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يعتقد ب��اح�ث��ون م��ن جامعة �أك���س�ف��ورد �أن �ه��م ح�سموا اجل��دل ب�ش�أن
الطريقة ال�صحيحة لتناول ال�شوكوالتة ،ح�سب ما ذك��رت �صحيفة
ديلي ميل الربيطانية.
وقال الباحثون �إنه يجب التقاط الب�سكويت مع ترك ال�شوكوالتة يف
اجلهة العليا ،ثم يجب قلبه قبل و�ضعه يف الفم.
وي�ق��ول اخل�ب�راء �إن ه��ذه الطريقة ت�سمح ل�ل��دم��اغ بت�سجيل طالء
ال���ش��وك��والت��ة ،بينما ي� ��ؤدي قلبها قبل تناولها �إىل زي ��ادة التجربة
احل�سية لذوبان ال�شوكوالتة على الل�سان.
يف الدرا�سة ،حلل عامل الأغذية بجامعة �أك�سفورد الربوفي�سور ت�شارلز
�سبن�س ،طرقا خمتلفة لتناول ال�شوكوالتة الها�ضمة.
وقال �إن النتائج التي تو�صل �إليها ت�شري �إىل �أن درجة حرارة الغرفة
تلعب دورا يف اال�ستمتاع بالب�سكويت ،مربزا �أن تناول "ق�ضمة كبرية
من �ش�أنه امل�ساهمة يف حت�سني التجربة الب�صرية واحل�سية.
و�أك ��د ك��ذل��ك �أن م�ضغ الب�سكويت ب�ب��طء ي���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز املذاق
والنكهة .من جهته ،قال م��ارك �شومبريغ ،رئي�س ق�سم ال�شوكوالتة
والطهي يف  :McVitie'sال توجد طريقة �صحيحة �أو خاطئة
لأكل ال�شوكوالتة الها�ضمة ،ولكننا �أكدنا �سابقا �أن ال�شوكوالتة من
الناحية الفنية موجودة يف قاع الب�سكويت.

حذاء من ال�ستينيات للبيع يف مزاد

تطرح دار �سوذبيز للبيع يف مزاد يف  23متوز يوليو اجلاري ،زوجني
من الأحذية الريا�ضية �صنعا يف �ستينيات القرن املا�ضي.
زوج��ا الأح��ذي��ة كانا م��ن ُ�صنع بيل ب��وي��رم��ان� ،أح��د م�ؤ�س�سي �شركة
"نايكي" ،ومهّدا لظهور العالمة التجارية ال�شهرية ،مع تقديرات
بتحقيق مبلغ قيا�سي قد يتخطى مليون دوالر.
ويُظهر زوج��ا الأح��ذي��ة اللذان ُ�صمما للعدّاء الكندي ه��اري جريوم
احلائز امليدالية الربونزية يف �سباق مئة مرت يف �أوملبياد طوكيو العام
� ،1964سهماً �أحمر على اجلانب ،ما �ش ّكل مقدمة ل�شعار "نايكي"
ال�شهري .وت �ق �دّر دار �سوذبيز ال�ت��ي �ستعر�ض الأح��ذي��ة للبيع على
الإنرتنت يف الفرتة من  23متوز يوليو �إىل الثاين من �آب �أغ�سط�س
 ،2021ب�أن يراوح �سعر زوجي الأحذية يف املزاد بني � 800ألف دوالر
و 1,2مليون دوالر ،بح�سب بيان للدار.
و�أ�شارت دار املزادات �إىل �أن "هذه القيمة هي الأعلى على الإطالق ملزاد
على �أحذية ريا�ضية للعدائني".
يف ني�سان �أبريل املا�ضي ،حطم زوجا �أحذية ريا�ضيني من نوع "نايكي
اي��ر ي�ي��زي  "1ك��ان ينتعلهما مغني ال ��راب كانييه وي���س��ت ،الأرق ��ام
القيا�سية �إذ بيعا يف مقابل  1,8مليون دوالر ،يف مزاد نظمته �أي�ضا
"�سوذبيز" ،يف دليل على حيوية هذه ال�سوق التي �أ�صبحت ت�ؤدي دورا
حا�سما لدور املزادات التقليدية الراغبة يف ا�ستقطاب جمهور �شاب.

درا�سة :قلة من املدن يف �صدارة انبعاثات االحتبا�س

�أظهر حتليل الجتاهات االنبعاثات �أن  25مدينة كبرية فقط ،كلها
تقريبا يف ال���ص�ين ،م���س��ؤول��ة ع��ن �أك�ث�ر م��ن ن�صف ال �غ��ازات امل�سببة
لالحتبا�س احل��راري التي ولدتها عينة من  167مركزا عمرانيا
يف �أنحاء العامل .وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية
فرونتريز �إىل �أنه على م�ستوى الفرد ،ال تزال انبعاثات املدن الواقعة
يف املناطق الأغنى يف العامل �أعلى بوجه ع��ام من تلك ال�صادرة عن
املراكز احل�ضرية يف الدول النامية.
وقارنت الدرا�سة بني انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري
املعلنة من  167مدينة يف  53دولة ،ووجدت �أن  23مدينة �صينية،
بينها �شنغهاي وبكني وهاندان� ،إىل جانب مو�سكو وطوكيو �ساهمت
بن�سبة  52باملئة من �إجمايل االنبعاثات.
و�شملت الدرا�سة مدنا �أك�ثر من ال�صني والهند وال��والي��ات املتحدة
واالحت� ��اد الأوروب � ��ي لأن م�ساهمتها �أع �ل��ى يف االن �ب �ع��اث��ات العاملية
ولأهميتها يف النقا�ش اخلا�ص باملناخ.
وقال �شاو ت�شنغ ت�شن العامل البيئي يف جامعة �سون يات�-سني مبدينة
قوانغت�شو يف جنوب ال�صني والذي �شارك يف �إعداد الدرا�سة �إن النتائج
ت�سلط ال�ضوء على الدور املهم الذي تلعبه املدن يف خف�ض االنبعاثات.
و�أ�ضاف "�إنه �أمر ب�سيط ومنطقي� ...إذا مل تتحرك ف�إنك �ستعاين يف
نهاية املطاف من (تغري املناخ)".

بيع �أول لعبة �إلكرتونية
من زيلدا مببلغ خيايل
مت بيع ن�سخة ن��ادرة من لعبة �أ�سطورة
زيلدا مببلغ غري م�سبوق ،حيث و�صلت
يف امل��زاد �إىل � 870أل��ف دوالر ،لت�سجل
رق�م��ا قيا�سيا ك��أغ�ل��ى لعبة ق��دمي��ة يتم
بيعها حاليا.
اللعبة كانت م�صنعة جلهاز  NESالذي
تنتجه �شركة نينتندو ،ومت ت�صنيعها يف
عام  ،1987وهي ن�سخة غري مفتوحة
وغري م�ستخدمة.
وك ��ان ق��د مت ب�ي��ع ن�سخة �أح ��دث قليال
من هذه اللعبة مببلغ � 50ألف دوالر يف
العام املا�ضي ،ولكن �أعلى �سعر بيعت به
لعبة �إلكرتونية قدمية كانت من ن�صيب
لعبة �سوبر ماريو والتي بيعت قبل �أ�شهر
مببلغ � 660ألف دوالر �أمريكي ،وكانت
هي �أغلى لعبة �إلكرتونية حتى �أتت هذه
الن�سخة ال�ق��دمي��ة م��ن زي �ل��دا لتح�صد
رقماً قيا�سيا.
ويعتقد �أن ه��ذه اللعبة ه��ي م��ن �أقدم
الأل �ع��اب ال�ت��ي ال ت ��زال خم�ت��وم��ة بختم
م�صنعها ومل تفتح بعد ،وك��ان��ت �شركة
نينتندو قد قامت بت�صنيع كمية قليلة
منها لب�ضعة �أ�شهر حينها.
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الطريقة ال�صحيحة لتناول ال�شوكوالتة

ما هي الفطريات اخل�ضراء؟ ..
الأعرا�ض املبكرة للمر�ض!
انطالقة �صاروخية
لبالك ويدو على
�شباك التذاكر

ابك ..فللدموع فوائد
ِ
ال تخطر على البال!
نبكي عندما نحزن وعند ال�شعور بالأمل .ونبكي �أي�ض ًا
عندما نكون �سعداء .وي�ؤكد اخلرباء ،بح�سب
موقع م�ؤ�س�سة "كليفالند كلينك" الطبية
العاملية� ،أن الدموع مفيدة للغاية� ،إذ
ت�ساعد على الر�ؤية
بو�ضوح وتغ�سل
العني وتزيل �أي
�أت��رب��ة �أو غبار
م��ن��ه��ا وت�����س��اع��د
ع���ل���ى م��ك��اف��ح��ة
االلتهابات.

�أ�سباب البكاء
ه�ن��اك �أ� �س �ب��اب خمتلفة ل�ل�ب�ك��اء .فالبكاء
لأ�سباب عاطفية يجعلك ت�شعر بتح�سن،
وي�ط�ل��ق ال�ت��وت��ر ومي�ن�ح��ك �إع� ��ادة ت�شغيل
نف�سية مثالية.
كما يحدث البكاء �أي�ضاً لأ�سباب ج�سدية
منها �إزالة ال�سموم املرتبطة بالتوتر.
ويبكي الب�شر لأ��س�ب��اب اجتماعية كذلك
للتعبري عن ال�ضيق والإخال�ص واجلاذبية
والنفور  -اع�ت�م��اداً على ال�سياق اخلا�ص
بالبكاء.
ماذا يف الدموع؟
يحتوي ال�سائل ال��ذي يُك ِّون الدموع على
ماء للرطوبة وزيوت للت�شحيم وملنع تبخر
ال�سائل امل�سيل للدموع .وحتتوي الدموع
�أي�ضاً على خم��اط ،يتيح انت�شار الدموع
على �سطح العني بالإ�ضافة �إىل الأج�سام
امل �� �ض��ادة وال�بروت �ي �ن��ات اخل��ا��ص��ة ملقاومة
العدوى.
وي �ت��م �أي �� �ض �اً ن�ق��ل الأك���س�ج�ين واملغذيات
�إىل اخلاليا ال�سطحية للعني عن طريق
ال��دم��وع ،حيث ال توجد �أوع�ي��ة دم��وي��ة يف
العني.
�أنواع الدموع
ه �ن��اك � 3أن � ��واع م��ن ال ��دم ��وع ،ل�ك��ل منها
وظائف خمتلفة للغاية ،ما هي �أبرزها؟
 1الدموع القاعديةه��ذه ه��ي ال��دم��وع الأ�سا�سية ،حيث تدور
ال �ع �ي��ون ح��ول �ه��ا ط � ��وال ال� �ي ��وم .حتتوي

وامل�شاعر العاطفية �أو الأخالقية .وت�شري
بع�ض الدرا�سات �إىل �أن الأ�شخا�ص �أكرث
عر�ضة لل�شعور بالتح�سن بعد البكاء� ،إذا
تلقوا دعماً اجتماعياً �أثناء القيام بذلك.

ال��دم��وع ال�ق��اع��دي��ة على ال��زي��ت واملخاط
وامل� � ��اء وامل � �ل ��ح ،وت �� �س��اع��د ع �ل��ى مكافحة
االلتهابات .ويحافظ الزيت على الدموع
يف مكانها ،ومينعها من التبخر يف اجلو،
وين�شرها الومي�ض بالت�ساوي على �سطح
الدموع وامللح
العني.
جميع ال���س��وائ��ل يف اجل���س��م حت�ت��وي على
القليل من امللح ،وحمتوى امللح يف الدموع
 - 2الدموع املزعجة
هي دم��وع غ�سل العني ،وتخرج من الغدد هو تقريباً نف�س حمتوى امللح يف بالزما
حتت احلاجبني ،عندما تق�شر الب�صل �أو الدم .وامللح �ضروري لعمل اجل�سم ب�شكل
تتقي�أ �أو تلوث عينك بالغبار .تطرد تلك عام.
ال��دم��وع امل�ه�ي�ج��ات للحفاظ ع�ل��ى نظافة
الن�ساء �أكرث من الرجال
العينني.
ح��وايل  60%م��ن الن�ساء تبكني �أكرث
م��ن ال��رج��ال يف ال��واق��ع ،وال �أح ��د يعرف
 - 3دموع نف�سية �أو عاطفية
تتدفق هذه الدموع ا�ستجابة مل�شاعر قوية ال�سبب .لكن م��ادة كيميائية يف الدموع
مثل احلزن �أو الفرح �أو الغ�ضب .حتتوي النف�سية مرتبطة ب��إن�ت��اج حليب الثدي،
جميعها على نف�س الرتكيب الكيميائي ،وه��ذا �شيء ت�ضعه الأب�ح��اث يف االعتبار.
�إال �أن �ه��ا حت�ت��وي ع�ل��ى ه��رم��ون��ات التوتر كما �أن لدى الرجال �أي�ضاً قنوات دمعية
وم�سكنات الأمل الطبيعية �أكرث من الأنواع �أ�صغر قد ت�ؤثر يف ذلك.
الأخرى من الدموع.
ول� ��دى ال�ب���ش��ر واحل �ي ��وان ��ات م��رك �ب��ات يف ملاذا تخرج الدموع من الأنف؟
� �س��وائ��ل �أج���س��ام�ه��ا ت��ر��س��ل ر� �س��ائ��ل خفية هذه طريقة طبيعية لأن الأنف والعينان
�إىل �أع���ض��اء �أخ ��رى يف اجل���س��م ،وه��ذا هو م �ت �� �ص �ل �ت��ان مب� �م ��رات � �ص �غ�ي�رة ،وتهدف
ال�سبب يف �أن ال��دم��وع ميكن �أن تنقل يف ال ��دم ��وع �إىل ال�ت���ص��ري��ف ب �الأ� �س��ا���س من
بع�ض الأح �ي��ان ر��س��ائ��ل كيميائية (�سواء الأنف والفم.
كانت مق�صودة �أو غري مق�صودة) ل�شخ�ص
تعريف الدموع
قريب ،مثل "ابق بعيداً".
ك�م��ا ت�ن�ج��م ال ��دم ��وع ال�ع��اط�ف�ي��ة ،بح�سب الدموع من �أهم الوظائف الف�سيولوجية
الأكادميية الأمريكية لطب العيون ،عن للعني  . .وقد و�ضعها العلماء والباحثون
التعاطف ،والأمل ال��وج��داين واملجتمعي ،م ��و�� �ض ��وع درا� � �س ��ات � �ه ��م و�أب � �ح ��اث � �ه ��م . .
والأمل اجل�سدي ،والأمل املرتبط بالتعلق ،وا�ستطاعوا بالتايل ت�صنيفها �إىل ثالث

اال�ستحمام املتكرر
ي�ؤذي ب�شرة طفلك
�أوردت جملة "بيبي & فاميليه" الأملانية �أن اال�ستحمام املتكرر ي�ؤذي ب�شرة
الطفل ال�صغري ،نظراً لأن ب�شرته ح�سا�سة للغاية.
و�أو�ضحت املجلة املعنية بالأ�سرة والطفل �أن اال�ستحمام املتكرر ميكن �أن
يُلحق �ضرراً ج�سيماً بحاجز حماية الب�شرة ،مما يت�سبب يف فقدان الب�شرة
للمرونة ،وتعر�ضها للت�شقق واالحمرار واحلكة.
ويف �أ�سو�أ الأح��وال قد ي�صل الأم��ر �إىل اخ�تراق البكترييا �أو �أية مواد �ضارة
�أخ ��رى جل�سم ال�ط�ف��ل ع��ن ط��ري��ق ه��ذه ال���ش�ق��وق ،مم��ا ي� ��ؤدي �إىل �إ�صابته
بالعدوى.
ولتجنب ذلك ،ينبغي �أال تزيد عدد مرات ا�ستحمام الطفل عن مرتني �إىل
ثالث مرات �أ�سبوعياً ،مع مراعاة �أال تزيد مدة اال�ستحمام عن  10دقائق.
كما يُراعى �أال تزيد درجة حرارة مياه اال�ستحمام عن 5ر 37درجة مئوية.
وعن كيفية جتفيف ب�شرة الطفل بعد اال�ستحمام� ،أو�ضحت املجلة �أنه ينبغي
م�سحها باملن�شفة برفق ،ولي�س حكها �أو فركها ،و�إال فقد تتعر�ض بذلك �إىل
الإجهاد.
و�إذا الحظ الآباء احمرار ب�شرة طفلهم �أو جفافها بعد اال�ستحمام ،فينبغي
عليهم حينئذ ترطيبها با�ستخدام ك��رمي��ات ترطيب الب�شرة املُخ�ص�صة
للأطفال ،مع مراعاة �أن تخلو الكرميات من املواد العطرية واملواد احلافظة
والكحول جتنبا لتهيج الب�شرة.

طبقات ،الأم��ر ال��ذي �سهل عليهم معرفة
الأمرا�ض التي ت�صيب بع�ض �أجزاء العني
وم �ع��اجل �ت �ه��ا  . .وع �ل �ي��ه ق���س�م��وا اجلهاز
الدمعي �إىل ق�سمني:
الأول هو جهاز الإفراز الدمعي  . .ويت�ألف
م��ن ال �غ��دة ال��دم�ع�ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة والغدد
الدمعية امل�ساعدة .
وت �ت��واج��د الأوىل يف حم�ج��ر ال �ع�ين عند
ال��زاوي��ة اخل��ارج �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا للعني وحتت
املنطقة الأم��ام �ي��ة ،ويت�صل ب�ه��ذه الغدة
الرئي�سية ( )12قناة  . .تنقل الدموع من
الغدة لت�صب يف العني مبا�شرة .
�أما الغدد الدمعية امل�ساعدة وعددها 48
غ��دة ف� ��إن منها  40غ��دة ت�ق��ع يف اجلزء
ال �ع �ل��وي م ��ن ال� �ع�ي�ن ،وث� �م ��ان ت �� �س �ك��ن يف
اجل��زء ال�سفلي ،وتكون مزروعة يف جذور
ال��رم��و���ش ويف �أط� ��راف اجل �ف��ون والقبوة
العلوية وال�سفلية للملتحمة .
(وال �ق �ب��وة ه��ي �أ��س�ف��ل اجل�ف��ن ال�ع�ل��وي �أو
ال�سفلي من الداخل) .
وال� �ف ��رق ب�ي�ن ال �غ��دة ال��رئ�ي���س�ي��ة والغدد
امل�ساعدة كبري و�أ�سا�سي على ال��رغ��م من
�أن �ه��ا جميعها ت �ف��رز ال��دم��وع  . .فالغدة
ال��رئ�ي���س�ي��ة ت �ف��رز ال ��دم ��وع ال �ن��اجت��ة عن
االنفعاالت العاطفية وامل�ؤثرات اخلارجية
(الأج�سام الغريبة) ،وهي تتلقى �أوامرها
الطارئة من الدماغ مبا�شرة . .
مبعنى �أن�ه��ا ال تعمل �إال ب�ح��دوث �أم��ر ما
يرتجمه الدماغ �إىل �أمر بذرف الدموع .
�أم��ا الغدد الدمعية امل�ساعدة ف�إنها تعمل
ب�شكل تلقائي ورت �ي��ب ،ومهمتها تغذية
العني بالرطوبة الالزمة .

ح� �ق ��ق ف� �ي� �ل ��م ب� �ل ��اك وي� � � ��دو من
ا� �س �ت��ودي��وه��ات م ��ارف ��ل انطالقة
�صاروخية على �شباك التذاكر يف
ال �� �ص��االت الأم�يرك �ي��ة ال�شمالية،
حا�صدا �إيرادات قدرها  80مليون
دوالر ب�ين اجلمعة والأح� ��د ،وهو
رق��م ق�ي��ا��س��ي م�ن��ذ ب��دء اجلائحة،
وفق �شركة متخ�ص�صة.
ويف ه��ذا العمل امل�شتق م��ن �أفالم
"ذي �أفنجرز" ،ت� ��ؤدي �سكارليت
جوهان�سون دور ناتا�شا رومانوف
ال�ق��ات�ل��ة ال��رو��س�ي��ة ال�ت��ي �أ�صبحت
بطلة خ��ارق��ة .وق��د ح�صد الفيلم
 60م �ل �ي��ون دوالر ع�ب�ر من�صة
"ديزين  "+و 78مليون دوالر على
امل�ستوى ال ��دويل ،لي�صل �إجمايل
الإيرادات �إىل  218مليون دوالر،
ح�ت��ى ق�ب��ل ب��دء ع��ر���ض ال�ف�ي�ل��م يف
ال�صني.
وه � � ��ذه �أول م � ��رة ت �ع �ل��ن دي� ��زين
ع��ن �إي��رادات �ه��ا امل�ت��أت�ي��ة م��ن البث
ال �ت��دف �ق��ي خ �ل��ال ع �ط �ل��ة نهاية
الأ�سبوع ،بح�سب جملة هوليوود
ريبورتر.
وا�� �س� �ت� �ح ��وذت �أع � �م� ��ال م ��ن �إن� �ت ��اج
ا�ستوديوهات "يونيفر�سال" على
املراكز الثالثة التالية :اف  :9دي
فا�ست �ساغا يف املرتبة الثانية لكن
ب�ف��ارق كبري ع��ن الفيلم املت�صدر،
مع  10,9ماليني دوالر� ،أي �أقل
م��ن ن�صف �إي��رادات��ه خ�لال عطلة
نهاية الأ�سبوع ال�سابقة.
واح �ت��ل امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة فيلم ذي
بو�س بايبي :فاميلي بيزن�س مع
 8,7ماليني دوالر .ويروي فيلم
الر�سوم املتحركة ،وهو تتمة لفيلم
بايبي بو�س ال��ذي ُط��رح قبل �أربع
�سنوات ،ق�صة طفل زعيم يفر�ض
�شخ�صيته على جميع من حوله.
و�أعار جنوم �أ�صواتهم ل�شخ�صيات
العمل بينهم �أليك بالدوين و�إيفا
ل��ون �غ��وري��ا ول �ي��زا ك� ��ودرو وجيمي
كيمل وجيف غولدبلوم.
وج ��اء يف امل��رك��ز ال��راب��ع ف�ي�ل��م ذي
فوريفر بورج ،خام�س و�آخر �أجزاء
�سل�سلة بورج ،حمققا  6,7ماليني
دوالر .وت��دور �أح��داث ه��ذا الفيلم
م��ن ن��وع الدي�ستوبيا يف م�ستقبل
يُ�سمح فيه بكل اجلرائم مبا فيها
القتل يف يوم واحد �سنويا.

يكت�شف ورما يف عنقه
بعدما خ�سر  20كيلو
اكت�شف رجل بريطاين وجود ورم �سرطاين بحجم كرة ال�سنوكر يف عنقه
بعدما خ�سر نحو  20كيلوغرام من وزنه.
وكان وزن بيلي مويرهيد ( 57عاماً) قد و�صل �إىل نحو  145كيلوغرام
عندما �أدرك �أن �أ�سلوب حياته بحاجة �إىل التغيري ،ويقول �إن��ه �سئم من
و�صف النا�س له ب�أنه �سمني وخ�شي من ت�أثري وزنه على �صحته.
وبعد �أن ان�ضم �إىل جمموعة خل�سارة الوزن ،فقد بيلي الكثري من وزنه يف
وقت قيا�سي ،لكن مفاج�أة كانت بانتظاره ،عندما �شعر بوجود كتلة يف عنقه،
لكنه مل يفكر فيها كثرياً لأنها مل تكن م�ؤملة.
�إال �أن زوج بيلي حثته على زي��ارة الطبيب لفح�ص ال��ورم و�سرعان ما مت
حتويله �إىل متخ�ص�صني يف امل�ست�شفى ،وثم مت ت�شخي�صه بنوع من �سرطان
اللوزتني يف املرحلة الرابعة ي�سمى �سرطان اخلاليا احلر�شفية يف دي�سمرب
(ك��ان��ون الأول)  ،2019وق��ال الأط�ب��اء �إن املر�ض انت�شر � ً
أي�ضا يف العقد
الليمفاوية.
و�أم�ضى بيلي الأ�شهر التالية يف اخل�ضوع لعالج مكثف يف مركز لل�سرطان،
مبا يف ذلك �سبعة �أ�سابيع من العالج الإ�شعاعي وثالث دورات من العالج
الكيميائي .و يف يوليو(متوز) � ،2020أظهرت الفحو�صات �شفاءه التام،
وه��و الآن يحتفل مب��رور �� 12ش�ه� ًرا على خ�ل��وه م��ن ال���س��رط��ان ،بح�سب
�صحيفة مريور الربيطانية.
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خالل ا�ستقباله احلا�صلني على دبلوم �إ�سعاد املتعاملني
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م�شاريع للإقامة ال�سعيدة وخدمات كبار املواطنني قبل بلوغ �سن 60
•• العني  -الفجر
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جمعية الإمارات ملتالزمة داون وفندق �سوي�س
�أوتيل الغرير يحتفالن بتخريج ذوي متالزمة داون
�أقيم يف فندق �سوي�س �أوتيل الغرير حف ً
ال مميزاً لتخريج ( )4طلبة من
ذوي متالزمة داون تلقوا تدريباً مهنياً على مدار �ستة �أ�شهر ،وقد ح�ضر
ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج ال��دك �ت��ورة م�ن��ال ج �ع��رور رئ�ي����س جمل�س �إدارة اجلمعية
والأ�ستاذة نوال �آل نا�صر نائب رئي�س جمل�س الإدارة ومدير عام الفندق
ال�سيد دومنيك �آريل و�أهايل اخلريجني
هذا و�أعربت الدكتورة منال جعرور عن �شكرها وتقديرها ملدير عام فندق
�سوي�س �أوتيل الغرير وفريق عمله وقالت :لقد اكت�سب �أبنا�ؤنا من ذوي
متالزمة داون يف هذا الربنامج التدريبي املهني املتميز مهارات جديدة يف
موا�ضيع عدة �شملت ترتيب الغرف� ،إجراءات النظافة والتعقيم ،التح�ضري
للمنا�سبات اخلا�صة وت��زي�ين ال�غ��رف ،ترتيب ال�ق��اع��ات� ،إع ��داد احللويات
وال�شوكوال والع�صائر وامل�شروبات وتن�سيق احلدائق والعناية بها
و�أ� �ض��اف��ت :ك�م��ا مت�ي��ز ال�برن��ام��ج ب��إك���س��اب الطلبة ف��ن ال�ت�ع��ام��ل واتيكيت
ال�ضيافة واال�ستقبال
من جانبها عربت نوال �آل نا�صر عن بالغ �شكرها وتقديرها لإدارة الفندق
ممثلة باملدير العام وامل�س�ؤولني عن الربنامج وقالت :لقد �شعرنا ب�سعادة
غامرة ونحن نرى �أبنائنا من ذوي متالزمة داون يتوجون يف هذا حفل
خا�ص بهيج روعي فيه كافة الإجراءات االحرتازية ل�ضمان �سالمتهم.
ه��ذا وم��ن اجلدير بالذكر �أن مثل ه��ذه الربامج التدريبية املهنية متنح
الفر�صة لذوي متالزمة داون لتطوير مهاراتهم وتنمية ميولهم املهنية،
و��س��وف يتم ا�ستئناف ال�ت�ع��اون ب�ط��رح امل��زي��د م��ن ال�برام��ج التدريبية يف
الفرتة القادمة.

فازت مرمي الكعبي و�أريبا و�سيم

القرية العاملية تعلن عن الفائزين يف م�سابقة ّرواد
�أعمال امل�ستقبل لأف�ضل مقرتحات امل�شاريع الإبداعية

•• دبي -الفجر:

�أعلنت القرية العاملية� ،أح��د �أك�بر املنتزهات الثقافية يف ال�ع��امل والوجهة
العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة ،عن �أ�سماء الفائزين
مب�سابقة "ر ّواد �أعمال امل�ستقبل" اخلا�صة بطالب اجلامعات ،وهي املبادرة
التوعوية الإب��داع�ي��ة التي �أطلقتها الوجهة يف ب��داي��ة ال�ع��ام احل��ايل بهدف
حتفيز روح الإب ��داع والتعلم ب�ين جيل ال�شباب يف دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ،حيث مت من خالل هذه املبادرة توجيه الدعوة لطالب اجلامعات
يف جميع �أنحاء الدولة ال�ستعرا�ض قدراتهم و�إمكاناتهم االبتكارية يف جمال
ريادة الأعمال من خالل التقدّم مبقرتحات مل�شاريع فريدة يف جمال الرتفيه.
و�شهدت امل�سابقة م�شاركة وا�سعة من جانب عدد كبري من طلبة اجلامعات
الذين تقدموا مب�شاريع و�أفكار �إبداعية متميزة .وبعد عملية تقييم دقيقة
للم�شاريع والأفكار التي تقدّم بها الطلبة ،مت اختيار �ستة م�شاريع لالنتقال
�إىل القائمة النهائية ،ليتم بعد ذلك الإعالن عن فوز امل�شروعني اللذين تقدم
بهما كل من مرمي الكعبي من جامعة خليفة و�أريبا و�سيم من جامعة �إك�سرت
وذلك خالل حفل افرتا�ضي.
ويف حديثها عن نتائج امل�سابقة ،قالت جاكي �إلينبي ،مدير �إدارة تنفيذي -
الت�سويق والفعاليات ،القرية العاملية" :نحر�ص يف كل مو�سم على تقدمي
�أروع التجارب املبتكرة وال��وج�ه��ات الرتفيهية الفريدة ل�ضيوفنا ،وه��و ما
يدفعنا دائ�م�اً �إىل �إ�ستلهام الأف�ك��ار اخل�ّل اّ ق��ة واملفاهيم الإب��داع�ي��ة يف جميع
من�صة داعمة لأ�صحاب العقول
ما نقدمه .نحن على يقني ب�أهمية توفري ّ
ت�صب يف تعزيز الإقت�صاد
ال�شابة واملواهب ال�صاعدة لتحفيز �إمكانياتهم التي ّ
املح ّلي يف الإم��ارات .فخورون بكوننا مركز ّ
مف�ضل لر ّواد الأعمال و�أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وملتزمون بتقدمي الدعم لهم للإنطالق
ب�أفكارهم املبدعة .تعترب م�سابقة "ر ّواد �أعمال امل�ستقبل" خطوتنا الأوىل يف
برنامج التفاعل مع طلاّ ب اجلامعات ونتقدّم بالتهنئة لكل من مرمي الكعبي
و�أريبا و�سيم لتم ّيزهم و�إبداعهم الذي ح ّقق لهم الفوز بالن�سخة الأوىل من
امل�سابقة .كما ن�شكر جميع الطلاّ ب الذين �شاركوا ب�أفكارهم املبتكرة ونتط ّلع
للتعاون معهم يف امل�ستقبل القريب يف �سعيهم لتحقيق النجاحات واملثابرة
على �أهدافهم ".وحققت م�سابقة "ر ّواد �أعمال امل�ستقبل" �أهدافها املتمثلة يف
حتفيز روح الإبداع لدى ال�شباب وت�شجيعهم على دفع حدود االبتكار ل�صقل
مهاراتهم و�أف�ك��اره��م التجارية وحتويلها �إىل واق��ع ملمو�س .ور ّك��ز مقرتح
امل�شروع ال��ذي تقدمت به مرمي الكعبي بعنوان "فعالية ال�سجادة احلمراء
للأطفال" على خلق جت��ارب فريدة ل��دى الأط�ف��ال ،ومنحهم فر�صة عي�ش
التم ّيز والت�أ ّلق على ال�سجادة احلمراء .بينما مت ّثل مقرتح �أريبا و�سيم والذي
حمل عنوان "ذكريات الظ ّل" بت�صميم وجهة فريدة خم�ص�صة اللتقاط
�صور لظالل ال�ضيوف وحتويلها �إىل ذكريات مميزة ودائمة لهم.
تعود القرية العاملية يف مو�سمها ال�ساد�س والع�شرين ابتدا ًء من � 26أكتوبر
القادم ،مع خطط لإطالق املزيد من املبادرات الرامية لإلهام اجليل القادم
من ر ّواد الأعمال ورعاية �أفكارهم الإبداعية.

