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اجللو�س ملدة طويلة يهددك بجلطة ال�ساق
ح��ذر الربوفي�سور ي��ورج��ن رينجفالد م��ن �أن اجللو�س مل��دة طويلة
– �أثناء رح�لات الطريان الطويلة مث ً
ال– يرفع خطر الإ�صابة
بجلطة ال���س��اق ،حيث يت�سبب ت��وق��ف ح��رك��ة ع�ضالت ب��اط��ن ال�ساق
يف حدوث خلل ب�سريان الدم ،ومن ثم يتخرث الدم ،ويف �أ�سو�أ احلاالت
قد يتحرك ال��دم املتخرث وي�صل �إىل الرئة م�سبباً الإ�صابة بجلطة
رئوية ،والتي تهدد احلياة .و�أو�ضح اخت�صا�صي طب ال�سفر الأملاين �أن
العوامل ،التي ترفع خطر الإ�صابة بجلطة ال�ساق ،تتمثل يف التقدم
يف العمر واحلمل وال�سِ منة والتدخني ودوايل ال�ساقني وق�صور القلب
و�أم��را���ض ال�سرطان واخل�ضوع جلراحة م��ؤخ��راً .وللحد من خطر
الإ�صابة بجلطة ال�ساق ،ينبغي حتريك ال�ساقني والنهو�ض من حني
�إىل �آخر و�شرب ال�سوائل على نحو كاف ،مبعدل ربع لرت كل �ساعتني
م��ن �أج��ل حت�سني خ�صائ�ص �سريان ال��دم ،م��ع م��راع��اة الإق�ل�ال من
امل�شروبات امل��درة للبول مثل القهوة .ومن املهم �أي�ضاً جتنب ارتداء
مالب�س �ضيقة ،كما ال يجوز و�ضع ال�ساقني فوق بع�ضهما البع�ض ملدة
طويلة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتعني على الأ�شخا�ص الأك�ثر عُر�ضة
للإ�صابة بجلطة ال�ساق ،عدم ارتداء جوارب �ضاغطة.

�أطعمة تخزنها ربات املنازل بطريقة خاطئة

تلعب طريقة تخزين الأطعمة دوراً هاماً يف احلفاظ عليها من التلف،
وهناك الكثري من الأطعمة التي تخزنها ربات املنازل ب�شكل خط�أ ،مما
ي�ؤدي �إىل تلفها خالل وقت ق�صري.
وت�ك���ش��ف اخل �ب�يرة � �س��وزان ه�ي��ل ع��ن �أف���ض��ل الأم��اك��ن حل�ف��ظ املواد
الغذائية اليومية ،بح�سب �صحيفة ذا �صن الربيطانية:
�صل�صة الطماطم :الثالجة �أو اخل��زان��ة :يو�صي �صانعو الكات�شب
بتخزينه يف الثالجة مبجرد فتحه .لكن �أخ�صائية التغذية الدكتورة
�سارة �شنكر ترى �أنه ال داعي لذلك ،لأن ن�سبة اخلل العالية وحمو�ضة
الطماطم حتافظ عليها.
البي�ض :ال�ث�لاج��ة� ..أك�بر خطر م��ع البي�ض ه��و ال�ساملونيال ،وهي
بكترييا ميكن �أن ت�سبب الت�سمم الغذائي .لذلك لتجنب الإ�صابة
باملر�ض ،تو�صي وكالة معايري الغذاء بتخزين البي�ض يف الثالجة.
املايونيز :ال�ث�لاج��ة ..ميكن �أن يف�سد البي�ض ال�ط��ازج والق�شدة يف
املايونيز ب�سهولة ،لذا يجب حفظه دائ ًما يف الثالجة .وتقول الدكتورة
ليزا �أكرييل "ميكن �أن يف�سد املايونيز ب�سرعة �إذا مت حفظه يف درجة
ح ��رارة الغرفة" .ال���ش��وك��والت��ة :اخل��زان��ة ..ميكن �أن ي� ��ؤدي تربيد
ال�شوكوالتة �إىل ازده��ار ال�سكر ،وه��و ط�لاء �أبي�ض ن��اجت عن تكثيف
�إذابة ال�سكر .ومتت�ص ال�شوكوالتة � ً
أي�ضا الروائح ،لذا قد ينتهي بها
الأمر برائحة غريبة ومذاق غريب.

ن�صائح للعرو�س لب�شرة رائعة يف �أ�شهر قليلة

حتتاج الب�شرة �إىل رعاية م�ستمرة ،لذلك تبحث الفتيات عن اجلديد
دائما يف عامل العناية بالب�شرة وكل ما يحافظ على ن�ضارتها.
ون�صحت خبرية التجميل اللبنانية مي�سون ه�لال ،الفتيات خا�صة
املقبالت على الزواج بالذهاب �إىل خرباء التجميل قبل � 6أ�شهر على
الأقل من الزفاف.
وقالت يف ت�صريحات لـ"العني الإخبارية"" :العناية حتتاج وقتاً لكي
يظهر بريقك ،وال حت��اويل �صبغ �شعرك كثرياً ،كما عليك االلتزام
باملكياج ال �ه��ادئ ،نحن الآن يف ع�صر ال �ع��ودة �إىل الطبيعة ورف�ض
املبالغات ،مع اللجوء كل ما من �ش�أنه �إ�ضاءة الوجه".
و�أ�ضافت" :ميكن للمر�أة �أن تهتم بب�شرتها و�شعرها يف املنزل ،املهم
�أن ال تهملهما ،وم��ع ذل��ك �أ�ؤك��د �أن امل��ر�أة اللبناينة �سيدة املنا�سبات
تعرف كيف تهتم مبظهرها ��س��واء م��ن خ�لال م�صفف �شعر �أو من
خالل القيام بذلك بنف�سها وعدد كبري من ال�سيدات يعلمن على ما
ينا�سبهن وكيفية تغيري �إطاللتهن".
و�أ��ش��ارت �إىل �ضرورة االعتناء بالعيون والرمو�ش ،م�ضيفا" :تعترب
العيون اجل��زء الأجمل يف وج��ه الأن�ث��ى ،ال��ذي يلفت النظر ،نا�صحة
بو�ضع الأي �� �ش��دو ال�لام��ع الف�ضي �أو ال��ذه�ب��ي وال�ب�رون��زي يف زوايا
العينني" ،م���ش��ددة ك��ذل��ك على � �ض��رورة تخفيف م��ادة ال �ب��ودرة عن
الب�شرة.
وفيما يتعلق مبو�ضة ت�صفيف ال�شعر ،قالت" :الكعكة" ،اجلدائل،
كذلك ال�شعر الأمل�س".

حيلة عبقرية لقيا�س اجلينز دون جتربته
��ش��ارك��ت �شابة بريطانية على ح�سابها
ع�ل��ى ت�ي��ك ت ��وك ،مقطع ف�ي��دي��و ق�صري
يحتوي على حيلة �سهلة لتحديد مقا�س
اخل�صر املنا�سب لبنطال اجلينز خالل
ثوان ،دون احلاجة لتجربة البنطال.
يف الفيديو ،نرى املر�أة يف متجر املالب�س
وهي حت��اول العثور على بنطلون جينز
مثايل ،وهي تقول" :دعني �أريكم حيلة
رائ �ع��ة �ستغري حياتكم" ،ق�ب��ل �أن تقوم
ب ��أخ��ذ ال�ب�ن�ط��ال ول�ف��ه ح��ول عنقها من
جهة اخل�صر.
و�أو� �ض �ح��ت� " :إذا ك��ان خ�صر البنطال
ي �ن��ا� �س��ب ع �ن �ق ��ك ،ف �� �س �ي �ك��ون منا�س ًبا
خل�صرك" .ث��م تذهب امل��ر�أة �إىل غرفة
تغيري املالب�س لتجربة اجلينز وتخرج
بعد حلظات مرتدية اجلينز وهي تقول
" :انظروا! انظروا كم هو منا�سب!”
وق��د �أع�ج��ب الكثري م��ن املتابعني بهذه
احليلة ،حيث ح�صد الفيديو � 282ألف
م���ش��اه��دة ،و�أك�ث�ر م��ن � 2000إعجاب،
وال �ك �ث�ير م��ن ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات وامل�شاركات،
ح �ي��ث ع� رّ�ّب� ال �ك �ث�ير م ��ن امل �ت��اب �ع�ين عن
�إع �ج��اب �ه��م ال �� �ش��دي��د ب��احل �ي �ل��ة ،وقالوا
�إنهم �سيجربونها عند �شرائهم بناطيل
اجلينز ،وفق ما �أوردت �صحيفة "ال�صن"
الربيطانية.
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العناية ال�سليمة بب�شرة
الطفل امل�صاب بالإكزميا

للم�سافرين جواً� 5 ..أطعمة
يجب �أال ت�أكلها قبل الرحلة

ق��ال��ت ال��راب �ط��ة الأمل��ان �ي��ة لأطباء
الأمرا�ض اجللدية �إن ب�شرة الطفل
امل���ص��اب ب��ال�ت�ه��اب اجل �ل��د الت�أتبي
(�أحد �أنواع مر�ض الأكزميا) حتتاج
�إىل عناية منتظمة لتخفيف حدة
املتاعب املتمثلة يف اجلفاف واحلكة
وااللتهاب.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ال��راب �ط��ة �أن � ��ه ميكن
مواجهة جفاف الب�شرة بوا�سطة
الكرميات وم�ستح�ضرات اللو�شن
املحتوية على م��واد مرطبة مثل
ال� �ي ��وري ��ا وال �غ �ل �ي �� �س��ري��ن ،بينما
مي�ك��ن م��واج �ه��ة احل �ك��ة بوا�سطة
م���س�ت�ح���ض��رات ال�ع�ن��اي��ة املحتوية
على مواد فعالة تعمل على تخفيف
احلكة مثل مادة "بوليدوكانول".
�أما االلتهابات ،فيمكن مواجهتها
م��ن خ�لال امل��راه��م املحتوية على
م� ��واد ف �ع��ال��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى تثبيط
االلتهابات مثل الكورتيزون.
وب �� �ش �ك��ل ع � ��ام ،ي�ن�ب�غ��ي ا�ستعمال
م���س�ت�ح���ض��رات ع �ن��اي��ة ت�خ�ل��و من
امل��واد احلافظة وامل ��واد العطرية،
وال� �ت ��ي ت�ت���س�ب��ب يف ت �ف��اق��م حالة
التهاب اجللد الع�صبي.
و�إىل ج ��ان ��ب ال �ع �ن��اي��ة املنتظمة
بوا�سطة امل�ستح�ضرات املنا�سبة،
ينبغي �أي�ضاً جتنب العوامل ،التي
تت�سبب يف حدوث النوبات املر�ضية
م�ث��ل امل�لاب ����س ال���ص��وف�ي��ة ودخ ��ان
ال�سجائر والهواء اجل��اف والهواء
ال�ب��ارد وم�سببات احل�سا�سية مثل
ح �ب��وب ال�ل�ق��اح و��ش�ع��ر احليوانات
وعث الغبار املنزيل.

يحذر العديد من خرباء التغذية من تناول الأطعمة ال�سريعة واملاحلة
والوجبات اخلفيفة قبل �أي رحلة جوية ،وذلك لآثارها اجلانبية
وال�شعور بعدم الراحة .فقد نبه تقرير �أعده خرباء يف جمال ال�صحة
من تناول � 5أطعمة قبل �أي رحلة جوية ،ملا يف ذلك من تداعيات على
املعدة واجلهاز اله�ضمي ،وفق موقع ب�ست اليف.
الأطعمة امل�صنعة واملاحلة
ك�م��ا �أو� �ض �ح��ت �أخ���ص��ائ�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة �إلينج
ت �� �س��اي� ،أن الأط �ع �م��ة امل��احل��ة والوجبات
ال���س��ري�ع��ة مي�ك��ن �أن ت �ك��ون م��زع�ج��ة جدا
للجهاز اله�ضمي ،خا�ص ًة تلك التي حتتوي
على ن�سبة عالية من الدهون ،والتي ته�ضم
ببطء �أث�ن��اء اجللو�س ،وميكن بالتايل �أن
علكة �أو حلوى خالية من ال�سكر
ت�سبب حرقة يف املعدة.
�إىل جانب ذلك� ،أو�ضحت �أن تلك الأطعمة وفيما يعترب الكثريون �أنه من امل�ألوف
ت� � � ��ؤدي �إىل ت �ف��اق��م ال �� �ش �ع��ور ب� ��الإره� ��اق واملحبب تناول العلكة املف�ضلة لديك
مل �� �س��اع��دة �أذن� �ي ��ك ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف مع
والتعب.
التغريات يف �ضغط املق�صورة �أثناء
الطريان� ،إال �أن للخرباء ر�أي �آخر.
الفا�صوليا والبقوليات الأخرى
كما �أ�شارت �إىل �أن الفا�صوليا والبقوليات �إذ يعتقدون �أن م�ضغ العلكة �أثناء
الأخ� ��رى مي�ك��ن اي���ض��ا �أن ت��زع��ج امل�سافر ،الطريان يت�سبب �أي�ضاً يف ابتالع
ال�سيما و�أنها ت�سبب الغازات بعد �أي وجبة .الهواء ،مما قد ي�ؤدي �إىل ال�شعور
ون�ظ��راً للطريقة التي تعمل بها الكبائن باالنتفاخ.
امل �� �ض �غ��وط��ة ع �ل��ى م�ت�ن ال� �ط ��ائ ��رات ،ف� ��إن وي�ن�ط�ب��ق ه��ذا ب�شكل خا�ص
الت�أثريات على اجلهاز اله�ضمي ميكن �أن ع � �ل � ��ى �أي م� �ن� �ت� �ج ��ات
م � �� � �ص � �ن� ��وع� ��ة من
تكون �أ�سو�أ مبجرد �إقالعك بالفعل.
و�أو� �ض �ح��ت خ �ب�يرة ال�ت�غ��ذي��ة �أن الغازات ال� ��� �س� �ك ��ري ��ات
تتو�سع يف اجل�سم عندما ت�صل �إىل علو
م��رت�ف��ع ،م�شرية �إىل � �ض��رورة جتنب تلك
الأطعمة التي جتعلنا ن�شعر باالنتفاخ.
اال�صطناعية
التي ي�صعب على اجل�سم ه�ضمها �إذ قد
الربوكلي واللفت واخل�ضراوات
�إىل ذل ��ك ،ق��د يعتقد ال�ب�ع����ض �أن تناول يكون لها ت�أثري امللينّ .
ال �� �س �ل �ط��ة �أف �� �ض��ل خ �ي��ار يف امل� �ط ��ار ،لكن
اخل�ضار النيئة وخا�صة اخل�ضراوات مثل ملظهر �أ�صغر �سن ًا ..خ�براء يو�صون
اللفت والربوكلي ميكن �أن ت�سبب املزيد بتناول هذا الغذاء با�ستمرار
ت�ؤثر نوعية الوجبات الغذائية على العافية
من الغازات.
و�أو�ضح �إيرين جودج ،اخت�صا�صي التغذية وال�صحة ب�شكل عام .ويوجد بع�ض الأغذية
امل�سجل وخ�ب�ير �صحة الأم �ع��اء وم�ؤ�س�س التي تفيد ن�سيج الب�شرة ب�شكل �إيجابي،
� ،Gutivateأن��ه "نظراً لأن االرتفاع من بينها ب�شكل عام ،الأطعمة التي حتتوي
يت�سبب بالفعل يف زي��ادة �إن�ت��اج ال�غ��از ،من ع �ل��ى ده� ��ون ��ص�ح�ي��ة وب ��روت�ي�ن خ� ��الٍ من
امل��رج��ح �أن جت�ع�ل��ك اخل �� �ض��راوات النيئة الدهون وم�ضادات الأك�سدة .وبح�سب ما
ورد يف تقرير ن�شره م��وق��ع Eat This
ت�شعر باالنتفاخ يف ال�سماء".
 ،Not Thatتتوافر الكثري من هذه
اخل�صائ�ص يف الأ�سماك الزيتية.
الأطعمة احلارة
ك��ذل��ك ،ميكن للأطعمة احل��ارة �أن تهيج
امل� �ع ��دة �أك �ث��ر وت �� �س �ب��ب ال � �غ ��ازات ال ��زائ ��دة الأ�سماك الزيتية
واالن� �ت� �ف ��اخ ،ب�ح���س��ب ب� ��وال دوبري�ش،
�أخ�صائية التغذية .وقالت �إن الطعام
احل� � ��ار مي �ك��ن �أن ي ��زي ��د م ��ن فر�صة
ال�شعور بعدم الراحة يف املعدة على منت
الطائرة ،نا�صحة بعدم تناول ال�صل�صة
احلارة قبل الطريان مبا�شرة.

