سبة ج�ي��دة م��ن جمموعة فيتامني  Вوحم�ض الفوليك.
كما حت�ت��وي على فيتامينات م�س�ؤولة ع��ن تنظيم م�ستوى
الكولي�سرتول وتخفي�ض خطر جتلط الدم.
ويقول�" ،أظهرت نتائج جمموعة درا��س��ات علمية� ،أن تناول

ال�سمك  3-2م��رات يف الأ��س�ب��وع ي�ساعد على �إط��ال��ة العمر
مبعدل � 3.5سنة� .أم��ا تناول اللحوم بنف�س ال��وت�يرة ،فعلى
العك�س يخف�ض متو�سط العمر املتوقع بنف�س عدد ال�سنوات".
وي���ض�ي��ف م ��ؤك��دا ،حت�ت��وي الأ� �س �م��اك ع�ل��ى ن�سبة ج�ي��دة من
فيتامني  Еالذي له ت�أثري جمدد.
ومن جانبه يقول الدكتور �سريغي �أغابكني�" ،أظهرت نتائج
درا� �س��ات علمية� ،أن الأ��ش�خ��ا���ص ال ��ذي ي�ت�ن��اول��ون الأ�سماك
البحرية مبا ال يقل عن مرتني يف الأ�سبوع ،ينخف�ض عندهم
خ�ط��ر اح�ت���ش��اء ع�ضلة ال�ق�ل��ب �إىل الن�صف تقريبا مقارنة
بالآخرين.
وي���ض�ي��ف ،الأ� �س �م��اك �سهلة ال�ه���ض��م وال ين�صح بقليها ،بل
م��ن الأف�ضل طهيها على البخار �أو �شويها با�ستخدام ورق
الق�صدير.

عالمة موجودة لدى الرجال فقط
تدل على الإ�صابة ب�سرطان اجللد

الرمان

ك�شفت طبيبة الأمرا�ض اجللدية ،يكاتريينا فريتييفا ،عالمة على وجود
�سرطان اجللد ،يجب على الرجال االنتباه �إليها بالدرجة الأوىل.
وقالت �إن احلديث يدور عن تق�شري وحكة يف فروة الر�أ�س ،مو�ضحة" :قد
تظهر على فروة الر�أ�س ،خا�صة عند الرجال ال�صلع ،بقع كبرية من اللون
الوردي ،مع ق�شور على ال�سطح ،و�أحيانا تنزف وتتقرح".
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه ذل��ك ق��د ي�شري �إىل حالة م��ا قبل ال�سرطان �أو �سرطان
اخل�لاي��ا احلر�شفية للجلد .ون�صحت الطبيبة ال��رج��ال بالعناية بفروة
ر�أ�سهم ،وخا�صة يف حال عدم وجود �شعر عليها.

عالمات حتذيرية على وجهك من ارتفاع
م�ستويات ال�سكر يف الدم با�ستمرار!

�أو�صت جملة (فرويندين) الأملانية بتناول ثمرة رم��ان يومياً؛ حيث �إنه
يعمل على تقوية جهاز املناعة ،كما �أنه �صديق للقلب.
و�أو��ض�ح��ت املجلة املعنية بال�صحة واجل �م��ال �أن ال��رم��ان غني مب�ضادات
الأك���س��دة ،التي ت�ساعد جهاز املناعة على مواجهة اجلراثيم والبكترييا
ب�صورة �أف�ضل.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن م�ضادات الأك�سدة ت�ساعد يف مكافحة االلتهابات؛ حيث
�أظهرت الدرا�سات �أن املواد الفعالة املوجودة يف الرمان تعمل على تثبيط
العمليات االلتهابية لدى مر�ضى التهاب املفا�صل ،وبالتايل تخفيف املتاعب
�إىل حد كبري.
وتابعت املجلة :بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يعمل ال��رم��ان على خف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول وتنظيف الأوعية الدموية وخف�ض �ضغط الدم املرتفع ،مما
يحد من خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.

• ملاذا �سمي البحر امليت بهذا اال�سم؟
 -لأن مياهه �شديدة امللوحة مما ال ي�سمح باحلياة بها

• كيف يحدث ك�سوف ال�شم�س؟

 -يحدث عندما يقع القمر بني الأر�ض وال�شم�س

• ما هي الكتابة الهريوغليفية؟

 -هي الكتابة التي كان ي�ستعملها امل�صريون القدماء

• كم يبلغ عدد �أعني الذباب؟
 -خم�سة �أعني

يقدم ال�شيف جو كالديروين �أغلى بطاط�س مقلية يف العامل ،وفقًا ملو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية ،
يف مطعم  Serendipity 3مبدينة نيويورك .رويرتز