�أك��د م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة -امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال���س�م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ،ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى جلامعة
الإمارات العربية املتحدة -على �أهمية ت�شجيع �أ�صحاب
الأفكار وامل�شاريع الإبداعية واالبتكارية ،التي ت�ساهم
يف حتقيق اخل�ط��ط وال�ب�رام��ج اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة التي
تطلقها حكومتنا الر�شيدة ،واحلر�ص على طرح �أفكار
ا�ستباقية متميزة ونوعية تتعلق ب�إ�سعاد املتعاملني
وجودة احلياة عرب الذكاء اال�صطناعي باعتباره �أهم
خم��رج��ات ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة،وال�ت��ي حتاكي
متطلبات ا�ست�شراف امل�ستقبل وحتقق �أف�ضل معايري
الكفاءة وال�سعادة ا�ستعداداً للخم�سني عاما القادمة.
م�ؤكداً معاليه على �ضرورة دعم وت�شجيع تلك الأفكار
واال��س�ت�ث�م��ار الأم �ث��ل يف ت�ل��ك امل �� �ش��اري��ع ،ومب��ا يحقق
خدمات ابتكارية ذكية تعزز التناف�سية بني العاملني
يف م�ؤ�س�سات الدولة.جاء ذلك خالل ا�ستقبال معاليه واخل��ا��ص��ة باملتعاملني م��ن االف ��راد و�أ��ص�ح��اب العمل
للحا�صالت على دب�ل��وم �إ��س�ع��اد املتعاملني يف جامعة واملقيمني يف ال��دول��ة لإجن ��از م�ع��ام�لات الإق��ام��ة من
الإمارات ،وهن  :الأ�ستاذة مرمي الكعبي -مدير مركز خالل التطبيقات الذكية عرب مطارات الدولة،حتقيقاً
�إ�سعاد الطلبة -والأ��س�ت��اذة م��رمي خذيل رئي�س ق�سم ل�ل�ك�ف��اءة وت�ع��زي��ز التناف�سية ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى الذكاء
التميز امل�ؤ�س�سي ،والأ�ستاذة �إمي��ان ال�شام�سي –مدير اال�صطناعي ،مما ي�ساهم يف تقدمي �أج��ود اخلدمات
مكتب مدير جامعة الإمارات .-و ا�ستمع معاليه �إىل ومب�ع��اي�ير عاملية م �ع��ززة ل�ل��ري��ادة واالب �ت �ك��ار والذكاء
�شرح مف�صل عن م�شاريع ال��ذك��اء اال�صطناعي التي اال�صطناعي.
تقدمت بها ف��رق العمل ،حيث ا�ستعر�ضت الأ�ستاذة وم��ن جهتها �أ� �ش��ارت الأ� �س �ت��اذة �إمي ��ان ال�شام�سي �إىل
مرمي الكعبي م�شروع "الإقامة ال�سعيدة" الذي يربط �أن "مفهوم ال�سعادة يختلف من ف��رد لآخ��ر ،فالنا�س
بني ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من اجلهات احلكومية تختلف يف طباعها واجتاهاتها ،ويف م�شروعنا لدبلوم

�إ�سعاد املتعاملني ،نركز على تعزيز مفهوم ال�سعادة
بالإجناز والنجاح من خالل تكاف�ؤ الفر�ص للمبدعني
وامل�ب�ت�ك��رون ،حت��ت ع�ن��وان "بكل ل�غ��ات العامل"لن�ؤكد
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شیخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي،
�أن الإمارات �أر�ض الفر�ص وجذب العقول واملواهب".
و�أ� �ش��ارت ال�شام�سي �إىل �أن م�شروعها يهدف �إىل �أن
ي�ك��ون من�صة جل��ذب ال�ع�ق��ول وال �ك �ف��اءات باعتبارهم
امل �ح��رك الأ� �س��ا� �س��ي لعملیة ال�ت�ن�م�ی��ة ،ح�ي��ث یح�صل
�صاحب الفكرة املطبقة على ع��دة مزایا منها ،براءة

اخ�تراع �إماراتية� ،أولوية يف التوظف امل�ستقبلي ،كما
تتحول بیاناتهم �إىل �سریة ذاتية للكفاءات ،كما وتقدم
املن�صة خا�صية تتبع مراحل تطبیق الفكرة او املبادرة،
وقاعدة بیانات موحدة على م�ستوى الدولة جلميع
الباحثنی واملتخ�ص�صني والعلماء ،یتم اال�ستعانة بهم
يف عمل الدرا�سات واال�ستفادة من خرباتهم.
وب��دوره��ا قدمت م��رمي خذيل عر�ضاً لفكرة لتطوير
اخل��دم��ات اال�ستباقية لكبار امل��وط�ن�ين ،قبل بلوغهم
�سن  60عاما ،مبوجب قاعدة بيانات مت �إعداها بهدف
ت��وف�ير معلومات �شاملة و� �ص��ورة وا��ض�ح��ة ملتطلبات
هذه الفئة بعد بلوغ ال�سن القانونية والتي نعمل على
ت�أمينها ب�صورة ا�ستباقية ،عرب التطبيقات الرقمية
م��ن �أج��ل ا�سعده وحتقيق ج��ودة احل�ي��اة ،حيث ميكن
تقدمي تلك اخلدمة يف كل مكان وبوقت وجهد �أقل.
جدير بالذكر �أن وزارة الداخلية ممثلة يف الإدارة
العامة لل�سعادة بالتعاون مع �أكادميية ات�صاالت �أطلقت
برنامج دبلوم �إ�سعاد املتعاملني على م�ستوى الدولة.
وتنفذ وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ه��ذا ال�برن��ام��ج ب��ال�ت�ع��اون مع
�أك��ادمي �ي��ة ات �� �ص��االت وب��اع �ت �م��اد دويل م��ن اجلمعية
الدولية لتدريب الأعمال ،للعام ال�ساد�س على التوايل،
وي���س�ت�ه��دف م �� �ش��ريف وم��وظ �ف��ي ال��واج �ه��ة الأمامية
وم��وظ �ف��ي م��راك��ز االت �� �ص��ال واال� �س �ت �ق �ب��ال ،و�إ�سعاد
املتعاملني ل�صقل خ�برات�ه��م وم�ه��ارات�ه��م ومعارفهم
يف جم��ال خ��دم��ة و�إ� �س �ع��اد امل�ت�ع��ام�ل�ين ،وف �ق �اً لأحدث
املمار�سات واملعايري الدولية ومعايري نظام النجوم
العاملي لت�صنيف اخلدمات

جامعة زايد توقع  3اتفاقيات جديدة لتعزيز امل�سار املهني للطلبة
•• دبي -الفجر:

يف �إط��ار زي��ادة فر�ص التوظيف والتدريب
خلريجي وطلبة جامعة زايد ،عمل مكتب
ال�ش�ؤون املهنية واخلريجني م�ؤخرا على
ت��وق �ي��ع  3ات �ف��اق �ي��ات ت �ع��اون م��ع جهات
خم �ت �ل �ف��ة يف جم� � ��االت م �ت �ن��وع��ة ،وذل ��ك
لتو�سيع نطاق التخ�ص�صات التي تطرحها
اجلامعة لطلبتها ،وزيادة جمال اخليارات
املطروحة يف املجال املهني.
تقول د .هند الر�ستماين – م�ساعد نائب
مدير اجلامعة ل�ش�ؤون الطلبة " نحر�ص
دائما على جتديد �شراكاتنا مع اجلهات التي
نتعامل معها ،و على ط��رح ا�سرتاتيجيات
جديدة واق�تراح �سبل تدعم بناء عالقات
�أك�ث�ر م�ت��ان��ة وت� �ط ��ورا ،و ن�ح��ر���ص كذلك
على طرح التنوع و االختالف يف ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التي نعر�ضها على الطلبة ،لكي
تغطي كافة الرغبات و التخ�ص�صات التي
يبحث عنها اخلريجون و �أ�صحاب العمل،
�إىل جانب تقدمي ور�شات عمل و جل�سات
توجيهية و �إر�شادية تخ�ص املجال املهني
ب�شكل ع��ام و ري��ادة الأع�م��ال ب�شكل خا�ص،
و ذل��ك لتحفيز ال�شباب على اختيار هذا
املنحى امل�ستقل الذي يبني فر�صا جديدة
مبتكرة تفيد اقت�صاد الدولة".

ح�ي��ث مت ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ��ش��راك��ة جديدة
مع "�شركة طالب بن ها�شم لال�ست�شارات
 "TBHوه ��ي �أول � �ش��رك��ة ا�ست�شارية
متكاملة يف جمال التوطني ،لتعزيز فر�ص
التوظيف للخريجني و�إع ��داده ��م ل�سوق
العمل ،ويف ه��ذا الإط ��ار ق��ال عبد املطلب
ه��ا� �ش��م م ��ؤ� �س ����س ال �� �ش��رك��ة" :متحم�سون
ج��دا لآف ��اق ه��ذه ال���ش��راك��ة ال�ت��ي جتمعنا
مع جامعة زاي��د لتعزيز قابلية التوظيف
ل�ل�خ��ري�ج�ين ،وم���س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى تطوير
م�ه��ارات�ه��م مب��ا يتنا�سب متطلبات �سوق
ال�ع�م��ل ال ��ذي يطمحون االن���ض�م��ام �إليه،
ف�سوف نعمل جنبا �إىل جنب م��ع جامعة
زاي ��د وب��ال �ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ائ�ن��ا املحليني

�شركة "�صدارة" و�شركاءنا على امل�ستوى
ال �ع��امل��ي "�إنديد" ع�ل��ى ت���ص�م�ي��م برامج
مبتكرة وفعالة تكون مثاال يحتذى به يف
جمال التوطني".
ومن جهة �أخرى مت توقيع اتفاقية تعاون
مع م�ؤ�س�سة "التعليم من �أجل التوظيف"،
و هي م�ؤ�س�سة غري ربحية تهدف لإعداد
ال �� �ش �ب��اب ل �� �س��وق ال �ع �م��ل و �إي� �ج ��اد فر�ص
ال�ت��وظ�ي��ف ال �ت��ي ت�ن��ا��س�ب�ه��م ،و ت ��أت��ي هاته
االتفاقية تتويجا ل�سنتني من ال�شراكة و
التعاون بني اجلامعة و م�ؤ�س�سة التعليم
م��ن �أج ��ل ال�ت��وظ�ي��ف ،مت خ�لال�ه��ا تخريج
ع ��دد م ��ن ال �ط �ل �ب��ة م ��ن ب ��رام ��ج تدريبية
متنوعة �ضمت :تخرج دفعتني من برنامج

اال� �س �ت �ع��داد ل�ل�ع�م��ل "�صمم م�ستقبلك
الوظيفي" ،و دف�ع��ة م��ن اخل��ري�ج�ين من
برنامج دورات تدريب للمهارات اخلا�صة
م��ن تقدمي م�ؤ�س�سة  ،Accentureو
دفعة من برنامج خا�ص بريادة الأعمال،
و �أخ�يرا يف بداية ع��ام  2021مت تخريج
دف�ع��ة م��ن ب��رن��ام��ج �آخ ��ر ل��ري��ادة الأعمال
بال�شراكة م��ع �شركة بوينغ ،و يتم حاليا
العمل م��ع بنك  HSBCلتقدمي دفعة
ج��دي��دة م��ن ب��رن��ام��ج "�صمم م�ستقبلك
الوظيفي".
ه��ذا ووق�ع��ت اجل��ام�ع��ة م��ذك��رة تفاهم مع
"�أكادميية دب��ي ل��ري��ادة الأعمال" وهي
ال��ذراع التعليمي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد

لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،يف
�سبيل تقدمي فر�ص التدريب واال�ست�شارات
لدفع ال�شباب للتوجه ملجال ريادة الأعمال
وات� �خ ��اذه ك ��أح��د خ� �ي ��ارات ال �ع �م��ل وبديل
وظ�ي�ف��ي لتحقيق ال �ه��دف اال�سرتاتيجي
للدولة لدعم االبتكار وريادة الأعمال.
وي�ج��در ال��ذك��ر �أن مكتب ال���ش��ؤون املهنية
واخل��ري �ج�ي�ن ،ي�ع�م��ل ب���ش�ك��ل ح�ث�ي��ث على
ت��وف�ير ب��رام��ج م�ه�ن�ي��ة وت��دري �ب �ي��ة ب�شكل
دوري للطلبة �أث�ن��اء �سنواتهم الدرا�سية،
وللخريجني وم�ساعدتهم يف �إيجاد اختيار
م�ساراتهم املهنية �سواء �إيجاد وظائف يف
القطاعني احلكومي �أو اخلا�ص� ،أو دعمهم
و ار�شادهم لريادة الأعمال.

معهد املحا�سبني الإداريني يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة العني
•• دبي -الفجر:

وقع معهد املحا�سبني الإداريني ()IMA
وجامعة العني مذكرة تفاهم تهدف �إىل
ت��وف�ير امل��زي��د م��ن امل� �ب ��ادرات الأكادميية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة يف دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وتعزيز جتارب
التعلم املقدمة للطلبة عرب متكينهم من
الو�صول �إىل خربات ومرافق الطرفني.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق��ال��ت ه �ن��ادي خليفة،
م ��دي ��رة ال �ع �م �ل �ي��ات يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط
و�أفريقيا والهند ل��دى معهد املحا�سبني
الإداري�ي�ن" :ن�ؤمن ب�أهمية �صقل كفاءات
وم � �ه ��ارات ال �ع��ام �ل�ين يف م �ه��ن املحا�سبة واملحا�سبة ،واك�سابهم القدرة على التفكري
الإداري ��ة واملالية ب��دءاً من مراحل مبكرة اال�سرتاتيجي والثقة يف �صناعة قرارات
�ضماناً لتمكينهم من مواكبة بيئة الأعمال ذك �ي��ة ت ��ؤث��ر �إي �ج��اب �اً ع�ل��ى الأع� �م ��ال .ومن
املتغرية التي ت�شهد تقدماً تقنياً مذه ً
ال� ،ش�أن ح�صول الطلبة على �شهادة املحا�سب
الأم � ��ر ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ال �ع �م��ل �أو ًال على الإداري املعتمد �أن يتاح لهم منظوراً واقعياً
��س��د ال�ف�ج��وة يف امل �ه��ارات ب�ين اخلريجني ل�ل�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ق��د ت��واج �ه �ه��م يف بيئة
قبل دخولهم �إىل �سوق العمل .وم��ن هنا ال�ع�م��ل� ،إ��ض��اف��ة �إىل متكينهم م��ن جتاوز
ت ��أت��ي �أه�م�ي��ة ال���ش��راك��ة م��ع ج��ام�ع��ة العني امل�شاكل العملية الأك�ث�ر تعقيداً واتخاذ
ل�ت��زوي��د الطلبة ب��امل �ه��ارات العملية التي قرارات ناجحة ب�سهولة".
تطلبها امل��ؤ��س���س��ات يف جم ��االت التمويل وم��ن جهته ،ق��ال الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور غالب

ع��و���ض ال��رف��اع��ي ،رئ�ي����س ج��ام�ع��ة العني:
"نبحث با�ستمرار عن فر�ص تتيح لطالبنا
االلتحاق بربامج التعليم والتدريب عالية
اجل��ودة لتدعيم درا�ساتهم الأك��ادمي�ي��ة يف
اجلامعة ،ومنها برنامج �شهادة املحا�سب
الإداري امل �ع �ت �م��د ال � ��ذي ي �ق��دم��ه معهد
ال متقدماً
املحا�سبني الإداريني ،ويعد م�ؤه ً
وم��رم��وق�اً خل�براء املالية واملحا�سبة على
م �� �س �ت��وى ق �ط��اع الأع � �م� ��ال .ون� �ه ��دف من
خ�ل�ال ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة �إىل م �ن��ح طالبنا
فر�صاً تعليمية عالية امل�ستوى مل�ساعدتهم
على االرتقاء ب�إمكاناتهم املهنية م�ستقب ً
ال
وت��زوي��ده��م ب��امل�ه��ارات التي تطلبها جهات
العمل".
ويف �إطار االتفاقية ،يلتزم معهد املحا�سبني
الإداري�ي�ن بتقدمي منح لع�شرة متفوقني
م ��ن ج��ام �ع��ة ال� �ع�ي�ن يف ب��رن��ام��ج �شهادة
امل�ح��ا��س��ب الإداري امل�ع�ت�م��د .ك�م��ا �ستعمل
امل�ؤ�س�ستان على دعم وتعزيز برامج البحث
املختلفة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية.
و�أ� �ض��اف��ت ه �ن��ادي" :يعمل معظم خرباء
امل��ال �ي��ة وامل �ح��ا� �س �ب��ة � �ض �م��ن ف� ��رق العمل
الداخلية يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،حيث تعد

اخل�برة يف �صناعة ال �ق��رارات والتخطيط
و�ضبط العمليات التي تعزز قيمة الأعمال
من �أه��م عنا�صر النجاح الت�شغيلي .ومن
�ش�أن احل�صول على �شهادة املحا�سب الإداري
املعتمد �أن ي�ت��اح ل �ه ��ؤالء �إت �ق��ان جمموعة
��ش��ام�ل��ة م��ن امل� �ع ��ارف امل��رت �ب �ط��ة مبا�شرة
بالإدارة الت�شغيلية واال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة
�إىل اكت�ساب امل �ه��ارات وال �ق��درات الالزمة
لرت�سيخ �أرقى ممار�سات الأعمال" .وعلى
م� ��دار ن �ح��و  50ع ��ام� �اً ،ح��اف �ظ��ت �شهادة

امل�ح��ا��س��ب الإداري امل�ع�ت�م��د ع�ل��ى مكانتها
ك �م �ع �ي��ار ع��امل��ي ل�ل�م�ح��ا��س�ب�ين الإداري� �ي ��ن
واخل�ب�راء امل��ال�ي�ين .فقد �ساهمت العوملة
وت��وج �ه��ات ت��وح �ي��د امل �ع��اي�ير واملتطلبات
ال�صارمة لإعداد التقارير املالية يف �إحداث
ت �غ �ي�ير ج � ��ذري ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د املمار�سات
والقواعد والت�شريعات واملبادئ الأخالقية
والآليات التنفيذية ملهن املحا�سبة الإدارية
واال�سرتاتيجيات املالية يف كافة جماالت
عمل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
وي �ع��د ب��رن��ام��ج ��ش�ه��ادة امل�ح��ا��س��ب الإداري
امل�ع�ت�م��د م�ق�ي��ا��س�اً م �ت �ق��دم �اً للمحا�سبني
واخل �ب ��راء امل��ال �ي�ي�ن يف جم ��ال الأع� �م ��ال،
وي �غ �ط��ي جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م ��ن املعارف
وامل � � �ه � ��ارات اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ت�شمل
ال�ت�خ�ط�ي��ط امل� ��ايل والأداء والتحليالت
والإدارة املالية اال�سرتاتيجية .واحل�صول
عليه ي�ؤكد على امتالك خربات احرتافية
متميزة يف التخطيط امل��ايل والتحليالت
و�ضبط النفقات واجل ��ودة ودع��م �صناعة
ال�ق��رارات والأخالقيات املهنية ،وجميعها
م�ه��ارات تطلبها امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف
جميع �أنحاء العامل.

لتقدمي خدمات �صحة نف�سية للمواطنني واملقيمني

يان�سن توقع مذكرة تفاهم حول ال�صحة النف�سية مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
•• دبي -الفجر:

وقعت يان�سن� ،إح��دى �شركات ال�صناعات الدوائية
التابعة ملجموعة جون�سون �آن��د جون�سون ،مذكرة
ت�ف��اه��م م��ع وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع خالل
معر�ض وم�ؤمتر ال�صحة العربي  ،2021يف خطوة
تعزز التعاون القائم بني اجلانبني اللذين جمعتهما
اتفاقية للمرة الأوىل عام  ،2018وت�سلط ال�ضوء
على �أهدافهما امل�شرتكة يف تقدمي خدمات �صحة
ن�ف���س�ي��ة م�ت�م�ي��زة ل�ل�م��واط�ن�ين وامل �ق �ي �م�ين يف دولة
الإمارات.
وقع مذكرة التفاهم �سعادة الدكتور يو�سف حممد

ال�سركال ،مدير ع��ام م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للخدمات
ال�صحية ،وجيمي فار�س ،مدير عام �شركة يان�سن يف
منطقة اخلليج .ومبوجب مذكرة التفاهم� ،سيعمل
ال�شريكان على حتقيق ر�ؤي��ة م�شرتكة نحو زيادة
ال��وع��ي بخدمات الطب النف�سي وحت�سينها .ومن
خمرجاتها الرئي�سية ح�شد ال��دع��م ال�ع��ام للت�أكيد
على �أهمية توفري الرعاية اجليدة والتدخل املبكر
يف ع�لاج م�شكالت ال�صحة النف�سية .ع�ل�اوة على
ذلك ،ت�سعى مذكرة التفاهم �إىل تطوير برامج تعنى
ب��زي��ادة ال��وع��ي وال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض النف�سية،
وامل�ساعدة يف �إتاحة خدمات ال�صحة النف�سية ون�شر
ال��وع��ي امل�ج�ت�م�ع��ي م��ن خ�ل�ال ت�ف�ع�ي��ل ب��رام��ج على

م�ستوى الدولة.
وق��ال��ت ج�ي�م��ي ف ��ار� ��س ،م��دي��ر ع ��ام ��ش��رك��ة يان�سن
يف منطقة اخل �ل �ي��ج" :تتمثل ر��س��ال�ت�ن��ا يف تطوير
حت�سن حياة م��ن يعانون
ح�ل��ولٍ واب�ت�ك��ارات ج��دي��دة ّ
من �أم��را���ض نف�سية .وي�سعدنا �أن نوا�صل �شراكتنا
م��ع وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع يف ن�شر الوعي
وت�ط��وي��ر ب��رام��ج عالجية ب���ش��أن ال�صحة النف�سية
يف دول��ة الإم� ��ارات .وتلتزم �شركة يان�سن بتح�سني
ط��رق ال��وق��اي��ة م��ن ا��ض�ط��راب��ات ال�صحة النف�سية
وت�شخي�صها وعالجها باالعتماد على نهجها املبتكر
واملج ّرب ومن خالل التقنيات الريادية".
وتن�سجم م��ذك��رة التفاهم م��ع ال�سيا�سة الوطنية

لتعزيز ال�صحة النف�سية يف دولة الإمارات وحت�سني
الوعي ب�ش�أنها بالإ�ضافة �إىل تطوير خدمات �شاملة
ومتكاملة جلميع امل��واط�ن�ين ودع�م�ه��ا وتو�سيعها.
وعلى ال�صعيد العامليُ ،ي�صاب واح��د من كل �أربعة
�أف��راد مب�شكلة تتعلق بال�صحة النف�سية يف مرحلة
معينة م��ن ح�ي��ات��ه ،وه��ي م��ن الأ� �س �ب��اب الرئي�سية
الع �ت�لال ال�صحة ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .وي�ستمر
هذا العبء بالتزايد؛ �إذ يعاين الأ�شخا�ص امل�صابون
مب�شكالت يف ال�صحة النف�سية من معدالت مرتفعة
للعجز وال��وف��اة .ويف ال��وق��ت احل��ا��ض��ر ،ت�صل ن�سبة
الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�صحة النف�سية �إىل ما يقرب من
 5%عاملياً.
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�سجلت الهند ،م�ؤخرا� ،أول حالة �إ�صابة بعدوى "الفطر
متعاف من فريو�س كورونا امل�ستجد.
الأخ�ضر" لدى
ٍ
ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن م�صدر طبي يف الهند،
"�سجلت �أول حالة �إ�صابة بعدوى الفطر الأخ�ضر
قوله �إنه ُ
ملتعايف فريو�س كورونا امل�ستجد يف والية ماديا برادي�ش".
و�أو�ضح امل�صدر �أن "امل�صاب يبلغ من العمر  34عاما� ،أ�صيب
بفريو�س كورونا ملدة �شهرين ،قبل �إ�صابته بنزيف يف الأنف
وحمى ،و�أثبتت االختبارات �إ�صابته بعد ذلك بعدوى
الفطر الأخ�ضر".

عدوى نادرة ت�سببها �أنواع �شائعة من الفطريات

Tuesday

23

ما هي الفطريات اخل�ضراء؟  ..الأعرا�ض املبكرة للمر�ض!
وقال الدكتور رايف دو�سي ،رئي�س ق�سم �أمرا�ض ال�صدر يف
معهد �سري �أوروبيندو للعلوم الطبية (� ،)SAIMSإن
املر�ض هو عدوى داء الر�شا�شيات ،وهناك حاجة �إىل مزيد
من البحث حول الفطر الذي ت�سبب فيه.
و ُت�ع��رف الفطريات اخل�ضراء �أو داء الر�شا�شيات بكونها
ع��دوى ن��ادرة ت�سببها �أن��واع �شائعة من الفطريات تعرف
با�سم الر�شا�شيات .وين�ضم داء الر�شا�شيات �إىل القائمة
امل�ت��زاي��دة م��ن الأم��را���ض الفطرية ذات ال�ترم�ي��ز اللوين
التي ظهرت لدى مر�ضى "كوفيد "-19والناجني منه.
و� �ش��وه��دت ح ��االت ال �ف �ط��ري��ات ال �� �س��وداء (ف �ط��ر الغ�شاء
املخاطي) والفطر الأبي�ض (املبي�ضات) يف البالد ب�أعداد
متزايدة .ويف حني مت ت�سمية االلتهابات الفطرية ب�ألوان
خمتلفة� ،إال �أنها غالبا ما ت�سببها �أنواع الفطريات نف�سها.
ما الذي ي�سبب الفطريات اخل�ضراء؟
ميكن �أن يحدث داء الر�شا�شيات مبجرد ا�ستن�شاق جراثيم
جمهرية م��ن فطر الر�شا�شيات .وي�ق��وم جهاز املناعة يف

اجل�سم بقمع من��و �أي جراثيم داخ��ل اجل�سم ،ويف بع�ض
احل��االت ال يكون اجل�سم ق��ادرا على قمع منو اجلراثيم.
وي�ع��د �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن �ضعف يف ج�ه��از املناعة
و�أولئك الذين يتعافون �أو يعانون من �أمرا�ض الرئة� ،أكرث
عر�ضة للإ�صابة بداء الر�شا�شيات.
و ُيعزا �سبب ارتفاع عدد الإ�صابات الفطرية لدى مر�ضى
"كوفيد� "-19إىل عوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك تلف الرئة،
والإف ��راط يف ا�ستخدام املن�شطات ،و�ضعف جهاز املناعة،
وانخفا�ض ال�سيطرة على العدوى يف امل�ست�شفيات.
فما هي الأعرا�ض ال�شائعة للفطر الأخ�ضر؟
وفقا للمراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها
( ،)CDCميكن �أن يكون لعدوى داء الر�شا�شيات الغازية
الأعرا�ض التالية:
• حمى.
• �أمل �صدر.
• �سعال.

• �سعال الدم.
• �ضيق يف التنف�س.
وك�شفت � CDCأن ردود الفعل التح�س�سية والتهابات
ال��رئ��ة وال�ت�ه��اب��ات الأع���ض��اء الأخ ��رى ،ه��ي م��ن ب�ين �أنواع
امل�شاكل ال�صحية التي ي�سببها داء الر�شا�شيات .ومع ذلك،
ف�إن داء الر�شا�شيات لي�س معديا وال ميكن �أن ينت�شر بني
النا�س �أو بني النا�س واحليوانات من الرئتني.
من ميكنه الإ�صابة بعدوى "الفطريات اخل�ضراء"؟
تقول هيئة ال�صحة الأمريكية �إن �أنواعا خمتلفة من داء
الر�شا�شيات ت��ؤث��ر على جمموعات خمتلفة م��ن النا�س.
وغ��ال �ب��ا م��ا ي �ح��دث داء ال��ر��ش��ا��ش�ي��ات ال�ق���ص�ب��ي الرئوي
التح�س�سي ( )ABPAعند الأ�شخا�ص امل�صابني بالتليف
الكي�سي �أو الربو.ويحدث داء الر�شا�شيات الرئوي املزمن
ع��ادة ل��دى الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض رئوية �أخرى ،و�أبلغ عن فقدان الوزن وال�سعال وال�سعال امل�صحوب بالدم
مب��ا يف ذل��ك ال���س��ل �أو م��ر���ض االن �� �س��داد ال��رئ��وي املزمن والتعب و�ضيق التنف�س ،لدى امل�صابني بداء الر�شا�شيات
(� )COPDأو ال�ساركويد.
الرئوي املزمن.

ويقول مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض �إن �أعرا�ضا �أخرى
ميكن �أن تتطور �إذا انت�شرت ال �ع��دوى م��ن ال��رئ�ت�ين �إىل
�أجزاء �أخرى من اجل�سم.

�أمرا�ض م�صاحبة معينة ت�ؤدي �إىل جعل مدة الفح�ص الإيجابي لـ"كوفيد� "19 -أطول
وجدت درا�سة جديدة �أن احلاالت املر�ضية املختلفة التي ت�ؤثر على امل�صابني بـ"كوفيد ،"19 -قد ت�ؤثر
�أي�ضا على مدة الفح�ص الإيجابي الختبار تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل ( )PCRلـ .2-SARS-CoV
وتقول الدرا�سة �إن الأفراد الذين يتم ت�شخي�ص �إ�صابتهم بـ"كوفيد ،"19-والذين تزيد �أعمارهم عن 60
عاما ،ولديهم ثالث حاالت طبية مزمنة �أو �أكرث ،ال �سيما مر�ض ال�سكري �أو ال�سمنة �أو �أمرا�ض الروماتيزم
�أو زرع الأع�ضاء ،يكون لديهم اختبارات تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل (� )PCRإيجابية لفرتات زمنية
�أطول مقارنة بالأفراد الأ�صغر �سنا الذين ال يعانون من هذه الأمرا�ض امل�صاحبة.
ومع ذلك ،مل تظهر البيانات �أي اختالف كبري يف مدة نتائج
اخ�ت�ب��ارات تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل الإيجابية ح�سب
درجة عوز املناعة (نق�ص املناعة) �أو للأفراد الذين يتلقون
العالج الكيميائي �أو املن�شطات لعالج "كوفيد."-19
و ُن�شرت هذه الدرا�سة على الإنرتنت يف Open Forum
 Infectious Diseasesبقيادة باحثني يف مركز
بو�سطن الطبي ،وه��ي �أك�بر حجم عينة حتى الآن لإعادة
اختبار تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل لـSARS-CoV-2
يف كل من املر�ضى الذين يعانون من �ضعف املناعة وغري
منقو�صي املناعة ،ما يتيح املقارنة بني هاتني املجموعتني .
وقالت را�شيل �إب�ستني ،طبيبة الأم��را���ض املعدية يف مركز
بو�سطن الطبي ،وامل�ؤلفة امل�شاركة يف الدرا�سة" :هناك بيانات
حمدودة حول املدة التي ي�ستمر فيها الأفراد الذين يعانون
من نق�ص املناعة يف اختبار كوفيد-19بعد الإ�صابة الأولية.