تعترب الأ�سماك الزيتية م�صد ًرا للربوتني
اخل��ايل م��ن ال��ده��ون وال��ذي يحتوي على
فوائد كثيفة املغذيات ،على ر�أ�سها �أحما�ض
�أوميغا -3الدهنية ،التي ثبت �أنها متنح
اجل�سم حماية م��ن االلتهابات والإجهاد
الت�أك�سدي ،والتي رمبا ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض �أخرى.
�أوميغا -3وم�ضادات �أك�سدة
ت��و� �ص �ل��ت ب �ع ����ض ال ��درا�� �س ��ات �إىل وج ��ود
�صلة بيــــــن تناول �أحمـــــا�ض �أوميغـــــــا-3
وبنـــــــاء حاجز �أقـــــوى للب�شرة يحمي من
التهديدات الداخلية واخلارجية ،بعبارة
�أخ��رى ي�ساعد على تقليل ظهور جتاعيد
من املنبع.
حت �ت��وي الأ� �س �م ��اك ال��زي �ت �ي��ة �أي �� ً��ض��ا على
م �ع��دالت ع��ال�ي��ة م��ن ال�بروت�ين م��ع النوع
الذي ي�شجع اجل�سم على �إنتاج الإيال�ستني
وال �ك��والج�ي�ن ،وك�لاه �م��ا ي�ت�ب��اط��أ �إف� ��رازه

مبرور ال�سنوات.
ك�م��ا �أن ب�ع����ض الأ� �س �م��اك ال��زي�ت�ي��ة غنية
بال�سيلينيوم ،وه��و م���ض��اد �أك���س��دة يعمل
ع�ل��ى م�ن��ع ت�ل��ف اجل �ل��د م��ن الأ� �ش �ع��ة فوق
البنف�سجية ،وب��ال �ت��ايل ي��وف��ر ط�ب�ق��ة من
احلماية من �أيام ال�صيف احلارة.
خيارات �شهية ومفيدة
ويبقى �أن جميع �أن��واع الأ�سماك الزيتية
تعترب مهمة ملكافحة ال�شيخوخة� ،إال �أن
��س�م��ك ال���س�ل�م��ون ي�ح�ت��ل م��رت�ب��ة متقدمة
بني باقي الأن��واع .يتميز �سمك ال�سلمون
مب�ضادات �أك�سدة حمددة ت�سمى �أ�ستازانتني،
وهي التي متنحه اللون الوردي.
�أثبتت نتائج درا��س��ة علمية �أن امل�شاركني
الذين يعانون من تلف اجللد الناجت عن
�أ�شعة ال�شم�س ،مل�سوا حت�س ًنا عندما تناولوا
�أ��س�ت��ازان�ت�ين وال�ك��والج�ين على م��دار 12
�أ�سبوعًا ،ل��ذا ف��إن �إ�ضافة �سمك ال�سلمون

ملاذا ترتافق �آالم الرقبة
مع متاعب الكتف؟

ترتافق متاعب الرقبة مع �آالم يف الكتف ،فما �أ�سباب ذلك؟ للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال� ،أو�ضح الدكتور ديفيد كري�ستوفر كوبو�ش �أن ال�سبب الرئي�سي ،الع�ضلة
�شبه املنحرفة التي متتد من الرقبة �إىل منطقة الكتف.
و�أ�ضاف �أخ�صائي جراحة العظام والعمود الفقري الأمل��اين �أن �أح��د الأع�صاب
القحفية ،الع�صب ثالثي التوائم ،يرتبط مبا�شرة بع�ضالت العنق العميقة ،ما
يف�سر ملاذا ي�سبب ال�صداع �أي�ضاً يف قيود م�ؤملة على احلركة و�أمل �شديد يف منطقة
الرقبة.
و�أردف كوبو�ش �أن �أبرز عوامل اخلطورة تتمثل يف العمل على الكمبيوتر ،خا�صة
الالب توب ،ب�سبب متديد الرقبة بفعل النظر �إىل �أ�سفل كثرياً .وهذا ينطبق
�أي�ضاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ويت�سبب اجللو�س اخلط�أ يف التحميل اخلط�أ على املفا�صل الفقرية ،ما ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل توتر الع�ضالت ،والذي بدوره ميكن �أن ي�سبب الإ�صابة بال�صداع.
ولتجنب ذل��ك ،يجب اجللو�س يف و�ضعية قائمة مع عدم ثني الر�أ�س للأمام،
مع مراعاة تغيري و�ضعية اجللو�س بانتظام ،واحلر�ص على ممار�سة الريا�ضة
بانتظام لتدريب الع�ضالت.
ومن ناحية �أخرى ،يجب جتنب التوتر النف�سي ،لأنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�شد ع�ضلي يف الكتف والرقبة ،ومن ثم ال�صداع.

�أجنيال مريكل
تتعر�ض لل�سرقة
ت �ع��ر� �ض��ت امل �� �س �ت �� �ش��ارة الأمل ��ان� �ي ��ة
ال�سابقة "�أجنيال مريكل" لعملية
�سرقة بينما كانت تت�سوق يف �سوبر
م ��ارك ��ت يف ب ��رل�ي�ن� ،أث� � ��ار اخلرب
بلبلة ك�ب�يرة يف م��واق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي وذل��ك ب�سبب تواجد
حار�سها ال�شخ�صي برفقتها ومل
ينتبه للحادث .تفاعل املتابعون مع
اخل�بر وتناقلوه على �صفحاتهم
اخلا�صة وع�ب�روا ع��ن ا�ستغرابهم
مل��ا ح��دث وك�ت�ب��وا ع �ب��ارات و�صفوا
فيها مدى حرفية ال�سارق وخا�ص ًة
ب���س�ب��ب ت ��واج ��د احل ��ار� ��س برفقة
م�يرك��ل .وبح�سب م��ا نقلت بع�ض
ال���ص�ح��ف الأمل��ان �ي��ة ك��ان��ت حتتوي
ح�ق�ي�ب��ة م�ي�رك��ل امل �� �س��روق��ة على
بع�ض البطاقات ال�شخ�صية منها
ال�ه��وي��ة وب�ط��اق��ة خ���ص��م ورخ�صة
قيادة ونقود.

�آالم القف�ص ال�صدري من
�أعرا�ض الإ�صابة بالتهاب اجلنبة

قالت اجلمعية الأملانية لأمرا�ض ال�صدر �إن التهاب اجلنبة “”Pleuritis
هو التهاب يُ�صيب البطانة املحيطة بالرئتني واملعروفة با�سم "اجلنبة".
و�أو�ضحت اجلمعية �أن التهاب اجلنبة غالباً ما يكون ناجماً عن الإ�صابة
مبر�ض �آخ��ر ،مثل االلتهاب ال��رئ��وي و�سرطان الرئة واالن���س��داد الرئوي
ونزلة الربد وال�سل وق�صور القلب والتهاب البنكريا�س و�إ�صابات ال�صدر
مثل كدمات �أو ك�سور يف ال�ضلوع ،بالإ�ضافة �إىل الذئبة احلمامية اجلهازية
�أو �أمرا�ض املناعة الذاتية الأخرى.
وتتمثل �أعرا�ض التهاب اجلنبة يف �آالم �شديدة يف القف�ص ال�صدري ،والتي
تزداد حدتها عند �أخذ نف�س عميق �أو العط�س �أو ال�سعال .وقد متتد الآالم
املرتبطة بالتنف�س �إىل الرقبة �أو الظهر �أو اجل��ان�ب�ين .وم��ن الأعرا�ض
الأخرى ال�سعال اجلاف واحلمى وقِ�صر النف�س و�ضيق التنف�س.
ويتوقف عالج التهاب اجلنبة على ال�سبب ،الذي يرجع �إليه ،فعلى �سبيل
امل �ث��ال ي�ت��م ال �ع�لاج ب��وا��س�ط��ة امل �� �ض��ادات احل�ي��وي��ة �إذا ك��ان ال�ت�ه��اب اجلنبة
يرجع �إىل االلتهاب الرئوي البكتريي .وب�شكل عام ي�شمل العالج الأدوية
املثبطة لاللتهاب وامل�سكنة للأمل واملعاجلة لل�سعال ،بالإ�ضافة �إىل متارين
التنف�س.
ويف بع�ض احل��االت ،مثل الت�صاق غ�شاء الرئة مع غ�شاء اجلنبة ،ي�ستلزم
الأم��ر اخل�ضوع للجراحة لإزال��ة ه��ذا االلت�صاق ،ال��ذي يت�سبب يف �ضعف
التنف�س ب�شدة.
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يف �إطار برنامج �إك�سبو  2020للمدار�س..

موقع احلدث الدويل ا�ستقبل �أكرث من � 500ألف طالب حتى  25فرباير املا�ضي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

بلغ ع��دد الطلبة من زوار �إك�سبو  2020دبي،
خ�ل�ال ال���س�ن��ة ال��درا� �س �ي��ة احل��ال �ي��ة� 500 ،ألف
طالب� ،إذ ي�ستفيد الطلبة ،من م��دار���س ر�سمية
وخ��ا��ص��ة ،منت�شرة يف �أن�ح��اء دول��ة الإم� ��ارات من
ف��ر���ص تعليمية ال ح�صر ل�ه��ا م�ت��اح��ة يف �أنحاء
موقع احلدث الدويل .وقد زار  532,794طالبا
مدر�سيا حتى ت��اري��خ  25ف�براي��ر احل��ايل موقع
�إك�سبو  2020يف �إط��ار برنامج �إك�سبو 2020
و�س ّجل عدد الزيارات الالفت هذا يف
للمدار�سُ .
غ�ضون  62يوما �أكادمييا فقط ،يف ظل �إجراء
ال��زي��ارات امل��در��س�ي��ة يف ف�ترة الأ��س�ب��وع الدرا�سي
وح�سب ،وبالرغم من ت�أجيل الرحالت املدر�سية
املُقامة من  1حتى  31يناير �إث��ر ارتفاع �أعداد

الإ�صابات بفريو�س كوفيد.-19
ويعمل برنامج �إك�سبو  2020دبي للمدار�س منذ
انطالقه ب�شكل وث�ي��ق م��ع ال�سلطات التعليمية
يف �أن �ح��اء دول��ة الإم � ��ارات ،ال�ت��ي ت�شمل م�ؤ�س�سة
الإمارات للتعليم املدر�سي ،وهيئة املعرفة والتنمية
الب�شرية بدبي ،وهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص،
ودائ��رة التعليم واملعرفة يف �أبوظبي ،وذل��ك من
�أج ��ل ��ض�م��ان �أن تت�سنى جلميع الطلبة فر�صة
زيارة �إك�سبو  2020دبي قبل اختتام فعالياته يف
 31مار�س .2022
وق��ال��ت م��رج��ان ف��ري��دوين ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
لتجربة الزائر� ،إك�سبو  2020دبي" :من الرائع
�أن ن��رى الن�سبة العالية مل�شاركة الطلبة .نقدم
عرب برناجمنا للمدار�س فر�صة تعليمية ال تتك ّرر
يف �إك�سبو  2020دبي ،ته ّيئ قادتنا امل�ستقبليني
على نحو �أف�ضل لتلبية طلبات ال�ق��رن احلادي
والع�شرين ب�صورة ملهمة وممتعة".

وي�ضم برنامج �إك�سبو  2020دبي للمدار�س 4
رحالت ،تتيح للطلبة فر�صة اال�ستمتاع بجوالت
تعليمية ُت �ق��ام يف م�ن��اط��ق امل��و��ض��وع��ات احليوية
الثالث (�أي الفر�ص ،والتنقل ،واال�ستدامة) يف
موقع احل��دث ال��دويل ،وكذلك يف �أجنحة توفر
جت��ارب تتما�شى م��ع خمتلف امل�ن��اه��ج الدرا�سية
يف دول��ة الإم � ��ارات .وي�شمل ذل��ك �أي���ض��ا برنامج
�إك�سبو  2020دبي لنجوم امل�ستقبل ،الذي يوفر
للطلبة من جميع �أنحاء دول��ة الإم ��ارات فر�صة
ف��ري��دة ال�ستعرا�ض مواهبهم �أم ��ام ال�ع��امل على
م�ن���ص��ة ال��و� �ص��ل امل �ب � ِه��رة ،ال �ت��ي اع �ت�لاه��ا جنوم
م��و��س�ي�ق��ى ع��امل �ي��ون لإح �ي��اء ح �ف�لات مو�سيقية،
ك�ألي�شيا كيز ،وفرقة كولدبالي .و�أبهر بالفعل ما
جمموعه  23مدر�سة و 1,320طالبا اجلماهري
مبواهبهم الرائعة ،وم��ن املقرر �إقامة �أك�ثر من
 40ع��ر���ض �أداء قبل ح�ل��ول الأ��س�ب��وع الأخري
م��ن فعاليات �إك�سبو  2020دب��ي� .أم��ا اجلدول

الأ�سبوعي املُحدَّث ،فهو متاح على �صفحة برنامج
�إك�سبو  2020للمدار�س على من�صة "�إن�ستغرام"
@.expo2020schools
وي�ح���ص��ل �أف� ��راد ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ون ع�ل��ى ال��دع��م عرب
برنامج "مبتكرو �إك�سبو  2020ال�صغار" لر�سم
م�لام��ح امل�ستقبل� ،إذ ي �ح��رزون تقدما ه��ائ�لا يف
جم ��االت ال �ع �ل��وم ،وال�ت�ق�ن�ي��ة ،وري � ��ادة الأع �م ��ال،
والإب � ��داع م��ن �أج ��ل ج�ع��ل ال �ع��امل م�ك��ان��ا �أف�ضل.
واخ�ت��ار برنامج �إك�سبو  2020للمدار�س ،بعد
تلقّيه �أك�ثر م��ن  6,200م�شروع م��ن �أك�ثر من
 10,000طالب 298 ،م�شروعا يعر�ضها يف
ريا – جناح اال�ستدامة طيلة فرتة انعقاد �إك�سبو
ت ّ
 2020دبي املمتدة �ستة �أ�شهر .وقدم م�شروعاتٍ
م��ا جم�م��وع��ه  563م��در��س��ة م��ن ج�م�ي��ع �أنحاء
الدولة .وتقدّم للمجل�س العاملي لأجيال امل�ستقبل،
ال��ذي ي�شكل ج��زءا م��ن برنامج املجل�س العاملي،
�أك�ثر من  1,500طالب ،واختري من �ضمنهم

�أف�ضل  77طالبا للم�شاركة يف حمادثات عاملية
عن مو�ضوعات يُعنى بها م�ستقبلنا جميعا.
و�إذ بد�أ العد العك�سي لإغالق �إك�سبو  2020دبي
بواباته للمرة الأخرية يف  31مار�س ،ينفد وقت
الطلبة ،ووق��ت جميع ال ��زوار بالفعل ،الختبار
التجارب الغنية والهادفة التي تقدمها الن�سخة
الأوىل على الإطالق من �إك�سبو الدويل التي ُتقام
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا،
والتي ت�ست�ضيفها دولة عربية.
وارتفع عدد زوار احلدث ال��دويل حديثا� ،إذ يعي
املقيمون يف الدولة وال�سياح �أن الوقت يداهمهم
ل ��زي ��ارة �إك �� �س �ب��و  .2020وازداد �أي �� �ض��ا العدد
الإج �م��ايل ل �ل��زوار بف�ضل عطلة منت�صف العام
الدرا�سي ،التي كررت فيها العائالت زياراتها� ،إىل
جانب الأن�شطة والفعاليات املنا�سبة للعائالت التي
�أُ�ضيفت �إىل الربنامج املميز لنهاية الأ�سبوع.
وبلغ �أي�ضا ع��دد ال��زي��ارات االفرتا�ضية لإك�سبو

 2020دب��ي  145مليون زي��ارة ،مبا يف ذلك
�أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة م�ل�اي�ي�ن زي� � ��ارة افرتا�ضية
للرحالت املدر�سية ،وح�صد املوقع الإلكرتوين
لـربنامج �إك�سبو  2020للمدار�س  1.3مليون
زي��ارة .هنا ،تتيح "مغامرات �إك�سبو" ،ملن يبلغون
حتى � 9سنوات من العمر ،رحلة تفاعلية ميكن
فيها ل�ل�أط�ف��ال اللعب على �أج�ه��زت�ه��م اخلا�صة
واال�ستمتاع بتجارب ع��ام��رة بالوقائع الرائعة،
والق�ص�ص امل�ص ّورة ،والألعاب امل�ش ّوقة.
�أم� ��ا �أح � ��دث امل ��د ّون ��ات ال���ص��وت�ي��ة "بودكا�ست"،
واحل� � � ��وارات ،واجل � ��والت ال �� �ص��وت �ي��ة ،واجل� ��والت
االفرتا�ضية بنطاق  360درج��ة ،فمتاحة عرب
�إك�سبو االف�ترا��ض��ي للطالب الأك�ب�ر �سنا ،فيما
يقدم تطبيق �إك�سبو  2020دبي للهاتف املتحرك
ملن يبلغون �أكرث من  13عاما من العمر عرو�ضا
ب�صرية مبهِرة بتقنية الواقع املعزز ورحالت بحث
لتحفيزهم على التع ّلم.