ت�شكل م�ستويات ال�سكر املرتفعة يف الدم ب�شكل م�ستمر التهديد الرئي�سي �إذا
كنت م�صابا ب��داء ال�سكري النوع  .2ووفقا للطبيب جون كوين ،من عيادات
 ،Quinnميكن �أن تظهر عالمات منبهة الرتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم على
وجهك .وحذر كوين من �أن "اجللد هو �أكرب ع�ضو يف اجل�سم ،لذا فمن البديهي
�أنه يت�أثر بارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم وخا�صة الوجه" .وكما �أو�ضح ،قد
ي�شري اجللد املتق�شر على اجلفون �إىل امل�ضاعفات اخلطرية.
وقال �إن " ،Xanthelasmaكما هو معروف طبيا ،ميكن �أن تكون عالمة
على �أن مر�ض ال�سكري لديك يخ�ضع ل�سيطرة �سيئة ويتطور عادة عندما يكون
لديك م�ستويات عالية من الدهون يف دمك".
و�أ�شار �إىل عالمة �أخرى منبهة ،هي نتوءات �صغرية �صفراء �ضاربة �إىل احلمرة.
و�أو�ضح الطبيب كوين" :غالبا ما تبدو هذه النتوءات مثل البثور ،لكن الفرق
عن البثور العادية هو �أنها �ستتحول �إىل اللون الأ�صفر".
و�أ�ضاف �أنه بالإ�ضافة �إىل الوجه ،ميكن �أن تظهر هذه النتوءات على الأرداف
والفخذين والركبتني واملرفقني.
وعالوة على ذلك ،حذر كوين من �أن الزوائد اجللدية على اجلفون قد ت�شري
�أي�ضا �إىل م�ستويات ال�سكر يف الدم غري املن�ضبط.
وت�شمل العالمات التحذيرية الأخرى املتعلقة باجللد ما يلي:
• التهابات اجللد.
• جفاف اجللد امل�صاب باحلكة.
• منطقة �أغمق من اجللد ذات ملم�س خمملي.
كيفية ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر يف الدم
وفقا ملوقع  ،Diabetes.co.ukميكن �أن ت�ساعد التمارين يف خف�ض ن�سبة
ال�سكر يف الدم ،وامل�شي طريقة جيدة لتحقيق ذلك.
وميكن �أي�ضا �أن ت ��ؤدي التعديالت الغذائية ال�صغرية ،مثل �شرب امل��اء� ،إىل
خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم.
ويو�ضح موقع � Diabetes.co.ukأن "�شرب املاء ميكن �أن ي�ساعد اجل�سم
يف التخل�ص من بع�ض اجللوكوز يف الدم".

• احليتان ال ميكنها ال�سباحة �إىل الوراء.
• الإبل تولد دون �سنام.
• حيوان الني�ص �أو ال�شيهم لديه كمتو�سط حوايل � 30,000شوكة على ج�سده.
• �سرعة الفهد الق�صوى هي  114كيلومرت يف ال�ساعة� ،أي  70ميل يف ال�ساعة.
• اخليول تنام واقفة.
•  95%من تركيبة قنديل البحر هي عبارة عن ماء.
• اخلفافي�ش هي الثدييات الوحيدة التي تطري.
• احللزون ي�ستطيع �أن ينام ملدة � 3سنوات.
• التما�سيح لديها عمى �ألوان.
• ل�سان احلرباء هو �ضعف طول ج�سمها.
• الكالب تفرز العرق من خالل م�سامات يف �أقدامها.
• حيوان فر�س النهر يولد حتت املاء.
• املوز ينمو وهو متجه للأعلى.

ال�سارق اخلبيث
تقابل رجالن يف احد الأ�سواق احدهما طيب ير�ضى مبا ق�سم اهلل له فيحمل للنا�س �أغرا�ضهم مقابل مبلغ
ب�سيط او يقوم ب�أداء بع�ض الأعمال يف املحال ب�أجر� ،أما الآخر فهو خبيث يتل�ص�ص على النا�س رمبا ي�ستطيع ان
ي�سرق �شيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع �أي�ضا ان ي�سرق ما تطاله يداه.
تقابل الرجالن يف دكان واحد فقد ا�ست�أجرهما �صاحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ الطيب يعمل بهمة
ون�شاط اما اخلبيث فكان ينظر �إىل باب الدكان وكلما ر�أى �صاحب الدكان قادما ا�سرع مب�ساعدة الطيب حتى
يظن �صاحب الدكان انهما يعمالن معا بن�شاط! لكن �صاحب الدكان هو اي�ضا ذكي فلم تدخل عليه حيل الرجل
اخلبيت لذلك ذهب لدكانه ومن كوة يف حائط الدكان اخذ يراقب الطيب واخلبيث ..اخذ الرجل اخلبيث
يتجول يف املخازن وكلما ر�أى �شيئا غاليا اخذه وو�ضعه يف جيبه او �صدره ،وكلما ر�أى �شيئا ي�ؤكل تناول منه حتى
امتلأت معدته ،بل لقد جل�س لأخذ ق�سط من النوم.
اما الطيب فقد كان يعرف ان اهلل هو الذي يراه فعمل بهمة ون�شاط وامانة حتى انتهى من التنظيف والرتتيب
والتحميل يف الوقت الذي �شبع فيه اخلبيث نوما ..فلما ا�ستيقظ �س�أل ان كان �صاحب الدكان جاء .فقال الطيب:
مل يح�ضر ومل يرك نائما.
هنا دخل �صاحب الدكان فما كان من اخلبيث غري التظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�ض وقال:
كفى تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�ضا  ..ف�ضحك �صاحب الدكان وقال :نعم �س�أح�ضر الطعام حاال.
و�صفق بيده فدخل رجالن عمالقان هما ولداه وقال لهما :هذا يريد ان ي�أكل ويرتاح ..وا�شار على الطيب.
وذاك يريد ان ي�أكل ويرتاح وينظف نف�سه ..وا�شار على اخلبيث .ف�أخذا الرجل الطيب �إىل الدكان وقدما له
الطعام ال�شهي وفرا�شا للراحة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.
ثم دخال وام�سكا باخلبيث وقلباه ر�أ�سا على عقب ف�أوقعا كل ما يف جيبه و�صدره ثم نف�ضاه جيدا من كل ما
�سرقه .وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �ضربا مربحا كاد ان ي�صيبه بعاهات خمتلفة  ..ومن ثم �ألقياه خارج
الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�ص و�أفاق وحذر من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث �إىل ان
يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون ..اما الطيب فقد طلبه �صاحب الدكان عامال لديه
ب�أجر جيد جزاء امانته وطيبته .