وت�ت�ح��دى ه��ذه ال��درا��س��ة م��ا �إذا ك��ان��ت التو�صيات احلالية و�أولئك الذين يعانون من نق�ص املناعة الأولية� ،أو �أولئك
للنظر يف �إع ��ادة اختبار الأف ��راد ال��ذي��ن يعانون م��ن نق�ص الذين خ�ضعوا لعملية زرع �أع�ضاء م�ؤخرا.
املناعة ال�شديد وا�ستخدام نتائج اختبار تفاعل البوليمرياز وفح�ص الباحثون بيانات من � 3758شخ�صا �أعيد اختبارهم
املت�سل�سل ( )PCRال�سلبية لـ  SARS-CoV-2لإنهاء با�ستخدام اختبار  SARS-CoV-2 PCRبعد نتيجة
�إيجابية �أولية .ووقع تق�سيم الأف��راد �إىل جمموعات ح�سب
العزلة �ضرورية".
ووف �ق��ا مل��راك��ز ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى الأم ��را� ��ض وال��وق��اي��ة منها العمر وكذلك �شدة نق�ص املناعة:
( ،)CDCم��ن امل�ح�ت�م��ل �أن ي �ك��ون ل ��دى الأف � ��راد الذين �-شديد :العالج الكيميائي الن�شط� ،أو فريو�س نق�ص املناعة
يعانون من نق�ص املناعة ال�شديد نتائج �إيجابية لفرتات الب�شرية م��ع ع��دد ( CD4ب��روت�ين �سكري ع��اب��ر للغ�شاء
طويلة يف اختبار تفاعل البوليمرياز املت�سل�سل ( )PCRلـ اخل�ل��وي ل�ـ خلية تائية ليمفاوية )�أق��ل م��ن � ،200أو زرع
الأع�ضاء يف العام املا�ضي� ،أو ال�ستريويدات املزمنة بجرعات من  20يوما من املر�ض".
.SARS-CoV-2
والحظ الباحثون �أن �إعادة االختبار رمبا يجب �أن ت�أخذ يف
وت�شمل احل��االت التي ت�سبب حالة نق�ص املناعة ال��واردة يف عالية ( 7.4%من جمموعة الدرا�سة).
تعريف مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض :الأ�شخا�ص الذين -معتدل :متلقي زرع �أع�ضاء داخلية (مثل القلب والكلى االعتبار جمموعة من ال�شروط �أو ت�شمل فقط جمموعات
يتلقون ال�ع�لاج الكيميائي �أو املن�شطات ب�ج��رع��ات عالية ،وال�ك�ب��د وال��رئ �ت�ين وال�ب�ن�ك��ري��ا���س) �أك�ث�ر م��ن ��س�ن��ة �سابقة ،معينة من الأفراد الذين يعانون من نق�ص املناعة ال�شديد.و
وامل���ص��اب�ين ب�ف�يرو���س نق�ص امل�ن��اع��ة الب�شرية غ�ير املعالج ،فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية مع ع��دد � CD4أك�بر من كانت هناك ح��االت قليلة يف الأدب�ي��ات العلمية تظهر نتائج
 ،200و�آخرون يتناولون �أدوية بيولوجية مزمنة (4.2%
من جمموعة الدرا�سة)
غري منقو�ص املناعة 88.4%( :من جمموعة الدرا�سة)وك ��ان م�ت��و��س��ط امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة ل�ل�م��ر��ض��ى ال��ذي��ن يعانون
م��ن نق�ص امل�ن��اع��ة ال���ش��دي��د لتلقي نتيجة اخ�ت�ب��ار تفاعل
البوليمرياز املت�سل�سل لـ � SARS-CoV-2سلبية 22
يوما ،وبالن�سبة للأفراد املعتدلني وغري امل�صابني بنق�ص
املناعة ،ك��ان الوقت بني  20و 16يوما على ال�ت��وايل� .أما
بالن�سبة للأفراد الذين خ�ضعوا لعملية زرع �أع�ضاء داخلية،
والذين تزيد �أعمارهم عن  60عاما ،والذين يعانون من
مر�ض ال�سكري �أو ال�سمنة �أو �أمرا�ض الروماتيزم  ،وكذلك
�أول�ئ��ك الذين يعانون من �أك�ثر من ث�لاث ح��االت مر�ضية
م�صاحبة ،فقد ا�ستغرق الأم��ر وقتا �أط��ول للح�صول على
نتيجة �سلبية الختبار .SARS-CoV-2 PCR
وقالت �إب�شتاين�" :إعادة اختبار الأف��راد لإنهاء احتياطات
العزل ميكن �أن ي�ؤخر الرعاية ،وقد ال يكون �ضروريا حتى
بالن�سبة ملعظم الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف املناعة
ال�شديد ،خا�صة و�أن معظم درا�سات انتقال العدوى تظهر �أنه
من غري املحتمل جدا �أن ينقل �شخ�ص ما العدوى بعد �أكرث

اختبار "كوفيد "-19الإيجابية بعد �أ�شهر م��ن الإ�صابة
الأولية يف املر�ضى الذين خ�ضعوا لزرع ع�ضو داخلي �أو زرع
نخاع عظمي �أو تلقوا ال�ع�لاج باخلاليا التائية امل�ستقبلة
للم�ست�ضد اخليمري (.)CAR
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موانئ �أبوظبي تطلق برنامج ت�صنيف املجمعات ال�سكنية العمالية
••�أبوظبي-وام

�أعلنت ام�س م��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي ع��ن تطوير برنامج ت�صنيف املجمعات
ال�سكنية العمالية يف مدينتي �أبوظبي والعني ،وذلك يف خطوة تهدف
�إىل دعم التنمية االقت�صادية ومنو القدرات ال�صناعية والتجارية التي
تتمتع بها الإمارة وم�ساعدة ال�شركات على �إيجاد حلول �سكنية م�صممة
خ�صي�صا ملوظفيها.
ويوحد ال�برن��ام��ج ،ال��ذي يعترب الأول م��ن ن��وع��ه يف دول��ة الإم� ��ارات،
املقايي�س املطلوبة لتقييم املجمعات ال�سكنية العمالية مبا يتوافق مع
املعايري واملتطلبات العاملية ،ما ميكن ال�شركات من اتخاذ قرارات دقيقة
مبنية على البيانات يف و�ضع احللول ال�سكنية للموظفني.
ويقوم النظام اجلديد بتقييم املجمعات ال�سكنية من واحد �إىل خم�س
جنوم ،بناء على و�سائل الراحة التي ت�شتمل عليها ،من خدمات ومرافق
لتقدمي الطعام ودور العبادة ومرافق الرتفيه والو�صول �إىل الإنرتنت
واخلدمات ال�صحية وغريها.
و�شهدت الأع �م��ال ال�صناعية خ�لال الأع� ��وام اخلم�سة املا�ضية منوا
ملمو�سا بف�ضل ا�سرتاتيجية حكومة �أب��وظ�ب��ي ال��رام�ي��ة �إىل توفري
�إمكانات �صناعية متميزة يف الإمارة.
وقال معايل حممد علي حممد ال�شرفاء احلمادي رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي ،رئي�س جمل�س �إدارة اللجنة العمالية يف �إمارة
�أبوظبي� ..إن �إقت�صاد �إمارة �أبوظبي يتميز مبوقع فريد وتناف�سية عالية
يف العديد من املجاالت بف�ضل الأداء املتميز للقطاعات غري النفطية
التي تتجاوز م�ساهمتها �أكرث من  50%من الناجت املحلي الإجمايل
للإمارة».
و�أ�ضاف �إن �إم��ارة �أبوظبي توا�صل خطواتها نحو التحول �إىل مركز
�إقليمي وعاملي لل�صناعة عرب النمو امل�ستمر الذي جرى حتقيقه خالل
الأعوام اخلم�سة املا�ضية بف�ضل اختيار الكثري من ال�شركات وامل�صنعني
ل�ل�إم��ارة كمقر لأعمالها ،م��ؤك��دا �أن �شركائهم مثل م��وان��ئ �أبوظبي
ي�شكلون حمركا رئي�سيا لهذا التقدم ،كما �أن امل�ب��ادرات الالفتة مثل
برنامج ت�صنيف املجمعات ال�سكنية العمالية تعك�س جاهزية الإمارة
لتطوير برامج ومنهجيات مبتكرة لتلبية احتياجات ال�شركات.
وتتوىل اللجنة العمالية التي مت ت�شكيلها يف ع��ام  2020بقرار من
املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،م�س�ؤولية و�ضع وتنفيذ ومتابعة
وتقييم ب��رام��ج التفتي�ش على امل�ن���ش��آت املختلفة العاملة يف القطاع
اخلا�ص يف �إمارة �أبوظبي ،للتحقق من التزامها بت�شريعات العمل من
حيث �سالمة العقود و�ضمان ح�صول العمال على كافة م�ستحقاتهم
وخم�ص�صاتهم امل��ال�ي��ة وغ�يره��ا م��ن احل �ق��وق ،ك�م��ا تخت�ص اللجنة
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة للت�أكد من توفري البيئة املعي�شية
املنا�سبة للعمالة.
من جانبه ق��ال الكابنت حممد جمعة ال�شام�سي ،الرئي�س التنفيذي
مب��وان��ئ �أب��وظ�ب��ي �إن ب��رن��ام��ج ت�صنيف امل�ج�م�ع��ات ال�سكنية العمالية

�أعلنت بور�صة ن�ي��وي��ورك انرتكونتننتال
ل�ل�ع�ق��ود الآج� �ل ��ة ،وه ��ي �إح � ��دى الهيئات
ال ��رائ ��دة امل �ق��دم��ة ل�ل�خ��دم��ات والتقنيات
والبنية التحتية لل�سوق ،عن ت��داول عدد
قيا�سي م��ن العقود الآج�ل��ة لنفط مربان
اخل��ام ب��واق��ع  20124ع�ق��دا يف بور�صة
�أب��وظ�ب��ي انرتكونتيننتال للعقود الآجلة
يوم  6يوليو اجل��اري ،وهو �أعلى م�ستوى
تداول لها منذ �إطالقها يف  29مار�س.
و�أطلقت بور�صة �أبوظبي انرتكونتيننتال
للعقود الآج�ل��ة �إىل جانب العقود الآجلة
خل��ام م��رب��ان 18 ،م�شتقا م��ن م�شتقات
الت�سوية النقدية املرتبطة مبربان وفروق
الأ�سعار بني ال�سلع ،مما يوفر لل�سوق �أو�سع
جمموعة من طرق التداول والتحوط من
املخاطر با�ستخدام عقود خام مربان.ومت
تداول �إجمايل  503567عقدا يف بور�صة
�أبوظبي انرتكونتيننتال منذ �إطالقها ،مبا
يوازي ن�صف مليار برميل من خام مربان.
ي�شمل ذلك  495782عقدا �آج�لا خلام
مربان و 7785من عقود امل�شتقات ذات
ال�صلة التي تتم ت�سويتها نقدا.
وو� �ص �ل��ت ال �ف��ائ��دة امل �ف �ت��وح��ة يف بور�صة
�أب��وظ�ب��ي انرتكونتيننتال �إىل 51068
عقدا،
فيما و�صل متو�سط حجم التداول اليومي
لعقود خام مربان الآجلة منذ �إطالقه �إىل
 6886عقدا.
وق� ��ال ج �م��ال ول ��د ه� ��ادي رئ�ي����س بور�صة
�أبوظبي انرتكونتيننتال � “ :إن منو حجم
ال �ت��داول وال �ف��ائ��دة امل�ف�ت��وح��ة ل�ع�ق��ود خام
م��رب��ان الآج�ل��ة ي�ع��زز ال�سيولة يف بور�صة
�أب ��وظ �ب ��ي ان�ترك��ون �ت �ن �ن �ت��ال �إذ ت�ستخدم
ال �ب ��ور� �ص ��ة ع� �ق ��ود خ � ��ام م ��رب ��ان الآج� �ل ��ة
للتحوط من خماطر الأ�سعار وامل�ساهمة
يف تكوين �سعر خ��ام م��رب��ان».ويف ي��وم 30
يونيو  2021انتهت �صالحية عقود خام
م��رب��ان الآج �ل��ة ل�شهر �أغ�سط�س بت�سليم
 6923عقدا ،حمققة ارتفاعا بواقع 14
 %ب��امل�ق��ارن��ة ب�ع��دد  6079ع�ق��دا انتهت
�صالحيتهم ال�شهر ال�سابق.

العراق وم�صر يبحثان �آليات �إن�شاء
املدن ال�صناعية والربط الكهربائي

•• بغداد-وام

اجلديد يقدم لل�شركات نهجا وا�ضحا و�شفافا ومينحها املعلومات التي
حتتاج �إليها ،من �أجل تعزيز الثقة عند اتخاذ القرارات املتعلقة ب�إ�سكان
موظفيها .ونتطلع لرت�سيخ مكانة الربنامج كمعيار �أ�سا�سي لت�صنيف
املجمعات ال�سكنية العمالية ،لدعم متطلبات ال�شركات وموظفيها.
و�أ�ضاف �إن توفري الراحة والرفاهية للموظفني ي�ؤدي دورا بارزا يف �إثراء
الإنتاجية وتعزيز �أداء امل�ؤ�س�سات ،ما ي�ساهم يف زيادة عائدات ال�شركات
ال�صناعية والتجارية يف �أبوظبي ،الأمر الذي �سيقود يف نهاية املطاف
�إىل تنمية اقت�صاد الإم��ارة ودعم جهود قيادتنا الر�شيدة نحو حتقيق
التنوع االقت�صادي .وقال حممد اخل�ضر الأحمد ،الرئي�س التنفيذي
 “زونزكورب” �إن الربنامج �سيجري تقييم �سنوي جلميع املجمعاتال�سكنية العمالية ،و�سيعمل على حت�سني املعايري املطبقة للم�ساعدة
يف �إحداث �أثر �إيجابي على �إنتاجيتهم يف جميع �أرجاء الإمارة ،وتوليد
املزيد من الدخل لل�شركات للم�ساهمة يف حت�سني الناجت االقت�صادي
للإمارة ككل.و�أ�ضاف �إن خربة “زونزكورب” ت�ساهم من خالل �إ�شرافها
على �أكرث من  40مدينة �سكن عمايل خالل الأعوام الـ 15املا�ضية ،يف
تزويد امل�ست�أجرين واملتعاملني ب�أعلى درجات الو�ضوح وال�شفافية فيما
يتعلق بجودة اخلدمات التي �سيح�صلون عليها.
وت�شرف ال�شركة املتخ�ص�صة للمناطق االق�ت���ص��ادي��ة “زونزكورب”
التابعة لقطاع املدن ال�صناعية واملنطقة احلرة يف موانئ �أبوظبي ،على
�أك�بر حمفظة للمدن ال�سكنية العمالية يف الإم��ارة ،حيث ت�ضم �أكرث

من  40مدينة �سكنية عمالية مت تطويرها وتزويدها بو�سائل الراحة
واملرافق واخلدمات الكاملة يف �أبوظبي والعني.ومتتلك ال�شركة قدرة
ا�ستيعابية لإ�سكان نحو  500,000موظف يف مناطقها ال�سكنية ،التي
ت�ست�ضيف حاليا املوظفني العاملني يف قطاعات ال�ضيافة والطريان
والنفط والغاز واملعادن والأغذية وامل�شروبات وال�صناعات الكيميائية
والإن�شاءات.
ووا�صلت “زونزكورب” ،لأك�ثر من  15عاما ،دعم رفاهية املوظفني
من خالل الربامج الثقافية والريا�ضية وال�صحية ومبادرات االبتكار،
وذل��ك من خالل عالقات ال�شراكة التي جتمعها مع خمتلف اجلهات
احلكومية واخلا�صة .و�أطلقت ال�شركة خالل اجلائحة ،وبالتعاون مع
دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي ،حملة لل�صحة النف�سية ت�شتمل على
خط �ساخن بلغات متعددة لتمكني املوظفني من احل�صول على الدعم
النف�سي التخ�ص�صي على مدار ال�ساعة.
يذكر �أن عدد املن�ش�آت ال�صناعية اجلديدة يف �أبوظبي قد و�صل يف عام
� 2020إىل  51من�ش�أة ،منها  35من�ش�أة يف مدينة �أبوظبي ،و 11يف
العني ،و 5يف منطقة الظفرة.
و�أدت وت�يرة النمو املت�سارعة بالإ�ضافة �إىل املن�ش�آت اجلديدة التي مت
افتتاحها يف �أبوظبي �إىل ا�ستقطاب �أع��داد كبرية من القوى العاملة
املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل مزودي اخلدمات ما يعزز احلاجة �إىل مرافق
�سكنية ومعي�شية مالئمة.

ي�ضم �أع�ضاء من �أكرث من � 100شركة من  20دولة

تداول قيا�سي لعقود
خام مربان الآجلة
بـ  20124عقدا
•• �أبوظبي-وام

27

�أدنوك تن�ضم �إىل جمل�س الهيدروجني العاملي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
�أدن ��وك �أم ����س ان�ضمامها �إىل “جمل�س
الهيدروجني” ،املنظمة ال��دول�ي��ة التي
تهدف �إىل ت�سريع اعتماد ا�ستخدامات
ال�ه�ي��دروج�ين ك��أح��د احل�ل��ول الرئي�سية
ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة ،حيث
مت�ت�ل��ك دول� ��ة الإم � � ��ارات و�أدن� � ��وك كافة
املمكنات وال�ق��درات الالزمة لال�ستفادة
م��ن الإم �ك��ان��ات ال��واع��دة ال �ت��ي يوفرها
ال �ه �ي��دروج�ين و�أن � ��واع ال��وق��ود احلاملة
ل��ه كم�صادر ج��دي��دة للطاقة منخف�ضة

الكربون.
مت �إط �ل ��اق امل �ج �ل ����س يف ع� ��ام ،2017
و�شهد منواً وتطوراً كبرياً و�أ�صبح ي�ضم
يف ع�ضويته ع ��دداً م��ن �أك�ب�ر ال�شركات
العاملية يف خمتلف املجاالت ،ال �سيما يف
قطاعي الطاقة والنقل.
وبح�سب املجل�س ،م��ن املتوقع �أن ميثل
ال�ه�ي��دروج�ين م��ا ي�صل �إىل  18%من
الطلب العاملي على الطاقة بحلول عام
 ،2050حيث قامت �أكرث من  30دولة
ب�إ�صدار خريطة طريق ال�ستخدام حول
الهيدروجني كم�صادر للطاقة و�أكرث من
 228م�شروعاً وا�سع النطاق قيد التنفيذ

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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املنذر  /فهد بن حممد بن �سعد القثامي (�سعودي اجلن�سية)
بوكالة املحامي  /جمعة النقبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�ضد /املنذر اليه  :ر�شيد بن علی بن حممد الر�شيد (�سعودي اجلن�سية)
املو�ضـوع -/يكلف املنذر  -املنذر �إلية ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )2,500,000اثنان
مليون وخم�سمائه الف درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ال�شيك
رق��م  00013بتاریخ  2021/11/1امل�سحوب على بنك (ات�ش �إ���س بي �سي  -ال�شرق
االو�سط املحدود) خالل مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاریخ ن�شر هذا االنذار واال �سيطر
املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة
بالتعوي�ض املنا�سب عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه بكافة
الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

يف خم�ت�ل��ف م ��راح ��ل وجم � ��االت �أعمال
�سل�سلة القيمة لوقود الهيدروجني.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ق ��ال م �ع��ايل الدكتور
�� �س� �ل� �ط ��ان ب � ��ن �أح� � �م � ��د اجل � ��اب � ��ر وزي � ��ر
ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة
“الرئي�س التنفيذي ل�شركة ب�ترول �أبو
ظ�ب��ي ال��وط�ن�ي��ة “ �أدن� ��وك “ وجمموعة
�شركاتها” الع�ضو املنتدب ل�شركة برتول
�أبوظبي الوطنية “�أدنوك”“ :متا�شياً
م��ع توجيهات القيادة الر�شيدة بتعزيز
املكانة املتقدمة لدولة الإمارات يف جمال
الطاقة،
وا�ستك�شاف ومتابعة الفر�ص املحتملة
يف جم � � ��ال م� ��� �ش ��اري ��ع ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن
ل�ت�ع��زي��ز ري � ��ادة دول� ��ة الإم � � ��ارات يف هذا
امل�ج��ال ،ي�سعدنا االن�ضمام �إىل جمل�س
ال�ه�ي��دروج�ين ونتطلع �إىل ال�ت�ع��اون مع
�أع���ض��ائ��ه و�أم��ان�ت��ه للنهو�ض با�ستخدام
الهيدروجني كم�صدر للطاقة منخف�ض
الكربون».
و�أ� �ض ��اف“ :ت�ستمر زي ��ادة ال�ط�ل��ب على
الطاقة بالتزامن مع ال��زي��ادة ال�سكانية
يف ال � �ع� ��امل وت� ��� �س ��ارع وت �ي ��رة التنمية
االقت�صادية ،وفيما ي�شهد العامل حتو ًال
يف قطاع الطاقة ،ت��زداد احل��اج��ة لإنتاج
املزيد من الطاقة ب�أقل ق��در ممكن من
االنبعاثات.
وت�ع�م��ل �أدن� ��وك ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ري��ادت�ه��ا يف
ال���س��وق ال�ن��ا��ش�ئ��ة ل�ل�ه�ي��دروج�ين و�أن� ��واع
الوقود احلاملة له ،مثل الأمونيا الزرقاء،
ب �ه��دف امل���س��اه�م��ة يف دع ��م ج �ه��ود دولة
الإم� ��ارات لتطوير �سل�سلة قيمة دولية
لوقود الهيدروجني ومنظومة �صناعية
متكاملة ميكنها توفري الإم ��دادات لكل
م��ن دول ��ة الإم � ��ارات وال �� �س��وق العاملية”
وت�ستفيد �أدن��وك من امليزات التناف�سية
ال� �ت ��ي مت �ت �ل �ك �ه��ا ك �م �ن �ت��ج للهيدروجني
الأزرق ب�أ�سعار تناف�سية ،وم��ن �إدارتها
الح �ت �ي��اط��ات وم� � ��وارد هيدروكربونية

وفرية منخف�ضة التكلفة ،ومن من�ش�آتها
لإنتاج الهيدروجني والأمونيا على نطاق
وا�سع� ،إ�ضافة �إىل ريادتها يف تكنولوجيا
التقاط وتخزين الكربون وا�ستخدامه
على نطاق جتاري على م�ستوى املنطقة،
ح�ي��ث ت�ع��د م�ن���ش��أة “الريادة” التابعة
لأدن ��وك �أول من�ش�أة جت��اري��ة يف ال�شرق
الأو� �س��ط وال �ع��امل الل�ت�ق��اط وا�ستخدام
وت �خ��زي��ن ث ��اين �أك �� �س �ي��د ال �ك��رب��ون من
�صناعة احلديد وال�صلب.
وتخطط �أدنوك لال�ستفادة من �إنتاجها
احل� � ��ايل م ��ن ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن ،وبنيتها
ال�ت�ح�ت�ي��ة و� �ش��راك��ات �ه��ا اال�سرتاتيجية،
واالحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي
لتعزيز �أن�شطة دولة الإم��ارات و�أبوظبي
يف جمال الهيدروجني بهدف �أن ت�صبح
واح ��دة م��ن �أك�ب�ر منتجي الهيدروجني
الأزرق و�أقلهم تكلف ًة يف العامل.
ويف ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي� ،أع�ل�ن��ت �أدن� ��وك عن
ان�ضمام �شركة “فرتيجلوب” �شريكاً
يف تطوير م�شروع عاملي لإنتاج الأمونيا
ال� ��زرق� ��اء � �ض �م��ن “تعزيز” املنظومة
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة امل �ت �ك ��ام �ل ��ة اجل � ��دي � ��دة يف
الروي�س ب�أبوظبي .ومن املتوقع �صدور
ق ��رار اال��س�ت�ث�م��ار ال�ن�ه��ائ��ي للم�شروع يف
ع��ام  ،2022حيث م��ن امل�ستهدف بدء
عمليات امل�شروع يف عام  .2025و�ستبلغ
الطاقة الإنتاجية للمن�ش�أة  1000كيلو
طن �سنوياً.
وتعمل �أدن��وك مع وزارة الطاقة والبنية
التحتية و��ش��رك��ة م�ب��ادل��ة لال�ستثمار /
مبادلة /و”القاب�ضة»  /ADQ/من
خالل “ائتالف �أبوظبي للهيدروجني”
لتوحيد اجلهود لبناء اقت�صاد هيدروجني
�أخ�ضر متني يف دولة الإم��ارات .ويهدف
االئ � �ت �ل�اف ل�تر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة �أبوظبي
كم�صدر موثوق للهيدروجني الأخ�ضر
والأزرق منخف�ض الكربون يف الأ�سواق
الدولية النا�شئة.

الكاتب العدل

العراق ي�سعى لالن�ضمام ملنظمة
التجارة العاملية
•• بغداد-وام

بحث ممثل ال �ع��راق ال��دائ��م لدى
الأمم امل �ت �ح��دة ،ت��ذل�ي��ل العقبات
�أمام ان�ضمام بالده ملنظمة التجارة
العاملية.
ُ
وق � � ��ال امل � �ت � �ح� ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخل� ��ارج � � َّي� ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة� ،أح� �م ��د
ال� ��� �ص � ّ�ح ��اف ،يف ب� �ي ��ان �إن املمثل
ال��دائ��م جل�م�ه��وري��ة ال �ع��راق لدى
م�ك�ت��ب الأمم امل �ت �ح��دة يف جنيف
ع� �ب ��دال� �ك ��رمي ه ��ا� �ش ��م م�صطفى
التقى نائب املدير العام يف منظمة
التجارة العاملية ال�سفري ال�صيني
جانغ �شيانغ ت�شن،
وبحث �سبل تفعيل ملف ان�ضمام
العراق �إىل املنظمة».

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و � � /ص �ي ��ف
ال � ��دي � ��ن م� ��� �س� �ع ��ود م ��ول ��وى
ع �ب��دال �� �س�ل�ام  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
()bf0135434منيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0565966639

و�أك��د اللقاء �أهمية توا�صل العمل
يف �إجن ��از ال��وث��ائ��ق الفنية لإمتام
م �ت �ط �ل �ب��ات االن �� �ض �م��ام ،وتذليل
العقبات والتحديات التي تواجه
عملية االن�ضمام.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

مت ف �ق��د � �ش �ه��ادة ا� �س �ه��م رقم
 104710و�� �ش� �ه ��ادة رقم
 101818با�سم �أم��ل را�شد
زوج � ��ة حم �م��د ن��ا� �ص��ر عبيد
ال �� �ش��ام �� �س��ي ت ��اب� �ع ��ة ل�شركة
م � �ن� ��ازل ال� �ع� �ق ��اري ��ة يف ح ��ال
العثور عليها يرجى االت�صال
على رقم0501515119
او ارجاعها اىل �شركة منازل

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /عبدال�ستار
ك � � ��والف � � ��اي � � ��ال  ،ال� �ه� �ن ��د
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()h6705272
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565966639

Notice of expertise meeting
Date 13/ 7/ 2021 Issue No : 13290
CUBIC
Chartered Accountants & Finance Advisory
Notice of expertise meeting
In case no 2021/366, Commercial Expert Appointment Dispute
Versus
)ONEM COMMUNICATION LTD (BRANCH
Filled by the plaintiff / Fayez Bin Mohsin Khan Alhareth.. Whereas, a
lawsuit no 2021/366. Dispute over Appointment of Commercial Expertise
before Dubai courts has been filled against you, since an accounting expert
has appointed to the case, therefore, pursuant to the law of evidence no
10 of 1992, we are inviting you or your legal representative to attend the
expert's meeting to be held in our office as mentioned below on Monday
 corresponding to 26/07/2021 at 11:00 AM. Al Fajr Building - Bur DubaiOud Metha - Um Harir St. Home R S furniture down the Building /Zabeel
Mall, Office no 207, 2nd level. Tel: 043350095.
Accounting Expert / Mohamed Saeed Alzanhani

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

املنذر  /عقيل عبداهلل حممد فلكناز
العنوان � /إم��ارة دبي  -منطقة احلمرية � -شارع خالد بن الوليد  -بجوار م�صلی تاور مول  -بناية فلكناز  -مكتب رقم
 – 201هاتف رقم  - 0508440131هاتف ثابت � - 043976000صندوق بريد 7860
املنذر �إليها  /كريتيف واى خلدمات ادارة املن�ش�أت �ش.ذ.م.م  -جمهول العنوان
املو�ضوع� /إن املنذر يخطر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد القيمة االيجارية املت�أخرة واملتمثلة يف مبلغ وقدره  66,000درهم
وذل��ك عن الفرتة  2021/5/1وحتى ( 2021/6/30بخالف ما ي�ستجد من قيمة ايجاريه حتى تاريخ االخ�لاء و
الت�سليم الفعلي) ف�ض ً
ال عن �ضرورة �سداد مبلغ  3960درهم مقابل ر�سوم وم�صاريف �إرجتاع واحد �شيك بدون �صرف طبقا
ملا هو وارد بعقد االيجار كل ما �سبق ذكره يجب �سداده وتنفيذه يف موعد �أق�صاه  30يوم من تاريخ االخطار بالإنذار حتت
طائلة االخالء .وكذلك �إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من ال�شواغل والأ�شخا�ص واجراء �أعمال ال�صيانه وت�سليم
الفواتري النهائية للمياه والكهرباء والغاز وخالفه و �سداد �أية مبالغ مالية ترتبت عن �شغلكم للعني خالل الفرتة من بداية
العالقة االيجارية وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي للعني امل�ؤجرة  ،يف موعد �أق�صاه  30يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف
حالة اال�ستجابه ملا �سبق ذكره �سن�ضطر ا�سفني لإتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ حقوقنا مبا فيها من �إقامة
دعوى ق�ضائية �أمام مركز ف�ض املنازعات الإيجارية للمطالبة باالخالء وال�سداد مع حتميلكم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة حقوقنا ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلة.

بحثت وزارة التخطيط العراقية م��ع جهات م�صرية �آل�ي��ات �إن�شاء املدن
ال�صناعية والربط الكهربائي تنفيذا ملقررات القمة الثالثية التي عقدت
يف بغداد خالل االيام املا�ضية.
وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم ال��وزارة عبد الزهرة الهنداوي يف ت�صريح
�صحفي� ،أم�س ،انه جرى “االتفاق على تعزيز التعاون ال�صناعي والتجاري
بني البلدين من خالل ان�شاء مدن �صناعية بتمويل م�شرتك بني البلدين
مع اختيار املواقع املالئمة القامتها يف العراق وم�صر ،ف�ضال عن اقامة
معار�ض جتارية دائمة ل�صناعات البلدين بتعزيز القطاع اخلا�ص وابراز
دوره على �أن تكون املعار�ض تخ�ص�صية تت�ضمن فعاليات حيوية و�صناعات
مهمة و�صناعات حرفية ر�صينة».
وذكر �أن “االجتماع ت�ضمن و�ضع �آليات ت�سهيل عمل التجار وامل�ستثمرين
ومنحهم الت�سهيالت الالزمة وكذلك مناق�شة الربط الكهربائي الثالثي
ومد انبوب نفط عرب الأردن».
ولفت ال�ه�ن��داوي �إىل �أن “رجال الأع�م��ال وامل�ستثمرين امل�صريني �أبدوا
ا�ستعدادهم لتقدمي �شتى الت�سهيالت �أم��ام حركة التجار وال�صناعيني
وامل�ستثمرين العراقيني».