ذكريات وحنني يف ليلة الثمانينيات الغنائية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

نخبة من الفنانني الأفارقة يف حفل
مو�سيقي ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

��ش��ارك نخبة م��ن الفنانني الأف��ارق��ة يف حفل مو�سيقي
مبنا�سبة ال�ي��وم الفخري ل�لاحت��اد الإف��ري�ق��ي يف �إك�سبو
 2020دبي ،حيث ا�ست�ضاف م�سرح اليوبيل ،احلفل و�سط
ح�ضور كثيف من رواد هذا النوع من املو�سيقى العريقة.
وعلى ام�ت��داد � 4ساعات ،تفاعل اجلمهور مع الفقرات

الفنية املو�سيقية على وق��ع �أ��ص��وات الأن�غ��ام الإفريقية
التي �صدحت يف املكان برونق مبهج ،حيث ا�ستهل احلفل
مبجموعة غنائية خم�ت��ارة� ،إىل جانب عر�ض دي جي.
و�شهد احلفل �أدا ًء جمي ً
ال من فنانة الأفرو �سول ال�شهرية
"�آيرا �ستار" ،ورائد الأفرو بوب "مافيكيزولو" ،واملغني
وكاتب الأغاين والراق�ص الكونغويل احلائز على العديد
من اجلوائز "فايل �إيبوبا".

خورخي فيالدومز يقدم �أم�سية مميزة
على م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو 2020
•• دبي– الفجر

ق� ��دم ع � ��ازف ال �ب �ي��ان��و امل �ك �� �س �ي �ك��ي ال �� �ش �ه�ي�ر ،خورخي
فيالدومز�،أم�سية مو�سيقية راقية �شهدت ح�ضوراً نوعياً
من حمبي عزفه املميز ،وذلك على م�سرح دبي ميلينيوم
يف �إك�سبو  2020دبي.
وع � ��زف ف� �ي�ل�ادوم ��ز �أ� �ش �ه��ر امل �ق �ط��وع��ات املو�سيقية،
وجمموعة من الكال�سيكيات غطت العديد من امللحنني
من �سيبانتيان باخ �إىل امللحن املك�سيكي مانويل بون�س،
ب�أداء �آ�سر.
وراف ��ق ف�ي�لادوم��ز يف بع�ض امل�ق�ط��وع��ات ع��ازف ت�شيلو

لفت �أنظار احل�ضور ،كما �أ�ضافت راق�صة باليه جوا من
الأناقة يف املكان ،وعرب اجلمهور عن �إعجابه بالعر�ض،
وخا�صة املقطوعة التي قال �إن��ه �ألفها لوالدته عندما
كان يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمره .و�أنهى الفنان احلفل
املو�سيقي ب�شكل مميز مع الأغنية املك�سيكية ال�شعبية
.Estrellita
وقدم فيالدومز عرو�ضا يف جميع �أنحاء العامل كعازف
منفرد بالإ�ضافة �إىل الأورك�سرتا ومو�سيقى ال�صالون،
حيث عمل مع فنانني كال�سيكيني ،من بينهم جوتييه
كابو�سون ،وفيليب كا�سارد ،وليونيل كوتيت ،وفومياكي
ميورا ،وكاميل توما�س ،وت�شاريل �سيم.

اجتمعت نخبة م��ن جن��وم الغناء يف �سنوات
الثمانينيات ال�صطحاب اجلمهور يف �ساحة
ال��و� �ص��ل ب�ق�ل��ب م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دبي
يف رحلة عرب ال��ذاك��رة �ضمن �أح��دث جوالت
�سل�سلة الأم���س�ي��ات ال�غ�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي يقدمها
احلدث العاملي.
وح�ضر اجلمهور مل�شاهدة جنمة الثمانينات
بوين تيلور� ،إ�ضافة لفرقة بوين �إم .ومايزي
وليامز وف��رق��ة �إي��رث ووي�ن��د �آن��د فاير وهي
ت�ؤدي عددا من �أغنياتهم الباقية يف الذاكرة
رغم مرور عقود.
وب��د�أت الليلة بفريق �إي��رث وويند �آن��د فاير ��ش�ي�ل��دون ري �ن��ول��دز ال �ع��زف يف ال�ث��ام�ن��ة من
 ،ال��ذي ق��دم جمموعة م��ن الأغ ��اين �أطربت العمر ،ول��دى و�صوله ل�سن الثانية ع�شرة،
احل���ض��ور ف��ان�ط�ل��ق م���ش��ارك��ا ال�ف��ري��ق الغناء كان ينظر �إليه كمو�سيقي حقيقي.
والرق�ص على �أنغام �أغنيات مثل "وندرالند" وقبل ان�ضمامه �إىل الفريق ،عمل مع العديد
و"�سبتمرب" .وب��د�أ ع��ازف الغيتار الرئي�سي م���ش��اه�ير ع ��زف ال �غ �ي �ت��ار ،وك� ��ان يف ال�سابق

ال�سابقة ب��أغ�ن�ي��ات مثل "دادي كول" و"ما
بيكر" و"بلفا�ست" وغ�ي�ره ��ا .وا�ستمتع
ج�م�ه��ور �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ك��ذل��ك ب� ��أداء
ميزي وليامز الع�ضو امل�ؤ�س�س بالفريق التي
ا�ستهلت ال�ع��ر���ض مبجموعة م��ن الأغنيات
بينها "�صني".
وان�ط�ل�ق��ت امل���س�يرة ال�غ�ن��ائ�ي��ة ل�ب��وين تايلور
ب�إ�صدار �ألبومها الأول "العامل يبد�أ الليلة"
ع ��ام  ،1977وب �ع��ده��ا مل ي�ت��وق��ف �إ�صدار
�أغنياتها الرائعة و��ص��وال لألبومها الأخري
"الأف�ضل مل ي�أت بعد" يف .2021
وا�شتهرت املغنية احلا�صلة على العديد من
اجلوائز ب�أغنيات مثل "خ�سوف تام للقلب"
ع�ضوا يف ف��ري��ق "ذا كومريدز" ال��ذي قاده و"�صمود م��ن �أج��ل بطل" وغ�يره�م��ا .وثار
املغني ال�شهري ليونيل ريت�شي.
حما�س اجلمهور ح�ين ب��د�أت ت ��ؤدي �أغنيتها
وب �ع��د ذل ��ك ارت �ق��ى امل�ن���ص��ة ف��ري��ق ب ��وين �إم .الرائعة "فالت �أون ذا فلور".
ال��ذي ت�أ�س�س ع��ام  .1976وا�شتهر الفريق و�أبهر فريق �إيرث وويند �آند فاير اجلمهور
ال� ��ذي ا��س�ت�ق��ر ب��ه امل �ق��ام يف �أمل��ان �ي��ا الغربية ب�أغنيات رائعة �أي�ضا.

كبار القادة الآ�سيويني العامليني يجتمعون يف �إك�سبو  2020دبي حل�ضور الن�سخة ال�ساد�سة ع�شرة من جوائز منتدى قيادة الأعمال الآ�سيوي
•• دبي  -الفجر

�أع � �ل� ��ن م� �ن� �ت ��دى ق � �ي� ��ادة الأع � �م� ��ال
الآ�سيوي عن عزمه تنظيم احتفال
رف �ي��ع امل �� �س �ت��وى ت �ق ��دي ��راً للقيادة
امل��رن��ة يف حقبة م��ا ب�ع��د اجلائحة.
و�سيح�ضر احل��دث ح�شد م��ن كبار
القادة العامليني ،مبن فيهم بان كي
م��ون ،الأم�ين العام الثامن ال�سابق
ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ،وم �ع��ايل ماهيندا
راجاباك�سا ،رئي�س وزراء �سريالنكا،
ومعايل �شما املزروعي ،وزي��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال �� �ش �ب��اب ،وم �ع��ايل مرمي
بنت حممد املهريي ،وزي��رة التغري
امل �ن��اخ��ي وال �ب �ي �ئ��ة ،و� �س �م��و ال�شيخ
�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة الإمارات ،وكمال
ن��اث ،رئي�س ال��وزراء ال�سابق لوالية
م��ادي��ا ب��رادي ����ش يف ال �ه �ن��د ،وقطب
الإع� �ل ��ام ال �ه �ن��دي �آرون ب �ي ��وري،
�إىل ج��ان��ب � 180شخ�صية ب ��ارزة
�أخرى من جميع �أنحاء �آ�سيا ،حيث
�سيجتمعون معاً يف حفل راق لتوزيع
ج��وائ��ز امل�ن�ت��دى ،وال�ت��ي �ستعود من
جديد كحدث بح�ضور �شخ�صي بعد
انقطاع دام عامني.
وحت��ت رع��اي��ة م�ع��ايل ال�شيخ نهيان
م �ب��ارك �آل ن �ه �ي��ان ،ع���ض��و جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة،
وبال�شراكة م��ع وزارة االقت�صاد يف

دول ��ة الإم� � ��ارات� ،ست�ست�ضيف دبي
العطاء ،امل�ؤ�س�سة الإن�سانية العاملية
ال �ت��ي ت �ت �خ��ذ م ��ن دول � ��ة الإم � � ��ارات
مقراً لها ،الن�سخة ال�ساد�سة ع�شرة
م��ن �سل�سلة ج��وائ��ز املنتدى ،وذلك
ب �ت��اري��خ ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء  1مار�س
 2022يف "�إك�سبو  2020دبي"،
حتت �شعار "تعزيز املرونة  ..العودة
من جديد" .و�سيتم تكرمي حوايل
� 20شخ�صاً م��ن رواد ال�صناعة
والتكنولوجيا وال�سيا�سة وامل�شاريع
االجتماعية والفن ،مبنحهم ك�أ�س
املنتدى املر�صع ب��الأمل��ا���س ،تقديراً
ل �ن �ج��اح �ه��م يف ت ��وج� �ي ��ه بلدانهم
وجم �ت �م �ع��ات �ه��م و� �ش��رك��ات �ه��م نحو
اال�ستقرار والنمو رغم اال�ضطرابات
الناجمة عن الوباء.
ويف ظل تعزيز العالقات الإماراتية
الإ�سرائيلية يف العامني املا�ضيني،
�ستحظى ال��دول��ة بتمثيل ق��وي يف
حفل توزيع جوائز املنتدى 2022
بح�ضور الدكتور رون مالكا ،مدير
ع ��ام وزارة االق �ت �� �ص��اد وال�صناعة
الإ�سرائيلية ،من �أجل تعزيز جهود
امل �ن �ت��دى ودوره يف دع ��م العالقات
داخ��ل �آ�سيا ب�شكل �أع�م��ق وبطريقة
�أك �ث�ر ج� ��دوى .وم ��ن ال�شخ�صيات
ال� �ب ��ارزة الأخ� � ��رى ال �ت��ي �ستح�ضر
ه ��ذا احل � ��دث ،ن���ص�ير ي��ا� �س�ين جنم
ال �ي��وت �ي��وب وامل ��ؤ� �س �� ��س والرئي�س
التنفيذي لـ "نا�س �أكادميي" و "نا�س

ديلي" .وم��ن ب�ين الأ��س�م��اء البارزة
الأخرى التي �ستح�ضر حفل توزيع
ج ��وائ ��ز امل �ن �ت��دى  ،2022معايل
زايد را�شد الزياين ،وزير ال�صناعة
وال �ت �ج��ارة وال���س�ي��اح��ة البحريني،
ومعايل ماتيا كا�سايجا ،وزير املالية
الأوغندي ،و�سابيا�سا�شي خمريجي،
نا�شط اال�ستدامة الهندي وامل�صمم
العاملي .ومتا�شياً مع مو�ضوع املرونة،
�سي�شتمل حفل جوائز املنتدى �أي�ضاً
على جل�سة نقا�شية ح�صرية رفيعة
امل�ستوى حول املوا�ضيع االجتماعية
واالقت�صادية املهمة وال�سائدة حالياً
يف �أعقاب الوباء .ومن بني املتحدثني
ال��رئ�ي���س�ي�ين يف اجل �ل �� �س��ة ،ب ��ان كي
مون ،و�سعادة الدكتور طارق حممد
ال�ق��رق ،الرئي�س التنفيذي ونائب
رئي�س جمل�س �إدارة دب��ي العطاء،
ومعايل مرمي بنت حممد املهريي،
وعدد من القادة امل�ؤثرين الآخرين
م ��ن ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام واخل ��ا� ��ص.
و�ستت�ضمن اجلل�سة مناق�شات مهمة
بني القادة امل�شاركني ،لتكون مقدمة
مثالية ق�ب��ل ان �ط�لاق ح�ف��ل توزيع
اجلوائز الكربى.
و��س�ي���ش�ه��د احل �ف��ل �إط�ل��اق مبادرة
فريدة من نوعها من قبل املنتدى
ودب��ي العطاء بالتعاون م��ع �شريك
امل � �ن � �ت � �ج ��ات ال� � �ف � ��اخ � ��رة "داماين
 ،"1969و�ستكون عبارة عن مزاد
ح�صري لن�سخة خا�صة ع��ن ك�أ�س

املنتدى مر�صعة ب��الأمل��ا���س ،و�سيتم
التربع بجميع عائدات املزاد ل�صالح
دبي العطاء لتمويل مبادرات تعليم
الأطفال املحرومني حول العامل.
وحت �ظ��ى ج��وائ��ز امل �ن �ت��دى 2022
ب ��دع ��م ق � ��وي م� ��ن ق� �ب ��ل ع � ��دد من
ال�شركاء والرعاة ،مبن فيهم "�أديتيا
ب�يرال غروب" (تكتل ع��امل��ي بقيمة
 48مليار دوالر ومقره الهند) ،و
"زاند" (�أول بنك رقمي يف الإمارات

يقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد
وال�شركات) ،وجمموعة "ات�صاالت"
(م � ��ن �أك� �ب��ر جم� �م ��وع ��ات خدمات
االت �� �ص��االت ال ��رائ ��دة يف الأ�� �س ��واق
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة)� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل منظمة
اليوني�سف واحت ��اد غ��رف التجارة
وال�صناعة الهندية (�أك�ب�ر و�أقدم
منظمة �أعمال رئي�سية يف الهند) و
"داماين � ،"1969شريك املنتدى
للمنتجات الفاخرة.

ختام حما�سي لبطولة مان�ش�سرت �سيتي للريا�ضات الإلكرتونية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

اختتمت بطولة مان�ش�سرت �سيتي للريا�ضات الإلكرتونية يف
موقع �إك�سبو  2020دب��ي ،بعد �أن �شهدت امل�سابقة مناف�سة
حما�سية ب�ين الع�ب�ين متمر�سني يف ه��ذا ال�ن��وع اجل��دي��د من
الريا�ضات.
وتوج خالد نبيل بلقب البطولة التي حتمل ا�سم بطل الدوري
الإجن�ل�ي��زي امل�م�ت��از ل�ك��رة ال �ق��دم ،وال ��ذي يرتبط ب�شراكة مع
�إك�سبو  2020دبي.
وت�غ�ل��ب خ��ال��د ع�ل��ى مناف�سه ع��دي دع �ب��ول يف ال�ن�ه��ائ��ي �أم�س
بحديقة املهرجان ،ليح�صل على جائزة املركز الأول وقدرها

 2500دوالر �أمريكي.
وقال خالد بعد تتويجه باللقب" :املباراة كانت �صعبة للغاية يف
ظل مهارات عدي وقدراته ،لكنني جنحت يف حتقيق املطلوب.
�أ�شكره على ما �أظهره من مناف�سة عالية".
و�أ�ضاف الحقا متحدثا خلدمة �إك�سبو الإخبارية" :ا�ستمتعت
بامل�شاركة يف مثل هذه البطولة التي حتمل ا�سم فريق كبري
مثل مان�ش�سرت �سيتي ،وهذه املرة الثالثة التي �أ�شارك فيها يف
بطوالت تتبع النادي ،و�أن��ا �سعيد للغاية بفوزي �أخ�يراً� .ألعب
ه�ن��ا يف دول ��ة الإم � ��ارات ل�ف��ري��ق الأل �ع��اب الإل �ك�ترون �ي��ة بنادي
عجمان ،و�أجد املناف�سة يف هذه البطولة قوية حقا".
وتابع الالعب ال�شاب الذي يبلغ من العمر  23عاما ،ويحمل