ا�سم امل�صفي  :ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري
 هاتف  045588206 :فاك�س  045588204 :مبوجب ه��ذا تعلن دائرةالتنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية بيت
خم�س جنوم للأعمال الفنية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/8/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/11
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

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

ا�سم ال�شركة  :بيت خم�س جنوم للأعمال الفنية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  - 2001ملك راجيندرا كومار جاك�سينغ رامايا  -اخلليج التجاري
 بردبي  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  580345 :رقمالقيد بال�سجل التجاري  80211 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/5/20واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/5/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 703
ملك ي�سرى عادل امني  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  045588206 :فاك�س
 045588204 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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التحكيم ترف�ض حماولة �شركة ميناء جيبوتي
االن�سحاب من عقدها مع موانئ دبي العاملية
•• دبي-وام

�أ�صدرت حمكمة التحكيم التابعة ملحكمة
لندن للتحكيم ال��دويل « »LCIAحُ كماً
� �ض��د � �ش��رك��ة م �ي �ن��اء ج �ي �ب��وت��ي ب � ��ورت دي
جيبوتي �أ�س �إيه» ،»PDSAيف نزاعها مع
موانئ دبي العاملية ،بثبوت عدم م�شروعية
حماوالتها لإنهاء اتفاقية امل�شروع امل�شرتك
ونقل ملكية �أ�سهمها �إىل ال��دول��ة .وق�ضت
حمكمة التحكيم ب�أن �شركة ميناء جيبوتي
ق��د �أخ�ل��ت باتفاقية امل���ش��روع امل�شرتك من
خ�لال حماولتها غري امل�شروعة لإنهائها،
وم � ��ن خ �ل��ال ال � �ت� ��ورط يف حم ��اول ��ة نقل
م�ل�ك�ي��ة �أ��س�ه�م�ه��ا �إىل احل �ك��وم��ة .و�شركة
ميناء جيبوتي مملوكة بن�سبة 23.5%
ل�شركة “ت�شاينا مري�شانت�س بورت القاب�ضة
امل � �ح ��دودة» China Merchants
Port Holdings Company
 Ltdيف هونغ كونغ ،بينما متتلك حكومة
جيبوتي باقي �أ�سهمها .و�أك��د قرار حمكمة
التحكيم �أن اتفاقية امل�شروع امل�شرتك مل
يتم �إن �ه �ا�ؤه��ا و�أن �ه��ا ال ت��زال بكامل النفاذ
والأث� � � ��ر ،ك �م��ا ق �� �ض��ت ب� � ��أن � �ش��رك��ة ميناء
ج �ي �ب��وت��ي ال ت � ��زال م���س��اه�م��ة يف امل�شروع

28

 867مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي

لدعم تقنية �شبكة النفاذ الراديوي املفتوحة

•• دبي-وام

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  867مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  238مبايعة بقيمة
 635.2مليون درهم منها  33مبايعة للأرا�ضي بقيمة  157.64مليون
درهم و 205مبايعات لل�شقق والفلل بقيمة  477.56مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  14مليون درهم يف منطقة ال�سطوة
تليها مبايعة بقيمة  14مليون دره��م يف منطقة ال�سطوة تليها مبايعة
بقيمة  14مليون درهم يف منطقة ال�سطوة.
وت�صدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق من حيث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  6مبايعات بقيمة  30مليون دره��م وتلتها منطقة
ال�سطوة بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  55مليون دره��م وثالثة يف وادي
ال�صفا  5بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  19مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  44مليون
دره��م مبنطقة الثنية الرابعة ك��أه��م املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34
مليون دره��م يف منطقة نخلة جمريا و�أخ�ي�راً مبايعة بقيمة  16مليون
درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�صدرت منطقة املركا�ض املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  24مبايعة بقيمة  63مليون درهم وتلتها منطقة مر�سى دبي
بت�سجيلها  22مبايعة بقيمة  52مليون دره��م وثالثة يف حدائق ال�شيخ
حممد بن را�شد بت�سجيلها  17مبايعة بقيمة  24مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  198.2مليون درهم منها  13رهن �أرا�ض
بقيمة  81.83مليون دره��م و 57ره��ن فلل و�شقق بقيمة 116.36
مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة الرب�شاء جنوب الثالثة بقيمة  58مليون
درهم و�أخرى يف منطقة الثنية الرابعة بقيمة  22مليون درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  23هبة بقيمة  34.12مليون درهم كان
�أهمها مبنطقة مردف بقيمة  16مليون درهم و�أخرى يف منطقة ور�سان
الأوىل بقيمة  6ماليني درهم.

 3مليارات درهم �سيولة
�أ�سهم الإمارات خالل جل�ستني

•• �أبوظبي-وام

عززت �أ�سواق املال الإماراتية من مكا�سبها يف جل�سة منت�صف الأ�سبوع بدعم
من ا�ستمرار ن�شاط �شريحة من الأ�سهم القيادية مع ان�ضمام �أ�سهم جديدة
�إىل قائمة الرابحني .
وبلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف ختام التعامالت نحو  1.56مليار درهم
ما فع من قيمتها خالل جل�ستني �إىل نحو  3مليارات درهم تقريبا .
وك��ان امل�ؤ�شر العام ل�سوق ابوظبي ل�ل�أوراق املالية جنح يف اخ�تراق حاجز
 7000نقطة جمددا والتي تخلى عنها يف وقت �سابق �أكرث من مرة ،لكنه
�صمد هذه املرة و�أغلق عند  7022نقطة بزيادة ن�سبتها ، 0.42%مما
يعزز من قوته يف ال�صعود �إىل م�ستويات جديدة خالل الأيام القادمة .ويف
�سوق دبي املايل �أغلق امل�ؤ�شر العام عند م�ستوى  2758نقطة .
وع�ل��ى م�ستوى ح��رك��ة الأ��س�ه��م يف ��س��وق العا�صمة فقد وا��ص��ل �سهم �ألفا
�أبوظبي �إرتفاعه �إىل م�ستوى  22.88درهم وبلغت قيمة ال�صفقات املنفذة
عليه  156مليون درهم فيما ا�ستقر �سهم العاملية القاب�ضة عند 126.30
درهم بتداوالت بلغت قيمتها  310ماليني درهم .
وارت �ف��ع �سهم بنك اب��وظ�ب��ي الأول اىل  16.34دره��م و�سهم ات�صاالت
 22.30درهم وادنوك للتوزيع  4.38درهم .
وبلغت قيمة ال�ت��داول يف ابوظبي  1.415مليار دره��م فيما و�صل عدد
الأ�سهم ااملتداولة  254مليون �سهم نفذت من خالل � 6000صفقة.
وعلى اجل��ان��ب االخ��ر ارت�ف��ع �سهم �إع�م��ار �إىل  4.03دره��م و�سهم اعمار
للتطوير  3.75درهم و�سهم امان  1.02درهم و�شعاع  64فل�سا .وبلغت
قيمة التداول يف دبي نحو  142مليون درهم وعدد الأ�سهم املتداولة 98
مليون �سهم نفذت من خالل � 2074صفقة.

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2883713:باال�سم التجاري:تاغ للدعاية
واالعالن  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

امل �� �ش�ت�رك ،و�أن حم��اول �ت �ه��ا ل �ن �ق��ل ملكية
�أ�سهمها �إىل احلكومة لي�س لها �أي ت�أثري.
و�سيبا�شر التحكيم املرحلة الثانية لتحديد
التعوي�ضات امل�ستحقة مل��وان��ئ دب��ي العاملية
من �شركة ميناء جيبوتي .كما �أُمرت �شركة
ميناء جيبوتي ب�سداد التكاليف القانونية
حتى الآن ملوانئ دبي العاملية والبالغة 1.7
مليون جنيه �إ�سرتليني.
و ُي�ع��د احل�ك��م اجل��دي��د �سابع ق��رار ت�صدره
حمكمة �أو هيئة ق�ضائية دول �ي��ة ل�صالح
م��وان��ئ دب��ي العاملية يف ن��زاع�ه��ا ال�ق��ائ��م مع
حكومة جيبوتي .وي ��أت��ي ه��ذا احل�ك��م بعد
حكم �آخ��ر �صدر يف  31يوليو  2018من
قبل حمكمة حتكيم �أخ ��رى تابعة ملحكمة
ل �ن��دن للتحكيم ال ��دويل LCIAيق�ضي
ب� ��أن ات�ف��اق�ي��ة االم �ت �ي��از اخل��ا� �ص��ة مبحطة
ح��اوي��ات دورال �ي��ه ال ت��زال ��س��اري��ة وملزمة
على الرغم من جهود احلكومة للتهرب من
التزاماتها التعاقدية ،وحكم �آخر �صادر يف
 10يناير  2020ي��أم��ر احلكومة ب�إعادة
حمطة احل��اوي��ات �إىل موانئ دب��ي العاملية.
كما �أم��رت حمكمة حتكيم ثالثة احلكومة
بدفع تعوي�ضات ل�شركة امل�شروع امل�شرتك
التي متتلك فيها موانئ دبي العاملية ح�صة

الثلث مببلغ  485.7مليون دوالر �أمريكي
النتهاك حقوق االمتياز احل�صرية اخلا�صة
بها ،نتيج ًة لإن�شاء ميناء دورال�ي��ه متعدد
الأغ��را���ض ومب��ا ي�شمل بع�ض الر�سوم غري
املدفوعة حلركة مرور احلاويات التي تتم
مناولتها يف موانئ �أخرى يف جيبوتي ،بينما
مل متتثل ح�ك��وم��ة جيبوتي ب�ع��د ل ٍأي من
تلك الأح�ك��ام ،وتوا�صل انتهاك التزاماتها
الدولية.
و�أك� ��دت م��وان��ئ دب��ي ال�ع��امل�ي��ة جم ��ددًا �أنها
�ستوا�صل اتباع جميع الو�سائل القانونية
ل �ل��دف��اع ع��ن ح�ق��وق�ه��ا ك�م���س��اه��م و�صاحب
امتياز يف حمطة حاويات دوراليه يف مواجهة
جتاهل احلكومة ال�صارخ ل�سيادة القانون
وعدم مراعاة العقود التجارية املُلزمة .كما
�أو�ضحت �أن��ه على ال��رغ��م م��ن م��رور ثالث
�سنوات ،مل تقدم حكومة جيبوتي بعد �أي
عر�ض للتعوي�ض يف حماولة لإيجاد ت�سوية
تفاو�ضية للنزاع.
و ُت�ع��د حمطة ح��اوي��ات دورال �ي��ه �أك�ب�ر جهة
ت��وظ �ي��ف و�أك� �ب ��ر م �� �ص��در ل �ل ��إي � ��رادات يف
أرباحا يف كل عام
جيبوتي ،وحقق ت�شغيلها � ً
م�ن��ذ اف�ت�ت��اح�ه��ا ،ووج� ��دت حم�ك�م��ة حتكيم
دولية و� ً
أي�ضا املحكمة التجارية الإجنليزية

ريا” جليبوتي حتت
�أنها حققت
ً
“جناحا كب ً
�إدارة موانئ دب��ي العاملية .وتعود تفا�صيل
هذا النزاع القانوين �إىل تاريخ  23فرباير
 ،2018عندما ا�ستولت حكومة جيبوتي
ب�شكل غ�ير ق��ان��وين ع�ل��ى حم�ط��ة حاويات
دوراليه من موانئ دبي العاملية ،التي �صممت
و�شيدت و�شغلت املحطة بعد احل�صول على
االمتياز اخلا�ص بها يف عام  .2006وقبل
اال�ستيالء عليها ،كانت حمطة احلاويات
ُت��دار مبوجب م�شروع م�شرتك بني موانئ
دب��ي العاملية و��ش��رك��ة ميناء جيبوتي .ويف
يوليو � ،2018أعلنت �شركة ميناء جيبوتي
�إنهاء اتفاقية امل�شروع امل�شرتك املُربمة بينها
وبني موانئ دبي العاملية من جانب واحد.
كما �سعت �شركة ميناء جيبوتي � ً
أي�ضا �إىل
ع��زل م��دي��ري م��وان��ئ دب��ي العاملية املعينني
من ِقبَل �شركة امل�شروع امل�شرتك يف حماولة
ل�ل���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ت�ل��ك ال �� �ش��رك��ة .وتوجهت
م��وان��ئ دب��ي العاملية �إىل املحكمة العليا يف
�إجنلرتا وويلز وح�صلت على �أم��ر ق�ضائي
� �ض��د � �ش��رك��ة م �ي �ن��اء ج�ي�ب��وت��ي مب�ن�ع�ه��ا من
القيام بذلك حتى يت�سنى ملحكمة التحكيم
الف�صل يف ال �ن��زاع .ويف حم��اول��ة للتحايل
على �أثر الأمر الق�ضائي� ،سعت �شركة ميناء

جيبوتي �إىل نقل ملكية �أ�سهمها يف امل�شروع
امل�شرتك �إىل حكومة جيبوتي ،م�ستند ًة �إىل
مر�سوم �صادر عن رئي�س جيبوتي .ورفعت
موانئ دبي العاملية دعوى �ضد �شركة ميناء
ج�ي�ب��وت��ي ب �� �ش ��أن ه ��ذه امل �� �س��ائ��ل م��ن خالل
التحكيم .ومتثل موانئ دبي العاملية املم ّكن
الرائد للتجارة العاملية وجز ًء ال يتجز�أ من
�سل�سلة التوريد ،وتدير العديد من الأعمال
املتنوعة واملرتابطة ،بدءًا من �إدارة حمطات
احل ��اوي ��ات ال�ب�ح��ري��ة وال��داخ �ل �ي��ة وتقدمي
اخلدمات البحرية واللوج�ستية واخلدمات
امل�ساعدة� ،إىل احللول التجارية التي تعتمد
على التكنولوجيا.
وتتمتع موانئ دبي العاملية بعالقات قوية مع
احلكومات يف جميع �أنحاء العامل من خالل
حمفظتها التي ت�ضم  81حمطة حاويات
بحرية وداخلية عاملة تدعمها �أك�ثر من
� 148شركة يف  60دول��ة عرب �ست قارات
مع تواجدها الكبري يف ك ٍّل من الأ�سواق ذات
معدالت النمو املرتفعة والأ�سواق املتطورة
ع�ل��ى ح��دٍ � �س��واء ،وت�ع�م��ل ال���ش��رك��ة يف �إطار
�شراكة على تعزيز االقت�صادات من خالل
اال�ستثمار يف البنية التحتية وتطبيق حلول
التجارة الذكية.

تعاون بني م�شغلي االت�صاالت يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-وام

�أع� � �ل� � �ن � ��ت ك� � ��ل م� � ��ن “جمموعة
ات�صاالت” ،وجم �م��وع��ة «،»stc
وجم �م��وع��ة زي� ��ن ،و”موبايلي”،
ودو ،ال �ت��اب �ع��ة ل �� �ش��رك��ة الإم� � ��ارات
ل�لات���ص��االت املتكاملة ،ع��ن تعاون
م�شرتك يهدف �إىل ت�سريع تنفيذ
ح �ل ��ول � �ش �ب �ك��ة ال �ن �ف��اذ ال ��رادي ��وي
امل�ف�ت��وح��ة « »Open RANيف
�شبكات االت�صاالت احلالية اخلا�صة
ب�ه��م ،وم���ش��ارك��ة خ�برات�ه��م يف هذا
امل�ج��ال وو��ض��ع م�سار وا��ض��ح لدفع
عجلة االبتكار يف قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات يف جميع �أنحاء
ال�شرق الأو�سط.
وت� � ��ؤك � ��د م� ��ذك� ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م بني
امل�شغلني اخلم�سة االل �ت��زام بن�شر
ح �ل ��ول � �ش �ب �ك��ة ال �ن �ف��اذ ال ��رادي ��وي
املفتوحة عرب �أ�سواق تلك ال�شركات،
مما يوفر الفر�صة ملزودي خدمات
�شبكة النفاذ ال��رادي��وي التقليدية
« »RANالع � �ت � �م� ��اد واج � �ه� ��ات
وب��رام��ج و�أج� �ه ��زة م�ف�ت��وح��ة لبناء
�شبكات هاتف حممول �أكرث مرون ًة
يف ع�صر �شبكات اجل�ي��ل اخلام�س
وال� ��راب� ��ع ،و�أي �� �ض �اً دع ��م امل ��وردي ��ن
اجل� ��دد ب �ح �ل��ول م�ب�ت�ك��رة وخف�ض
ال�ن�ف�ق��ات يف عمليات ن�شر �شبكات
النفاذ الراديوي.
وتتيح ه��ذه ال�شراكة فر�صاً هائلة
للم�شغلني ومنظومة االت�صاالت
ب�شكلٍ ع��ام م��ع توفر �شبكة النفاذ
الراديوي املفتوحة ومنتجاتها التي
تت�سم بالتناف�سية ،و�إمكانية �إتاحتها
جت��اري�اً ،وت�شغيلها ب�شكلٍ م�شرتك
ك �م��ا � �س�ت �� �س��اه��م ه� ��ذه اخل� �ط ��وة يف

بناء �إطار لتبادل �أف�ضل املمار�سات
والنتائج التقنية ذات ال�صلة.
وي�ستفيد ال�ع�م�لاء م��ن ا�ستخدام
�شبكات الهاتف املتحرك املتطورة
التي تلبي متطلبات ال�سوق املحلية
وت �� �ض �م��ن � �س��رع��ة ت ��واج ��د �أح� ��دث
اخلدمات يف تلك الأ�سواق وبرتكيز
امل�شغلني ع�ل��ى ت�ط��وي��ر الإمكانات
ال�ب��رجم � �ي� ��ة يف �� �ش� �ب� �ك ��ة ال� �ن� �ف ��اذ
الراديوي املفتوحة� ،سوف ينتج عن
ذلك تفعيل دور التقنيات املتقدمة
مثل الذكاء اال�صطناعي «.»AI
وق� ��ال ح ��امت ب��ام �ط��رف ،الرئي�س
التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات
الدولية يف “جمموعة ات�صاالت”..
“ ي���ش�ك��ل ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف فر�صة
ا�ستثنائية مل�شغلي االت �� �ص��االت يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط للتكاتف بهدف
تطوير تقنية مفتوحة من �ش�أنها
�أن ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ت �ع��زي��ز مرونة
وكفاءة �شبكاتنا ..نحن متحم�سون
ل �ه��ذه ال���ش��راك��ة ال �ت��ي ��س�ت�ع� ّزز من
احلماية وتنوع اخلدمات يف �شبكات
اجليل الرابع واخلام�س باالعتماد
على حلول �شبكة النفاذ الراديوي
املفتوحة .كما تعك�س هذه ال�شراكة
ال�ت��زام ات���ص��االت وري��ادت�ه��ا يف دمج
االبتكار يف قطاع االت�صاالت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى تطوير
واع �ت �م��اد �شبكة ال�ن�ف��اذ الراديوي
املفتوحة ل�ضمان االرتقاء بتجارب
عمالئنا».
من جانبه ،قال ال�سيد هيثم الفرج،
ال �ن��ائ��ب الأع� �ل ��ى ل �ق �ط��اع التقنية
وامل �ع �ل ��وم ��ات يف � �ش��رك��ة «..»stc
�إ َّن ��ش��رك��ة  stcم�ل�ت��زم� ًة ب�إدخال
�أح��دث التقنيات واحللول املبتكرة

ل�شبكات اجليلني الرابع واخلام�س
“ »4G/5Gللهاتف املحمول..
و�إعالن اليوم �إيذا ًنا بدخول حقبة
جديدة من التعاون بني امل�ش ّغلني
يف منطقة ال���ش��رق الأو�� �س ��ط ،من
�أج��ل ت�سريع جهود تطوير تقنيات
ال�شبكات املفتوحة ،التي ت�ساعد يف
تنويع منونا اال�سرتاتيجي مبجال
التكنولوجيا».
و�أ��ض��اف “ لطاملا ك��ان التزامنا هو
ت �ق��دمي ��ش�ب�ك��ة ال �ه��ات��ف املحمول
الأف�ضل يف فئتها ،لعمالئنا الذين
ي�ستحقون م َّنا الأف�ضل دائ�م�اً .ال
�شك �أ َّن ه��ذه اخل�ط��وة ه��ي عالمة
فارقة يف م�سرية التحول الرقمي
التي تقوم بها �شركة  .stcو�سوف
توا�صل ال�شركة دائ ًما �سعيها لقيادة
ال �� �س��وق ن �ح��و ال �ت �ح��ول الرقمي،
متا�ش ًيا م��ع ر�ؤي ��ة اململكة العربية
ال�سعودية .»2030
وق � � � � ��ال ال� ��رئ � �ي � ��� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف جم �م��وع��ة زين
ن ��واف ال �غ��رب �ل��ي “ ..ه ��ذه املبادرة
ت�سلط ال�ضوء على �أهمية التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك ب �ي�ن م �� �ش �غ �ل��ي �شبكات
االت�صاالت على امل�ستوى الإقليمي
والدويل� ،إذ تربز الر�ؤى والأهداف
امل �� �ش�ترك��ة يف جم � ��االت االبتكار،
ل��ذل��ك ،فهي �ستحقق ال�ع��دي��د من
الفوائد لكافة الأط��راف و�أ�صحاب
امل �� �ص �ل �ح��ة ،ك �م��ا �أن �ه ��ا � �س �ت �ع��زز من
مكانة قطاع االت�صاالت يف املنطقة
على اخلريطة العاملية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت».
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك ��د م .ع�ل�اء مالكي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�ق�ن�ي��ة يف
موبايلي حر�ص ال�شركة على تعزيز

ت�ل��ك ال���ش��راك��ة ،ال�ت��ي ت��واك��ب �أخر
تطورات قطاع االت�صاالت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات ،مب��ا يرتقي باخلدمات
املقدمة �إىل العمالء ،وبناء �شبكة
نفاذ رادي��وي �أكرث انفتاحا مما هو
موجود اليوم.
و�أو�ضح �أن تنفيذ حلول �شبكة النفاذ
ال ��رادي ��وي امل �ف �ت��وح ،ي��دع��م مرونة
احللول ،ويقدم املزيد من االبتكار،
يف �إدارة ال���ش�ب�ك��ة ،وج�ع�ل�ه��ا تعمل
ب�شكل �أكرث كفاءة ،م�ؤكدا ا�ستعداد
“موبايلي” ت �ق��دمي ك ��ل م ��ا من
�ش�أنه جناح تلك ال�شراكة ،وامل�ضي
ق��دم��ا يف � �ش��راك��ات �أخ � ��رى تدفع
عجلة ال�ت�ط��ور واالب�ت�ك��ار يف قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وق� ��ال ��س�ل�ي��م ال �ب �ل��و� �ش��ي ،الرئي�س
التنفيذي للتكنولوجيا يف دو“ ..
ي�شكل ت�ع��زي��ز ودف ��ع االب �ت �ك��ار عرب
�شبكات االت�صال من خالل تطبيق

ون���ش��ر �أح ��دث احل �ل��ول والتقنيات
مثل حلول �شبكة النفاذ الراديوي
امل �ف �ت��وح��ة م �� �س ��ؤول �ي��ة م�شرتكة
ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات��ق م���ش�غ�ل��ي خدمات
االت�صال يف املنطقة .ون�ؤكد يف دو
على التزامنا بالعمل مع ال�شركات
ال ��رائ ��دة ع �ل��ى م���س�ت��وى املنطقة،
ب �ه ��دف خ �ل��ق امل ��زي ��د م ��ن القيمة
م��ن خ�لال تعزيز م�ستوى مرونة
وك �ف��اءة ال�ب�ن�ي��ة التحتية ل�شبكات
االت�صال ،مع العمل يف الوقت ذاته
على ت�سريع التحول التكنولوجي
لل�شبكات وتو�سيع نطاقها يف جميع
�أن� �ح ��اء دول � ��ة الإم� � � ��ارات العربية
املتحدة».
وم��ن خ�ل�ال تطبيق �شبكة النفاذ
ال��رادي��وي املفتوحة ،ي�سعى قطاع
االت � �� � �ص� ��االت ل �ت �ح �ق �ي��ق املعايري
وامل��وا� �ص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي حتدد
ال � ��واج � � �ه � ��ات امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة �ضمن

الأن �ظ �م��ة ال��رادي��وي��ة مب��ا يف ذلك
الأج �ه��زة وال�ب�رام��ج ،بحيث ميكن
ن�شر ال�شبكات وت�شغيلها بنا ًء على
مكونات املزج واملطابقة من موردين
خمتلفني� .سيتمكن امل�شغلون من
اال��س�ت�ف��ادة م��ن اب�ت�ك��ارات املوردين
لتخفي�ض ال�ت�ك��ال�ي��ف الت�شغيلية
وت� �ق ��دمي خ ��دم ��ات �أك� �ث��ر مرونة
وا� �س �ت �ج��اب��ة مل �ت �ط �ل �ب��ات العمالء
املتطورة.و�ستتمكن �شبكة النفاذ
ال ��رادي ��وي امل�ف�ت��وح��ة م��ع املحاكاة
االفرتا�ضية والأمت�ت��ة من �إحداث
ت�غ�ي�ير ج��وه��ري يف ط��ري�ق��ة �إدارة
امل �� �ش �غ �ل�ي�ن ل �ل �� �ش �ب �ك��ات وت� �ق ��دمي
اخل��دم��ات ،ح�ي��ث ي �ت��اح للم�شغلني
رفع ال�سعة �أو حتويلها ب�سرعة �أكرب
ل�ل�م���س�ت�خ��دم�ين ال�ن�ه��ائ�ي�ين ،وحل
م�شاكل ال�شبكات تلقائياً ،وتقدمي
اخلدمات عند الطلب للم�ؤ�س�سات
العاملة بالقطاع.

فوز العاملية للأمن مب�شاريع نوعية يف قطاعات حيوية حكومية وقطاع التجزئة
•• دبي-وام

ح �ق �ق��ت � �ش��رك��ة ال �ع��امل �ي��ة للأمن
 م � ��زود خ ��دم ��ات اجل �ي ��ل ال �ق ��ادموالتابعة ملوانئ دبي العاملية � -إقليم
الإم � ��ارات ..ه��ذا ال�ع��ام “”2021
م � �ع ��دالت �أداء م��رت �ف �ع��ة وف � ��ازت
مب� ��� �ش ��اري ��ع ع � ��دي � ��دة يف خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة �شملت عددا

م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شركات
القطاع اخلا�ص.
ويعترب التعاون م��ع العمالء وفق
م�ن�ه�ج�ي��ة ب �ن��اء ال �� �ش��راك��ات املتينة
طويلة امل��دى م��ن القيم الرئي�سة
ل �ل �ع��امل �ي��ة ل �ل��أم� ��ن ح �ي��ث ر�سخت
ال�شركة وع�بر ه��ذا املنهج مكانتها
كمزود رائد يف التغلب على حتديات
اجل��ائ�ح��ة واك�ت���س�ب��ت ث�ق��ة اجلهات

احلكومية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة على حد �سواء.
ومن امل�شاريع الالفتة التي نفذتها
ال �� �ش��رك��ة �أخ� �ي ��را ت ��وف�ي�ر القوى
ال �ع��ام �ل��ة الأم �ن �ي��ة ل �ف �ن��دق �سيتي
ماك�س يف دبي والإم��ارات ال�شمالية
ك�م��ا ن���ش��رت م��وظ�ف�ي�ه��ا للحرا�سة
الأم�ن�ي��ة يف �سل�سلة م�ت��اج��ر �أحمد
�صديقي و�أوالده الفاخرة يف موالت

دب��ي و�أب��وظ �ب��ي وك��ذل��ك مت توفري
خ��دم��ات �أم�ن�ي��ة متكاملة للدائرة
املالية يف دبي �شملت توفري القوى
ال�ع��ام�ل��ة وت��رك�ي��ب �أن�ظ�م��ة بوابات
ال��دخ��ول .وت�ت��وىل العاملية للأمن
�أي���ض��ا م���س��ؤول�ي��ة ح��را��س��ة ال�صرح
امل �ع �م��اري ملكتبة حم�م��د ب��ن را�شد
الواقع يف منطقة اجلداف.
وم ��ع ال �ظ ��روف ال �ت��ي ت���س�ب�ب��ت بها

اجل��ائ �ح��ة وم ��ا ن �ت��ج ع�ن�ه��ا ظهرت
احل��اج��ة امللحة خل��دم��ات التعقيم
وال �ت �ن �ظ �ي��ف وا� �س �ت �ج��اب��ت العاملية
لل��أم��ن مب���س��اع��دة ع�م�لائ�ه��ا على
ت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة م�ع�ت�م��دة على
ف��ري �ق �ه��ا م ��ن اخل �ب��راء املجهزين
وامل ��ؤه �ل�ي�ن ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع خمتلف
املتطلبات وف��ق �أف�ضل املمار�سات.
ف�ضمنت ال�شركة لعمالئها احلفاظ
على ك�ف��اءة عملياتهم الت�شغيلية
م��ن خ�لال مراقبة اجل��ودة واتباع
الإج��راءات ح�سب معايري �صارمة.
وب�ف���ض��ل �أدائ �ه��ا اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي على
م� � ��دار الأ�� �ش� �ه ��ر ال �� �س �ت��ة املا�ضية
�أ� �ص �ب �ح��ت ال �ع��امل �ي��ة ل ل��أم ��ن م ��زود
حلول التعقيم والتنظيف املف�ضل
لقطاع ال�ضيافة.
وق��ال �أي ��وب امل�لا امل��دي��ر التنفيذي
للعمليات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أم��ن �أن ��ه يف
ظل الأو�ضاع احلالية التي ت�سببت
بها جائحة كوفيد� -19أ�صبح من
الأه�م�ي��ة الق�صوى العمل يف بيئة
�آم �ن��ة م��ع ت��زاي��د �إدراك امل�ؤ�س�سات
وامل �ت��اج��ر وم �ن��اف��ذ ب �ي��ع التجزئة
وامل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ح��اج��ة �إىل
اال��س�ت�ث�م��ار يف اخل��دم��ات الأمنية
املتكاملة وهذا الأمر نتفهمه جيدا
يف ال �ع��امل �ي��ة ل�ل��أم ��ن ح �ي��ث ع ��ززت
ال�شركة خدماتها الأم�ن�ي��ة عاملية
امل �� �س �ت��وى ب �ب��اق��ات م ��ن اخلدمات

املخ�ص�صة ذات القيمة امل�ضافة من
�ضمنها توفري عنا�صر �أمنية م�ؤهلة
وتقدمي حلول تكنولوجية متقدمة
حلماية م�صالح عمالئها .وتتوافق
ج �م �ي��ع خ ��دم ��ات� �ه ��ا م� ��ع ال� �ل ��وائ ��ح
والتوجيهات احلكومية ال�صادرة
ع��ن خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات التنظيمية
ل��ذل��ك ح ��ازت خ��دم��ات�ه��ا ال�شاملة
واملتكاملة على ثقة عمالئها.
و�أ�� �ض ��اف �إن� ��ه ع �ل�اوة ع �ل��ى التنوع
الوا�سع يف باقات خدمات ال�شركة
ف�إنها متتاز ب�سرعة مواكبة وتبني
احل� �ل ��ول ال �ع��امل �ي��ة للتكنولوجيا
الذكية ملا توفره من فوائد عديدة
يف جمال الأمن .لذا ا�ستطاعت دمج
هذه احللول الأمنية الذكية ب�شكل
مميز �ضمن �أ�ساليبها التقليدية
املعتادة.
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 7.51مليار درهم جتارة �أبوظبي اخلارجية من املواد الغذائية خالل � 5أ�شهر
•• �أبوظبي-وام

بلغت قيمة جتارة �أبوظبي اخلارجية من
امل��واد الغذائية  7.51مليار دره��م خالل
الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام اجلاري
يف ظ��ل حم��اف�ظ��ة الإم � ��ارة ع�ل��ى ن�شاطها
ال�ت�ج��اري ب�شكل ع��ام منذ ب��داي��ة 2021
وذل��ك فقا للبيانات ال�صادرة عن الإدارة
ال�ع��ام��ة جل �م��ارك �أب��وظ �ب��ي .وو� �ص��ل عدد
املعامالت اجلمركية �ضمن جتارة �أبوظبي
من املواد الغذائية �إىل  72.918معاملة
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر اخل�م���س��ة الأوىل بزيادة
 61%م�ق��ارن��ة م��ع  62.906معاملة
خالل الفرتة نف�سها من العام . 2020
وتوزعت املعامالت �إىل  66.389معاملة
ب� ��را و 4.290ج� ��وا و 2.239بحرا،
فيما بلغت كمية التجارة باملواد الغذائية
نحو 1743100طن توزعت �إىل واردات
بكمية  998179طنا و��ص��ادرات بكمية
 414689طنا و�إع� ��ادة ت�صدير بكمية
 330233طنا.
كما توزعت جتارة �أبوظبي اخلارجية من
املواد الغذائية �إىل الواردات بقيمة تتجاوز
 3.14م�ل�ي��ار دره ��م وال �� �ص��ادرات بقيمة
 2.88مليار دره��م بنمو  11%مقارنة
مع  2.60مليار درهم يف الفرتة ذاتها من
العام املا�ضي و�إعادة الت�صدير بقيمة 1.5
مليار درهم بنمو  5%مقارنة مع 1.42
مليار درهم.
وحافظت اململكة العربية ال�سعودية على
مكانتها باعتالء مقدمة �شركاء �أبوظبي
التجاريني خالل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل

يف جت��ارة امل ��واد الغذائية بح�صة قيمتها
 3.37مليار درهم بنمو  3%مقارنة مع
 3.29مليار درهم خالل الفرتة ذاتها من
العام .2020
وج ��اءت دول ��ة ال�ك��وي��ت يف امل��رك��ز الثاين
ب�ق�ي�م��ة  804.59م �ل �ي��ون دره� ��م بنمو
 20%م �ق��ارن��ة م��ع  671.16مليون
دره� ��م خ�ل�ال ال �ف�ت�رة ن�ف���س�ه��ا م��ن العام
امل��ا� �ض��ي ت�ل�ت�ه��ا ال�ي�م��ن ب�ن�ح��و 626.14
م�ل�ي��ون دره ��م وال �ب �ح��ري��ن ب �ـ 348.62
م�ل�ي��ون دره ��م والأردن بنحو 314.60
مليون دره��م وعمان بـ  274.16مليون
درهم و�إ�سبانيا بـ  184.42مليون درهم.
وح �ل��ت الأل �ب ��ان وم�ن�ت�ج��ات�ه��ا واملنتجات
احل�ي��وان�ي��ة يف امل��رك��ز الأول �ضمن جتارة
�أب��وظ�ب��ي م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة حيث بلغت
قيمتها �أكرث من  1.868مليار درهم ثم
ال�ف��واك��ه واحلم�ضيات بقيمة 938.54
مليون دره��م ث��م حم�ضرات م��ن احلبوب
وال ��دق �ي ��ق واحل �ل �ي��ب ب�ق�ي�م��ة ت��زي��د على
 842مليون درهم ثم حم�ضرات غذائية
م�ن��وع��ة بقيمة  559.67م�ل�ي��ون درهم
وذلك �ضمن  22قطاع من �أ�صناف املواد
الغذائية.
وقال �سعادة را�شد الحج املن�صوري مدير
ع��ام الإدارة العامة جل�م��ارك �أب��وظ�ب��ي �إن
جمارك �أبوظبي توا�صل جهودها يف تعزيز
وت�سهيل حركة جتارة املواد الغذائية عرب
امل �ن��اف��ذ اجل�م��رك�ي��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى �إم ��ارة
�أبوظبي من خالل كفاءات وطنية م�ؤهلة
وخدمات جمركية رقمية تلبي احتياجات
ج�م�ي��ع ال �ت �ج��ار ال ��س�ي�م��ا امل� ��واد الغذائية

29
وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الر�شيدة
بتوفري الغذاء مبا يلبي احتياجات جمتمع
الإم � � ��ارات م��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال�سلع
اال�ستهالكية.
و�أ�� �ض ��اف �أن الإدارة ال �ع��ام��ة جلمارك
�أب� ��وظ � �ب� ��ي وب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ال� ��� �ش ��رك ��اء
الإ��س�ترات�ي�ج�ي�ين يف الإم� ��ارة ت�ع��زز جهود
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن � �س�ل�ام��ة امل� � ��واد الغذائية
ومطابقتها لل�شروط ال�صحية من خالل
� �س��رع��ة ال �ت �خ �ل �ي ����ص اجل� �م ��رك ��ي جلميع
�شحناتها مبا ي�ضمن و�صولها ال�سريع �إىل

الأ�سواق وب�أعلى م�ستويات اجل��ودة ويعزز
النمو يف جتارة املواد الغذائية التي ت�شمل
الفواكه واخل�ضراوات �إ�ضافة �إىل اللحوم
والدواجن والأ�سماك واملنتجات الغذائية
امل�ن��وع��ة .وتعك�س الأرق ��ام جت��ارة �أبوظبي
من املواد الغذائية التي دخلت عرب منافذ
الإم � ��ارة ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة واجل��وي��ة �أو
خ��رج��ت منها وال ت�شمل ال�ت��ي مت��ت عرب
املنافذ الأخرى يف �إمارات الدولة.
جدير بالذكر �أن جمارك �أبوظبي ت�ضع
يف مقدمة �أولوياتها تي�سري حركة التجارة

يف املواد الغذائية مع اال�ستمرار يف تطبيق
الإج � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة ال �ت��ي اتخذتها
ال ��دول ��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة و�سالمة
جمتمع الإمارات وذلك من خالل الكفاءات
الوطنية والقدرات التكنولوجية املتطورة
التي ت�سهم ب�شكل فعال يف �إجناز املعامالت
اجلمركية وتي�سري حركة التجارة ب�شكل
��س�ل���س��ل يف ظ��ل دوره � ��ا يف احل �ف��اظ على
�سالمة و�أم��ن املجتمع والت�صدي �إىل �أي
حماوالت من �ش�أنها م�س �سالمة جمتمع
الإمارات.