�شهادة جامعية يف الهند�سة�" :إك�سبو  2020دبي مكان رائع
بحق ،ويجمع هنا كل احل�ضارات والثقافات".
و�أقيم النهائي من مباراتني� ،شهدت الأوىل تفوق خالد على
ع��دي ب�ه��دف�ين م�ق��اب��ل ه��دف واح ��د ،رغ��م ا��س�ت�ح��واذ الفريق
اخلا�سر على الكرة لفرتات �أطول .لكن هدفا يف كل �شوط خلالد
�سجلهما عن طريق رحيم �ستريلنغ ،وغابرييل جي�سو�س ،كانا
كافيني ملنح فريقه الفوز يف اجلولة الأوىل ،رغم ت�سجيل عدي
هدفا وحيدا يف ال�شوط الثاين عن طريق ريا�ض حمرز.
ويف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ك��رر خ��ال��د ت�ف��وق��ه ،وه ��ذه امل ��رة بنف�س
النتيجة �أي�ضا ،ليحقق الفوز مبجموع املباراتني بنتيجة 2-4
ويتوج يف النهاية بك�أ�س البطولة.
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يحدث التهاب احللق ،يف غالب الأحيان ،ب�سبب فريو�سات مثل
نزالت الربد �أو جراء التدخني.
ولكن هناك بع�ض احلاالت التي ت�صاحب هذا االلتهاب ميكن
�أن تكون خطرية ومميتة.
وت��ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الربيطانية
(� )NHSإن التهاب احللق يعالج من تلقاء نف�سه يف معظم
الأوقات ،وعادة ما يختفي يف غ�ضون �أ�سبوع.
يعالج من تلقاء نف�سه يف معظم الأوقات
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التهاب احللق� ..أربع حاالت قد يكون فيها خطريا و«مميتا» وفقا للخرباء
وللم�ساعدة يف تهدئة التهاب احللق ،هناك طرق
خمتلفة ميكن القيام بها،
مب��ا يف ذل��ك جتنب ال�ت��دخ�ين �أو ال�ت��واج��د مع
�أ�شخا�ص يدخنون ،بالإ�ضافة �إىل الغرغرة باملاء
الدافئ واملالح وحماولة تناول الأطعمة الباردة
واللينة.
و�إذا مل ت�ساعد �أي من العالجات الطبيعية �أو
الطبية يف حت�سني حالة التهاب احل�ل��ق ،فمن
امل�ستح�سن زي��ارة الطبيب ،لأن ه��ذا ميكن �أن
يعني �أن هناك حالة �صحية كامنة �أكرث خطورة
ويجب ت�شخي�صها يف �أ�سرع وقت.
ويف ما يلي احلاالت الأربع الأكرث خطورة ،التي
ميكن �أن يكون التهاب احللق عالمة عليها.
 .1ورم
يقول �أحد اخل�براء �إن التهاب احللق من �أوىل
عالمات الإ�صابة ب�سرطان احللق.
و�أ��ض��ح ال��دك�ت��ور �أوم�ي��د مهدي زاده� ،أخ�صائي
�أم��را���ض الأن��ف والأذن واحلنجرة� ،أن��ه �إذا كان

مميتا لأنه قد يغدو كبريا لدرجة �أنه ميكن �أن
يعيق جمرى الهواء ،ما يجعل التنف�س �صعبا
على املري�ض.
و�سيحتوي اخل ��راج ع�ل��ى البكترييا واحلطام
اخل �ل��وي امل��وج��ود ب��ال�ق��رب م��ن ال �ل��وزت�ين .و�إذا
كان املري�ض يعتقد �أن��ه م�صاب بال�صفاق ،فهو
بحاجة �إىل زي��ارة الطبيب لأن��ه �سي�ضطر �إىل
ت�صريف اخل��راج ملنعه م��ن �سد جم��رى الهواء
ومنع املري�ض من ابتالع البكترييا.
ويف حال كان املري�ض م�صابا بال�صفاق بالفعل،
فعادة ما يظهر على �شكل ت��ورم يف �سقف الفم
وكذلك على جانب واحد من احللق.

ويعد التهاب احللق من �أك�ثر الأع��را���ض التي
ي�ت��م الإب �ل��اغ ع�ن�ه��ا ب���ش�ك��ل م �ت �ك��رر ،يف ك��ل من
الأ�شخا�ص املطعمني وغري املطعمني.
وي�ؤكد الأطباء على �ضرورة الإبالغ عن ال�شعور
بالتهاب احللق،
وحت��دي��د ه��ذا ال�شعور بال�ضبط ،لكي يتمكن
ال �ع��ام �ل��ون يف جم ��ال ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة من
معرفة ما �إذا كان االلتهاب ناجتا عن "كوفيد-
� "19أو جمرد عار�ض للإ�صابة بفريو�س الربد
العادي.
ومن املهم �أنه يف حال �شك املري�ض يف الإ�صابة
بـ"كوفيد� ،"-19أن ي�ج��ري االخ�ت�ب��ار ويعزل
نف�سه حتى يتجنب نقل العدوى �إىل الأخرين.

ال��ورم ينمو يف جانب واحد من احللق ،فيمكن
�أن ي�سبب الأمل يف هذا اجلانب فقط.
و�أو�ضح �أن الطريقة الوحيدة لت�شخي�ص الورم
�أو ا�ستبعاده ه��ي زي ��ارة الطبيب ال��ذي ميكنه
التحقق م��ن وج��ود �أورام متنامية �أو �أعرا�ض
�أخرى.
و�أو�ضح الدكتور مهدي زاده" :ميكن للطبيب
�أي�ضا �إجراء تنظري احلنجرة ،حيث يتم �إدخال
كامريا �صغرية من خالل الأنف �أو الفم للبحث
عن الأورام احلميدة �أو اخلبيثة �أو غريها من
عالمات النمو امللتهب داخل احلنجرة والبلعوم
ال�سفلي".
وقد يحتاج املري�ض �إىل �إجراء عملية جراحية
لإزال ��ة ال ��ورم ح�سب حجمه ومن ��وه .و�إذا كان  .3كوفيد-19
�سرطانيا ،فقد يحتاج املري�ض �إىل �إ��ش�ع��اع �أو بينما تن�ص هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية  .4الإنفلونزا
على �أن ال�سعال امل�ستمر اجلديد وارتفاع درجة ميكن �أن تكون الإنفلونزا مميتة لكبار ال�سن
عالج ملنعه من العودة.
احل ��رارة وف�ق��دان ال�ت��ذوق وال�شم ه��ي عالمات وال�ضعفاء ،لذا من املهم مراقبة ه��ؤالء خالل الإنفلونزا من تلقاء نف�سه ،ولكن ميكن جتربة الأعرا�ض وت�سريع ال�شفاء.
� �ش��رب ال �� �س��وائ��ل ال��داف �ئ��ة واال� �س �ت �ح �م��ام باملاء و�إذا ا�ستمر التهاب احللق لفرتة طويلة فيجب
ع�ل��ى الإ� �ص��اب��ة بـ"كوفيد ،"-19ف�ق��د يعانى �أ�شهر ال�شتاء.
 .2خراج حول اللوزة
وع� ��ادة م��ا يختفي ال �ت �ه��اب احل �ل��ق ال �ن��اجت عن ال���س��اخ��ن وال �غ��رغ��رة ب��امل�ي��اه امل��احل��ة لتح�سني مراجعة الطبيب.
يكون هذا اخلراج مليئا بالقيء وميكن �أن يكون الكثري من املر�ضى �أي�ضا من التهاب احللق.

خرباء ي�شرحون ال�سبب وراء �صرير الأ�سنان
وما ميكنك فعله حيال ذلك!

ميكن �أن ت�شمل �أعرا�ض �صرير الأ�سنان �أملا يف الأ�سنان واللثة ،بالإ�ضافة �إىل مفا�صل الفك والع�ضالت.
وميكن �أن يكون الأمل منهكا وي�ؤثر ب�شكل كبري على حياتك اليومية.ويقدم �ألك�سندر هولدن� ،أ�ستاذ م�شارك
�إكلينيكي ،وديل هاوز� ،أ�ستاذ م�ساعد يف الرتكيبات ال�سنية من جامعة �سيدين ،ما حتتاج ملعرفته حول �صرير
وطحن �أ�سنانك.
ُ�صممت �أ�سناننا العلوية وال�سفلية لاللتقاء فقط عندما نحتاج
�إليها من �أجل :ع�ض الطعام وم�ضغه.
وم��ن الطبيعي �أن�ن��ا نق�ضي ج��زءا �صغريا فقط م��ن ال�ي��وم يف
امل�ضغ ،حيث تتالم�س �أ�سناننا العلوية وال�سفلية مع بع�ضها
البع�ض .و�أثناء قراءة هذا املقال ،فكر يف كيفية و�ضع �أ�سنانك
وف �ك��ك دون وع ��ي .وع �ل��ى اف�ت�را���ض �أن ��ك ال ت ��أك��ل �أو مت�ضغ
�أثناء ال�ق��راءة ،يجب �أن تكون �أ�سنانك متباعدة عندما تكون

م�سرتخيا� ،سواء كانت �شفتيك وفمك مغلقني �أم ال.
و�إذا كنا نقب�ض �أكرث من الطبيعي ،ميكن للأ�سنان �أن تت�آكل
مبرور الوقت ،يف حني �أن ع�ضالت الفك ميكن �أن تتعب.
وحت�ت��وي مفا�صل الفك (امل�ع��روف��ة با�سم املفا�صل ال�صدغية
الفكية) التي تربط الفك ال�سفلي باجلمجمة على قر�ص ،ما
ي�ساعد على التحكم يف طريقة حترك مفا�صل الفك .وميكن
�أن ي�صبح ه��ذا القر�ص م�شوها �أو خملوعا ،ما قد ي ��ؤدي �إىل

النقر وتقليل الوظيفة والت�سبب يف الأمل.
عندما ر�أى هولدن ،املر�ضى الذين ي�شكون من �أمل يف مفا�صل
الفك والع�ضالت املحيطة� ،أو الذين لديهم عالمات وا�ضحة
على �صرير �أو ت�آكل على �أ�سنانهم� ،س�أل عن الإجهاد .وغالبا ما
تكون الإجابة" :ال� ،أنا ل�ست متوترا على الإطالق" ،ولكن بعد
ذلك عند التحدث عما يحدث حقا يف حياتهم ،ت�صبح م�صادر
التوتر وا�ضحة ب�سرعة.
ويعد بدء عمل جديد ،والتحديات يف املنزل �أو مع العائلة� ،أو
التكيف مع تغيري احلياة ،جت��ارب �شائعة ت�ضغط علينا �أكرث
مما ندرك .ولي�س من ال�سهل دائما حتديد الوقت الذي منر
فيه ب�أوقات ع�صيبة.
 مالذي ميكننا فعله حيال هذا؟اخل�ط��وة الأوىل ه��ي �أن ت��درك �أن��ك مت��ار���س �صرير الأ�سنان،
وحتول �سلوك الالوعي يف كثري من الأحيان �إىل �سلوك ميكننا
التحكم فيه و�إيقافه.
وميكن �أن ي�ساعد فح�ص الأ�سنان يف الك�شف عن عالمات �صرير
الأ�سنان ،والتي ميكن �أن ت�شمل الأ�سنان املت�شققة واحل�شوات،
والتيجان البالية (وه��و ما ي�سمى باحلافة املرتفعة لل�سن)،
وع�ضالت الفك الرقيقة .كما ت�شيع الع�ضالت الرقيقة حول
جانبي الر�أ�س والرقبة.
وقد تكون �إدارة الإجهاد والعالج الطبيعي مكونات مهمة يف
نهج متعدد التخ�ص�صات للرعاية.
وحت ��دث م��ع طبيب �أ��س�ن��ان��ك ح��ول م��ا �إذا ك��ان واق ��ي الع�ضة
(امل�ع��روف �أي�ضا با�سم جهاز رف��ع الع�ضة �أو "اجلبرية") قد
يكون منا�سبا لك .فهي حتمي الأ�سنان والفكني �أثناء النوم.
وبالن�سبة لأول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال�ت�ه��اب يف ال�ف��ك من

ال�صرير والطحن ،جتنب م�ضغ العلكة ل�ف�ترات طويلة من التي قد تكون ال�سبب الأ�سا�سي.
الزمن .وربط م�ضغ العلكة اخلالية من ال�سكر بتقليل خماطر وبالن�سبة للعديد من الأ�شخا�ص ،يكون �صرير الأ�سنان دوريا
ت�سو�س الأ�سنان ولكن بالن�سبة للمطاحن ،ميكن �أن ي�ساهم يف ويختفي ب�شكل دوري بعد �إدارة م�صدر �إجهادهم �أو تهدئته.
وبالن�سبة للآخرين،
�أمل الفك.
قد ال يكون الأمر بهذه الب�ساطة .وهذا هو املكان الذي ميكن
�أن ت�ساعدك فيه م�شورة طبيب الأ�سنان ورعايته يف احل�صول
 معاجلة ال�سبب و�إدارة الأعرا�ضيف نهاية اليوم ،يحتاج املر�ضى �أي�ضا �إىل معاجلة ال�ضغوطات على الرعاية التي حتتاجها.
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Notification to a respondent by way of publication
At the Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance
)In Case No. SHCFICREA2021/0009994 / Civil (Partial
To the respondent: Chaudhry Abdul Waheed Shah Qwetta
Residence unknown: Sharjah Muwailih Commercial Al Shamsi Building 4, Flat
No. 309. Tel: 0504608411
2- To the second respondent: Chaudhry Abdul Qayoum Shah Qwetta
At the request of the claimant: Mohammed Saleem Allam Sorour
You are required to attend at the session to be held on 7/3/2022 before the Case
Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance - Office No.
(Case Management Office 3) in person or represented by an attorney pursuant
to a certified power of attorney, and submit a rejoinder memorandum to the
lawsuit annexed by all the documents within a maximum period of ten days
from the date of publication in both Arabic in English where the Court shall
hear the lawsuit whose number is above mentioned in the capacity of first and
second respondents.
Office of Judicial Services
Najwa Talib Al Ameri

70522

Request for publication notice
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007655- Civil (Partial
To the defendant: Shahzaib Muhammad Asghar Address: 9391859
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the abovementioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C). as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 21960.46 dirhams (twenty-one
Thousand nine hundred sixty and forty-six fils), and the legal interest at 5%
from the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that
the interest does not exceed the original amount due
The judgment is not subject to appeal
Judge / Muhammed Ahmed Abdool
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اونلي روزز للزهور ذ.م.م
عنوان ال�شركة:حمل رقم  2املالك/نا�صر نخريه نا�صر اخليلي  c29جزيرة
�أبوظبي �شارع خالد بن الوليد  -ح غ  - 6ق
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1656474 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/زايد ت�شارترد اكاونتانت لتدقيق احل�سابات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/21:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250005157:تاريخ التعديل2022/2/28:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007667-Civil (Partial
To the defendant: Harpinder Singh Raghbir Singh Address: 9391991
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of 35446.65 dirhams (thirty five
Thousand four hundred forty six and sixty-five fils), and the legal interest
at 5% from the date of the judicial claim until the date of full payment,
provided that the interest does not exceed the original amount due
The judgment is not subject to appeal
Judge/Muhammed Ahmed Abdool
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

70522

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First
)Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0000852 civil (partial
To the defendant : Qamar Abbas Karamat
Unknown Place of residence: Sharjah Al Qasba area Al Khan Street, Babel Tower.
Mezzanine Floor Office No. 7. mobile No. 0526921939
We inform you that the Claimant Sharjah Taxi L.L.C has filed the above lawsuit and
demands the following: 1. Registration of the case, setting a date for its consideration,
)and announcing the defendant.2. Obligate the defendant to pay an amount of (974.99
Nine hundred seventy-four thousand and ninety-nine fils. 3. Obligate the defendant to
pay the delayed interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full
payment. 4. Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You
are assigned to attend the hearing 03/03/2022 in front of the Case Management Office of
)Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office
in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case,
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the
date of publication. in order to hear and examine the case mentioned above, as a you
are the defendant.
Judicial Services Office
Humaid Abdalla AlSaeidi

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

حماكم دبي االبتدائية
70522

Publication of notice
)in Case No. SHCFICIREA2021/0005005- Civil (Partial
To : The defendant (1) Ernest Onyebuchi Anueyiagu, Nationality: Nigeria
Address: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah. Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
In the above mentioned case which is file by:
the Plaintiff/Sharjah Taxi LLC
We inform you that the judgement set out below has been handed down against
you before Sharjah Court of First Instance, the Civil Court of First Instance
through a period.... 15 days as of the day following your reporting this notice
Judgment
Court ruled
Obligate the defendant to pay an amount of 12967.64 dirhams (twelve Thousand
nine hundred sixty seven and sixty-four fils), and to pay notice fees
1- To refuse further requests
Muhammed Hussain Al Mahdi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70533

Dubai Courts of First Instance
Notification of Payment Order by Publication
In Execution No. 741/2022/207-Commercial Execution
Considered at: Second Execution Circuit No. 184
Execution subject matter To execute the judgment issued in Case no. 777/2021
Order for Payment, amended in Appeal no. 239/2021 Commercial Appeal, to
pay the sum adjudged of (AED 998760) including the fees and expenses.
Claimant Anastasia Anisenka
Address UAE- Emirate of Sharjah - Al Majaz - Al Buhaira Corniche Road - Al
Batha Building (7), Flat 1006
Enforce 1- Marcus Milibug
Notification subject matter The aforementioned Execution Lawsuit is filed
against you and you shall pay the sum adjudged of (AED 998760) to the
Claimant or treasury of the court in addition to the fees of treasury of the
court. Therefore, the court will initiate the executive procedures against you
in case of non-compliance with the said decision during 0 days from the date
of publishing hereof.
Prepared by : Samira Ahmed Mosbeh
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
بيانات الأولوية:
تاريخ2021/10/28 :
املودعة بالرقم 363173
اال�سم :ميالنو ايطاليا ا�س ار ال
وعنوانه :ميالنو  ،بيازا كايازو رقم  ، 3ايطاليا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة للأغرا�ض ال�صحية ،معدات للحمام ،معدات هواء �ساخن للحمام ،من�ش�آت للحمام ،من�ش�آت حلمام
ال�ساونا ،بطانات للحمام ،مثبتات موا�سري احلمام� ،أحوا�ض ا�ستحمام (بانيو)� ،أحوا�ض ا�ستحمام (بانيو)
لال�ستخدام الن�صفي� ،سخانات للحمامات ،مغاط�س (�أوع�ي��ة) للحمام باملياه املعدنية� ،شطافات ،حجرات
نظيفة (تركيبات �صحية) ،من�ش�آت تربيد للماء ،حجريات (مق�صورات) حلمام الد�ش� ،أدوات توزيع املطهرات
يف التواليت ،مر�شحات (فالتر) حلمام الد�ش ،مر�شحات (فالتر) ملياه ال�شرب ،عنا�صر ت�سخني ،حنفيات
للموا�سري ،فتائل ت�سخني كهربائية ،مر�شحات (فالتر) (�أج��زاء من من�ش�آت منزلية �أو �صناعية)� ،أجهزة
رح�ض ،خزانات رح�ض� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة لتجفيف اليدين عند املغا�سل ،من�ش�آت تدفئة ،معدات ت�سخني
(م��اء)� ،أل��واح ت�سخني ،ل��وازم تزويد احلمام بالهواء ال�ساخن ،حنفيات خلط ملوا�سري املياه ،فوهات مانعة
النت�شار ماء احلنفيات ،حنفيات (�صنابري) خلطوط الأنابيب ،موا�سري (�أجزاء من من�ش�آت �صحية) ،خزانات
�ضغط للماء ،لوازم تنظيم ملوا�سري املاء ،لوازم تنظيم و�أم��ان لأجهزة املاء� ،أجهزة ومن�ش�آت �صحية ،معدات
حلمام ال�ساونا ،مقاعد تواليت ،من�ش�آت لتنقية نفايات املجاري ،حمامات الد�ش ،مغا�سل� ،أجهزة لإزالة ع�سر
املاء ،حنفيات للموا�سري ،حنفيات (�صنابري)� ،أحوا�ض تواليت ،مراحي�ض (دورات مياه) ،مراحي�ض متنقلة،
حجريات منقولة للحمام الرتكي ،مباول (تراكيب �صحية)� ،صمامات التحكم يف م�ستوى اخلزانات ،حلقات
�شد (جُ لب) حلنفيات املياه ،مغا�سل لليدين (�أج��زاء من �أدوات �صحية)� ،أوعية غ�سيل ،دورات مياه� ،شبكات
تو�صيل املياه� ،شبكات توزيع املياه� ،شبكات تر�شيح املياه ،من�ش�آت رح�ض باملاء� ،أجهزة ل�سحب امل��اء ،من�ش�آت
تنقية املاء� ،أجهزة و�آالت لتنقية املاء ،معقمات ماء ،من�ش�آت توريد املياه ،موا�سري مياه للرتاكيب ال�صحية،
�أجهزة لتدفق املاء الدوامي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  Casa Milanoباللغة الإيطالية وك��ازا ميالنو باللغة
العربية بخط مميز بينهما ر�سم لدائرة بها حريف  Cو M
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

مدير ادارة الت�سجيل التجاري

70392

يف الدعوى رقم  AJCAPCIRECON2021 /0000028التما�س اعادة نظر
بالن�شر

امل�ست�أنف �ضده � :شركة �شم�س اجلزيرة للتجارة العامة ذ م م و من ميثلها قانونياً
عنوانه  :العنوان � :إمارة دبي �سوق مر�شد بناية الثلج الأبي�ض الطابق الثاين مكتب
رق��م  204ه��ات��ف رق ��م 0507088864 :ل�ی�ك��ن م�ع�ل��وم��ا ل��دي��ك �أن ملتم�س :
حممد �شهم حممد خري برمدا قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ ،20.../..../...
يف ال��دع��وى االب�ت��دائ�ي��ة رق��م AJCAPCIRECON2021/0000028
املحكمة الإ�ستئنافية املدنية  -التما�س اعادة نظر .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من
ميثلك �أمام حمكمة عجمان االحتادية بدار الق�ضاء املوافق  2022/02/28ال�ساعة
� 10:30صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من
ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ
اعالن بالن�شر
 251 / 2021 / 250بيع عقار مرهون
اعالن قرار بالتنفيذ  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده _1/مارك انطونى فران�س  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/م�صرف الهالل امل�ستحوذ عليه من  /بنك ابوظبى التجارى
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم ب��أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (ن��وع العقار � :شقة �سكنية (حق
منفعة)-املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -رقم االر�ض  - 5 :رقم املبنى  - 5 :ا�سم املبنى :
رتاج  - Eرقم العقار  - 415 :الطابق  - 4 :امل�ساحة  142.96 :مرت مربع ) كما نعلنكم ل�سداد قيمة
املطالبة خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب
مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم نيو �سيمون
رخ�صة رقم CN 3918109:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جاكر ح�سني حممد يون�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سامل حممد املنهاىل

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً 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)

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات اخلبرية
رخ�صة رقم CN 1029813:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مرطبات اخلبرية
AL KHUBAIRA REFRESHMENTS

وزارة العدل
70021

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
ليمونا�ضه للع�صائر املثلجة
رخ�صة رقم CN 2938452:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عمر را�شد املهريي

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية

وزارة العدل
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/1944جتاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 966948.24درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات  -ت 044266024 :
متحرك � 0502429874 :ص ب  118385الرقم املكاين ( - )1842279152وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه � :سامح �سمري عبدالعزيز عثمان  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي دي�سكفرى جاردنز  ،بالقرب من مركز بن بطوطة  -ابراج بحريات
جمريا  ،جمريا ليك تاور  ، v 3الطابق التا�سع � ،شقة رقم  ، 902ت  043937773 :متحرك � 0551080132 :ص ب  1049رقم مكاين
(samehsamir@hotmail.com - 043937773 - 0551080132 - )1219073544
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 898امل�ساحة 74.90 :
مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :يف ثري تاور  -رقم الوحدة  - 902التقييم  707839.75 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�أحمد علي احلو�سني

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

االمارات العربية املتحدة

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8114/2021/207تنفيذ جتاري

�إعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/تكنيب فران�س فرع
�شركة (فرن�سا) مقيدة يف �سجل ال�شركات االجنبية
لدى الوزارة حتت رقم ( )470وقد تقدمت ال�شركة اىل
الوزارة بطلب لتعديل اال�سم التجاري لي�صبح/تكنيب
اينريجيز فران�س � -أبوظبي  ,وتعديل بياناتها يف �سجل
ال�شركات الأجنبية تبعا لذلك .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �أ�سبوع من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
حتريرا يف 2022/2/28

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

70522

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

Declaration claimed by publication
at the Case Management Office of the Federal Court of Sharjah
Federal Civil Appeal Court
)in Case No0000824/schapcilabs2022/ labourism (partial
To the defendant: Beaver Gulf Contracting LLC Sharjah Branch
Unknown place of residence: Sharjah -Industrial No. 15 \ Sharjah - behind Sheikh
Mohammed bin Zayed Street - Office No. 1 Floor No. 1 King Ihsan Nawaf
Kerbaj 0559569835 065346916 0557884386 At the request of the plaintiff:
Shuaib Abdo Al-Amir, this lawsuit has been filed for your claim for the amount
of 22950. You are required to attend the session 07/03/2022 in front of the case
management office, Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance - Office
No. (Claim Director's Office) in person or through an authorized agent, and
submit a memorandum A reply to the lawsuit, accompanied by all documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
consider the lawsuit whose number is mentioned above - as a defendant.
Judicial Services Office
Khalil Ibrahim Al Abdoul

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

70533

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0007253 Civil/ Partial
To Defendant : MUHAMMAD ADIL BASHIR AHMAD
Unknown place of residence: Work address: Sharjah, central, Maliha,
behind new industrial Maliha- office 2, Mob. 0566596013
Notification of the list of amendments to requests and joined adversary
)(in Arabic & English
You are requested to attend the hearing on 01/03/2022 before case
management office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case
admin office No.4) in person or to be represented by a legal attorney
to submit a plea along with all documents within 10 days of the date
of publication in order to consider the above-mentioned case in your
capacity as defendant.
Legal Services Office
Nof Omar Aldokhi

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

24

�إىل /مطعم تا�ستي اخلبرية

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009696مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :بابر خور�شيد خور�شيد علم
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة � -شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي -
بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0589723466
بناء على طلب املدعية  -:اجرة ال�شارقة  -ذ م م
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�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 باللغتني العربية واالجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23م.

TASTY ALKHUBAIRA RESTAURANT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً 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)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

Date 1/ 3/ 2022 Issue No : 13481

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court
)of First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0009696 civil (partial
To the defendant: Babar Khursheed Khursheed Alam
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, mobile No.
0589723466
You are assigned to attend the hearing on 01/03/2022 in front of the
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court
- Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date
of publication in both Arabic and English language, in order to hear and
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AIAmeeri

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعــــــــــالن

70197

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

ا�سم امل�صفي  :ميثاق لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  308ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم
 دي��رة  -القرهود  -هاتف  04-2500781 :فاك�س 04-2500782 :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية لك�سري كون�سريج لل�سفر وال�سياحة  -ذ م م وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/2/24واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/2/21وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ينغ اليف ملواد البناء
رخ�صة رقم CN 2536318:قد تقدموا الينا بطلب
70197

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

ا�سم ال�شركة  :لك�سري كون�سريج لل�سفر وال�سياحة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  102ملك جمموعة اعمار مولز (���ش ذ م م) القوز ال�صناعية
الثالثة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  935170 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1544629 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/2/24واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دب��ي بتاريخ  2022/2/21وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني ميثاق لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  308ملك ال�شيخ
جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم  -دي��رة  -القرهود  -هاتف 04-2500781 :
فاك�س  04-2500782 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س �سعيد بخيت عبداهلل ال�سويدى%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جميب الرحمن بوفا�شريى
تعديل وكيل خدمات  /حذف خمي�س �سعيد بخيت عبداهلل ال�سويدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً 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)

الثالثاء  1مارس  2022م  -العـدد 13481

املال والأعمال

1 March 2022 - Issue No 13481

Tuesday

بال�شراكة بني دبي للثقافة وبنك دبي التجاري

حلول م�صرفية ذكية تلبي االحتياجات التمويلية لأ�صحاب امل�شاريع الإبداعية ال�صغرية واملتو�سطة
•• دبي-الفجر:

يف �إط��ار �سعيها �إىل دعم وتعزيز اخلدمات املقدمة
لرواد الأعمال الإبداعية يف �إمارة دبي ،و ّقعت هيئة
الثقافة والفنون يف دب��ي “دبي للثقافة” اتفاقية
ت �ع��اون و� �ش��راك��ة م��ع “بنك دب��ي التجاري” تتيح
من خاللها لأ�صحاب امل�شاريع الإبداعية ال�صغرية
واملتو�سطة اال�ستفادة من احللول امل�صرفية الذكية
التي يوفرها البنك لتلبية احتياجاتهم التمويلية
وتنمية �أع�م��ال�ه��م ،مم��ا يجعل بنك دب��ي التجاري
�أول بنك يف دب��ي يقدم ت�سهيالت وم��زاي��ا ح�صرية
للمواهب واملجتمع الإب��داع��ي .وين�سجم ذل��ك مع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة “دبي للثقافة” يف دع��م املبدعني
وال�صناعات الإبداعية ،و�صو ًال �إىل تعزيز االقت�صاد
الإب ��داع ��ي يف الإم � ��ارة وت��ر��س�ي��خ مكانتها عا�صمة
لالقت�صاد الإبداعي يف العامل.
ومبوجب االتفاقية مع بنك دبي التجاري� ،سيتمكن
�أ��ص�ح��اب الأع �م��ال ال�صغرية واملتو�سطة يف املجال
الإب��داع��ي يف دب��ي م��ن فتح ح�سابات يف البنك دون
�أي حد �أدن��ى للر�صيد وب��إج��راءات �سهلة ومي�سرة،
واحل�صول على �أ�سعار تف�ضيلية على التحويالت
امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،وع �ل��ى ال �ع �م�ل�ات الأجنبية،
بالإ�ضافة �إىل احل�صول على دفرت �شيكات جماين.
و��س�ي�ك��ون ب ��إم �ك��ان الأع �� �ض��اء امل���س�ج�ل�ين م��ع “دبي
للثقافة” �أي �� �ض �اً احل �� �ص��ول ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ائتمان
ل�ل�أع�م��ال جم��ان�ي��ة م��دى احل �ي��اة م��ن ال�ب�ن��ك بحد
ائ �ت �م��اين ي���ص��ل �إىل � 250أل� ��ف دره� ��م �إم ��ارات ��ي،
وخ��دم��ات م�صرفية جمانية عرب الإن�ترن��ت تتميز
ب�خ��دم��ة دف��ع روات� ��ب موظفيهم م��ن خ�ل�ال نظام

حماية الأجور ،وغريها من ميزات املعامالت التي
ت�ت��م يف ال��وق��ت ال�ف�ع�ل��ي .وتت�ضمن امل �ي��زات كذلك
احل���ص��ول على بطاقة خ�صم جم��ان�ي��ة ،ومنتجات
وخ��دم��ات �إدارة النقد الرقمية ال�ف��ري��دة ،ومدراء
ع�لاق��ات خم�ص�صني ،وخ��دم��ات مت��وي��ل ،وقرو�ض
�أعمال �سريعة و�سهلة مع خ�صم خا�ص بن�سبة 50
يف املئة على ر�سوم معامالت القرو�ض ،عالو ًة على
حلول الإقرا�ض املدعوم بالأ�صول.
و�أكدت هالة بدري مدير عام “دبي للثقافة” على
�أن الهيئة تعمل با�ستمرار على توطيد �شراكاتها
اال�سرتاتيجية مع القطاعني احلكومي واخلا�ص يف
الإمارة من �أجل تقدمي الدعم للمجتمع الإبداعي
وتوفري الت�سهيالت لأ�صحاب امل�شاريع الإبداعية
النا�شئة واملبتكرة .وي�أتي ذلك يف �إطار خارطة طريق
ا�سرتاتيجيتها  2026-2020الرامية �إىل تعزيز
مكانة دبي مركزاً عاملياً للثقافة ،حا�ضنة للإبداع،
ملتقى للمواهب ،ومبا يتناغم مع ا�سرتاتيجية دبي
لالقت�صاد الإبداعي التي تهدف �إىل جعل الإمارة
وجهة مف�ضلة للمبدعني من جميع �أنحاء العامل
عرب توفري املناخ املالئم لنمو �أعمالهم وازدهارها،
من خالل حزم من املحفزات واحلا�ضنات الإبداعية
امل �ت �ط��ورة ،ال�ت��ي ت��واك��ب ال �ت �ط��ورات التكنولوجية
ال���س��ري�ع��ة ،وت���س�خ��ره��ا لإث� ��راء ال�ق�ط��اع الإبداعي،
وتعزيز قدرته على احل�ضور واملناف�سة يف الأ�سواق
املحلية والإقليمية والعاملية.
ب��دوره قال �أميت مالهوترا ،املدير العام ملجموعة
اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف بنك دبي التجاري:
“نحن ف�خ��ورون ب�شراكتنا م��ع هيئة دب��ي للثقافة
وال �ف �ن��ون مل���س��اع��دة �أ� �ص �ح��اب امل �� �ش��اري��ع الإبداعية
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ال �� �ص�غ�يرة وامل�ت��و� �س�ط��ة يف احل �� �ص��ول ع�ل��ى الدعم
ال��ذي يحتاجون �إليه لت�سريع وت�يرة منو �أعمالهم
و�ضمان تنمية وازدهار القطاع الإبداعي يف الإمارة.
م��ن خ�لال ه��ذه ال�شراكة ،ي�سعدنا �أن نقدم لرواد
الأع �م ��ال امل�ب��دع�ين ح��ام�ل��ي رخ ����ص دب ��ي للثقافة،
جتربة م�صرفية �سل�سة وفورية ،مدعومة بحلول
م�صرفية م�صممة خ�صي�صاً لتلبية متطلباتهم مبا
يف ذلك ت�سهيالت متويل ح�صرية .نحن على ثقة
م��ن �أن ه��ذه االتفاقية �ست�ساعد يف ج��ذب املواهب
املبدعة وتعزيز االقت�صاد الإبداعي للإمارة «.
و�سيح�صل رواد الأعمال الإبداعية امل�سجلني لدى

“دبي للثقافة” على ت�سهيالت متويلية ح�صرية
ت�شمل ق��رو���ض ب��دون �ضمان ت�صل �إىل  2مليون
درهم �إماراتي مع خيارات �سداد مرنة ت�صل �إىل 48
�شهراً ،و�أ�سعار فائدة خمف�ضة ،وموافقات �سريعة
يتم منحها خالل � 48ساعة من تقدمي الطلب .كما
تت�ضمن الت�سهيالت قرو�ض جتارية �سريعة ب�ضمان
ع��ائ��دات ال�ب�ي��ع ل���ش��رك��ات ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة وعرب
الإنرتنت ت�صل قيمتها �إىل مليون دره��م �إماراتي،
حيث ميكن �سداد مدفوعات القرو�ض ب�سهولة من
خالل �أق�ساط �شهرية من عائدات املبيعات التي يتم
حت�صيلها من نقاط البيع.