�شراكة ا�سرتاتيجية بني بنك �أبوظبي الأول و�ستيت �سرتيت
•• �أبوظبي-وام

�أعلن بنك �أبوظبي االول و �شركة “�ستيت �سرتيت”
امل�سجلة يف بور�صة نيويورك بالرمز  -STTعنعقد �شراكة ا�سرتاتيجية جديدة ،جتمع بني خربات
البنك نظرا لإمتالكه �أك�بر �شبكة مبا�شرة حلفظ
الأوراق املالية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
م��ع الإم�ك��ان��ات وامل�ق��وم��ات العاملية التي تتمتع بها
“�ستيت �سرتيت”.
و�ستثمر ال�شراكة ع��ن �إن�شاء �أول من�صة متكاملة
للم�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية ،مما يوفر لهم يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا فر�صة تو�سيع
نطاق ا�ستثماراتهم �إىل �أكرث من � 100سوق حول
ال �ع��امل ،ب �الإ� �ض��اف��ة �إىل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن جمموعة
ا�ستثنائية م��ن امل�ن�ت�ج��ات امل�صممة خل��دم��ة جميع
الأ��ص��ول املدرجة �أو غري امل��درج��ة ،واحل�صول على
�شبكة من اخلرباء والبنى التحتية على امتداد �أهم

�أ�سواق املنطقة ،مبا يف ذلك دولة الإم��ارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والكويت وعمان
والبحرين وم�صر.
و �سيتمكن العمالء من الو�صول اىل كافة اخلدمات
املقدمة من قبل “�ستيت �سرتيت”،
ب�الإ��ض��اف��ة �إىل حلولها املتكاملة لتحليل و�إدارة
البيانات التي تتكامل بدورها مع منتجات وخدمات
الأوراق املالية الإقليمية التي يقدمها بنك �أبوظبي
الأول وخرباته املحلية و�شبكته الإقليمية للحفظ
املبا�شر للأوراق املالية.
و قالت هناء الر�ستماين ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي الأول �إن ال �ق �ط��اع اال��س�ت�ث�م��اري يف
منطقة ال�شرق الأو�سط يتميز بالعديد من املقومات
الهامة� ،أبرزها وجود �أكرب عدد من �صناديق الرثوة
ال�سيادية يف ال�ع��امل� ،إىل جانب جمموعة متنوعة
من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية اخلا�صة.
و�أك ��دت �أن تلك امل�ؤ�س�سات حتتاج دائ�م��ا �إىل �أدوات

وحلول ا�ستثمارية متطورة تعزز ا�ستثماراتهم على
م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا والعامل
 ،وت�أتي ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني بنك �أبوظبي
الأول و”�ستيت �سرتيت” لتقدم �أول من�صة متكاملة
ذات ق��درات ا�ستثنائية تغطي جممل االحتياجات،
ومب� ��ا ي �ل �ب��ي امل �ت �ط �ل �ب��ات اخل��ا� �ص��ة لال�ستثمارات
الإقليمية والعاملية ،
ونتطلع قدماً �إىل ما �ستثمر عنه هذه ال�شراكة من
حت�سن ملمو�س يف م�ستوى اخلدمات اال�ستثمارية
املتوفرة يف املنطقة.
ومن جانبه قال رون �أوهانلي ،رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ل�شركة “�ستيت �سرتيت” �إن
ه��ذه ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية ت�ق��دم ع��رو��ض�اً غري
تقليدية للم�ستثمرين يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا،
�إىل جانب امل�ستثمرين االخرين املهتمني باال�ستثمار
 ،ويبحث العمالء يف املرحلة الراهنة ع��ن �شركاء

ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ال �ق��وة امل��ال �ي��ة والت�شغيلية وميتلكون
الإم �ك��ان��ات ال�ت��ي تدعمهم يف �إدارة �أع�م��ال�ه��م غري
الأ�سا�سية نيابة عنهم،
مما يعزز الكفاءة الت�شغيلية ويحد من التكاليف
واملخاطر ويخفف التعقيدات املرتبطة بال�ش�ؤون
واللوائح التنظيمية.
و�أكد �أنه يف الوقت الذي يحتاج فيه ه�ؤالء امل�ستثمرون
�إىل �أف�ضل املمار�سات واخلربات العاملية ،فهم بحاجة
�أي�ضاً �إىل �شريك قادر على فهم التحديات والقيود
التي تواجههم حملياً ،و�أن يكون م��ؤه� ً
لا للتكيف
معها..
منوها باحلر�ص على تقدمي من��وذج خدمة يت�سم
باملرونة ويركز على احللول املبتكرة والإ�ستباقية
ل�ت�ل�ب�ي��ة الإح �ت �ي��اج��ات احل��ال �ي��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة على
لعمالئهم و ذلك من خالل الإ�ستفادة من �أف�ضل
اخلربات العاملية والإقليمية التي يوفرها تعاونهم
مع بنك �أبوظبي الأول .

غرفة عجمان تبحث التعاون مع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية
خدمات ذات قيمة م�ضافة ملجتمع االعمال.
•• عجمان – الفجر:
ح�ضر االجتماع يف جمل�س �سيدات �أعمال عجمان
ع �ق��دت غ��رف��ة جت� ��ارة و� �ص �ن��اع��ة ع �ج �م��ان اجتماع مب �ب �ن��ي م��رك��ز ع �ج �م��ان ل ��ري ��ادة االع � �م� ��ال ،خالد
م�شرتك مع وف��د وزارة الطاقة والبنية التحتية ،ال�شام�سي م��دي��ر م��رك��ز عجمان ل��ري��ادة االعمال،
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت �ك��ام��ل الأدوار وتقدمي وع �ب�ير ع�ي��د ال �ف��رج م��دي��ر مكتب جمل�س �سيدات

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  780/2021/18عقاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي املربم بني طريف التداعي وامل�ؤرخ يف  27فرباير  2008م
ومالحقة والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع العقد وت�سليمه للمدعية و�شطب عبارة االجارة الواردة
يف �شهادة امللكية والزامهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ( )47.646درهم �سبعه واربعون الف و�ستمائة
و�ست واربعون درهما  -قيمة امل�ستحقات االيجارية املت�أخرة املرت�صدة بذمتهما ابتداء من 2020/5/2م 2020/11/2
م وما ي�ستجد من اجرة من تاريخ  2020/11/2وحتى تاريخ االخالء التام والفعلي بواقع اجرة ( )40.000درهم
�سنويا وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة والزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بالتعوي�ض بقيمة
( )200.000درهم مئتان وخمو�سن الف درهم  ,وذلك جربا ملا حلق املدعيه من ا�ضرار ب�سبب اخالل املدعي عليه
التزاماته التعاقديه والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه
طالب الإعالن -1 /متويل م�ساهمة خا�صة � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :نا�صر مال اهلل حممد غامن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :نغم عبد احل�سن علي امل��وزاين � -2سمريه �صالح مزعل ال�سعدي � -صفتهما بالق�ضية :
مدعي عليهما  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي املربم بني طريف
التداعي وامل��ؤرخ يف  27فرباير  2008م ومالحقة والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع العقد وت�سليمه
للمدعية و�شطب عبارة االج��ارة ال��واردة يف �شهادة امللكية والزامهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره
( )47.646درهم �سبعه واربعون الف و�ستمائة و�ست واربعون درهما  -قيمة امل�ستحقات االيجارية املت�أخرة املرت�صدة
بذمتهما ابتداء من 2020/5/2م  2020/11/2م وما ي�ستجد من اجرة من تاريخ  2020/11/2وحتى تاريخ االخالء
التام والفعلي بواقع اجرة ( )40.000درهم �سنويا وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة والزام املدعي عليهما
بالت�ضامن والت�ضامم بالتعوي�ض بقيمة ( )200.000درهم مئتان وخمو�سن الف درهم  ,وذلك جربا ملا حلق املدعيه
من ا�ضرار ب�سبب اخالل املدعي عليه التزاماته التعاقديه والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماه .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

اعمال عجمان وجميلة كاجور مدير مركز عجمان
لدعم االعمال،
وتر�أ�س وفد الوزارة املهند�س �سيف مطر القايدي -
رئي�س ق�سم نظم البيانات املكانية.
و�أكد خالد ال�شام�سي،
�أن غرفة عجمان حري�صة على تنويع �شراكاتها
املحلية واالحتادية خلدمة �أع�ضائها وخا�صة رواد
ورائدات االعمال عرب توفري جمموعة من الربامج
وامل�ب��ادرات املتخ�ص�صة التي ت�ضمن منو وا�ستدامة
الأع �م��ال ،مو�ضحاً �أن امل��رك��ز يعك�س ج�ه��ود غرفة
عجمان املبذولة لدعم �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
وقدمت عبري الفرج ،نبذة عن اخلطة اال�سرتاتيجية
ملجل�س � �س �ي��دات اع �م��ال ع�ج�م��ان ودور امل�ج�ل����س يف
خ��دم��ة ��س�ي��دات ورائ� ��دات االع �م��ال ع�بر ح��زم��ة من
برامج تطوير امل�ه��ارات وعقد امللتقيات والتدريب
وتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات وتبادل الزيارات وزيادة
ال�شراكات مع كافة اجلهات املعنية ،بالإ�ضافة جلملة
م��ن امل �ب��ادرات املتخ�ص�صة ومنها “ريوقي ،رفوف،
�إزرع و�إح�صد� ،سيارتي� ،إ�شراقة� ،إماراتي اجلميلة،
نقطة بيع ،بدايات  ، e-channelوثق ومتيز».
ه��ذا و�إ�ستعر�ضت جميلة ك��اج��ور ،ن�ب��ذة ع��ن مركز

ع�ج�م��ان ل��دع��م االع �م��ال ودوره يف ت �ق��دمي الدعم
الالزم لرواد ورائدات االعمال ،من خالل الت�سويق
وامل�شاركة يف املعار�ض وتنظيم ور�ش العمل والدورات
امل�ت�خ���ص���ص��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة من
القطاعني احلكومي واخلا�ص.
من جانبه �أثنى املهند�س �سيف مطر القايدي ،على
اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة خل��دم��ة رواد ورائ � ��دات االعمال
وتهيئة جيل حري�ص على الإ�ستثمار يف امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة مب��ا ي�ت��واك��ب م��ع توجيهات
القيادة الر�شيدة،
م ��ؤك��داً ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك ب�ين كافة
اجل� �ه ��ات و� � �ض� ��رورة ت� �ب ��ادل ال �ب �ي��ان��ات واخل �ب��رات
واخل��روج بتو�صيات فعاله ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف
جناح امل�شاريع و�إ�ستدامتها.
و�أو�ضح ان وزارة الطاقة والبنية التحتية ال تتدخر
جهدا يف تعزيز تعاونها مع �شركائها من اجلهات
الإحت ��ادي ��ة وامل�ح�ل�ي��ة ل�ت�ن��وي��ع الأدوات والو�سائل
الداعمة لأ�صحاب امل�شاريع.
ويف ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية يف مركز
ع�ج�م��ان ل��ري��ادة االع �م��ال ل�لاط�لاع ع�ل��ى املعر�ض
ال��دائ��م وم��رك��ز االع �م��ال وق��اع��ات ال�ت��دري��ب وقاعة
امل�ؤمترات ومركز االبتكار.

اتفاقية بني الذراع الت�شغيلية
لـ( الإمارات للطاقة النووية) نواة
للطاقة ووي�ستنغهاو�س الكرتيك
•• �أبوظبي-وام

وق�ع��ت ��ش��رك��ة ن ��واة للطاقة ال�ت��اب�ع��ة مل�ؤ�س�سة الإم � ��ارات للطاقة النووية
وامل�س�ؤولة عن ت�شغيل و�صيانة حمطات براكة للطاقة النووية اتفاقية ملدة
خم�س �سنوات مع �شركة وي�ستنغاو�س الكرتيك.ويف �إط��ار نهج التعاون مع
�أف�ضل اخلربات العاملية يف قطاع الطاقة النووية تتيح االتفاقية لـ”نواة”
اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات ال�ك�ب�يرة لـ”وي�ستنغهاو�س” يف ت�صنيع املعدات
الأ�صلية اخلا�صة بدعم العمليات الت�شغيلية وال�صيانة واخلدمات الهند�سية
وقطع الغيار ف�ض ً
ال عن فر�ص التدريب لتعزيز اجلهود املرتبطة بهذه
املجاالت يف حمطات براكة .وقال املهند�س علي احلمادي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة نواة للطاقة :ب�صفتها ال�شركة امل�س�ؤولة عن ت�شغيل و�صيانة حمطات
براكة حتر�ص “نواة” على حتقيق التميز الت�شغيلي حيث ُتعد االتفاقية
مع وي�ستنغهاو�س مهمة من الناحية اال�سرتاتيجية بالن�سبة لنا لأنها تدعم
حتقيق هدفنا على املدى الطويل ل�ضمان الت�شغيل الآمن واملوثوق وامل�ستدام
للمحطات وبالإ�ضافة �إىل ذلك تعزز االتفاقية من قدراتنا املتخ�ص�صة حيث
نعمل على �ضمان تلبية جميع املتطلبات التنظيمية الوطنية واملعايري
الدولية اخلا�صة ب� �الأداء الت�شغيلي.من جانبه ق��ال ط��ارق �شوحو رئي�س
عمليات “وي�ستنغهاو�س” الكرتيك خلدمات املحطات يف منطقة �أوروبا
وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا :ي�سرنا موا�صلة التعاون مع نواة من خالل هذه
ال�شراكة التي متتد خلم�س �سنوات حيث نقدم خرباتنا الفنية والت�شغيلية
طويلة الأجل لدعم منو قطاع الطاقة النووية يف دولة الإمارات.
وتعد حمطات ب��راك��ة الواقعة يف منطقة الظفرة ب��إم��ارة �أبوظبي واحدة
من �أك�بر حمطات الطاقة النووية يف العامل حيث ت�ضم �أربعة مفاعالت
متطابقة من الطراز املتقدم .APR-1400
ويف �أبريل  2021بد�أت �أوىل حمطات براكة الت�شغيل التجاري الذي يعترب
�إجن��ازا تاريخيا لقطاع الطاقة ال�صديقة للبيئة يف دول��ة الإم ��ارات حيث
�أ�صبحت املحطة الأوىل يف براكة التي ت�صل قدرتها الإنتاجية �إىل 1400
م�ي�غ��اواط م��ن ال�ك�ه��رب��اء اخل��ال�ي��ة م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية وع�ل��ى مدار
ال�ساعة �أكرب م�صدر منفرد مو�صول ب�شبكة الكهرباء �إ�ضافة لكونها �أكرب
م�صدر للكهرباء ال�صديقة للبيئة يف الدولة.

Government of Dubai
Dubai Courts
Date 13/ 7/ 2021 Issue No : 13290
Publication letter
No. 5426/2021
Claimant: The Respondent: AL AHOOD TECHNICAL WORKS L.L.C
1) TRS CONTRACTING & DECORATION L.L.C
2) SUHYB MOHAMMAD ALI SAMADI.
We inform you according to this warning of the necessity of the following:
To pay promptly an amount of 48,543 dirhams, the value of the returned
cheques plus the 12% legal interest since due date until the full payment,
within five days from the date of publishing this warning, otherwise the
Claimant will have to take all necessary legal measures, including the
issuance of an ORDER FOR PAYMENT against you to compel you with
the aforementioned in addition to charging you all the fees and prescribed
expenses and the legal interest 12 While preserving all the other legal
rights of the Claimant. And for your information,
ATTESTED ON 20TH of June 2021
Notary Public

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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31
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ

13290  العدد2021  يوليو13 الثالثاء

م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2021  يوليو18 اخلام�سة م�ساءاً يوم الأحد املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
#
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ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ

ΓέΎϣϹ

Ωϭϛϟ

665429
HyundaiͲAccentͲ2006
ϲΑΩ
H
653981
HondaͲCivicͲ2009
ϲΑΩ
K
187854
NissanAltima2009
ϲΑΩ
L
167933
VolkswagenTouareg2008
ϲΑΩ
I
653934
HondaͲCivicͲ2009
ϲΑΩ
D
665439
ToyotaͲYarisͲ2012
ϲΑΩ
I
631733
KIAK27001996
ϲΑΩ
B
607379
Mazda626
ϲΑΩ
B
621665
ChevroletSpark
ϲΑΩ
F
619425
TOYOTACamry1996
ϲΑΩ
C
667910
NissanͲPatrolͲ1997
ϲΑΩ
H
632171
ToyotaYaris
ϲΑΩ
B
673744
FORDMUSTANG
ϲΑΩ
V
216783
MitsubishiLancer2010
ϲΑΩ
F
202605
HYUNDAIELANTRA
ϲΑΩ
E
662793
NISSANXTRAIL
ϲΑΩ
E
668459
MITSUBISHIPAJERO
ϲΑΩ
H
671896 MitsubishiͲLancerEXͲ2015
ϲΑΩ
Q
616840
VolkswagenͲCaddyͲ2006
ϲΑΩ
H
636395
MitsubishiͲCanterͲ1992
N/A
N/A
667358
DodgeͲChargerͲ2013
ϲΑΩ
O
668279
LexusͲES300Ͳ2000
ϲΑΩ
R
669051
HondaͲCivicͲ2008
ϲΑΩ
E
654046
NissanͲMuranoͲ2006
ϲΑΩ
K
670764
ToyotaͲPradoͲ2015
ϲΑΩ
S
659340
AudiA6
ϲΑΩ
S
610459
NissanPickup2010
ϲΑΩ
N
661995
ToyotaCamry2008
ϲΑΩ
K
667499
PEUGEOT207CC2005
ϲΑΩ
K
674488
CADILLACESCALADE
ϲΑΩ
M
618294
HyundaiElantra
ϲΑΩ
N
618287
HyundaiElantra
ϲΑΩ
N
662766
DaewooNovus420PS
ϲΑΩ
G
654717
TOYOTAHILUX
ϲΑΩ
E
661641
ToyotaHilux2007
ϲΑΩ
I
662409
BOBCAT751
ϲΑΩ
F
670940
TataͲ1316CͲ2009
ϲΑΩ
K
665622
FerrariͲF430
ϲΑΩ
C
665269
MercedesͲS500Ͳ2014
ϲΑΩ
M
673812
ToyotaPrado
ϲΑΩ
ϭ
658940
RenaultDuster
ϲΑΩ
Q
647683
HyundaiAccent2015
ϲΑΩ
Q
834007
FordCargo4135
ϲΑΩ
P
636553
TATALPO1316TC
ϲΑΩ
J
671749
FotonͲBusͲ2007
ϲΑΩ
H
603525
TATALPO131655
ϲΑΩ
F
816301
LEXUSIS300
ϲΑΩ
J
622514
ToyotaYaris
ϲΑΩ
D
630625
TataͲLPO1316Ͳ55
ϲΑΩ
D
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
Toyota
ϲΑΩ
M
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
ϱΩϧϭϳΎϫ
ϲΑΩ
E
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
ϭγΗΎϬϳΩ
ϲΑΩ
D
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
Nissan
ϲΑΩ
O
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
Toyota
ϲΑΩ
P
ΔϗέΎηϟ ΔϳΩϠΑ
Toyota
ϲΑΩ
B
834780
HONDAACCORD
ϲΑΩ
O
611735
ToyotaTercel
ϲΑΩ
P
607301
MITSUBISHI200L
B
ϲΑΩ
609690
ToyotaHilux2009
ϲΑΩ
K
661182
ToyotaInnova2012
ϲΑΩ
I
671897
KiaͲCeratoͲ2013
ϲΑΩ
B
816537
HONDACRV
ϲΑΩ
R
616657
MitsubishiCanter
ϲΑΩ
ϡΎϋ ϝϘϧ
832936
KIACERATO
ϲΑΩ
J
610287
MitsubishiLancer
ϲΑΩ
B
604750
VOLKSWAGENGOLF
ϲΑΩ
D
605573
MITSUBISHILANCER
ϲΑΩ
J
665155
TOYOTACOROLLA
ϲΑΩ
K
636534
MITSUBISHIROSALW
ϲΑΩ
B
605064
FotonBus
ϲΑΩ
J
625802
JeepGrandCherokee
AD
621463
BMWX6
ϲΑΩ
O
615374
RENAULTTRAFIC
ϲΑΩ
G
605321
HyundaiAccent
ϲΑΩ
G
612585
HYUNDAI/ACCENT
.
.
654144
TOYOTACOROLLA
ϲΑΩ
H
603915
DaihatsuGranMax
ϲΑΩ
N
608037
OpelOmega
ϲΑΩ ϲλϭλΧ
4
821825
KIAOPTIMA
E
ϲΑΩ
673478
HyundaiElantra
ϲΑΩ
F
608545
ToyotaCorolla
ϲΑΩ
E
668746
FordEdge
ϲΑΩ
K
673489
NISSANURVANͲ2015
ϲΑΩ
K
819808
TOYOTAFJCRUISER
E
ϲΑΩ
819681
TOYOTASEQUOIA
K
ϲΑΩ
819582
KIACERATO
M
ϲΑΩ
818959
TOYOTALANDCRUISER
N
ϲΑΩ
819033
CMCVERYCA
G
ϲΑΩ
817674
TOYOTAFJCRUISER
N
ϲΑΩ
818149
NISSANPATROL
B
ϲΑΩ
600863
HONDACBF150
1
ϲΑΩ
600859
HONDACBF150
1
ϲΑΩ
652736
HONDACBF150
1
ϲΑΩ
820716
570 αϛ ϝͲ αίϛϟ
N
ϲΑΩ
607770
NissanSunny
F
ϲΑΩ
605825
NissanTiida
N
ϲΑΩ
819813
FORDMUSTANG
S
ϲΑΩ
629530
NissanArmada
ϲΑΩ
C
666987
MitsubishiͲCanterͲ2006
F
ϲΑΩ
669601
MitsubishiL200Ͳ2013
P
ϲΑΩ
821217
TOYOTAHIACE
I
ϲΑΩ
820953
TOYOTAHIACE
I
ϲΑΩ
821879
HONDACIVIC
L
ϲΑΩ
601070
SUZUKIEN125
ϲΑΩ
1
600627
BAJAJ135CC
ϲΑΩ
1
818014
MITSUBISHILANCER
E
ϲΑΩ
606861
NissanPatrol
I
ϲΑΩ
818398
MITSUBISHICANTER
D
ϲΑΩ
821768
NISSANURVAN
U
ϲΑΩ
818534
TATALPO1618
J
ϲΑΩ
647053
HONDACBF150MA
1
ϲΑΩ
647055
HONDACBF150MA
1
ϲΑΩ
601084
HONDACBF150MA
1
ϲΑΩ
819850
HONDACBF150MA
1
ϲΑΩ
671845
NissanͲSunnyͲ2016
Q
ϲΑΩ
674705
NissanSunny
ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ
667976
NISSANSENTRA
R
ϲΑΩ
822059
NISSANSENTRA
B
ϲΑΩ
620577
TOYOTAYARIS
B
ϲΑΩ
820775
NISSANURVAN
P
ϲΑΩ
818760
RENAULTTRAFIC
C
ϲΑΩ
821726
MERCEDES400MCV
N
ϲΑΩ
820773
MITSUBISHIL200
C
ϲΑΩ
671316
MitsubishiL200Ͳ2014
ϲΑΩ
P
673658
MERCEDESC200Ͳ2011
ϲΑΩ
E
817821
MITSUBISHICANTER
M
ϲΑΩ
819503
TOYOTAFORTUNER
M
ϲΑΩ
675059
NISSANSUNNY
D
ϲΑΩ
641847
HONDACBF150
1
ϲΑΩ
819753
TOYOTACOROLLA
F
ϲΑΩ
607772
ChevroletLumina
F
ϲΑΩ
818529
TOYOTACOROLLA
F
ϲΑΩ
822139
ISUZUREWARDNP
ϲΑΩ
G
829389
NISSANURVAN
ϲΑΩ
M
829401
NISSAN2400
ϲΑΩ
M
829402
NISSANURVAN
ϲΑΩ
P

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
10730
59961
17093
71956
45181
62155
64179
80463
38208
37287
43505
14879
14452
40378
34592
81549
13419
94264
25470
N/A
83208
83742
42815
41572
52169
90517
29942
15312
38381
1250
90430
90431
63969
60511
30436
40393
49402
79404
3432
49015
27906
39906
35676
10631
85467
99824
53167
75294
52801
54189
44165
36120
37726
65022
57403
70323
45447
97169
77838
63522
19870
52466
78984
13951
15178
9637
37262
89256
24597
47404
95930
79617
81837
57957
65591
63900
11632
19363
74017
96833
25324
67352
56017
84887
15488
40962
71808
17516
97769
1893
17704
36432
46657
77951
51850
65348
32936
88009
86613
10783
34941
23197
35957
17099
25621
30263
15761
25311
88125
46824
52699
41443
42206
42097
85407
ΔΣϭϟ ϥϭΩΑ
39952
96747
80699
64740
90432
73166
91263
12644
37945
48179
31275
95941
37601
64450
65207
62951
97622
83736
83739
23919