غرفة جتارة دبي تناق�ش �أمام جمتمع الأعمال قانون العمل الإماراتي اجلديد

•• دبي-الفجر:

ن �ظ �م��ت غ��رف��ة جت � ��ارة دب� ��ي م � ��ؤخ� ��راً يف
مقرها ب��ال�ت�ع��اون م��ع “كاليد ان��د كو”
ور�شة عمل حول قانون العمل الإماراتي
اجلديد ،وذلك و�سط م�شاركة وا�سعة من
خمتلف قطاعات جمتمع الأعمال و�صلت
�إىل  310م�شاركاً� ،سعياً منها الطالعهم
على �أح��دث املتغريات القانونية يف بيئة
العمل ،وم�ساعدة ال�شركات على ممار�سة
الأعمال ب�سهولة وي�سر.
وح �� �ض��ر ور�� �ش ��ة ال �ع �م��ل م �ه �ت �م��ون من
�أع �� �ض��اء غ��رف��ة جت � ��ارة دب ��ي وممار�سو
املهنة القانونية وم�ست�شارون و�أخ�صائيو
ع�ق��ود وم���س�ت�ث�م��رون وم� ��دراء و�أ�صحاب
ال�شركات وم��دراء امل��وارد الب�شرية ،حيث
��س��اه�م��ت ال��ور� �ش��ة ب�ت�ع��ري��ف امل�شاركني
على قانون العمل اجلديد وال��ذي دخل
ح �ي��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذ اع �ت �ب��اراً م��ن  2فرباير
احل ��ايل .ك�م��ا و�سلطت ال��ور��ش��ة ال�ضوء
على ال�سمات الرئي�سية للقانون اجلديد،
و�أب��رز التغيريات ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
�أف�ضل املمار�سات عند التعامل مع ق�ضايا
املوظفني و�إدارة املتطلبات اجل��دي��دة يف
�ضوء التطورات الأخرية.
و�أدار الور�شة كل من ريبيكا فورد� ،شريك
يف “كاليد ان��د كو” ،و�سامانثا الالبي،
امل��دي��ر ال �ق��ان��وين يف “كاليد ان��د كو”،

حيث �شاركا احل�ضور امل��زاي��ا الرئي�سية
ل�ل�ق��ان��ون اجل��دي��د ،وك�ي�ف�ي��ة الإع � ��داد له
وتنفيذه ،و�أن��واع عقود العمل ،بالإ�ضافة
�إىل ت �ع��ري��ف احل �� �ض��ور ب �ن �ظ��ام العمل
املوحد لدولة الإم��ارات للقطاعني العام
واخلا�ص ،وال�سيا�سات الداخلية يف مكان
العمل مثل الإبالغ عن املخالفات والتمييز
وا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي

والف�صل من العمل .و�أكدت جهاد كاظم،
مدير �إدارة اخلدمات القانونية يف غرفة
دبي �أن الإع�لان م�ؤخراً عن قانون عمل
ج��دي��د يف دول ��ة الإم � ��ارات ب���ش��أن تنظيم
ع�لاق��ات ال�ع�م��ل ج ��اءت ل�ت�ع��زز تناف�سية
جمتمع الأع �م��ال ،وحت�سن بيئة العمل
خا�صة خالل هذه الظروف اال�ستثنائية،
م�ؤكد ًة �أن القانون اجلديد ي�صب ل�صالح

بيئة الأعمال ،ال �سيما �أن �سوق العمل يف
الإم��ارات ي�سري بنمط ت�صاعدي وعلينا
فهم الأط��ر القانونية التي تنظم �سوق
العمل والتوظيف يف ال��دول��ة .و�أ�ضافت
كاظم �أن ور�شة العمل ت�ساهم يف تعزيز
وع ��ي مم�ث�ل��ي ال �� �ش��رك��ات ب �ت ��أث�ير قانون
ال �ع �م��ل وت�ط�ب�ي�ق��ات��ه ع �ل��ى ممار�ساتهم
وت�ع��ام�لات�ه��م م��ع م��وظ�ف�ي�ه��م ،معترب ًة

ان القانون يعترب ع�صرياً و�شام ً
ال لكل
املتطلبات الوظيفية التي ت�ضمن حقوق
املوظفني وال�شركات.كما تهدف الور�شة
�إىل م�ساعدة للم�شاركني يف فهم ال�سمات
الرئي�سية ل�ل�ق��ان��ون اجل��دي��د ، ،م�ؤكدة
كذلك حر�ص غرفة جتارة دبيعلى �إطالع
�أع�ضائها وجمتمع الأعمال يف دبي على
�آخر امل�ستجدات والتحديثات والقوانني
اجل��دي��دة يف ال��دول��ة املتعلقة بقطاعات
الأعمال املختلفة ،وذلك ل�ضمان �سهولة
ممار�سة الأعمال التجارية يف الدولة.
وبدورها قالت ريبيكا ف��ورد“ :ي�سرنا يف
“كاليد اند كو” �أن نتعاون جم��دداً مع
غ��رف��ة جت ��ارة دب ��ي لتنظيم ور� ��ش عمل
ت��رك��ز ع �ل��ى ال �ت��وظ �ي��ف ،وور�� �ش ��ة العمل
ه��ذه ت��رك��ز ع�ل��ى ق��ان��ون ال�ع�م��ل اجلديد
يف دول��ة الإم ��ارات وال�ل��وائ��ح التنفيذية.
وقمنا خ�لال ال��ور��ش��ة بت�سيلط ال�ضوء
على القانون اجلديد واللوائح الداعمة،
و�أب��رز التغيريات والتطورات الرئي�سية
التي تهم جمتمع و�أ�صحاب الأعمال».
وتنظم غرفة جتارة دبي بانتظام العديد
من الور�ش التدريبية والتعريفية التي
تهم قطاع الأعمال يف الإم��ارة ،وت�ساهم
يف ت �ع��زي��ز وع �ي �ه��م ب � ��آخ� ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
وامل�ستجدات القانونية والت�شريعية التي
تنظم بيئة الأعمال وت�ساهم بخلق بيئ ٍة
حمفز ٍة لها.

�أ�سواق املال املحلية ت�ستقطب
�سيولة تتجاوز  2.54مليار درهم

•• ال�شارقة-وام:

ك�شف �سعادة م��روان ال�سركال الرئي�س
التنفيذي لهيئة الإ�ستثمار و التطوير
(� � �ش� ��روق) �أن ال �ه �ي �ئ��ة ت ��در� ��س حاليا
ال �ت��وج��ه ن �ح��و اال� �س �ت �ث �م��ار يف ع ��دد من
ال � ��دول اخل�ل�ي�ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة م���ص��ر و
ال �� �س �ع��ودي��ة و ��س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان و قطر
وت�ل�ق��ت ع��ر��ض��ا ل�ت�ق��دمي ف�ك��رة م�شابهة
ملدينة ال�شارقة امل�س�ستدامة يف كل من
ا�سرتاليا و الواليات املتحدة الأمريكية
لأن امل�ستقبل ي�ت�ج��ه ن�ح��و الإ�ستدامة
ودولة الإمارات من الدول الرائدة التي
وقعت اتفاقية التقليل من الإنبعاثات
الكربونية واملحافظة على البيئة  ..الفتا
�إىل �أن “�شروق “ تعتزم الدخول قريبا
يف قطاعي ا�ستزراع الأ�سماك والزراعة
الأف �ق �ي��ة ن �ظ��را لأه �م �ي��ة ق �ط��اع الأم ��ن
ال �غ��ذائ��ي وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ا�ستقطاب
ا�ستثمارات خا�صة يف هذه القطاعات.
و قال ال�سركال يف حوار خا�ص مع وكالة
�أن�ب��اء الإم ��ارات (وام) م��ن موقع فندق
البيت التاريخي يف قلب ال�شارقة � ..إن
توجه و ر�ؤية “ �شروق “ امل�ستقبلية هو
و�صول عالمتها �إىل العاملية على غرار
ال�شركات الوطنية “طريان الإم��ارات و
ات�صاالت “ كونها عالمات جتارية لها
وزنها االقت�صادي العاملي حيث نتطلع
لإطالق م�شاريعنا على م�ستوى العامل
والدخول يف قطاعات خمتلفة  ..واليوم

ت�ستعر�ض جمموعة �إي��دج حلولها التقنية املتقدمة خ�لال م�شاركتها يف
ال��دورة االفتتاحية م��ن معر�ض ال��دف��اع العاملي ال��ذي يعقد يف العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض يف الفرتة ما بني  6و  9مار�س املقبل.
تعتزم “�إيدج” خالل م�شاركتها يف املعر�ض الرتويج ل�شراكاتها مع القطاع
املحلي وجهودها الرامية �إىل دعم الإنتاج الدفاعي املحلي يف اململكة ،ف�ضال
عن ا�ستعرا�ض قدراتها وحلولها التكنولوجية املتنوعة.
وقال �سعادة في�صل البناي ،رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي يف جمموعة
ايدج“ :ي�سعدنا امل�شاركة مع زمالئنا يف اململكة العربية ال�سعودية خالل
معر�ض الدفاع العاملي و نرحب بالفر�ص التجارية التي �ستتيحها لنا مثل
ه��ذه الفعالية الهامة التي ت�شكل من�صة مثالية ال�ستعرا�ض بع�ض من
�أحدث منتجاتنا وحلولنا».
و �أ��ض��اف“ :تعد ال�سعودية �سوقا ا�سرتاتيجية بالن�سبة لنا وه��و ما ظهر
جليا خالل معر�ض �آيدك�س يف العام املا�ضي ..ونتطلع قدما �إىل تعزيز تلك
العالقة خالل الدورة الأوىل من معر�ض الدفاع الدويل عرب الإعالن عن
منتجات جديدة ومتطورة ،وتكوين �شراكات قيمة ،وتوقيع اتفاقيات من
�ش�أنها �أن ت�ساعد على حتقيق ر�ؤية الإمارات لتطوير قدرات �سيادية وبناء
اقت�صاد املعرفة امل�ستدام مع تركيز كبري على �صفقات الت�صدير».
و تعتزم �سبع �شركات تابعة ملجموعة �إي��دج ا�ستعرا�ض حلولها ومنتجاتها
املتقدمة ،مبا يف ذل��ك منتجات �شركة منر التي ت�شمل �آلية «AJBAN
 »MK2و�آلية « »JAIS 4x4رباعية الدفع املثبتة يف املعارك؛ ومنتجات
� �ش��رك��ة اجل �� �س��ور ال �ت��ي ت���ش�م��ل امل��رك �ب��ات ال �ق �ت��ال �ي��ة امل ��درع ��ة م ��ن ط ��راز
« ،»RABDAN 8x8والطائرات امل�سرية «  QX-3و « QX-4وطائرة
« »GARMOOSHAامل�سرية من �شركة �أدا�سي.
و من املقرر �أن ي�ستعر�ض جناح ايدج �أي�ضا �أنظمة التوجيه الدقيق من �شركة
هالكن ،مب��ا يف ذل��ك نظاما « »DESRT STINGو»،»THUNDER
وجمموعة « »RASHللتوجيه الدقيق ذات اجل�ن��اح ال�ث��اب��ت�..إىل جانب
جمموعة ذخائر» »AL TARIQاملوجهة بدقة ذات امل��دى البعيد من
�شركة الطارق .من ناحية �أخرى ،ي�ستعر�ض اجلناح منتجات �شركة كراكال
التي ت�شمل بندقية « »CAR 816الهجومية ،وم�سد�س كراكال «،« EF
والر�شا�ش الآيل « ،« CMP9وبندقية القن�ص « ،« CSR 338وبندقية
القن�ص املتخ�ص�صة عالية ال��دق��ة « »CAR817 DMRو�صممت هذه
املنتجات خ�صي�صا لتجمع موا�صفات ال��دق��ة واملوثوقية لأغ��را���ض �إنفاذ
القانون والقوات الأمنية والع�سكرية.
و تعتزم “ �إي��دج “ ت�سليط ال�ضوء كذلك على قدراتها يف جم��ال احلرب
الإلكرتونية واال�ستخبارات من خالل نظام « »GPS-PROTECTامل�ضاد
لت�شوي�ش �إ�شارات نظام املالحة عرب الأقمار ال�صناعية « »GNSSمن �شركة
�سيجنال� ،إ�ضافة �إىل حلول متطورة �ستعر�ض لأول مرة خالل الفعالية.

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة
ّ
تطلع على الأدوار املنوطة مبركز ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين

•• �أبوظبي  -وام:

بلغ �إجمايل ال�سيولة امل�ستقطبة يف ت��داوالت �أ�سواق الأ�سهم املحلية خالل اجلل�سة الأوىل
لهذا الأ�سبوع �أكرث من  2.54مليار درهم لتكت�سي م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم خالل جل�سة
�أم�س باللون الأحمر فقد �أغلق م�ؤ�شر �أبوظبي للأوراق املالية عند م�ستوى  9319نقطة
بارتفاع بلغ  ،% 2.152فيما �أغلق م�ؤ�شر �سوق دب��ي امل��ايل عند  3354نقطة بارتفاع
 . 1.27%و توزعت ال�سيولة التي ا�ستقبطتها �أ�سواق الأ�سهم املحلية بني  2.037مليار
درهم جرى ا�ستقطابها يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية حلجم تداول 258.019.166
�سهما ب�إجمايل �صفقات � 8351صفقة ..فيما ا�ستقطب �سوق دب��ي امل��ايل �سيولة بقيمة
 505.88مليون درهم حلجم تداول بلغ � 153.108.956سهما .

بحثت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية باملجل�س اال�ست�شاري
لإمارة ال�شارقة خالل زيارتها م�ؤخراً ملركز ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين
(�سعيد) ،التابع ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر (ا�ستثمر
يف ال���ش��ارق��ة) ،ك��اف��ة الأدوار املنوطة باملركز وال��رام�ي��ة �إىل تعزيز البيئة
اال�ستثمارية املتنامية يف ال�شارقة واالرتقاء بجهودها ،من خالل تي�سري
�إج� ��راءات ت�أ�سي�س ومم��ار��س��ة الأع �م��ال ،وتطوير بيئة ا�ستثمارية داعمة
وجاذبة للم�ستثمرين املحليني والأجانب.
وتر�أ�س وفد جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية �سعادة �سيف
حممد جا�سم املدفع رئي�س اللجنة ،فيما كان با�ستقبال الوفد �سعادة حممد
جمعة امل�شرخ املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
(ا�ستثمر يف ال�شارقة) ،و�ضم وفد اللجنة ك ً
ال من �سعادة مرمي را�شد �أحمد
بن ال�شيخ مقرر اللجنة و�سعادة �سهيل �سامل �سويدان الكعبي ،و�سعادة
ع�ب��داهلل �إب��راه�ي��م م��و��س��ى ،و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد �أح�م��د ال�ك��و���س ع�ضو
اللجنة ،ومن الأمانة العامة للمجل�س �آمنة �سامل با�صليب م�س�ؤول �ش�ؤون
اجلل�سات �أمينة �سر اللجنة.
وراف��ق �سعادة حممد جمعة امل�شرخ ،وم��روان �صالح العجلة مدير مركز
ال�شارقة خلدمات امل�ستثمرين (�سعيد) ،وفد املجل�س يف جولة على �أق�سام
امل��رك��ز ،حيث اطلعوا على اخل��دم��ات التي يقدمها للم�ستثمرين ورجال
الأعمال يف ت�أ�سي�س �شركاتهم ،والت�سهيالت املقدمة ل�ضمان �إجن��از كافة
معامالتهم ب�سرع ٍة عالية وكفاء ٍة قيا�سية ،كما ناق�ش اجلانبان �سبل تعزيز
مكانة ال�شارقة على خارطة امل��دن اجل��اذب��ة لال�ستثمار الأجنبي ،وتبادل
الأفكار واخلربات الداعمة لتطوير قطاع الأعمال يف الإمارة ،مبا يعزز من
حتقيق �أه��داف جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف املجل�س اال�ست�شاري
لإمارة ال�شارقة ،وير�سخ دورها يف التوا�صل مع كافة اجلهات املعنية لدعم
البيئة االقت�صادية امل�ستدامة يف ال�شارقة.
ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء نقل ��س�ع��ادة �سيف حممد جا�سم امل��دف��ع حت�ي��ات رئي�س
و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري للعاملني باملركز ،م�شيدا بالدور الكبري الذي
ي�ؤديه يف امل�ساهمة بتعزيز املكانة االقت�صادية لإمارة ال�شارقة باعتبارها بيئة
�صديقة للأعمال وبوابة �إقليمية للأ�سواق العاملية ،م�ؤكدا �أن اللجنة ويف
�إطار خطط املجل�س اال�ست�شاري لدور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل
الت�شريعي العا�شر ،ف�إنها حر�صت على تنظيم ه��ذه ال��زي��ارة من منطلق
التوا�صل مع كافة القطاعات املعنية بال�ش�أن االقت�صادي ،بهدف العمل �سويا
على تعزيز فر�ص النمو مبا يحقق تطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى ،حاكم ال�شارقة ،يف تنمية
فر�ص اال�ستثمار مبختلف القطاعات االقت�صادية� ،إىل جانب تعزيز م�سرية
دولة الإمارات وحتقيق تطلعاتها للخم�سني عاما القادمة.
و�شدد املدفع ،على �أهمية دور مكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر،
وم ��ا ي �ت��واله م��ن م �ه��ام ت��رف��د ت�ط�ل�ع��ات الإم � ��ارة يف حت�ق�ي��ق ن�ق�ل��ة نوعية
با�ستقطاب اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي يف خمتلف ال�ق�ط��اع��ات واال��س�ت�ف��ادة من
الإمكانات واخل��دم��ات التي تتمتع بها ال�شارقة وم��ا تقدمه لتوفري بيئة
متكاملة لال�ستثمار واجلذب اخلارجي.