ϲγΎηϟ ϡϗέ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ

KMHCN41Cx6U016816
612\2019 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
JHMFD16389S401012
5562\2010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1N4AL21D89C166261
2014/105ϱέΎΟΗ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
WVGAL27L68D004478
2009/8987 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
JHMFD16799S408389
3008\2013\ ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
JTDKW9D32CD512095
3434\2013ΕΎΑϛέϣ ϲυϐΣΗ ίΟΣ
KNCSC9131T6550746
2004/5 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
GF10S1118102
1231/2004 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
KL1MJ61436C153988
2009/144 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
JT2BG12K3T0418851
2017/761 ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
JN10WGY60Z0865911
2016/384 ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
JTDBW923371065884
2018/4814 ϲϟΎϣϋ ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
1FA6P8AM2G5276429
2018/308 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ
JMYSRCS1AAU703632
904/2018ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KMHDG41C2CU501297
2018/2396 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JN1BT2MN2FW000222
2014/639 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
JMYLRV95WEJ708028
2018/3225 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JMYSTCY4AFU729561
207\2017\1772
8AWLC09E96A705913
207\2017\2674
FE434EA64593
207\2017\869
2C3CDXCT5DH629372
1133\2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JT8BF28G3Y5089578
187\2018\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JHMFD16288S406054
2768\2018\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JN8AZ08W46W006137
699\2019\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTEJU3FJ2FK086687
37\2019\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
WAUACCFC1HN042171
4630\2018\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MNTDD23S4A6005028
2016/2845 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
6T1BE42K88X517548
2457/2019ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
VF32DNFUR5Y022951
2675\2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1GYS47KJ3HR507908
2019/1518 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KMHDG41E5CU359934
2047\2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KMHDG41E6CU357433
2047\2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JN1CC13C17T005803
207\2016\2329
MR0FR22G080638865
2181/2017ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MR0FR22G370516371
2181/2017ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
515715514
2825/2017ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MAT38906790L00174
936\2015ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ZFFEW58A960150231
3919\2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
WDDUG8CB7EA023212
2086\2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTEBU3FJ1GK102013
2020/2769 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
VF1HSRCA2FA520045 1320/2020 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ)
KMHCT41B6FU812461 1183/2020 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ)
NM0MKECD7GPU94007 584/2020 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ(ΫϳϔϧΗ)
MAT38906670L02129
1314\2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
TFH112855
1314\2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MAT389067B0L01287
986\2016 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTHBG262282013842
441\2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTDKW9D37ED547671
710\2018 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ
MAT38906670L01796
2238\2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MR0CW12GXE0033706
2412\2017\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KMJHG17C2CC053316
2017/523 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
V9915165
2016/72 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MNTBB7A99F6020271
2600\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTGFK4185E4004788
2412\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MHKMC13F1FK016371
2017/426 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2015/3017 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1HGCR2634DA617001
JT2BJ53L6X0082814
2016/780 ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
DL022GBY100545
2001/3384 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
MR0FX22G891317190
2015/649 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MHFXX42G7C5012914
1526/2016ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KNAFT5110D5654069
2014\3676ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
JHLRD1840WC216655
2019/2504 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JL7BCE1J0DK017690
2016/523 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
KNAFJ4117F5897400
1839/2016ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ
JMYSRCS3ADU702694
2015/2886 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
WVWZZZ1JZ2W361337
2010/1011 ΕέΎΟϳ ΫϳϘϧΗ
JMYSTCY4A8U722592
427/2012 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
JTDBR42E499031825
2017/3709 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JL5B3G6P46PD04055
2017/2238 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MB1PBEJA182126339
2012/82 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1J8HC78387Y545224
7142/2008 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
WBAFG41068L196240
2018/913 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
VF1GFAA13CY405302
2016/1874 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
KMHCT41B9GU872722
2016/483 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
KMHCG41G34U512194
2007/4829 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
JTDER23E963166670
2018/1957 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
MHKBC31F0CK000213
2015/2621 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
W0L0VBP69Y1172384
2007/2585 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
KNAGM419BE5413453
205\2019\1196
KMHDG41E1CU348512
2017/3233 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTFHX02P1A0049791
2016/959ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
205\2020\1128
2FMDK4JC1EBB70798
JN6BE6DSXF9009802
2020/749ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTEBU11F89K058439
1296\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
5TDBY68A0AS034245
1788\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
KNAFT4110D5785044
3225\2018\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTMHU09J485003503
767\2018\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
RKMCP7240EY127940
5313\2019\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTEBU11F2CK145762
3644\2017\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JN8AY2NY6E9062632
207\2018\1358
ME4KC098H78034606
1925\2014\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CKB8159963
3319\2016\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CJD8556197
1725\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
SJAAB1ZV7HC012015
6222\2019\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JHMCM56505C403871
4873\2019\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JTGJX02PXB0038285
1099\2020\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1FA6P8TH7F5331651
1660\2018\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
5N1AA08C27N723728
207\2014\344
207\2014\2315
JL7BCE1J36K014348
207\2019\2993
MMBJNKA50DD026257
JTGJX02P1C5023081
207\2019\5814
JTGJX02P1D5027388
207\2019\5913
JHMFD1634AS402890
207\2018\3772
LC6PCJK6X70804566
699\2014\ ϱέΎΟΗΫϳϔϧΗ
MD2DSJNZZRCB11616
699\2014\ ϱέΎΟΗΫϳϔϧΗ
JMYSRCS1AAU702038
261\2019\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
WDCDA5HB9DA087845
261\2019\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JL7BCE1J7AK007377
261\2019\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
JN6BE6DS3D9002123
207\2019\3842
MAT449252F0L01866
3693\2018\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CGE8772813
1965\2017\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CJC8328519
1965\2017\ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CMC8382921
2054\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CMC8382922
2054\2017\ ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
207\2020\1018
MDHBN7AD0GG700560
MDHBN7AD9EG522063
207\2020\1018
207\2020\1018
MNTBB7A95G6033407
MNTBB7A91F6026212
207\2020\1018
MHFBT9F33F6024115
207\2020\9085
JN6BE6DS3E9008666
207\2020\9085
VF1GF3918FY746375
207\2020\1835
9BM3820347B487263
207\2020\1835
MMBJNKA50CD032651
209\2019\1625
209\2019\5326
MMBJNKA50ED004932
WDDGF4JB9BA447577
2020/5694/ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
JL6BCE6J1DK008736
4424\2017\ ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
MHFYX59G0F8076778
169\2018\ ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
MDHBN7AD4CG008148
2259\2015\ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
ME4KC09CMB8183819
1041\2019\ ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
RKLBB9HE8G5177564
5360\2018\ϲϟΎϣϋ ΫΫϳϔϧΗ
RKLBB9HE6G5178664
5360\2018\ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
RKLBB9HE3G5174684
5360\2018\ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
JAMKP34H4G7P21407
5360\2018\ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
JN6BE6DS2D9002081
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
3N6DD2ET2DK075928
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
JN6BE6DS5E9007857
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

137

829403

MITSUBISHIL200

ϲΑΩ

D

69761

MMBJNKA50ED004030

2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

138
139

829423
829430

TOYOTAYARIS
TOYOTACOASTER

ϲΑΩ
ϲΑΩ

C
M

77915
98212

MHFBT9F30F6030082
JTGFK5183D4013820

2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

140

835029

NISSANSUNNY

ϲΑΩ

M

91596

MDHBN7AD4DG033925

2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

821703
817888
670448
670920
821759
820986
675431
822189
821832
817825
818861
608913
669002
667409

NISSANSUNNY
TOYOTALANDCRUISER
FORDRANGER
FORDRANGER
NISSANSUNNY
NISSANSUNNY
HYUNDAIACCENT
KIAPICANTO
ROLLSROYCESLIVERSPART
RENAULTDUSTER
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
ToyotaCorolla
RenaultͲCapturͲ2016

ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ
ϲΑΩ

M
M
M
L
P
M
S
P
H
F
T
R
P
C

91610
19425
85966
68463
25260
91603
30091
63348
87361
49071
11372
13440
85834
84034

MDHBN7AD1DG032148
JTMHU09J6D4078106
AFAFP1LP8DJU88219
AFAFP1LP3FJB21007
MDHBN7AD9EG513587
MDHBN7AD4DG032287
KMHCT41B3GU041099
KNABX5121FT839953
SCAZN0000HCX22000
VF1HSRCA2FA516691
6T1BF9FK2DX429142
6T1BF9FK7GX632337
RKLBB9HE9F5053916
VF12RRHE3GW534313

2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2364/2021ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
1034\2019\ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
1034\2019\ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
211\2018\151
690\2019\ ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ
1288\2021\ ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
794\2021\ ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
53/2018/59
59/2021/180
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االمارات العربية املتحدة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

وزارة العدل
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0005168جتاري (جزئي)

اعـــــــالن
تقدم ايل ان��ا الكاتب ال�ع��دل ب ��ادارة الكاتب ال�ع��دل والت�صديقات  -خورفكان :
ال�سيد /نا�صر خمي�س �سليمان حممد النقبي  -اجلن�سية  :الإم ��ارات  ،وطلب
الت�صديق على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
الربا�ش لتلميع ال�سيارات  ،ن�شاط الرخ�صة تنظيف وتلميع ال�سيارات  ،واملرخ�ص
من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم  509100ال�صادر
بتاريخ  2001/7/11يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /بهويان
قمر الدين بهويان  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املدعى عليه � :سوبرماركت فاطمة  -ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة  :امارة ال�شارقة ال�شويهيني خلف �ساحة احل�صن حمل
رقم  3 2 1ملك ليلي حممد عبداالله العبداالله و�شركاه بجوار بنك ابوظبي الوطني ومقابل بنك حبيب بنك �أي جي
زيوريخ هاتف رقم  .050799016 , 067499141بناء على طلب املدعية � :شركة �سيام التجارية �ش ذ م م  -قد رفعت
الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب  -:الزام املدعى عليها بان تردي للمدعية مبلغ وقدره  5024.04درهم خم�سة االف
و�أربعة وع�شرون درهم واربعة فل�س قيمة املبالغ املرت�صده بذمتها ل�صالح املدعيه - .الزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ وقدرة  600درهم �ستمائة درهم كتعوي�ض عن ال�ضرر املادي واالدبي الذي �أ�صاب املدعيه من جراء مماطله املدعى
عليها للمدعيه وحرمانها من �أموالها طوال تلك الفرتة من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ �إقامة الدعوي املاثله بدون وجه
حق وتعمدهم لذلك � -إلزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية فائدة قانونیه بواقع  %12من تاريخ قيد الدعوى وحتى
ال�سداد النهائي والتام � -شمول احلكم ال�صادر بالدعوي بالنفاذ املعجل � -إلزام املدعى عليها بامل�صروفات والر�سوم ومقابل
�أتعاب املحاماة .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/27أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/7/12

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني امني املال

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  121/2019/250بيع عقار مرهون

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6013

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب من قا�ضي التنفيذ االمر باحلجز على العقارين رقمي  955و  1708منطقة جبل علي  -دبي � -شامال كافة حقوق
االمتياز التابعة لهما وكافة املرافق املوجودة عليهما متهيدا لبيعهما للوفاء بالدين املرت�صد للطالب بذمة املطلوب �ضده والر�سوم وامل�صاريف
واالتعاب.
طالب التنفيذ:بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى بنك الفجرية الوطني � -ص ب
 - 2979رقم مكاين  - 1366976169وميثله  :علي �إ�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  :عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة ر�أ�س اخلور ال�صناعية  - 3بجانب دوار تقاطع �شارع ندى
احلمر مع �شارع املنامة  - D62بجانب فرع هيئة الطرق واملوا�صالت  -قطعة رقم  - 614- 305هاتف رقم  - 043297777فاك�س رقم
� 043298989ص ب  7757دبي abdullah@mohsen.com - 0504599990 ،
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/7/28ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات 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  -املنطقة  :جبل علي االوىل  -رقم االر�ض  - 4013امل�ساحة 224 :
مرت مربع  -املقدرة بــ ( )1,900,000درهم .مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املخطرة � :شركة ادفان�س تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني  /حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك
املخطر �إليه  :فاالذي فيالندي راجان
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء
املخطـرة تـداين املخطـر �إلـيـه و�أخـرى مببلـغ  341,187/39درهـم مبوجـب ال�شيكات �أرقـام (،474087
,474171 ,474182 ,474170 ,474149 ,474172 ،474150 ,474135 ،474124
 )474199 ,474167 ,474168 ,474169 ,474188امل�سحوبة على بنك ر�أ� ��س اخليمة
الوطني ،واملذيلة جميعاً بتوقيع املخطر اليه ،وحيث �أن عند تقدمي ال�شيكات املذكورة ارجتعت دون �صرف.
لذلك  ،ف�إننـا نخطـركـم ب�سـرعة املبـادرة ب�سـداد املديونيـة املرت�صـدة بذمتكم وقـدرها مببلغ 341,187/39
درهـم ،وذلـك خـالل خم�سـة �أيـام مـن تاريخـه ،وفـي حالـة الإ�صـرار علـى عـدم ال�سداد ف�سوف ت�ضطر املخطـرة
�إلـى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0001281عمايل

يف الدعوى رقم � SHCAPCICPL2021 /0000874أمر �أداء
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مونارك للمواد العازلة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001010جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية
�شركة املنارة لتجارة امل�ستلزمات التعليمية -عامل التعليم املرح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021/0001874عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :م�صنع املدار لإن�شاءات املعدنية  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :العنوان ال�شارقة ال�صناعية  17مبنى � 33شارع رقم  6بجوار
�شركة بن غالب الهند�سية
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/7/12م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
مرية ح�سن ال�سويدي

امل�ست�أنف �ضده  :ال�سنغال ملقاوالت الأملنيوم والزجاج
عنوانه � :إمارة ال�شارقة ال�صجعة �صناعية ال�شارقة خلف �شارع الإمارات �أر�ض م�سورة ملك �سامل
عبيد �سامل �ص ب 68145
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف � :شركة اخلليج لل�سحب � -ش ذ م م  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر
بتاريخ  ، 20../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم SHCAPCICPL2021/0000874
حمكمة الإ�ستئناف املدنية � -أمر �أداء .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة
ال�شارقة بدار الق�ضاء  ......يوم  .......املوافق  2021/9/12ال�ساعة � 9.00صباحا
وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر
املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
ناهد �صدقي عبداملنعم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6094

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/5422
املنذرة  :العهود للأعمال الفنية �ش ذ م م
املنذر �إليهم  )1 :تي ار ا�س للمقاوالت والديكور �ش ذ م م
� )2صهيب حممد علي �صمادي
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة االتي  :ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  48,543درهم
(ثمانية و�أربعون �ألف وخم�سمائة وثالثة واربعون درهم) قيمة ال�شيكات امل�ستحقة الأداء
بخالف  %12الفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتي ال�سداد التام وذلك
خالل خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شر هذا الإن��ذار ،واال �سوف ت�ضطر املنذرة ايل اتخاذ كافة
الإج��راءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار امر �أداء يف مواجهتكم لإلزامكم مبا �سبق
ذك��ره بالإ�ضافة ايل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صروفات املقررة مع حفظ كافة احلقوق
القانونية الأخرى للطالب .ولأجل العلم

املخطر /العبار لالملنيوم (فرع من �شركة العبار لال�ستثمار �ش ذ.م.م)
املخطر اليها  /برو�شيلد لتجارة معدات و �أجهزة ال�سالمة و �إطفاء احلريق � ،ش .ذ م م
نتيجة لتعامل جتاري فيما بني اجلهة املنذرة واجلهة املنذر اليها  ،...فقد ترتب للجهة املنذرة بذمة املنذر اليها مبلغ و قدره
 183,456.18درهم مائة و ثالث و ثمانون الف و �أربعمائة و �ستة و خم�سون درهما و ثمانية ع�شر فل�سا .و حيث ان حقوق
اجلهة امل�ن��ذرة حمقة و قانونية و ثابتة مبوجب ال�شيكات امل�ح��ررة م��ن قبلكم و امل�سحوبة على بنك ر�أ���س اخليمة الوطني و
تفا�صيلها كما يلي  -1 :ال�شيك رقم  000362تاریخ  ،،، 9/3/2021بقيمة  80,000درهم -2ال�شيك رقم 000376
تاريخ  ،،، 9/3/2021بقيمة  80,000درهم -3ال�شيك رقم  000697تاریخ  ،،، 9/3/2021بقيمة 11,728.09
دره��م -4ال�شيك رقم  000696تاريخ  ،،، 9/3/2021بقيمة  11,728.09دره��م و حيث ان ال�شيكات �أع�لاه م�ستحقة
الأداء منذ  9/3/2021و لكن لدى عر�ضها على البنك مت رف�ضها وارجتاعها ب�سبب اغالق احل�ساب وحيث ان اجلهة املنذرة
كانت قد طالبتكم مرارا و تكرارا ب�سداد و �أداء قيمة ال�شيكات �أعاله اال انكم ما زلتم ممتنعون دون حق عن �أداء قيمتها ولذلك
فان املخطرة تخطر املخطر اليهما ومتهلهما خم�سة �أيام من تاريخ تبلغها باالخطار لوفاء و�سداد املرت�صد عليها مبلغ و قدره
 183,456.18درهم مائة و ثالث و ثمانون الف واربعمائة و�ستة وخم�سون درهما وثمانية ع�شر فل�سا وبخالف ذلك فان
املخطرة �ستكون م�ضطراً �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم من اجل حت�صيل قيمة ال�شيكات ا�ضافة لتحملكم كافة الفوائد
وامل�صاريف والنفقات القانونية (اتعاب املحامني) حتى تاريخ ال�سداد التام .مع االحتفاظ بباقي احلقوق االخرى.

الكاتب العدل

�إىل املحكوم عليه  :مونارك للمواد العازلة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة 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  647168درهم
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  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه � :شركة املنارة لتجارة امل�ستلزمات التعليمية  -عامل التعليم املرح
العنوان  :معر�ض رقم  - 2بناية طه � -شارع مليحه  -املنطقة ال�صناعية  - 18ال�شارقة  -الإمارات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ابراهيم حممد عبداهلل حممد خليفة  -اجلن�سية م�صري
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  24435درهم.
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  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002318مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0002438مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ابو حمدان امبلومينت بلي�سمنت  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -مدينة االعالم  -املنطقة احلرة � -شارع الإحتاد �صندوق
بريد رقم  4077هاتف رقم 0522925887
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�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  2021/7/6م.

�إىل املدعي عليه  :الذهب لتوريد االيدي العاملة
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -ليوارة  - 2النادي ال�سوداين  8/2الطابق االر�ضي
حمل رقم  - 5بالقرب من مركز �شرطة املدينة ال�شامل  -هاتف رقم - 0502035664/
0508891136
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/7/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )8شخ�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  2021/7/8م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

الكاتب العدل

مدير اخلدمات الق�ضائية
خلود �سامل ال�سويدي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  ،FUCFICIPOR2020 /0001077جتاري (جزئی)

يف الدعوى رقم  FSCSUCICOMS2021 /0000564جتاري

يف الدعوى رقم  FSCSUCICOMS2021/ 0000537جتاري

�إىل املدعى عليه  :م�ؤ�س�سة االرتقاء ملقاوالت البناء
نعلمكم ب�أن املدعي �شركة دانوب هوم ذ.م.م
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة ( ، )43,523.75لذا يجب عليكم احل�ضور
�أمام حمكمة الفجرية ،املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب �إدارة الدعوى يوم االثنني املوافق
 2021/07/26ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،ويف حالة عدم ح�ضوركم
�أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/07/08 :
حرر بوا�سطة املوظف  /مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املطعون �ضدهم � -1 :شركة اجلزيرة الأوىل للعقارات ذ م م
 -2الكربى للعقارات ذ م م
ليكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2020/400جتاري ال�صادر بتاريخ
 2021/05/03قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن � /شركة الغامن
للعقارات  ،يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم �إيداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�سند
توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوى
يف موعد اق�صاه خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
حرر بتاریخ2021/07/04 :

�إىل املطعون �ضدهما  -1 :امل�ؤ�س�سة الكربى للعقارات
 -2كانرتی �ساید تاور لیمتد
ليكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2020/144-206جتاري ال�صادر
بتاريخ  2021/04/26قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن  /الغامن
للعقارات  ،يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم �إيداع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�سند
توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها لدى مكتب �إدارة الدعوى
يف موعد اق�صاه خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
حرر بتاريخ 2021/07/04

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6095

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

القا�ضي /حممد علي عبداهلل ال�شكور
املحكمة االحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

�إجتماع خربة
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
�إعالن اجتماع خربة
يف الدعوى رقم  366/2021نزاع تعيني خربة جتاري

�ضد املتنازع �ضده /وان �أم كوميونيكي�شنز ليمتد (فرع)
املقامة من املتنازع /فايز بن حمي�سن بن خامت احلارثي
مبا �أن هناك دع��وى مقامه �ضدكم �أم��ام حماكم دبي حتت رقم  366/2021ن��زاع تعيني
خربة جتاري  ،وحيث �أنه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ،ف�إننا وعمال ب�أحكام قانون
الإثبات رقم  10ل�سنة  ،1992ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة �أو من ميثلكم قانونا والذي
�سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الإثنني املوافق 26/07/2021
يف متام ال�ساعة � 11صباحا  -بناية الفجر  -بردبي  -منطقة عود ميثاء � -شارع �أم هرير ،
�أ�سفل البناية مفرو�شات هوم از ا�س  /مول زعبيل  ،مكتب رقم  207الدور الثاين  -هاتف
043350095

اخلبري املحا�سبي
حممد �سعيد الظنحاين

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0005088أمر اداء

اىل املدعي عليه  -1 :تريو بارتنري�س للمقاوالت البناء � -ش ذ م
 -2حممد غزوان طيارة كندي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي الفرات للتموين بالوقود واملحروقات � -ش ذ م م � -سوري اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله
قرار املحكة  /ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا للمدعي بالت�ضامن فيما بينهما
مبلغا وقدره ( )32872درهم (فقط اثنان وثالثون الف واثنان و�سبعون درهم)
والزمتهما بامل�صروفات.
مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي  /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية

القا�ضي  /عبد اهلل بو بكر ال�سريي
املحكمة االحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

القا�ضي  /عبد اهلل بو بكر ال�سريي
املحكمة االحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

املخطر  /باحل�صا اخلدمات العمالة
املخطر اليها  /امكو اجننريجن اتك االمارات ذ.م .م  -رخ�صة جتارية  CN -1021295دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أبوظبي.
حيث �أن املنذر �إليها مدينة ل�صالح املنذرة مببلغ وقدره  188,650.84درهم ،بناء على اتفاقية توريد
عمالة بني كال من الطرفني و اوامر ال�شراء ال�صادرة من املنذر �إليه و عليه ا�صدرت املنذرة فواتري بذات
املبلغ و�سندات ت�سليم ،طالبت املنذرة املنذر اليها مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها
ولكن دون ج��دوي وحيث ان املنذر اليها ممتنعة عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها دون مربر بالرغم من
املطالبة الودية املتكررة مما �أ�ضر باملنذرة وحيث ان املنذر اليا ممتنعة عن ال�سداد ولذلك فان املخطرة
تخطر املخطر اليهما ومتهلهما خم�سة �أيام من تاريخ تبلغها باالخطار لوفاء و�سداد املرت�صد عليها مبلغ
وقدره  188,650 84درهم (مائة وثمانية وثمانون الف و�ستمائة وخم�سون درهما واربع وثمانون فل�سا)
وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�ضطراً �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية و �إقامة الدعوى يف �سبيل الزام
املخطر اليهما باملبلغ املذكور بعاليه بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صارف والفوائد.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

اعالن مدعي عليه بالن�شر

اعالن مدعي عليه بالن�شر

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0005390أمر �أداء

يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0004292أمر �أداء

يف الدعوى رقم  ،SHCFICIREA2021/0004474مدنی (جزئی)

�إىل املدعى عليه  :ا�صف جمتبي جوندل احمد ر�ضا جوندل
نعلمكم ب�أن املدعي ممتاز �أحمد �أحمد خمتار
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
بعد االطالع على الأوراق  :ن�أمر ب�إلزام املدعي عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ
� :أربعة وع�شرون الف دره��م والزمته بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بوا�سطة املوظف  /مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املدعى عليه  :حم�سن احمد �شمي�س عبد املنعم م�صري /اجلن�سية,
نعلمكم ب�أن املدعي �أحمد عباهلل حممد الكندري اماراتي /اجلن�سية- ,
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  73500درهم مع الفائدة
بواقع  %5من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد
الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضي به ،وبالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل �أتعاب املحاماة .مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي /د .حممد �سلیمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقه
املحكمة االبتدائية املدنيه

�إجتماع خربة
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
(اعالن بالن�شر)
(اعالن اجتماع خربة)

ب�ن�ـ��اء ع�ل�ـ��ى احل �ك��م ال�ت�م�ه�ي��دي ال �� �ص��ادر م��ن حم�ك�م��ة �أب��وظ �ب��ي االب �ت��دائ �ي��ة ب��ال��دع��وى رقم
 690/2021جتاري جزئي واملرفوعة من قبل املدعي  /الدانوب ملواد البناء ذ.م.م بوكالة /
دار البالغ للمحاماة ومبوجب ذلك نحيطكم علما �أنه قد مت تكليفنا مبوجب احلكم ال�صادر
بالدعوى �أعاله ب�إعداد تقرير ح�سابي لذا نرجو ح�ضوركم ب�صفتكم املدعى عليها � /أربتك
للإن�شاءات ذ.م.م  ،او من ينوب عنكم حل�ضور اجتماع اخلربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم
يوم اخلمي�س املوافق  2021/07/15يف متام ال�ساعة  1:00ظهرا وعليه يرجى التواجد
واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد
االجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني ادناه.
اخلبري احل�سابي  /عو�ض العبد على العامري
للتوا�صل 0566666533 :
الربيد االلكرتوين awad-alameri@hotmail.com -:

القا�ضي  /حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

�إجتماع خربة
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
يف الدعوى رقم  2021/1120جتاري جزئي

املدعي عليهما  - 1 /ر�ضوان موليم  - 2في�صل احمد ال�شيخ ن�صار �إبراهيم ال�شمري
املقامة من قبل املدعي  :بينو مون عبد املناف
مبا �أن هناك دعوى مقدمة �ضدكم امام حماكم دبي  ،حتت رقم  2021/1120جتاري
جزئي  ،ف�إننا وعمال ب�أحكام قانون االثبات رقم  10ل�سنة  1992ندعوكم حل�ضور اجتماع
اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�ضوع �أدناه وذلك يوم
االربعاء املوافق  ، 2021/7/28يف متام ال�ساعة  11.00ظهرا مع �إح�ضار كافة امل�ستندات
امل�ؤيدة ملوقفكم يف الدعوى .عود ميثاء � ،شارع ام هرير  ،بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من
بردبي باجتاه اىل ديرة  ،بناية الفجر  ،ا�سفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�شات  ،خلف البناية
نادي الن�صر الريا�ضي  ،الطابق الثاين مكتب رقم .207

اخلبري املحا�سبي
حممد �سعيد �أحمد الظنحاين

�إىل املحكوم عليه  /رميز علي غالم فريد
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /ممتاز احمد احمد خمتار  -بالتايل  :ن�ص احلكم
نامر ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعى مبلغ خم�سة االف درهم والزمته بالفائدة
القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم
وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شره.

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

�إجتماع خربة
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة
يف الدعوى رقم  317/2021نزاع تعيني خربة جتاري  -دبي
املتنازع �ضده االول  /نك�س هولد للتجهيزات الطبية �ش ذ م م
اخل�صم املدخل الثالث  /فادي برا�ضعي
العنوان  :جمهولني حمل االقامة
نحيطكم علما ان��ه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالدعوى �أع�لاه واملرفوعة �ضدكم من املتنازع /
نيقوال احل��اج وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخل�برة واملقرر عقده
يوم االح��د املوافق  18/07/2021ال�ساعة  01:00ظهرا .يرجى التوا�صل معنا عن طريق
الهاتف املحمول اخلا�ص باخلبري و�إر�سال كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق
الربيد االلكرتوين علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف��إن اخل�برة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�ستف�سار االت�صال بـ 050-6317417
االمييل missnahed@hotmail.com :

اخلبري احل�سابي  /ناهد ر�شاد حممد
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 2523/2021/16جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 148/2020/ 240تنفيذ احكام املركز املايل

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املنفذ �ضده � -1 :شركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان الطالب التنفيذ :م�صنع احلزانة ملواد الديكور ذ.م.م
وميثله  :عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي
ق ��د �أق � ��ام ع�ل�ي��ك ال ��دع ��وى امل ��ذك ��ورة اع�ل��اه وق ��د ق� ��ررت حم�ك�م��ة دب ��ي االبتدائية
بتاريخ 2021/7/6:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل خم�سة ايام من ن�شر
هذا االعالن بالوفاء باملطالبه املذكورة اعاله.
علما بان اجلل�سة القادمة يوم الثالثاء الوافق 2021/7/13:من ال�ساعة � 9:00صباحا
ولغاية  12:30ويكون احل�ضور عن بعد من خالل برنامج االت�صال املرئي عرب تطبيق
بوتيم على الرقم (.)0543086937
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فينا ناير كوزي�سريي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )138648.76درهم 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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2829/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2020/5494أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  27346.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :اميك�س (ال�شرق االو��س��ط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات � -صفته بالق�ضية :
طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :كنجري �سونيل �شاجادا�س � -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 ( )27346.50دره��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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  946/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  ، 2018/2466ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره (  54928269.05درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك �أبوظبي التجاري  -فرع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :ا�سماعيل حممد حممد ب��اي عبد احل�سني  -2مف�ضل ا�سماعيل
حممد � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقارات
MCHAEL SCHUMACHER 2201A , 2202A , 2203A ,
 2204A , 2205A , 2104A , 2103A , 2102A , 2101Aوفاء للمبلغ
املطالب بــ قدره (  )54928269.05درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله
قانونا .

رئي�س ال�شعبة
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حمكمة اال�ستئناف
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حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بالن�شر
� 1171/2021/300إ�ستئناف مدين

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
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اعالن بالن�شر
 2886/2021/60امر �أداء
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1472/2021/11مدين جزئي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/وليد حممد �صقر جمعه ال�شاعر
جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف  /ليلى حممد �صقر جمعه العي�سى وميثله/حمد عي�سى
حممد العي�سى  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/38مدين
كلي .وحددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2021/8/2ال�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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3048/2019/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/788جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره (  17667399.33درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك �آي دي بي �آي املحدودة  -فرع مركز دبي املايل العاملي � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :ك�سارة ونقليات االوزة الذهبية ذ.م.م  -2االوزة الذهبية للتجارة �ش.ذ.م.م
 -3هناء حامد  -4عبداحلميد عبد املجيد � -صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهم
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت جرد ما�سبق حجزه ل�صاحلكم يف امللف رقم  5924/2019نوعه
تنفيذ جتاري وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به ()17667399.33
درهم يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ايهاب �سعد حممد مر�سي قا�سم  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف الهالل �ش.م.ع
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/5/2:اوال:بانفاذ العقد
التجاري املربم بني املدعي واملدعي عليه  -ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره ( )569.958.57درهم خم�سمائة وت�سعة و�ستون الف وت�سعمائة وثمانية وخم�سون درهم
و�سبعة وخم�سون فل�سا  ,والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد
التام مع الزامه بالر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )3514405درهم ثالثة ماليني
وخم�سمائة واربعة ع�شر الفا واربعمائة وخم�سة دراهم  ,والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
بواقع  %5من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن -1 /ب�شار را�ضي احمد حوارى � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :نادين ابو ال ن�صر � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره
( )3514405دره��م ث�لاث��ة م�لاي�ين وخم�سمائة وارب �ع��ة ع�شر ال�ف��ا وارب�ع�م��ائ��ة وخم�سة دراه ��م  ,والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع  %5من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بالن�شر
 786/2021/18عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3798/2021/60امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�س �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بف�سخ وانهاء العالقة االيجارية
وت�سليم العني امل�ست�أجرة خالية م��ن الأ�شخا�ص وال�شواغل ومطالبة ب�سداد مبلغ
وقدره ( )2.732.587.03درهم عبارة عن االيجار املت�أخر ور�سوم اخلدمات والغرامات
و�ضريبة القيمة امل�ضافة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/7/28ال�ساعة
� 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا 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.