مروان ال�سركال  :ا�ستثمارات «�شروق» قريبا يف الواليات املتحدة وا�سرتاليا ودول خليجية وعربية
“�شروق” دخلت يف قطاعات ال�سياحة
وال�ب�ي�ئ��ة وال �ن �ق��ل وامل��وا� �ص�ل�ات و �إدارة
امل�شاريع و �ستدخل قريبا يف قطاعات
ال�صحة والتعليم والروبوتات لأن دورها
هو تطوير م�شاريع يف خمتلف املجاالت
و الدخول يف �شراكات ا�سرتاتيجية مع
خمتلف امل�ستثمرين على م�ستوى العامل
ون��ري��د ت�ق��دمي ك��ل م��ا يليق با�سم دولة
الإمارات و �إمارة ال�شارقة.
و لفت �إىل �أن “�شروق” تتوجه لتو�سعة
مدينة ال�شارقة امل�ستدامة بجانب البدء
يف �إن���ش��اء م�ب��اين �أخ ��رى �ضمن جزيرة
“ م��رمي “ ال�ت��ي ب ��د�أت ب ��أرب �ع��ة مباين
وتنتهي ب �ـ  38وه��ي �شبه ج��زي��رة ذات
موقع �سياحي جميل تتو�سط �إماراتي
ال���ش��ارق��ة و دب��ي و�ستت�ضمن ع ��ددا من
ال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي و مركز
جتاري .
وق ��ال يف ن�ظ��ام امل��وا� �ص�لات وم��ن خالل
�شراكتنا م��ع “ م��وا��ص�لات الإم� ��ارات “
نعتزم رفع عدد �أ�سطول املركبات الذي
ي���ض��م ح��ال �ي��ا  400م��رك �ب��ة � ..أم� ��ا يف
قطاع ت��دوي��ر امل�ي��اه فمن خ�لال �شراكة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �سنعمل ع�ل��ى اال�ستفادة
من هذه الرثوة الغنية ال�ستخدامها يف
عمليات الري و �أغرا�ض �أخرى خمتلفة
فهذا القطاع له م�ستقبل م�شرق كبري .
و �أك��د ال�سركال �أن “ ��ش��روق “ تدر�س
ك��اف��ة ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ت ��رد �إل �ي �ه��ا وترى

•• �أبوظبي  -وام:

•• ال�شارقة-الفجر:

الر�ؤية امل�ستقبلية هي و�صول عالمتها �إىل العاملية
مدى اال�ستفادة منها والأثر االقت�صادي
و البيئي و االجتماعي ثم مت�ضي بها..
ف�ن�ح��ن ن�ف�ت��ح ال �ب��اب �أم� ��ام امل�ستثمرين
ولدينا اهتمام بال�صناعات و الروبوتات
فـ “ �شروق “ تعتزم الدخول يف قطاعات
غ �ي�ر م �ت��وق �ع��ة .و�أو�� � �ض � ��ح �أن ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي مثل ث��ورة امل�ستقبل وهذا
ما �شاهدناه جميعا خالل جائحة كوفيد
  19وكيف انتقلت امل�ؤ�س�سات والدولة�سريعا لنظام التكنولوجيا  ..يف ال�سابق
كنا ن�سمع عن الذكاء اال�صطناعي اليوم
ن�ح��ن ن�ع�م��ل ع�ل��ى تطبيقه ع�ل��ى �أر� ��ض
ال ��واق ��ع و ل��دي �ن��ا خ �ط��ط ل �ت �ط��وي��ره ..
م��ؤك��دا على �أن��ه يف الوقت ذات��ه ت��ويل “
�شروق “ للعن�صر الب�شري العامل لديها
اهتماما كبريا مواطنا كان �أو مقيم .
و ق ��ال �إن ح�ج��م حم�ف�ظ��ة “ � �ش��روق “
الإ�ستثمارية ي�ق��در ب�ـ  12مليار درهم
ت� �ت ��وزع ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ع �ق ��اري ال ��ذي
ي�ستحوذ على اجلزء الأكرب من املحفظة
خا�صة يف م�شاريع ايجل هيلز ال�شارقة
ثم م�شروع مدينة ال�شارقة امل�ستدامة ثم
ي�أتي القطاع ال�سياحي و ي�ضم فندق ذا
�شيدي البيت يف مدينة ال�شارقة و نزل
الرفراف يف كلباء و نزل القمر يف مليحة
و نزل الفاية يف الفاية و منتجع البداير
يف الفاية �إىل جانب ان�ضمام  4فنادق
�أخ��رى قريبا و ك��ذل��ك م�شاريع تدوير
املياه و املوا�صالت و قطاعات �أخرى.

«�إيدج» ت�ستعر�ض حلولها التقنية املتقدمة
خالل معر�ض الدفاع العاملي بالريا�ض

و�أو�ضح �أنه بتوجيهات من ال�شيخة بدور
بنت �سلطان بن حممد القا�سمي و�ضعنا
خ �ط��ة ل�ل�ارت �ق��اء ب �خ��دم��ات �ن��ا و تقدمي
حم�ف�ظ��ة ا� �س �ت �ث �م��اري��ة م�ت�ن��وع��ة بحيث
ال ت�ت��أث��ر ب ��أي ب�ت��أث��ر ق��د ي�ط��ر�أ على �أي
قطاع  ..وتابع الكل يعرف عن م�شاريع

“ � �ش��روق “ يف واج �ه��ة امل �ج��از امل��ائ�ي��ة و
املنتزه و الق�صباء و جزيرة النور لكن
ال ي �ع��رف��ون �أن ل��دي �ن��ا ا� �س �ت �ث �م��ارات يف
ق�ط��اع ت��دوي��ر النفايات و تطبيق نظام
�أوب��ر ك��رمي يف ال�شارقة و �شركة لإدارة
امل�شاريع .
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تر�أ�س اجتماع اللجنة التنفيذية لأدنوك

خالد بن حممد بن زايد يعتمد خطط �أدنوك لتعزيز �سبل التعاون امل�شرتك من �أجل �إنتاج الوقود املنخف�ض االنبعاثات
•• �أبوظبي-وام:

26

�أبوظبي للزراعة تطور منوذجا للتنب�ؤ بالواردات
الغذائية والأعالف عرب تقنيات الذكاء اال�صطناعي

•• �أبوظبي  -وام:

جنحت هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة الغذائية بالتعاون م��ع هيئة
�أبوظبي الرقمية ،ومركز الإم��ارات لالبتكار يف االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف تطوير منوذج للتنب�ؤ بالواردات الغذائية الزراعية واحليوانية
والأع�ل�اف ،اعتمادا على تقنيات الذكاء اال�صطناعي وتعلم الآل��ة ،وذلك
لبناء ر�ؤي��ة م�ستقبلية الجتاه وقيمة ال��واردات الغذائية للدولة  ،وحتليل
امل��واد الغذائية اال�سرتاتيجية الأك�ثر ا�ستريادا وم�صادرها وكمياتها ،من
�أجل حتديد فر�ص التنويع املحتملة مل�صادر اال�سترياد ،واحلد من الهدر.
ومت بناء النموذج من خالل تطوير لوحة معلومات ت�صويرية تفاعلية عن
طريق حتليل �سل�سلة من البيانات التاريخية لكميات وقيم الواردات و�إعادة
الت�صدير من املنتجات الغذائية احليوانية والزراعية والأعالف.
وتو�ضح اللوحة معلومات تفاعلية عن ال��دول التي يتم ا�سترياد الأغذية
والأعالف منها والكميات والقيم التي يتم ا�ستريادها بهدف �إن�شاء منوذج
تعلم الآلة « »Machine Learningللتنب�ؤ بكمية واردات الأغذية
النباتية واحل�ي��وان�ي��ة والأع�ل�اف احليوانية �إىل ال��دول��ة ،وحت��دي��د حجم
اال�سترياد وكلفته وال��دول التي يتم اال�سترياد منها ،كما يقوم النموذج
بتحليل عمليات الهدر من ال�غ��ذاء يف ال��دول��ة ،وبالتايل حتديد الفر�ص
املحتملة لإع��ادة الت�صدير .وقالت عائ�شة النايلي ال�شام�سي مدير �إدارة
الإح�صاء والتحليل يف هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية �إن تطوير
منوذج للتنب�ؤ بالواردات الغذائية وفهم اجتاهات و�أمناط ا�سترياد الأغذية
والأع�لاف ي�ساعد على بلورة �صورة وا�ضحة مل�ستويات ال��واردات الغذائية
يف امل�ستقبل ،ومتكني و�ضع ال�سيا�سات والأنظمة واخلطط التي ت�ضمن
ا�ستمرارية �إمدادات الغذاء للدولة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف و�ضع خطط
ا�ستجابة دقيقة يف �أوقات الكوارث والأزمات� ،أو عند حدوث �أية ا�ضطرابات
متعلقة بتوريد الغذاء ،وذلك من خالل معرفة الكميات امل�ستوردة حاليا
يف ال��دول��ة .و�أو�ضحت �أن تطوير النموذج ا�ستند �إىل معلومات الواردات
الغذائية للدولة خالل الفرتة من � 2015إىل  ،2020حيث مت االعتماد
على بيانات ال ��واردات الغذائية احليوانية ملنتجات مثل البي�ض وحلوم
الدجاج املجمدة وحلوم الدجاج الطازجة ،وكذلك املنتجات الزراعية مثل
اخليار الطماطم والبطيخ والأعالف وذلك لفهم م�ستوى االعتماد يف تلبية
احتياجات امل�ستهلكني لكل منتج وال��دول��ة ال��وارد منها ،وبالتايل حتديد
طبيعة املخاطر املحتملة فيما يخ�ص العر�ض والأ��س�ع��ار وف��ر���ص �إيجاد
بدائل وقت الأزمات والطوارئ �أو يف حال قلة املعرو�ض �أو ارتفاع الأ�سعار.
و�أ�شارت �إىل �أن النموذج يوفر معلومات تف�صيلية عن معدالت الهدر لكل
منتج �ضمن �سل�سلة التوريد مما ي�ساعد على تعزيز �آليات املحا�سبة على
الهدر يف الأغذية ،وخلق فر�ص لإعادة الت�صدير .

دناتا تطلق ماي �سيتي �إك�سبريت
لتعزيز جتارب الزوار واملقيمني يف دبي
•• دبي  -وام:

�أطلقت جمموعة دناتا لل�سفر بالتعاون مع دائرة االقت�صاد وال�سياحة يف
دبي العالمة التجارية اجلديدة “ماي �سيتي �إك�سبريت” لتوفر للمقيمني
وال� ��زوار م�ق��ارب� ًة ج��دي��دة للتعرف على دب��ي .ويتيح م��وق��ع “ماي �سيتي
�إك�سبريت” الذي ُ�ص ّمم لي�صبح “رفيق ال�سفر” املخ�ص�ص للم�ستخدمني يف
دبي �إمكانية احلجز يف الوقت الفعلي لت�شكيلة ت�ضم �أكرث من  1200جولة
ومنطقة جذب وجتربة .وميكن للم�ستخدمني �أي�ضاً التوا�صل مبا�شرة مع
اخلرباء املقيمني يف دبي للح�صول على تو�صيات �أو لتنظيم م�سارات عرب
�أهم املعامل املحلية �أو “اجلواهر اخلفية” التي تلبي متطلباتهم.
وبالإ�ضافة �إىل خدمة الكون�سريج عرب الإنرتنت افتتحت �أك�شاك “ماي
�سيتي �إك�سبريت” الآن يف م�ي�ن��اء دب��ي ل��دع��م رك ��اب ال��رح�لات البحرية
بحجوزات اجلوالت واملعامل ال�سياحية �أثناء ر�سوهم يف املدينة .ومن املقرر
الإع�لان عن مواقع �إ�ضافية حيث تتطلع العالمة التجارية �إىل تو�سيع
تواجدها الفعلي يف املواقع الرئي�سية للم�سافرين .وي�ستطيع امل�سافرون
املهتمون با�ستك�شاف مناطق �أخ��رى يف الإم��ارات �أي�ضاً حجز جت��ارب عرب
الدولة لال�ستمتاع بجوالت يومية انطالقاً من دبي .وقالت حور اخلاجة
نائب الرئي�س امل�ساعد للعمليات الدولية يف م�ؤ�س�سة دبي للت�سويق ال�سياحي
والتجاري “ :مع ا�ستمرار النمو امل�ضطرد لل�سياحة املحلية والداخلية
يف دب��ي ن�شهد �أي���ض�اً زي ��ادة يف الطلب على اجل ��والت وامل �ع��امل والتجارب
ال�سياحية يف املدينة حيث ي�سعى املقيمون وال��زائ��رون �إىل اال�ستفادة من
عرو�ض خمتلف الوجهات اجل��ذاب��ة .وتركز �شراكتنا مع دناتا على دعم
امل�سافرين على وجه التحديد يف هذا ال�سياق حيث نقدم لهم من�صة مثالية
حلجز جميع ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي ميكن ملدينتنا تقدميها م��ع م�ي��زة �إ�ضافية
تتمثل يف �إمكانية اال�ستفادة من خربات وتوجيهات جمموعة وا�سعة من
خ�براء ال�سفر .وانطالقاً من ال�ت��زام دائ��رة االقت�صاد وال�سياحة ب�ضمان
متتع ال��زوار ب�أف�ضل التجارب يف العامل ف�إننا نوا�صل تعزيز عالقاتنا مع
ال�شركاء واجلهات ذات ال�صلة مع �إعطاء الأولوية ل�سالمة ال�سياح املحليني
والدوليني يف كل مرحلة ونقطة ات�صال يف جوالتهم عرب املدينة».
م��ن جهتها قالت �آالء اخلطيب نائب رئي�س �إدارة الوجهة يف جمموعة
دناتا لل�سفر “ :ي�سعدنا �أن نعلن عن العالمة التجارية املحلية ماي �سيتي
�إك�سبريت بهدف اال�ستفادة من خربات دناتا يف ال�سوق املحلية ،التي متتد
لأكرث من  60عاماً لدعم جيل جديد من امل�سافرين .ومع ا�ستمرار منو
�سوق اجلوالت واملعامل ال�سياحية ،وعرب م�شهد الإم��ارات العربية املتحدة
من التجارب ذات امل�ستوى العاملي ف�إننا على اط�لاع ودراي��ة تامة ب�أحدث
الفر�ص واالجتاهات.