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ ()90.090
درهم مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إع�لان�ه��م  -1 :مو�سى احمد عو�ض مو�سى ب�صفته ال�شخ�صية و�صفته مدير جل�سر ال�سوي�س
للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م  -2ج�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي
عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/14:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )90090درهم ت�سعون الف وت�سعون
دره��م  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2020/9/27وحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت طلب النفاذ املعجل ,ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

�إجتماع خربة
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بالن�شر مبوعد تقدمي امل�ستندات
يف الدعوى  2021-2151جتاري جزئي  -دبي
املدعية � :شركة الن�سر املتميز للأعمال الفنية �ش.ذ.م.م
املدعى عليها الأوىل � :شركة جولدن �أوي�سرت للأعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م
املدعى عليها الثانية � :شركة باربودا للأعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م
حيث �أن املدعية �شـركة الن�سـر املتميز للأعمال الفنية �ش.ذ.م.م �أقامت عليكم الدعوى رقم 2151
 2021جتاري جزئي  -دبي وبناءاً على احلكم ال�صـادر من قبل املحكمة يف تاريخ  28/06/2021بندب
اخلبري د/ح�سـن م�ؤمن خبرياً للقيام مبهمة اخلربة يف الدعوى ،لذلك يقت�ضـي تقدمي دفوعكم واملذكرة
اجلوابية املتعلقة بالدعوى �أي م�سـتنـدات ترغبون بتقدميها يف يوم الأربعاء املوافق 14/07/2021
مبكتب خبري الدعوى الكائن يف دبي (مكتب ريجي�س  Regus -برج ن�سيمة � -شارع ال�شيخ زايد  -الطابق
الرابع  -هاتف  - 043116059 :متحرك  )0501169791- 0555543109 :ويف حال
تخلفكم عن �أو عدم ار�سـال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اخلبري �سـيبا�شـر الدعوى يف غيابكم� .شاكرين
لكم ح�سن تعاونكم معنا ،،،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

خبري الدعوى  /د.ح�سن م�ؤمن

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  258/2021/211تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/126عقاري جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  89079.66درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف  +تنفيذ احلكم وفق
منطوقه
طالب الإعالن  :نور بنك م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عمر �سهيل قري�شي � -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 ( )89079.66دره��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

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2914/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4685/2018جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  30.920درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :فاريتي انرتن�شنال للتجارة ���ش.ذ.م.م  -وميثلها مديرها/بوكوتو ماين
�سيبا�ستيان � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :جراغ ل�صناعة االملنيوم والزجاج �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها/ماهي�ش
ميهتاين �شوهار � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )30.920درهم 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

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةدبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  445/2021/714طعن جتاري
مو�ضوع الدعوى  :احلكم املطعون فيه هو حكم اال�ستئناف رقم 108/2021:ا�ستئناف
جتاري دبي ال�صادر بجل�سة  2021/5/5عن حمكمة دبي اال�ستئنافية املوقرة يحتوي
على طلب وقف تنفيذ
طالب الإع�ل�ان  -1 /حممد كامل ال�سيد ابراهيم الها�شمي � -صفته بالق�ضية :
طاعن
امل�ط�ل��وب �إعالنهما � -1:شركة اح�م��د ��ش��ريف للتجارة ال�ع��ام��ة ذ.م.م  -2حممد ر�ضا
عبدالرحمن �شريف � -صفتهما بالق�ضية  :مطعون �ضدهما  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن املذكور اع�لاه ويتوجب
عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13
اعالن حكم بالن�شر
 324/2021/18عقاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 282/2021/72تظلم جتاري

�إىل حمكوم عليه  -1عبد احلافظ الهاليل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :نور بنك (م�ساهمة عامة) بنك نور اال�سالمي �ش.م.ع � -سابقا
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/30يف الدعوى املذكورة اعاله بف�سخ اتفاقيتي االجارة
املنتهية بالتملك وملحقاتها امل�ؤرختني يف  2017/5/25و  2015/10/29بني املدعي واملدعي عليه وال��زام املدعي عليه
برد حيازة العقارين مو�ضوع االتفاقيتني وت�سليمهما للمدعي خاليتان من ال�شواغل واال�شخا�ص و�شطب ا�شارة القيد
ب�شهادتي امللكية (الإجارة املنتهية بالتملك) ل�صالح املدعي عليه وتكليف دائرة االرا�ضي واالمالك لتنفيذ ذلك والزام
املدعي عليه مببلغ مقداره ( )763.661درهم االجرة املت�أخرة املرت�صدة بذمته من تاريخ  2020/1/21وحتى 2020/8/31
وماي�ستجد من اجرة بواقع مبلغ ( )80.000درهم عن العقار رقم  1004الطابق رقم  10بربج ال�سفري (منطقة اخلليج
التجاري) ومبلغ ( )135.000درهم عن العقار رقم  - 292فيال رقم  - RL018 -جممع روي��ال باي  -جممع وادي
ال�صفا � 5سنويا حتى تاريخ الت�سليم والر�سوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

�إىل املدعي عليه  -1 :احمد فيا�ض كا�ضي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة امل�شرق اال�سالمي للتمويل  -م�ساهمة خا�صة
وميثله  :خالد خليفة حممد �سيف حثبور
ق��د �أق ��ام عليكم امل��ذك��ور اع�ل�اه وم��و��ض��وع��ه تظلم م��ن ال �ق��رار ال �� �ص��ادر يف الدعوى
رقم 589/2021:امر على عري�ضة جتاري والر�سوم وامل�صاريف
وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/8/1ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

مدير دعوى

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

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

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

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

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 769 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد غالم م�صطفی حممد رم�ضان باك�ستاين اجلن�سية
يرغب يف التنازل عن كامل ح�صته وذلك لل�سيد /عبد الر�شيد نزیر �أحمد  -باك�ستاين
اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماة (مطبخ جبل املدينة ال�شعبي) مبوجب الرخ�صة ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بحكومة ال�شارقة برقم ( )776817تعديالت �أخري
 :خـروج �شريك ودخـول �أخر .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  -ال�شارقة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  703ملك ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري
 هاتف  045588206 :فاك�س  045588204 :مبوجب ه��ذا تعلن دائرةالتنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية اونتاريو
ت�صميم وتنفيذ �إدرة امل�شاريع � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/8/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/11
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

املرجع 768 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سيد  :عرفـان ح�سـني غـالم ح�سني  -اجلن�سية  :باك�سـتان  ،يرغـب
فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد :حممـد وقـا�ص
يو�سـف يو�سـف الـرحمن  -اجلن�سـية  :الهنـد فـي الرخ�صـة امل�سـماه (ور�شـة �سـا�س النخيـل ل�صـيانة
ال�سـيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )607031ال�صـادرة مـن دائـرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :اليوجد.
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي 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 767 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن كل من  -1 :ال�سيد  :حممـد غـوث ميـاه مـحـمـد عبـداملنان  -اجلن�سية :بنغالدي�ش،
يرغـب فـي البـيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%50وذلـك �إلـى ال�سـيد :حممـد عبـا�س الـدين -
اجلن�سـية  :بنغالدي�ش  -2ال�سيد :مـحمـد توهيـل احـمـد مـحمـد دهـان ميـاه  -اجلن�سية :بنغالدي�ش،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغـة ( )%50وذلـك �إلـى ال�سـيد :حممـد عبـا�س الـدين
 اجلن�سـية :بنغالدي�ش فـي الرخ�صـة امل�سـماه (النـوف لـخـدمات تنظيـف املـبـاين) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقةمبوجـب رخ�صـة رقم ( )771077ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعدیالت �آخرى:
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 770 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـ�أن ال�سـيد :يحيـى انـاكـاران باراكـات فيليكـاكـات عـبـداهلل كونهى  -اجلن�سية :
الهنـد ،يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل ح�صـته البالغة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد :انـديكوت
راجـان رینجـی�ش يـونريان راجـان  -اجلن�سية :الهنـد ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (يحيـى للتجـارة) ت�أ�س�سـت
بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )785393ال�صـادرة مـن دائـرة التنميـة االقت�صـادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى :مت تعديل الن�شاط التجاري (بيع املواد الغذائية املجمدة  -بالتجزئة ،بيع
املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة  -بالتجزئة) �إىل (بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة  -بالتجزئة،
بيع ال�شاي  -بالتجزئة).
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
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

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

ا�سم ال�شركة  :اونتاريو ت�صميم وتنفيذ �إدرة امل�شاريع � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  6ملك را�شد عبيد را�شد الكلباين  -اخلبي�صي  /ديرة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  898915 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1506111 :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  2020/8/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2020/8/11وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ي�سري و�شركاه لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  703ملك
ي�سرى ع��ادل ام�ين  -بردبي  -اخلليج التجاري  -هاتف  045588206 :فاك�س :
 045588204م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

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

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

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

العدد  13290بتاريخ 2021/7/13

�إعـالن عـزل  -بوا�سطـة الكاتـب العـدل
برقم املحرر 2021/0009092
املخطـر :حممد بن �سليم بن �سامل احلربي � -سعودي اجلن�سية ب�صفته الوكيل عن ماهر بن �سامل بن هندي
احلربي مبوجب وكاله رقم 2020/1/194284
العنـوان  :ال�شارقه  -املجاز � - 3شارع الكورني�ش البحرية  -برج الدره  -مكاتب  -الطابق العا�شر – مكتب رقم
 - 1002هاتف رقم 0502155914 :
املخطـراليه  :عبدالهادي بن �سامل بن هندي احلربي � -سعودي اجلن�سية
العنـوان  :دبي  -موتور �سيتي  -برج املراقبة  -مكاتب  -الطابق الرابع والع�شرين  - 24مكتب رقم - 2401
رقم مكاين  - 2152571299هاتف رقم 0502118748 :
املو�ضوع  :عزل وكاله
اخطركم مبوجبه ب�أين قد الغيت الوكاله امل�ؤرخه بتاريخ  2020/11/22برقم مرجع 2020/1/194292
واملمنوحة من قبل ال�سيد /ماهر بن �سامل بن هندي احلربي وعليه ف�إن جميع ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة
لكم مبوجبها تكون الغية وال يجوز التعامل بهذه الوكاالت من تاريخ ت�سلمك االعالن ،لذلك  :نرجو �إعالمكم
ب�أننا قد قمنا ب�إلغاء جميع الوكاالت العامة واخلا�صة من تاريخ هذا الكتاب �أع�لاه و�أن جميع ال�صالحيات
وال�سلطات والواجبات واحلقوق املرتتبة عليها قد فقدت حجيتها اعتبارا من تاريخ ا�ستالمك هذا الإخطار
يعترب ال غياء.
الكاتب العدل

اعالن بالن�شر

املرجع 766 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /فرا�س حممود ك�ساب ك�ساب  -اجلن�سية االردن -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة
جبال طورو�س) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
( )778019وذلك �إىل ال�سيد  /حمي الدين �أحمد مانغلور كونهى حممد  -اجلن�سية
الهند .تعديالت اخ��رى  :الي��وج��د .وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5م��ن احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء 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
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ثقافة وفنون

Tuesday

�أطلقت دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان “مهرجان املربعة للفنون”
حتت �شعار “ن�ستلھم من املا�ضي لرن�سم امل�ستقبل” والذي يقام حتت
رعاية �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
املجل�س التنفيذي ،خالل الفرتة من � 28أكتوبر حتى  6نوفمرب ، 2021
يف منطقة احلي الرتاثي املحيط مبتحف عجمان ،حيث ي�سلط املهرجان
ال�ضوء على جمتمع الفنون الإبداعية واملمار�سات الفنية املعا�صرة.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد يف فندق فريمونت عجمان
بح�ضور ممثلني من دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان ،وال�شركاء
والرعاة ،بالإ�ضافة اىل الفنانني واملبدعني.

34

برعاية عمار النعيمي ..مهرجان املربعة للفنون ينطلق �أكتوبر املقبل

وتقدم ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ،رئي�س
دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان ،مبنا�سبة �إطالق
املهرجان ،ببالغ ال�شكر وعظيم التقدير �إىل مقام
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ع�ج�م��ان  ،الهتمامه
امل�ستمر بدعم القطاعات الفنية والإبداعية ،وجعلها
على ر�أ���س �أولويات اخلطط التنموية والثقافية يف
الإم��ارة ،و�إىل راعي املهرجان �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ،لتوجيهاته امل�ستمرة للعمل على
اخلطط اال�سرتاتيجية الثقافية التي تهدف اىل
�إب��راز احل��راك الثقايف والفني وتطوير املجتمعات
الإبداعية وحت�سني خمرجاتها يف الإمارة.

و�أو��ض��ح ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي �أن
املهرجان ينطلق بالتزامن مع �إحتفاالت الدولة هذا
العام مبرور  50عاما على ت�أ�سي�سها ،ومع ا�ستعدادنا
�إىل ال���س�ن��وات اخلم�سني املقبلة ال ب��د �أن نوا�صل
تطويرنا الإب��داع��ي ال��ذي يلهم �أجيالنا الواعدة،
و�أن ن�سعى با�ستمرار �إىل دع��م الفنانني واملبدعني
الطموحني ،وموا�صلة التعاون مع املجتمع الفني
حمليا وعامليا لن�سلط ال�ضوء على �أهمية الإبداع
يف املجتمعات ،اىل جانب مواكبة م�ستجدات الفنون
املعا�صرة من خالل امل�شاركة بقوة يف خطط التنمية
الثقافية والفنية ،و�صوال �إىل �أعلى معايريالتناف�سية
العاملية.

من جانبه قال �سعادة �صالح حممد اجلزيري ،مدير
عام دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان� ،أن مهرجان
املربعة للفنون ي�أتي �ضمن �إطار ا�سرتاتيجية دائرة
التنمية ال�سياحية لدعم امل�شهد الإبداعي والثقايف
وميثل �إحدى �أهم مبادرات الدائرة ،حيث يتوقع �أن
تكون الأعمال املعرو�ضة والتي مت �إبداعها خ�صي�صا
للمهرجان م��ن ق�ب��ل امل���ش��ارك�ين �إ�ستثنائية كونها
تعك�س مالمح �إرث احل�ضارة الإن�سانية يف الإمارات
وت�شكل عنوانا ملا تتمتع به �إمارة عجمان من مواقع
تراثية و�أن�شطة ثقافية وفنية لتكون �أح��د ج�سور
التالقي واحل��وار بني خمتلف �أف��راد املجتمع ..كما
حتر�ص الدائرة على �إعتماد كافة التقنيات احلديثة
وتكنولوجيا الفنون املتقدمة وذل��ك بهدف تعزيز
توجهات الدولة يف تنمية م�سارات الثقافة والفنون
مبختلف قطاعاتها وابتكار جمتمعات فنية تفاعلية
م�ت�ط��ورة مبنية على امل�ع��رف��ة والتفكري الإبداعي
ال�ست�شراف امل�ستقبل.
و�أك ��د ��س�ع��ود اجل���س�م��ي ،م��دي��ر ق�سم ال�ف�ع��ال�ي��ات يف
دائ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان ،خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي� ،أن امل�شاركة يف املهرجان من قبل املبدعني
والفنانني �ستكون ب��دون ر�سوم ت�سجيل حيث حدد
امل��وع��د النهائي ال�ستقبال امل���ش��ارك��ات ب�ت��اري��خ 12
�أغ�سط�س امل�ق�ب��ل ،وذل ��ك ليغطي امل�ه��رج��ان جميع
�أن� ��واع ال�ف�ن��ون الإب��داع �ي��ة م�ث��ل :الأع �م��ال الفنية،
والت�صميم وور�ش العمل ،والأعمال الأدبية ،وفنون
الأداء ،والأف�ل��ام .تر�سل م�ق�ترح��ات ال�ت�ق��دمي اىل
دائ ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان ع�بر الربيد
الإل� �ك�ت�روين اخل��ا���ص ب��امل �ه��رج��ان «@artists
 »ajmantourism.aeو��س�ي�ت��م تخ�صي�ص
م�ب�ل��غ  5000دره� ��م ل�ك��ل م��ن امل �� �ش��ارك�ين الذين
تختارهم اللجنة امل�شرفة من �أج��ل �إنتاج �أعمالهم
ال�ف�ن�ي��ة ب�الإ��ض��اف��ة اىل ع��ر���ض �أع�م��ال�ه��م للبيع يف
امل �ه��رج��ان وذل ��ك ل��رف��د ا� �س �ت��دام��ة ال �ق �ط��اع الفني
وت�شجيع املبدعني ال�شباب.
وق��ال اجل�سمي يف ت�صريح لوكالة ان�ب��اء االمارات
“وام” �إن امل�ه��رج��ان ه��و الأول م��ن ن��وع��ه يف �إمارة
عجمان ،وي��أت��ي حت��ت �شعار “ن�ستلهم م��ن املا�ضي
لرن�سم امل�ستقبل” وال ��ذي ي�ق��ام يف احل��ي الرتاثي

م�شروع كلمة ي�صدر كتاب
خم�سة فوتونات :رحالت ال�ضوء
الرائعة عرب الزمان واملكان
�أ�صدر م�شروع كلمة للرتجمة يف مركز �أبوظبي للغة
العربية الرتجمة العربية لكتاب خم�سة فوتونات:
رح�لات ال�ضوء الرائعة ع�بر ال��زم��ان وامل�ك��ان مل�ؤلفه
جيمز غيت�ش ،نقله �إىل اللغة العربية ط��ارق را�شد
ع�ل�ي��ان .ي�شرح م��ؤل��ف ك�ت��اب خم�سة ف��وت��ون��ات رحلة
ال�ضوء  -ال��ذي ت�شكل الفوتونات لبناته الأ�سا�سية
و�أدقّ مك ّوناته  -ع�بر خم�س م�ستويات خمتلفة يف
الزمان واملكان .وينطلق ال�ضوء يف رحلته املحكومة
بفيزياء الكم ،والن�سبية العامة ،والنجوم والثقوب

ال���س��وداء ،وامل ��ادة املظلمة ،والطاقة املظلمة� ،إىل �أن
ي�صل �إلينا على الأر���ض .و ُي�سهب الكاتب يف بيان كل
حمطة من حمطات تلك الرحلة ،مبا مت��وج به من
تفا�صيل لظواهر كونية عجيبة ومثرية وماتعة.
و يو�ضح الكاتب ان الفوتونات هي ٍّ
كمي للمجال
جتل ٍّ
الكهرمغناطي�سي املُتذبذب  ،وت�ستجيب الإلكرتونات،
بو�صفها ُج���س�ي�م��ات م���ش�ح��ون��ة ،ل ��ذاك امل �ج��ال الذي
يجعلها ت�ت��ذب��ذب �أي �� �ض �اً .والإل� �ك�ت�رون ب ��دوره ينتج
فوتوناً ذا تر ّدد يتحدّد بزمن التذبذب.

امل�ح�ي��ط مب�ت�ح��ف ع�ج�م��ان ،وي �ع��د واج �ه��ة �سياحية
وب��و� �ص �ل��ة ت��اري �خ �ي��ة ت�ن�ب����ض ب��احل �ي��اة والذكريات
اخلالدة وتربز الهوية املتجذرة للإمارة.
و�أ� �ش��ار اىل م�شاركة نخبة م��ن رواد ال�ف��ن املعا�صر
واملبدعني من دولة الإم��ارات خالل املهرجان حيث
�سي�سلط ال�ضوء على العديد من الأ�شكال الفنية
والر�سوم الإبداعية وقيم �إم��ارة عجمان الإبداعية
ل �ت �ق��دمي جت��رب��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن خ �ل�ال مناظرها
الطبيعية ومبانيها الرتاثية وجمموعة الأن�شطة
التي تقدمها ما ي�سهم يف �إغنائها باملواهب ال�شابة
و� �ص��وال �إىل ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة الإم� ��ارة ك�م��رك��ز حيوي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ..ال��دع��وة امل�ف�ت��وح��ة للمواهب
واملبدعني للم�شاركة.
وي�ت�ط�ل��ع ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى امل �ه��رج��ان �إىل ا�ستقبال
ال ��زوار م��ن جميع �أن �ح��اء ال�ع��امل �ضمن بيئة �آمنة
ت�سلط ال���ض��وء على دور عجمان ال��رائ��د يف جمال
ال�ف�ن��ون وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وذل ��ك ب��دع��م من
�شركاء احلدث ممثلني بدائرة البلدية والتخطيط
بعجمان ،ومدينة عجمان الإعالمية احلرة ،وجائزة
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم الدولية
للت�صوير ال�ضوئي ،ومعهد دبي للت�صميم والإبتكار،
وم��ؤ��س���س��ة ت�شكيل ،وم�ع�ه��د ف��اد لت�صميم الأزي ��اء

واملو�ضة الفاخرة ،وفندق فريمونت عجمان.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��س�ع��ادة حم �م��ود خ�ل�ي��ل الها�شمي،
املدير التنفيذي ملدينة عجمان الإعالمية احلرة،
�أه �م �ي��ة امل �ه��رج��ان ��ض�م��ن خ��ارط��ة الإب� � ��داع املحلي
يف �إم ��ارة ع�ج�م��ان ،حيث ت�سعى امل��دي�ن��ة م��ن خالل
�أه��داف�ه��ا واخت�صا�صاتها امل�ح��ددة مبوجب مر�سوم
�إن�شاءها �إىل الرعاية وامل�شاركة يف �إقامة املهرجانات
وامل � ��ؤمت� ��رات وامل �ع��ار���ض وغ�ي�ره��ا م��ن الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�تروي �ج �ي��ة ،وع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا الفعاليات
الفنية كمهرجان املربعة للفنون ،بهدف امل�ساهمة
يف ال�تروي��ج ل�ل�إم��ارة وملعاملها ال�سياحية وفر�صها
اال�ستثمارية ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل حتقيق التنمية
الإقت�صادية والإجتماعيةال�شاملة وامل�ستدامة يف
الإم��ارة.وح��ول م�شاركة ج��ائ��زة ح�م��دان ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم الدولية للت�صوير ال�ضوئي يف
املهرجان �أعرب �سعادة علي خليفة بن ثالث الأمني
ال�ع��ام للجائزة يف ت�صريح ل��وك��ال��ة ان�ب��اء االم ��ارات
عن �سعادته ب�شركاتهم يف مهرجان املربعة للفنون،
م�شيدا بالروح الفنية ال�شمولية التي �صاغت �أركان
ه��ذا احل��دث وجعلته م�ساحة متنوعة ملتعة الفكر
والعني.و�أ�ضاف “ نت�شارك جوهر الر�ؤية والهدف،
من خالل عقد من الزمان ا�ستثمرناه يف ن�شر ثقافة
ال�صورة ودع��م الفنون الب�صرية وحتفيز املواهب
الفوتوغرافية ،كما �سنعمل يف الفرتة القادمة مع
�شركائنا يف دائ��رة التنمية ال�سياحية على تن�سيق
اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة ل��دع��م ق�ط��اع��ات ال�ف��ن والثقافة
وال�سياحة وال�تروي��ج للفنون الب�صرية والتعريف
بت�أثرياتها الإيجابية وتبادل اخل�برات واملعارف يف
ه��ذه القطاعات وتطوير �آل�ي��ات التعاون لالرتقاء
بامل�شهد الثقايف والفني ودع��م التعايف ال��ذي يربط
بني الأن�شطة الفنية والثقافية و�أثرها املبا�شر على
تعزيز اجلذبال�سياحي.
وبال�سياق ذات��ه ،قالت رئي�س ق�سم الت�سويق بدائرة
ال �ب �ل��دي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط ب �ع �ج �م��ان ،م ��رمي امل�ل��ا� ،أن
ال��دائ��رة تفخر ب��امل���ش��ارك��ة يف امل �ب��ادرة ال�ت��ي جتمع
امل �ف �ك��ري��ن وامل� �ب ��دع�ي�ن حت ��ت م �ظ �ل��ة واح � � ��دة من
اجلماليات والإبتكار ،مو�ضحة �أن �إقامة املهرجان
يف منطقة ثقافية كاحلي ال�تراث��ي يف عجمان هي

فر�صة لت�سليط ال�ضوء على كيفية �إحت�ضان املا�ضي
بالتوازي مع التنمية احل�ضرية.
وا�ستعر�ضت املال بع�ض الأيقونات اجلمالية املنت�شرة
يف املنطقة مثل “�شعراء ال�سكة” حيث مت ت�سمية
املمرات على �أ�سماء ال�شعراء الإماراتيني امل�شهورين
�إىل جانب اجلداريات التي �أن�ش�أها فنانني حمليني
وعامليني.
ويف كلمته خالل امل�ؤمتر قال هاين ع�صفور ،عميد
معهد دبي للت�صميم والإبتكار “ ..يف ع�صر التغري
والتحول الرقمي ال�سريع ،ت��زداد �أهمية الت�صميم
ال��ذي يراعي الإحتياجات الإن�سانية �أك�ثر من �أي
وق��ت م�ضى ويتمثل دور املعهد يف رع��اي��ة املواهب
والأف �ك��ار و�إع� ��داد م�صممني ق��ادري��ن على مواكبة
متطلبات امل�ستقبل ميكنهم اجل�م��ع ب�ين التفكري
النقدي والإب��داع وحل امل�شكالت والذكاء العاطفي
ي�سعدنا امل�شاركة يف الن�سخة الأوىل من مهرجان
امل��رب�ع��ة للفنون مبجموعة �أع �م��ال مبتكرة تعك�س
قدرات اجليل اجلديد من املبدعني يف الإمارات».
وب�ه��دف م��واك�ب��ة ال�ف�ن��ون الإب��داع�ي��ة املعا�صرة قال
�سالفاتوري لدجيارو ،ال�شريك يف مكتب �سيموين
ميت�شايل� ..إن م�شاركتنا يف املهرجان تعك�س اهتمامنا
بتطوير املجتمعات الإبداعية ورعاية املواهب ال�شابة
من الفنانني املحليني �ضمن احلراك العاملي للفنون
وذل��ك م��ن خ�لال عر�ض قطع ت�صاميم فنية� ،إىل
جانب تخ�صي�ص برامج تعليمية للجامعات ،وتنظيم
حما�ضرات ونقا�شات وور�ش عمل.
و�أكد �أن املهرجان هو �إطاللة على �إبداعات الفنون
املعا�صرة التي ترتكز على دعم الت�صاميم والأعمال
ال�ت��ي حت�م��ل خ�صائ�ص الإب �ت �ك��ار وال �ت��ي ت�ق��وم على
مفهوم ربط الفنون املعا�صرة برتاث وتاريخ املنطقة
يف �سبيل ايجاد �أثر �إيجابي للمجتمع.
كما �صرح �شيفاجن دروفا ،م�ؤ�س�س معهد فاد للمو�ضة
والأزياء الفاخرة يف دبي� “ ،أن املعهد ي�ستثمر ويدعم
توجه املنطقة يف بناء �إقت�صاد �إبداعي ويعمل على
ت�ع��زي��ز دور اجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن امل��واه��ب ون�شارك
اليوم يف مهرجان املربعة للفنون الكت�شاف املواهب
الإقليمية و�إظ �ه��اره��ا ودع�م�ه��ا م��ن خ�لال اجلهود
امل�شرتكة مع دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان».

موارد ال�شارقة تنفذ برناجما
ت�أهيليا يف الدبلوما�سية الثقافية
•• ال�شارقة  -الفجر:

ن�ف��ذت دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية بال�شارقة الربنامج
ال�ت��أه�ي�ل��ي ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ل �ع��دد  47من
الباحثني عن عمل املدرجني يف نظام الدائرة ؛ عرب
برنامج .Microsoft Teams
ا��س�ت�ه��دف ال�برن��ام��ج خ��ري�ج��ي تخ�ص�ص العالقات
الدولية  ،والتخ�ص�صات املقاربة له  ،من الباحثني
عن عمل من جميع مدن ومناطق الإمارة يف ال�شارقة
واملنطقة الو�سطى واملنطقة ال�شرقية.
ق��دم الربنامج الدكتور من�صور جا�سم ال�شام�سي ،
م�ست�شار م��وارد ب�شرية بالدائرة و ُنفذ بهدف الربط
ب�ين ال�ع�م��ل ال��دب�ل��وم��ا��س��ي وال �ث �ق��ايف ك�ق��وة ن��اع�م��ة يف

عاملنا املعا�صر وتناول عنا�صر الدبلوما�سية الثقافية
وم�صادرها  ،وكيفية ا�ستثمار التنوع الثقايف ،
وامتالك نظرة ايجابية عن �شعوب البلدان املختلفة
وثقافاتهم و�سيا�ساتهم وحتفيز التعاون مع الدول
الأخرى مبا يتوافق مع �سيا�سة الت�سامح يف الدولة.
واطلع امل�شاركون يف الربنامج على �أف�ضل املمار�سات
الدولية والإقليمية واملحلية ،
ومناق�شة �أهم عنا�صر الدبلوما�سية الثقافية  ،وهي
امتالك نظرة �إيجابية عن �شعوب البلدان وثقافاتهم
و�سيا�ساتهم وحتفيز تعاون �أكرب بني البلدان وتطوير
ال�سيا�سات �أو البيئة الدبلوما�سية الثقافية للدول
امل�ستهدفة ثقافياً واحل��د م��ن ال���ص��راع ال�ث�ق��ايف مع
الدول امل�ستهدفة.

جمل�س �ضاحية اخلالدية بال�شارقة يكرم الفائزين يف م�سابقته (رتل) القر�آنية
•• ال�شارقة  -الفجر:

كرم جمل�س �ضاحية اخلالدية يكرم الفائزين يف
م�سابقة “ (رتل) القر�آنية التي اقامها بالتعاون
مع مركز املنار لتحفيظ القر�آن الكرمي وبرعاية
كرمية من “ الغامن للعقارات “ م�سابقة رتل
القر�آنية التي مت طرحها للعام اخلام�س على
التوايل عن بعد عن طريق الربط الإلكرتوين
املرئي �ضمن فعاليات املجل�س الدورية مب�شاركة
 58من ابناء وبنات اهايل �ضاحية اخلالدية .
كما كرم املجل�س يف مقره مبدينة ال�شارقة م�ساء
�أم�س عددا من �أولياء الأمور من الذين فاز لهم
�أكرث من ابن يف امل�سابقة.
وج��اء ه��ذا التكرمي بهدف تقدير جهود �أولياء
الأم � ��ور م��ن ال��ذي��ن ت �ف��ان��وا يف ت��رب�ي��ة �أبنائهم
وحثهم لأبنائهم على الفوز وجعلهم متفوقني
يف فئات امل�سابقة وحفزهم على ت�لاوة وحفظ
القر�آن الكرمي و�سعيهم ليكون لهم �أكرث من ابن
م�شارك ومتميز يف فئات امل�سابقة.
امل �ب��ادرة ت�ت��واك��ب م��ع ر�ؤي ��ة املجل�س يف موا�صلة
تنظيمه ال�سنوي مل�سابقة رتل القر�آنية يف عامها
اخلام�س والتي درج على تنظيمها �سنويا خالل
�شهر رم�ضان بهدف ت�شجيع الأبناء على حفظ
جزئي ع ّم وتبارك و ربع ي�س من كتاب اهلل وفق
�أحكام التجويد والتالوة خالل ال�شهر الف�ضيل
واالهتمام بهذا ال�صدد ب�أولياء الأمور ممن حقق

لهم �أكرث من ابن تفوقا ملحوظا يف امل�سابقة.
وبلغ اج�م��ايل املبالغ النقدية املقدمة كجوائز
للمت�سابقني وامل�شاركني يف امل�سابقة ( 80,000
ثمانون �ألف درهم ) .
وي��أت��ي التكرمي يف ه��ذا ال��وق��ت ن�ظ��راً للظروف
الراهنة التي من��ر بها وق��ام املجل�س با�ستقبال
الأبناء واولياء امورهم يف مقر املجل�س مع اتباع
ك��اف��ة االج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة وال��وق��ائ �ي��ة ومت
التكرمي ب�شكلٍ منظم واحرتازي .
وق��ام رئي�س جمل�س �ضاحية اخل��ال��دي��ة �سعادة
خلفان �سعيد املري يرافقه نائب الرئي�س �سعادة
حممد بن جر�ش و�سعادة �سعيد غامن ال�سويدي
املدير التنفيذي ل�شركة “ الغامن للعقارات “
بتكرمي الفائزين يف امل�سابقة يف مقر املجل�س
و�شمل يف الفرع الأول  ( ،جزء عم) املركز الأول
ع �ب��داهلل حم �م��د ع�ب�ي��د ك��رم���س�ت�ج��ي  ،والثاين
مع�ضد جابر �سيف �سامل ال�سويدي �أم��ا الفرع
الثاين  ( ،جزء عم وتبارك ) املركز الأول را�شد
�سعيد �أحمد د�سمال امل��زروع��ي  ،والثاين �أحمد
عي�سى خليفة بن د�سمال املزروعي والفرع الثالث
 ( ،اىل نهاية ربع ي�س ) املركز الأول حمد في�صل
خليفة امل�شوي ال�سويدي  ،والثاين خالد عبداهلل
علي يو�سف الها�شمي
ويف فئة البنات مت تكرمي يف الفرع الأول ( جزء
ع��م ) امل��رك��ز الأول � �س��ارة حم�م��د عبيد حممد
كرم�ستجي والثاين عفراء عبداهلل احمد �سامل

ال�سويدي �أما الفرع الثاين  ( ،جزء عم وتبارك
) امل��رك��ز الأول ن ��ورة حم�م��د عبيد كرم�ستجي
والثاين عفراء �سعيد احمد بن د�سمال املزروعي
والفرع الثالث �( ،إىل نهاية ربع ي�س) املركز الأول
�سارة عبداهلل علي يو�سف الها�شمي والثاين موزة
عي�سى خليفة بن د�سمال املزروعي
وقام املجل�س بتكرمي كوكبة من �أولياء الأمور
من الذين فاز لديهم اكرث من ابن يف امل�سابقة
ل�ي�ك��ون ت�ك��رمي ا�ستثنائي يف االح�ت�ف��اء ب�أولياء
الأمور وتقدير �أدوارهم يف ت�شجيعهم على حفظ
القر�آن الكرمي لي�صبحوا مثا ًال للأباء يف املنطقة
لأنهم متيزوا يف ت�شجيع �أبنائهم.
و��ض��م التكرمي �أرب�ع��ة م��ن �أول �ي��اء �أم��ور الطلبة
ال�ف��ائ��زي��ن يف م�سابقة رت��ل وم�ن�ح�ه��م �شهادات
تقدير وجائزة مالية و�شمل التكرمي كال من
ويل الأم � ��ر حم �م��د ع�ب�ي��د حم �م��د كرم�ستجي
وزوج �ت��ه ل �ف��وز ث�لاث��ة م��ن �أب �ن��ائ��ه وويل الأمر
عي�سى خليفة بن د�سمال املزروعي وزوجته لفوز
اثنان من �أبنائه وولية الأمر فاطمة عبدالواحد
عتيبي لفوز اثنان من ابناءها يف امل�سابقة وويل
الأم ��ر ع�ب��داهلل علي يو�سف الها�شمي وزوجته
لفوز اثنان من ابناءه يف امل�سابقة .
كما ك��رم املجل�س امل�شاركني يف امل�سابقة بجوائز
نقدية وعددهم  46طالب وطالبة وذلك حتفيزاً
لهم على م�شاركتهم وت�شجيعاً لهم للم�شاركة يف
الن�سخ القادمة من امل�سابقة .

ومن جانبه �أكد �سعادة خلفان �سعيد املري رئي�س
جمل�س �ضاحية اخل��ال��دي��ة على جن��اح امل�سابقة
وتوا�صلها للعام اخلام�س على التوايل ومب�ستوى
�إقبال كبري من ابناء وبنات اهايل ال�ضاحية التي
مت اقامتها بالربط االلكرتوين املرئي عن طريق

ت�سخري كافة الإمكانيات االلكرتونية املتاحة من
اجل اقامة امل�سابقة عن بالتعاون مع مركز منار
ال�سبيل
وت �ق��دم امل ��ري بال�شكر اجل��زي��ل ل�ل��رع��اة الغامن
للعقارات كما �أث�ن��ى على التعاون امل�شرتك مع

م��رك��ز م�ن��ار ال�سبيل لتحفيظ ال �ق��ر�آن الكرمي
مل���ش��ارك�ت��ه ب��امل���ش��رف�ين وامل�ح�ف�ظ�ين و املن�سقني
وقيامه بالإ�شراف على حلقات حتفيظ القر�آن
ال �ك��رمي وحت �ف �ي��ز االب� �ن ��اء ع �ل��ى ح �ف��ظ القر�آن
الكرمي
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برحيل �سمري غامن فقدنا قامة كبرية يف الكوميديا

ليلى علوي� :أكرث ما جذبني
يف (ماما حامل) هو اللون الكوميدي
بعد غياب عن ال�سينما ا�ستمر خلم�س �سنوات منذ فيلم (املاء واخل�ضرة والوجه احل�سن) ،عادت النجمة ليلى علوي جمددا من خالل
جتربة �سينمائية كوميدية جديدة وهى (ماما حامل) ،والذى قررت �أن تتحدى نف�سها من خالله لتقدم جتربة جديدة وخمتلفة عن
�أعمالها ال�سابقة.
ج���س��دت ل�ي�ل��ى ع �ل��وي يف ف�ي�ل��م (م��ام��ا ح��ام��ل)� ،شخ�صية
(�سمية) املر�أة (الفرفو�شة) التى حتب زوجها وتعي�ش معه
ق�صة حب حتى يفاج�أ �أوالده��ا ال�شباب بحملها و�إجنابها
وتتواىل الأحداث االجتماعية ،وهو ما ر�آه البع�ض حتديا
يف تقدمي عمل كوميدى و�أم الثنني �شباب ،لكنها يف الوقت
نف�سه ظهرت بكامل �أناقتها دون �أن يكون الإجناب مربرا
لتخليها عن �أناقتها وجمالها ،كما جنحت �أن تقدم الدور
ب�إتقان وكوميديا املوقف التى ميزت العمل ،وهو ما �ساعد
يف �أن ي�ت���ص��در �إي � ��رادات الأف�ل��ام م�ن��ذ ط��رح��ه رغ��م كل
الظروف ال�صعبة التى تواجه �صناعة ال�سينما ،ليقرتب
من حتقيق �أربعة ماليني جنيه يف � 3أ�سابيع فقط.
• فى البداية كيف جاء حت�ضريك ل�شخ�صية (�سمية)
يف فيلم (م��ام��ا ح��ام��ل) خا�صة �أن�ه��ا خمتلفة متاما عن
طبيعة �أدوارك ال�سابقة؟
 احل�ق�ي�ق��ة �أن �أك �ث�ر م��ا ج��ذب �ن��ي يف ال �ع �م��ل ه��و اللونالكوميدي ،وحتديدا الكوميديا التى تخرج ب�شكل تلقائى
نتيجة املوقف ،بالإ�ضافة �إىل �أننى ا�ستمتعت �أثناء قراءة
ال�سيناريو و�أعجبت ب�شخ�صية (�سمية) و�شعرت �أنها تليق
علي ،حيث �أن فكرة املو�ضوع خمتلفة كما �أن فريق
ّ
العمل �شجعنى للغاية للموافقة على الدور وعلى
ر�أ�سهم امل�خ��رج حممود ك��رمي ،ومل �أتردد
متاما يف املوافقة على ال��دور كما ردد
البع�ض ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
املفاج�آت التى ظهرت
يف ال �ع �م��ل ومل
ت �ك��ن متوقعة
ب� ��ال � �ن � �� � �س � �ب� ��ة
ل � �ل � �ج � �م � �ه � ��ور
م �ن �ه��ا ظهورى
ك � � � � ��أم وح �م �ل �ه ��ا
يف �� �س ��ن متقدم
ب��ال �ع �م��ر ،وكذلك
ا� �س��م ال �ع �م��ل ال ��ذى
جذبنى وال�شخ�صيات
واملواقف طوال العمل.
• ه ��ل ف �� �ض �ل��ت تقدمي
ع � �م� ��ل ي � �ن� ��اق � ��� ��ش طبيعة
العالقات الأ�سرية ويخاطب
كافة �أفراد الأ�سرة؟
 بالت�أكيد ،فالعمل يتناول ق�ضيةمهمة يف املجتمع امل���ص��ري وه��و ان�شغال
الأوالد يف ح �ي��ات �ه��م واب� �ت� �ع ��اده ��م عن
وال��دي�ه�م��ا ال �ل��ذان ي�ت�ف�ق��دان احلميمية
واجلل�سات الأ�سرية التى تقرب وجهات
ال �ن �ظ��ر ،و�أي �� �ض��ا يف وق ��ت الإج� � ��ازات
و�أث �ن��اء جلو�سهم ��س��وي��ا جن��د �أن كل
ف ��رد منهمك يف ت�ل�ي�ف��ون��ه ويتحدث
مع �أ�صدقائه وهى ظاهرة موجودة،
وه ��ذا م��ا ق�صدنا ت�ن��اول��ه يف العمل
ب ��ذك ��اء يف �إط � ��ار ك��وم �ي��دى يحمل
العديد م��ن الر�سائل املهمة ،ومل�س
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ئ��ات م �ث��ل الكبار
وال���ص�غ��ار وال���ش�ب��اب وال�ف�ت�ي��ات ،كما
�أن التعاون مع الفنان بيومى ف�ؤاد،
وحممد �سالم ،وحمدى املريغنى له
مذاق خا�ص.
• لكن �أمل تقلقي من ظهورك يف دور

�أم ملحمد �سالم وحمدى املريغني؟
 (��ض��اح�ك��ة) ( :وال �أن��ا م�صدقت�ش) ،ولكننى مل �أخ�شالظهور يف هذا الدور لأننى �أعجبت بال�شخ�صية وال�سيناريو
ال��ذى ك��ان مكتوبا بحرفية عالية وطريقة حمكمة ،ف�أنا
�أع��رف بيومى ف ��ؤاد على امل�ستوى ال�شخ�صى ،ولكنه كان
�أول تعاون مع حممد
� �س�لام وحمدى
امل �ي��رغ� � �ن � ��ى
وه � � � � � �م� � � � � ��ا

موهوبان وخفيفا الظل وطيبان و�أخالقهما عالية ويريدا
تقدمي �أدوارا جيدة ،وبالفعل كانت جتربة ممتعة ،حيث
تداخلنا �سويا يف حياتنا وكوالي�سنا كانت خمتلفة ،وفى
ال��وق��ت نف�سه كنا خائفون وقلقون م��ن ف�يرو���س كورونا،
ولكن كان البد �أن نكمل الفيلم و�أن نكون قدر امل�سئولية
حيث كنا نلتزم بجميع الإج� ��راءات الوقائية ول��ذل��ك مل
ي�صب �أى فرد يف اللوكي�شن �أثناء الت�صوير.
• �شعرت بالفيلم �أنك تعمدت تغيري جلدك وهو ما مل�سه
اجل �م �ه��ور يف م�شهد رق���ص��ك ل��زوج��ك ف�ك�ي��ف ا�ستعددت
لذلك؟
علي حيث مل �أقدم مثل هذه النوعية
 هو بالفعل جديد ّمن قبل ،خا�صة �أن اجلمهور تفاعل معه و�أح�ب��ا الثنائى
الزوجني (�سمية) و(كامل) الذى ج�سد �شخ�صيته الفنان
بيومى ف ��ؤاد وطريقة حبهما لبع�ضهما ،خا�صة �أن��ه كان
ي �ق��دم دور زوج رائ ��ع ي�ت�م�ن��اه �أى ��ش�خ����ص ،ح��ري����ص على
االه�ت�م��ام ب��زوج�ت��ه دائ�م��ا واالح�ت�ف��ال بعيد زواج�ه�م��ا ملدة
 30عاما وكل عام بطريقة خمتلفة ،حيث ر�أيناه يحر�ص
على التنزه ب�صحبة زوجته يف �أحد الفنادق ملدة ثالثة �أيام
وك�أنهما عر�سان جدد ،ورق�صها له كان بطريقة كوميدية
ورومان�سية �أي�ضا.
• على الرغم من الكوميديا التى يت�ضمنها العمل �إال
�أن��ه ك��ان يت�ضمن م�شاهد �صعبة عندما �أراد �أوالدك �أن
جته�ضى اجلنني؟
 ب �� �ص��راح��ة ك �ن��ت �أخ �� �ش��ى ه ��ذا امل �� �ش �ه��د م �ن��ذ ق ��راءةال�سيناريو ،و�أحمل هم كيفية تنفيذه لأننى م�صابة
يف ك�ت�ف��ى و�أج ��ري ��ت ف�ي��ه ال �ع��دي��د م��ن العمليات
اجلراحية ،وحتدثت مع اجلهة املنتجة واملخرج
حممود كرمي يف هذا ال�ش�أن حول �أن �إ�صابتى
من املمكن �أن تزيد ،وطم�أنونى ب�أنه �سيتم
تنفيذه بدقة �شديدة ،لكننى كنت خائفة
للغاية يف يوم الت�صوير و�أثناءه� ،إىل �أن
مت تنفيذه بطريقة رائ �ع��ة وجديدة،
حيث يدور امل�شهد حول �أن (عا�صم)
و(با�سم) �أوالدى يريدان �أن �أجه�ض
احل �م��ل لرف�ضهما �إجن��اب��ى وهما
ك� �ب ��ار ف �ي �ت �ف �ق��ان م ��ع �صديقهما
ليقود ال�سيارة بطريقة �سريعة،
وامل �ف��اج ��أة �أن ال�سائق ه��و م�ؤلف
ال�ع�م��ل ل � ��ؤى ال���س�ي��د ،واحلقيقة
�أننى تلقيت على هذا امل�شهد العديد
من ردود الفعل اجليدة �سواء من اجلمهور
�أو النقاد.
• �أجنبت (�سمية) يف العمل تو�أما ،كيف كان التعامل مع
الأطفال خالل الت�صوير؟
 احلقيقة �أن التعامل م��ع الأط�ف��ال يف الت�صوير كان�صعبا للغاية ،حيث ا�ستعنا بتو�أمني �أثنني منهما ر�ضع
و�أثنني عمرهما � 7أ�شهر ،وعلى الرغم من �أننى �أع�شق
الأط �ف��ال وه�ك��ذا بيومى ف ��ؤاد وحم�م��د ��س�لام وحمدى
امل�يرغ�ن��ى� ،إال �أن الأط �ف��ال �صغار ال يعلما �شيئا ففى
�أوق��ات كانا يبكيان و�أخ��رى يناما �أو ي��ري��دا الر�ضاعة،
وبالتاىل كان الت�أقلم �صعبا حتى مرت امل�شاهد ب�سالم،
وه�ك��ذا ال�ت�ع��اون م��ع الكلب (ب��وت���ش��ي) ال��ذى ك��ان �صعبا
ل�ضبط (الراكور) اخلا�صة به ،ولكننا كنا �صبورين حتى
تظهر النتيجة النهائية ب�شكل يليق بنا جميعا وتخطينا
كل ال�صعاب.
• على الرغم من جودة الفيلم ولكن نهايته جاءت غري
متوقعة ومبا�شرة ..ما تعليقك على ذلك؟

 �أنا بالفعل كنت �أراها مبا�شرة وحتدثت مع �صناع العمل يفهذا ال�ش�أن ،خا�صة �أن فكرة الفيلم حلوة وغريبة وبالتاىل
كان املفرت�ض �أن تكون النهاية بنف�س الوترية ،لكنها جاءت
جيدة ولكنها لي�ست جمنونة على قما�شة العمل ذاتها،
وكان البد �أن نكون عاقلني يف النهاية وهو ما حدث.
• مت �إهداء العمل للراحل جنم الكوميديا �سمري غامن..
ما كوالي�س هذه اللفتة الطيبة؟
 نحن بالفعل فقدنا قامة كبرية يف الكوميديا ،و�أوجهال�شكر للجهة املنتجة وفريق العمل الذى قدم هذه اللفتة
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وهذا �أقل �شيء لأنه ي�ستحق �أكرث من ذلك.
• بالن�سبة ل�ل��درام��ا التلفزيونية تغيبني ث��م تعودين
ب��أع�م��ال مم�ي��زة ه��ل ي��رج��ع ذل��ك ب�سبب بحثك ع��ن �شيء
حمدد؟-
دائما ما �أف�ضل الظهور يف �أع�م��ال جديدة ولذلك �أغيب
حتى �أجد ال�سيناريو املنا�سب الذى ي�شكل عودة مميزة ىل
�سواء �سينمائيا �أو تليفزيونيا ،حيث �أدق��ق يف اختياراتى
و�أح ��اول ت�ق��دمي �شيئا خمتلفا ىل وللجمهور وينا�سبنى
�أي�ضا ،دون �أن ان�ساق وراء �شيء حمدد.

نادية اجلندي :ال �أبايل بعدم ن�ضال ال�شافعي :فيلم "�أوالد زهرة"
اختياري �ضمن �أف�ضل الأفالم
يذكرين بفيلم "الأر�ض"
يف (�أ�سوان ال�سينمائي)

�أك ��دت الفنانة ن��ادي��ة اجل�ن��دى �أن�ه��ا ال ت�ب��اىل بفكرة ع��دم اختيار
�أفالمها �ضمن �أف�ضل  100فيلم عن امل��ر�أة يف ال�سينما امل�صرية
والعربية ،على هام�ش فعاليات الدورة اخلام�سة ملهرجان �أ�سوان
الدويل لأفالم املر�أة الذي اقيم م�ؤخرا ،حيث ترى �أن هذا لن
ي�ضيف لها �شيئا لأنها متلك تاريخا �سينمائيا عريقا ي�شهد
ل��ه جمهور م�صر وال��وط��ن العربى مم��ا �أط�ل��ق عليها (جنمة
اجلماهري).
و�أو�ضحت نادية اجلندى �أنها ح�صلت على جوائز كثرية تخ�ص�ص
لها حجرة متكاملة ،ومازلت حت�صل عليها رغم �أنها مبتعدة
ع��ن ال�سينما يف ال�ف�ترة الأخ�ي�رة ،و�آخ��ره��ا ك��ان يف مهرجان
الأق�صر لل�سينما الأفريقية ،وغريها التى حت�صدها دائما،
وبالتايل لن تفكر يف �ش�أن هذا املهرجان الذى مل تتابع
فعالياته.
و�أ�ضافت جنمة اجلماهري �أنها تدقق يف اختيار كل
�أعمالها �سواء ال�سينمائية والتليفزيونية حتى ترتك
لها ت��اري��خ تفتخر ب��ه على م��دار حياتها وبالفعل
حققت ذل��ك ،وك��ان كل فيلم لها عالمة ب��ارزة لأنه
ي�ط��رح ق�ضية مهمة وي�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى نقاط
ه��ادف��ة يف املجتمع وه ��ذا ب��إج�م��اع م��ن �آراء النقاد
والإعالميني.

�أك��د النجم ن�ضال ال�شافعى� ،أن��ه انتهى م��ن ت�صوير ع��دد من
م�شاهده يف فيلم "�أوالد زهرة" بطولة الفنانة داليا م�صطفى
و�آخرون ومن �إخراج معتز ح�سام .
ن���ض��ال ق��ال يف ت�صريحات لـ"اليوم ال�سابع" :ع�ن��دم��ا قر�أت
�سيناريو العمل فكرنى بفيلم "الأر�ض" خا�صة �أنه يت�ضمن قيم
ومبادئ يتم تو�ضيحها للنا�س،
ب�الإ��ض��اف��ة �إىل �أن��ه يو�ضـــــــح حقيقة التم�ســــــك بالأ�صـــول
واجل ��ذور ،و�أمت�ن��ى �أن ينال �إع�ج��اب اجلمهور �أث�ن��اء طرحه يف
ال�سينمات.
يذكر �أن فيلم "�أوالد زهرة" من بطولة ن�ضال ال�شافعي ،وداليا
م�صطفى ،وم�صطفى �أب��و �سريع ،وهالة فاخر ،وجمال ف�ؤاد،
وحممد دروي����ش ،و�شريف الغريب ،وم��رمي ب�ح��راوي ،و�إ�سراء
رخا،
ومن �إخراج معتز ح�سام.
و�شارك ن�ضال ال�شافعى يف مو�سم رم�ضان املا�ضى بعملني الأول
م�سل�سل "هجمة مرتدة" من ت�أليف باهر دويدار و�إخراج �أحمد
عالء الديب ،وبطولة كل من �أحمد عز ،هند �صربي ،ماجدة
زك ��ي ،ه���ش��ام ��س�ل�ي��م� � ،ص�لاح ع�ب��د اهلل ،ن ��دى م��و� �س��ى ،حممود
البزاوي ،حممد عادل،
خالد �أنور ،نور حممود ،حممد جمعة ،فيدرا� ،أحمد ف�ؤاد �سليم،
يو�سف عثمان ،هاجر ال�شرنوبي ،مايان ال�سيد� ،شمم احل�سن،

ال�شينة ال�شني ،علي قنديل.
ك�م��ا � �ش��ارك ��ض�ي��ف � �ش��رف يف م�سل�سل
"االختيار" وال � � � ��ذى ح� �ق ��ق من
خ�لال��ه ا� �ش��ادات ك�ب�يرة م��ن خالل
جت�سيده ل��دور بـــــــدوي م�صري
ي �ت��م ال�ق�ب����ض ع�ل�ي��ه م��ن قبل
العنا�صرالإرهابية يف �سيناء
ويحققـــــون معــــــه يك�شـــــف
عن وطنية البدو امل�صــــريني
يف �سينـــــاء ووالئهم لوطنهم
م�صــــــر .
امل �� �ش �ه��د ي �ق��دم��ه ال �ن �ج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م ن�ضال
ال�شافعي ب�أداء �سهل ممتنع يك�شف عن عبقريته
كممثل حمرتف �شد االنتباه له يف عمل يزخر
بالكثري من النجوم ،
وجنح يف الأداء باللهجة البدوية وك�أنه من
البدو فعال ،
واحل � ��وار ال ��ذي ي�ن�ط�ق��ه ي�ل�ق��ن م��ن خالله
العنا�صر الإرهابية اخلائنة من املن�شقني عن
جهاز ال�شرطة درو�سا يف الوطنية واالنتماء
للوطن والت�ضحية من �أجله .
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�أخطر املواد الغذائية على الدماغ
�أظ �ه��رت ن�ت��ائ��ج درا� �س��ات علمية ع��دي��دة ع��ن وج ��ود عالقة
مبا�شرة ب�ين م��ر���ض ال��زه��امي��ر وال�ن�ظ��ام ال�غ��ذائ��ي .لذلك
لتخفي�ض خطر الإ��ص��اب��ة ب��اخل��رف ،يجب ا�ستبعاد مواد
غذائية معينة من النظام الغذائي اليومي.
وي�شري موقع � ،focus.deإىل �أن��ه يجب �أوال ا�ستبعاد
املواد الغذائية ،التي خ�ضعت �إىل عمليات معاجلة عديدة،
من النظام الغذائي اليومي .وبالذات املعجنات واحللويات
وامل�شروبات الغازية .لأنها قد تكون �سببا يف حدوث التهابات
يف الدماغ ،وتلف اخلاليا الع�صبية .وقد �أثبت علماء جامعة
باث الربيطانية وجود عالقة بني ان�سداد ال�شرايني وتناول
الأطعمة املحتوية على ن�سبة عالية من ال�سكر.
ويعتقد علماء جامعة جنوب �أ�سرتاليا� ،أن الأطعمة الغنية
ب��ال�ت��واب��ل وال �ب �ه��ارات احل ��ارة ت�شكل خ �ط��ورة �أي���ض��ا ،لأنها

طرق مذهلة ميكن �أن
يح�سّ ن بها الكركم �صحتك!

القهوة

ُر ّحب بالكركم كعالج �صحي طبيعي له فوائد عديدة ،مبا يف ذلك احلماية
من جلطات الدم ومر�ض ال�سكري
ويُعرف الكركم ب�أنه �أحد �أكرث التوابل �شهرة يف جميع �أنحاء العامل  -ب�سبب
لونه الربتقايل الفاحت ب�شكل �أ�سا�سي .ولكنه �أي�ضا �أحد �أق��وى التوابل يف
احلماية من الأمرا�ض ،كما ُزعم.
ويعد العن�صر الن�شط يف الكركم ،الكركمني ،م�س�ؤوال �إىل حد كبري عن
فوائده ال�صحية.
وقال خبري التغذية الدكتور ،جو�ش �آك�س" :الكركم هو �أحد �أهم العنا�صر
ال�غ��ذائ�ي��ة يف ال �ع��امل� � ،س��واء ك�ن��ا ن�ت�ح��دث ع��ن امل���س�ح��وق �أو اخل�لا��ص��ة �أو
احلبوب" .وكتب على موقعه على الإنرتنت" :ما يفعله الكركم للج�سم
عجيب .من الناحية ال�صحية ،ترتاوح الفوائد يف كل �شيء من امل�ساعدة يف
جتلط الدم واالكتئاب �إىل مكافحة االلتهاب وتعزيز �صحة اجللد وتنظيم
الكولي�سرتول وغ�ير ذل��ك� .أو�صي ب�شدة با�ستخدام الكركم يف الو�صفات
ورمبا حتى �شرائه يف �شكل مكمل لال�ستفادة من الفوائد".
ُي��زع��م �أن ت�ن��اول الكركم بانتظام ي�ساعد يف احلماية م��ن جلطات الدم.
وك�شفت الدرا�سات املعملية واحليوانية �أن الكركم يقلل من خطر تراكم
ال�صفائح الدموية.

�أك��د خ�براء من جامعة والي��ة �أوه��اي��و ،وعلماء من جامعة كاليفورنيا �أن
ا�ستخدام الكافيني يزيد من الرتكيز وكفاءة العمل.
ون�شرت جملة  Journal of Psychopharmacologyمقالة عن
نتائج درا�سة �أجراها فريق علمي �أمريكي م�شرتك ،در�س حالة  72طالباً
مل يكونوا على دراية بالهدف احلقيقي للتجربة.
وفهم الطالب امل�شاركون �أن عليهم جتربة نوع جديد من القهوة ،وامل�شاركة
يف اختيار جماعي للموا�ضيع العلمية التي يجب مناق�شتها الحقاً.
وت�ضمنت معايري اختيار امل�شاركني يف التجربة عدم وجود ح�سا�سية ملادة
الكافايني ،وعدم �شرب �أكرث من  4فناجني من القهوة يومياً.
ح�سن
ووجد اخلرباء يف �سياق التجربة �أن �شرب القهوة قبل �إجناز املهمة ّ
من تقييم القدرة على العمل للفريق بـ  1.4مرة.

ال�سكري
قد ي�ستفيد مر�ضى ال�سكري من �إ�ضافة املزيد من الكركم �إىل نظامهم
الغذائي.
وت�ساعد التوابل على احلماية من ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،والتي ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل تلف الأع�صاب.
�صحة اجللد
يعترب الكركم من م�ضادات االلتهابات والأك���س��دة الطبيعية ،ما يجعله
عالجا مثاليا لبع�ض الأمرا�ض اجللدية.
وميكن �أن تتفاقم �أعرا�ض ال�صدفية والأكزميا من االلتهاب .ولكن العلماء
زعموا �أي�ضا �أن الكركم ميكن �أن يح�سن "توهج وبريق" اجللد.
وقال خبري التغذية �إن بع�ض النا�س ميكن �أن يتجنبوا ارتفاع الكولي�سرتول
عن طريق تناول املزيد من الكركم.
وي�ساعد على تنظيم الكولي�سرتول والتخل�ص من الكولي�سرتول ال�ضار يف
اجل�سم.

• كم من الوقت ي�ستغرق �ضوء القمر حتى ي�صل �إلينا ؟
 -ثانية واحدة .

• �أين توجد الغابة ال�سوداء التي تبدو و ك�أنها �سل�سلة جبال ؟
 -توجد يف �أملانيا .

• ما اول مدينه اندل�سية فتحها العرب ؟
 -اجلزيرة اخل�ضراء .

• ماذا تعرف عن الغ�شاء الرام�ش؟
الغ�شاء الرام�ش هو اجلفن الثالث للطري ،واملعروف �أن للطيور ثالثة
�أجفان جفنان كالإن�سان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�ضوء
ال�شديد وي�سمى اجلفن الرام�ش ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى
�إىل الي�سار ويف العني الي�سرى �إىل اليمني.

حتتوي على مادة الكاب�سي�سني ،التي ت�ؤثر �سلبا يف الذاكرة
والن�شاط الذهني.
وت�شري نتائج درا�سة علمية �أجراها علماء اجلامعة الوطنية
يف �أ�سرتاليا� ،إىل �أن الأطعمة املقلية وامل��أك��والت ال�سريعة،
هي من �ضمن الأطعمة التي ت�شكل خطورة على الدماغ،
لأنها حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون املتحولة ،التي
ت�سبب انخفا�ض ن�شاط الدماغ.
وتفيد نتائج درا�سة �أخرى �أجراها علماء من ال�صني ،ن�شرتها
جملة � ،Current Alzheimer esearchإىل �أن
املعلبات وامللح والأحما�ض الدهنية امل�شبعة ،املوجودة بكرث
يف النقانق ومنتجات اللحوم امل�صنعة واجلنب ،ت�شكل خطورة
كبرية على الدماغ .وهذه الأطعمة م�س�ؤولة عن االلتهابات
يف الدماغ ،وميكنها �إحلاق ال�ضرر بالأوعية الدموية.

الهيكل العظمي الذي ي�ساعد الريا�ضيني يف �إظهار ما ي�ؤملهم  ،يف مركز تدريب فرق الكرة الطائرة الوطنية
الأمريكية للن�ساء والرجال  ،قبل �أوملبياد طوكيو  ،يف كاليفورنيا( .رويرتز)

مزيل لالمل
ُي ��زع ��م �أن ال� �ك ��رك ��م ه ��و م �� �س �ك��ن ط �ب �ي �ع��ي ل� �ل� ��أمل ،ب �ط��ري �ق��ة م�شابهة
للبارا�سيتامول.
و�أبلغ مر�ضى التهاب املفا�صل عن انخفا�ض الأعرا�ض بعد �إ�ضافة املزيد من
الكركم �إىل نظامهم الغذائي.

• هل تعلم �أن االفراط يف �أخذ بع�ض �أنواع الفيتامينات ي�ؤدي اىل الت�سمم
• هل تعلم �أن الفيل يبكي عندما يكون حزين
• هل تعلم �أن احل�صان ميوت اذا قطع ذيله
• هل تعلم �أن ال�سلحفاة هي احليوان التي يحفظ عظمه يف حلمه
• هل تعلم �أن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام
• هل تعلم �أن ال�سلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى
• هل تعلم �أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة
• هل تعلم �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم �أن الن�سور ال متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ض
• هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن  2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد
الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء
جفون العينني

القـدر
رزقت احدى ال�سيدات بولد وحيد خرجت به من هذه الدنيا لذلك كانت تخاف عليه جدا خا�صة بعد ان مات
والده ،كانت تعي�ش له ومل تكن ترتاح حلظة اال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�ضه قد جهزت وطلباته قد نفذت،
ويف احد الليايل ر�أت هذه االم يف منامها ان �سيارة �ضخمة جاءت م�سرعة و�صدمت ابنها الوحيد وكان قد خرج
لتوه فرحا من االمتحانات ،وان ال�صدمة كانت قوية ومل يقم منها ور�أت نف�سها وهي تدفنه بيدها بجانب والده
بل لقد ر�أت والده يف انتظاره وهو يقول لها اين االمانة التي تركتها لك اين ..اين؟ ا�ستيقظت من نومها فزعة
مذعورة خائفة واخ��ذت تقر�أ ايات من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل الر�أفة بها وان يطيل يف عمره فهو
وحيدها .وقفت االم تق�ضي حاجات بيتها وهي م�ضطربة قلقة تنظر �إىل ال�ساعة واىل الباب بلهفة يف انتظار
قدوم ولدها  ،وبالفعل جاء االبن يف موعده اليومي فرحا ن�شطا مقبال اياها وهو يقول اريد الطعام حاال واريد
ان انام قليال لوجود امتحان يف الغد وارغب يف الدرا�سة والتح�ضري ..وارتعبت االم وقلقت ،هاهو الغد ي�أتي ومعه
امتحان رمبا هذا هو الغد املن�شود ..قررت االم بينها وبني نف�سها ان يذهب الغد اىل اجلحيم وال يهم االمتحان
بل املهم هو الولد فقط ،فليدر�س هنا امامي و�س�أتركه ولن اجعله يذهب غدا.
انتهى اليوم ونام الولد واخذت هي تربت على ر�أ�سه وتقر�أ له ايات من القر�آن كعادتها كل يوم حتى راح يف �سبات
عميق ،ثم مدت يدها واخذت ال�ساعة من جانبه واغلقت جر�سها وان�سحبت يف هدوء �إىل غرفتها حتى التزعجه
 ،ونامت ل�ساعات نوما م�ضطربا ثم قامت عند �صالة الفجر وبعد ان امتت ال�صالة اخذت ترتقب الوقت ،فابنها
يريد ان يذهب من البيت يف متام ال�سابعة وهي لن ت�سمح له بذلك �سترتكه نائما وطلبت من اهلل العلي القدير
ان يظل هكذا حتى العا�شرة موعد انتهاء االمتحان ،وبالفعل مر الوقت بطيئا كانه جاثما على قلبها حتى جاءت
العا�شرة ثم ا�ستجمعت �شجاعتها لتتقبل غ�ضب ابنها وقررت ان تعيد ال�ساعة املغلقة مكانها ثم اقرتبت منه وهي
تربت على كتفه بهدوء وتقول ا�ستيقظ ايها احلبيب مر الوقت ومل ندر به ،ال�ساعة االن العا�شرة  ..لقد دقت
ال�ساعة لكنك اغلقتها ومنت ا�ستيقظ ايها الك�سول ،هيا �ساعد لك افطارا �سريعا واقرتبت من الباب للخروج
ولكنها الح�ضت انه مل يحرك �ساكنا فاقرتبت منه لتقبله وتداعبه ولكنها الحظت ب��رودة ج�سده و�سكونه..
�صرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فرا�شه ..وملا ح�ضر الطبيب قال انه مات قبل �ساعات رحمه اهلل� ،صرخت
االم �صرخة قوية فيها كل اللوعة واحلزن وهي تقول خب�أته من العربة ومل ا�ستطع ان اخبئه من القدر.