تر�أ�س �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي
التنفيذي ،اجتماع اللجنة التنفيذية
ملجل�س �إدارة ��ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك».
ا�ستعر�ض �سموه ،خالل االجتماع الذي
عقد يف املقر الرئي�سي ل�شركة �أدنوك،
�أداء ال�شركة و�أهدافها اال�سرتاتيجية،
م�شيدا بالإجنازات التي حققتها عقود
خ ��ام م��رب��ان الآج �ل��ة وذل ��ك مبنا�سبة
م � ��رور ع� ��ام ع �ل��ى ب ��داي ��ة ت ��داول� �ه ��ا يف
بور�صة �أبوظبي للعقود الآجلة.
و �أو�ضح �سموه �أن العقود الآجلة زادت
م��ن رواج وج��اذب�ي��ة خ��ام “مربان” يف
ال�سوق العاملية وعززت مكانة الإمارات
كمركز عاملي للطاقة.
و م �ن��ذ ب � ��دء ت ��داول� �ه ��ا يف “بور�صة
�أب��وظ �ب��ي انرتكونتيننتال” يف 29
مار�س  ،2021مت تداول عدد قيا�سي
من عقود مربان الآجلة يعادل مليار
برميل من خام “مربان».
و ي�شهد ع��دد امل�شاركني يف البور�صة
تزايدا م�ستمرا مع وج��ود  90ع�ضوا
م�شاركا يف ال�ب��ور��ص��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ان�ضمام العديد من امل�ؤ�س�سات املالية
ال �ع��امل �ي��ة لإج � � ��راء ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��داول
واملقا�صة والت�سوية املبا�شرة للعقود
امل �ت��داول��ة م�ث��ل “جي ب��ي مورجان”
و”مورجان �ستانلي” و”�سيتي جروب”
و”جولدمان �ساك�س” و”�إت�ش �إ�س بي
�سي».
و اعتمد �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي ��د �آل نهيان خطط “�أدنوك”
لتعزيز �سبل التعاون امل�شرتك من �أجل
�إنتاج الوقود املنخف�ض االنبعاثات يف
�إط��ار �سعيها ملواكبة التحول يف قطاع
الطاقة .و وج��ه �سموه باال�ستمرار يف
دعم جهود خف�ض الب�صمة الكربونية
واال��س�ت�ف��ادة م��ن الإم�ك��ان��ات والفر�ص
الواعدة للطاقة النظيفة ،مبا يف ذلك
الهيدروجني .واعتمد �سموه واللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة خ �ل��ال ه � ��ذا االج �ت �م ��اع
نهج �أدن ��وك املتكامل لتطبيق �أف�ضل

�سموه ي�شيد بالإجنازات التي حققتها عقود خام مربان الآجلة وذلك
مبنا�سبة مرور عام على بداية تداولها يف بور�صة �أبوظبي للعقود الآجلة

مم��ار��س��ات اال��س�ت��دام��ة .و �أ��ش��اد �سموه
ب�أداء �أدنوك والإجن��ازات التي حققتها
م� ��ؤخ ��را ،مب��ا يف ذل ��ك ال �ن �ج��اح الذي
حققه االك�ت�ت��اب الأويل ال�ع��ام حل�صة
من �أ�سهم “فرتيجلوب».
و هن�أ �سموه �شركة “�أدنوك للحفر”
على �إجن��ازه��ا الأخ�ي�ر ب��ال��و��ص��ول �إىل
� 10آالف ب�ئ��ر م�ع��رب��ا ع��ن ث�ق�ت��ه ب�أن
ال �� �ش��رك �ت�ين ت�ت�م�ت�ع��ان مب �ك��ان��ة جيدة

وق� � ��درات ك �ب�ي�رة ت ��ؤه �ل �ه �م��ا لتحقيق
�أه� � ��داف خ�ط�ط�ه��ا ال �ط �م��وح��ة للنمو
والتطور وموا�صلة خلق القيمة على
املدى البعيد .واطلع �سمو ال�شيخ خالد
ب��ن حم�م��د زاي ��د وال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
ع �ل��ى ال �ن �م��و وال �ت �ط��ور ال� ��ذي حتققه
وح��دت��ا �أدن� ��وك ال�ت�ج��اري�ت��ان “�أدنوك
التجارية” و”�أدنوك للتجارة العاملية”
اللتان �أكملتا بنهاية  2021عام على

بدء ن�شاطهما يف جمال تداول وجتارة
املنتجات املكررة والنفط اخلام.
وت�سهم ن�شاطات الوحدتني التجاريتني
يف جم� ��ال جت � ��ارة وت � � ��داول املنتجات
امل �ك��ررة وال�ن�ف��ط اخل��ام يف دع��م جهود
�أدنوك امل�ستمرة لتحقيق قيمة �إ�ضافية
وتوفري م�صادر ايرادات جديدة ،وذلك
م ��ن خ �ل�ال اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن جم ��االت
التكامل بني جمموعة �شركات �أدنوك.

وب�ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��و ال���ش�ي��خ خ��ال��د بن
حممد بن زايد ،تقدم اللجنة التنفيذية
ال�ت��وج�ي��ه اال� �س�ترات �ي �ج��ي لأدن � ��وك يف
�سعيها لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها لعام
 2030ل��دف��ع ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي يف
دولة الإم��ارات ودعم مبادئ اخلم�سني
التي حددتها القيادة الر�شيدة والتي
تر�سم خارطة طريق للنمو امل�ستدام.
وتعقد اللجنة التنفيذية ملجل�س �إدارة
�أدنوك عدة اجتماعات على مدار العام
ملراجعة التقدم الذي �أحرزته ال�شركة
يف ت�ن�ف�ي��ذ �أه ��داف� �ه ��ا اال�سرتاتيجية
وامل� ��ال � �ي� ��ة ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �أدائ � �ه� ��ا
ال�ت���ش�غ�ي�ل��ي .ح���ض��ر االج �ت �م��اع معايل
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجلابر
وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
الع�ضو امل�ن�ت��دب وال��رئ�ي����س التنفيذي
لأدن��وك وجمموعة �شركاتها و معايل
�سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل
خلدون خليفة املبارك الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي لـ “�شركة مبادلة
لال�ستثمار” و معايل جا�سم الزعابي
رئي�س دائرة املالية يف �أبوظبي ومعايل
�أح �م��د ب��ن علي حممد ال�صايغ وزير
دولة.

تعاون بني �سالل و�آيروفارمز لتعزيز املمار�سات الزراعية امل�ستدامة

•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة � �س�ل�ال ،ال���ش��رك��ة ال ��رائ ��دة يف جمال
املنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية
يف �إمارة �أبوظبي ،عن توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة
�آيروفارمز  ،AeroFarmsال�شركة الرائدة عاملياً
يف جمال الزراعة العمودية ،لتعزيز التعاون طويل
الأم��د ب�ين الطرفني يف جم��االت البحث والتطوير
ب �ه��دف ن�ق��ل امل �ع��رف��ة وال�ت�ق�ن�ي��ات اخل��ا� �ص��ة ب�أنظمة
الزراعة املتطورة للمزارعني املحليني.
ومبوجب املذكرة� ،سيقوم الطرفان بتقييم الفر�ص
املتعلقة بنقل التكنولوجيا والإم �ك��ان �ي��ات املتعلقة
بتحليل البيانات امل�ستخل�صة م��ن �أن�ظ�م��ة الزراعة
ذات التقنية العالية ،الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه حت�سني
الإنتاجية من املحا�صيل الزراعية وتقليل التكلفة
والهدر� ،إ�ضافة �إىل تعزيز املمار�سات امل�ستدامة بيئياً

يف القطاع الزراعي يف خمتلف �أنحاء �إمارة �أبوظبي.
كما �سيقوم اجلانبان بالعمل على جم��االت البحث
ذات الأولوية بهدف حتقيق �أكرب فائدة ممكنة فيما
يتعلق بالإنتاج الزراعي املحلي ،وتطوير ديناميكيات
ال�سوق مبا يف ذل��ك حت�سني ج��ودة ال�شتالت وتنويع
املحا�صيل.
و�أك ��د ��س��امل�ين عبيد ال �ع��ام��ري ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة �سالل  -بهذه املنا�سبة  -على �أهمية تنفيذ
م�شاريع البحث والتطوير لتنمية القطاع الزراعي
يف �إمارة �أبوظبي.
وق��ال :تكمن مهمتنا الرئي�سية يف �شركة �سالل يف
�إي�ج��اد حلول جديدة ومبتكرة ل��زي��ادة حجم الإنتاج
ال��زراع��ي امل�ح�ل��ي ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تطبيق برامج
نقل املعرفة وتنفيذ م�شاريع البحث والتطوير التي
ت�ساهم يف تعزيز النمو يف القطاع الزراعي يف الإمارة.
ون���س�ع��ى م��ن خ�ل�ال ت�ع��اون�ن��ا م��ع ��ش��رك��ة �آيروفارمز

لإي�ج��اد تقنيات زراع�ي��ة متقدمة لتمكني املزارعني
املحليني م��ن �إن�ت��اج حما�صيل زراع�ي��ة �أف�ضل و�أكرث
ا�ستدامة باالعتماد على �أح��دث حلول التكنولوجيا،
مبا يعود بالفائدة على كل من املنتج وامل�ستهلك على
املدى البعيد .ويُعد توقيع هذه املذكرة خطوة جديدة
تدعم جهود �شركة �سالل الرامية �إىل توفري منتجات
زراعية طازجة و�آمنة وذات جودة عالية لكافة �أفراد
جمتمع دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ”.وبدوره،
ق��ال دي�ف�ي��د روزن �ب��رغ ،امل��ؤ��س����س امل �� �ش��ارك والرئي�س
التنفيذي ل�شركة �آي��روف��ارم��ز“ :تتطلع �آيروفارمز
لتعزيز �أطر التعاون وال�شراكة مع ال�شركات العاملية
الرائدة ك�شركة �سالل لإيجاد حلول زراعية مبتكرة
لتح�سني النظم الغذائية يف دولة الإمارات.
وتركز مذكرة التفاهم على حت�سني جودة الرتكيب
ال��وراث��ي وال���ش�ت�لات اخل��ا��ص��ة ب ��أن��واع خمتلفة من
اخل�ضار والفاكهة ،الأمر الذي من �ش�أنه تعزيز قدرة

هذه املحا�صيل على حتمل الظروف املناخية القا�سية،
حيث تعترب ج��ودة ال�شتالت عام ً
ال �أ�سا�سياً لتكوين
املحا�صيل الزراعية ومنوها و�إنتاجها.
كما تهدف ال�شراكة �إىل الرتكيز على تقييم واختبار
املحا�صيل الزراعية التي ت�شهد طلبا كبريا من قبل
امل�ستهلكني مثل الفلفل احلار والفلفل احللو واخليار
والطماطم واخل����س وال�بروك�ل��ي والكو�سا والبطيخ
والباذجنان والفراولة والتوت.
ك �م��ا ي�ت�ط�ل��ع ال �ط��رف��ان �إىل ال �ع �م��ل م��ع االحت � ��ادات
الدولية و امل�شاركة يف املبادرات ذات ال�صلة لتطوير
�أمن��اط جينية جديدة من املحا�صيل الزراعية التي
لديها �صفات وراث �ي��ة مالئمة لإن�ت��اج�ه��ا حملياً يف
�إمارة �أبوظبي.
و�سيتم �إج� ��راء ال�ت�ج��ارب ع�ل��ى املحا�صيل الزراعية
اجلديدة يف من�ش�أة �آيروفارمز AeroFarms/
 /AgXيف �إمارة �أبوظبي ،والتي تعد مزرعة داخلية

بال�شراكة مع جامعة هارفارد

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي مينح  46مواطنا فر�صة للتدريب والتطور املهني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل��ن م �� �ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ�سالمي،
جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
الرائدة �أم�س ،عن ان�ضمام  46مواطن
اىل برناجميه التدريبيني الرائدين
“متكني” و”قيادات” لهذا العام من
بينهم  21موظ ًفا لربنامج “قيادات”
و 25م ��وظ� � ًف ��ا يف “متكني” وذل ��ك
بالتعاون مع جامعة هارفارد العريقة،
وت��أت��ي ه��ذه اخل�ط��وة يف �إط��ار االلتزام
امل���س�ت�م��ر ل�ل�م���ص��رف ب��رع��اي��ة الكوادر
الوطنية املتميزة يف ال�ق�ط��اع امل�صريف
الإماراتي.
ويعد برناجمي “قيادات” و”متكني”

م ��ن ال �ب�رام� ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة امل�صممة
خ�صي�صا لتمكني املوظفني املواطنني
ً
امل� �ت� �م� �ي ��زي ��ن يف م� ��� �ص ��رف �أب ��وظ� �ب ��ي
الإ� �س�ل�ام��ي ،وق ��د مت ت�صميم املناهج
ال�ت��دري�ب�ي��ة ل�ك�لا ال�برن��اجم�ين بهدف
ت��وف�ير امل �ع��رف��ة وامل� �ه ��ارات والكفاءات
ال �ت��ي ت���س��اع��د امل���ش��ارك�ين ع�ل��ى تطوير
م���س�يرت�ه��م امل�ه�ن�ي��ة و�إع ��داده ��م لتويل
مواقع قيادية يف امل�ستقبل ،كما ت�ساهم
ه� ��ذه ال �ب�رام� ��ج يف دع� ��م ج� �ه ��ود دول ��ة
الإم��ارات التي ت�ستهدف ت�شجيع املزيد
من املواطنني على الدخول �إىل قطاع
اخلدمات املالية الوطني.
وق��ال��ت ب���ش��رى ال���ش�ح��ي ،م��دي��ر �إدارة
امل��وارد الب�شرية لدى م�صرف �أبوظبي

الإ�سالمي“ :عندما �أطلقنا برناجمي
“قيادات” و”متكني” ك� ��ان لدينا
هدف وا�ضح يتمثل يف دفع منو وتطور
امل ��واه ��ب الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ت�ع��زي��ز ق ��درات
ر�أ�س املال الب�شري يف م�صرف �أبوظبي
الإ� �سل��ام��ي ،وامل���س��اه�م��ة ب�شكل �أ�شمل
و�أو��س��ع لتحقيق ر�ؤي��ة قيادتنا الثاقبة
يف االرتقاء بجهود التوطني يف القطاع
امل �� �ص��ريف ورع ��اي ��ة ك� ��وادرن� ��ا الوطنية
وخ�صو�صا املتميزين منهم .ونفخر يف
ً
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي بتحقيقنا
ل��واح��دة م��ن �أع �ل��ى ن�سب ال�ت��وط�ين يف
ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف وال �ت��ي ت�ب�ل��غ 40%
م ��ن �إج� �م ��ايل ع� ��دد امل ��وظ �ف�ي�ن .وه ��ذا
ي ��ؤك��د ال�ت��زام�ن��ا با�ستيعاب امل��زي��د من

الكوادر الوطنية �ضمن قوتنا العاملة.
و�سنوا�صل التزامنا بتمكني موظفينا
من ذوي القدرات والإمكانيات املتميزة
و�إع� � ��داده� � ��م ل� �ت ��ويل دف � ��ة ال� �ق� �ي ��ادة يف
امل�ستقبل وم��وا��ص�ل��ة م���س�يرت�ن��ا لدفع
النمو االقت�صادي امل�ستدام للدولة».
وق ��د مت ت�ط��وي��ر ال � ��دورات التدريبية
لربناجمي “قيادات” و”متكني” لهذا
العام بال�شراكة مع “هارفارد بيزن�س
بابلي�شينج” التابعة جلامعة هارفارد
برناجما
ال�ع��ري�ق��ة .وي�ع��د “قيادات”
ً
تدريب ًيا موجهًا للموظفني �ضمن فئة
امل�ستويات الإداري��ة اال�شرافية ،م�صمم
خ�صي�صاللموظفنياملواطننياملتميزين
ً
الذين �أكملوا عا ًما على الأقل من تاريخ

تعيينهم يف امل�صرف� .أما “متكني” فهو
برنامج تدريبي خم�ص�ص للمواطنني
امل �ت �م �ي��زي��ن ال� ��ذي� ��ن �أك� �م� �ل ��وا عامني
ع�ل��ى الأق� ��ل يف امل �� �ص��رف .وت���ص��ل مدة
ال �ت��دري��ب يف ك�لا ال�برن��اجم�ين �إىل 6
�أ�شهر ،تركز على جماالت حمددة مثل
“تطوير العقلية القيادة” و”تطوير
املوظفني” و”متكني وت �ف �ع �ي��ل دور
املوظفني” و”�إدارة االبتكار والتغيري”
و”تعزيز الأداء» .وقد تخرج حتى الآن
م��ا جم�م��وع��ه  152خ��ري� ً�ج��ا يف �إط ��ار
برنامج “قيادات” و”متكني” .ومن
ثمار هذه الربامج ترقية  49موظ ًفا
�إىل امل���س�ت��وى ال �ت��ايل ،مب��ا يحقق لهم
طموحاتهم املهنية.
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برعاية �سعيد بن طحنون

 5.5مليار درهم �صايف �أرباح الإمارات العاملية
للأملنيوم خالل  2021بنمو % 1,140

افتتاح املعر�ض العقاري امل�صري « هذي م�صر » يف ق�صر الإمارات

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

برعاية معايل ال�شيخ الدكتور �سعيد
بن طحنون �آل نهيان الرئي�س الفخري
ل�ن��ادي جمهورية م�صر العربية فرع
ال �ع�ي�ن ،اف �ت �ت��ح ال ��وزي ��ر امل �ف��و���ض عبد
اللطيف الاليح نائب ال�سفري امل�صري
ل��دى دول��ة الإم��ارات املعر�ض العقاري
امل�صري هذي م�صر – برامي بروبرتي
��ش��و يف دورت ��ه ال���س��اد��س��ة ع�شر والذي
يقام بفندق ق�صر الإمارات يف �أبوظبي
م��ن ت�ن�ظ�ي��م ��ش��رك��ة ال �ن�ي�روز لتنظيم

امل�ع��ار���ض .ح�ضر حفل االفتتاح هاين
طلعت امل�ست�شار يف ال�سفارة امل�صرية
ب ��أب��وظ �ب��ي والأ�� �س� �ت ��اذ حم �م��د جاهني
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ال �ن��ادي امل�صري
يف العني واملهند�س �أح�م��د �أب��و عجيلة
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ال �ن��ادي امل�صري
يف دب��ي “ الرعاة الذهبيون للمعر�ض
“ وامل �ه �ن��د���س �إ�� �س�ل�ام ب ��ره ��ان رئي�س
جمل�س �إدارة النريوز لتنظيم املعار�ض
وامل�ه�ن��د���س هيثم ب��ره��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة النريوز لتنظيم املعار�ض،
وحممد فوزي مدير العالقات العامة

والإع�ل�ام بالنادي امل�صري ،وع��دد من
رجال الأعمال من م�صر والإمارات.
وي�ضم امل �ع��ر���ض يف دورت� � ��ه احلالية
�أج�ن�ح��ة متنوعة لال�ستثمار ال�سكني
والعقاري داخل م�صر خا�صة العا�صمة
الإدارية واملن�صورة اجلديدة والعلمني
واجل� �ل��ال� � ��ة وامل� ��� �س� �ت� �ق� �ب ��ل اجل� ��دي� ��دة
وال�ساحل ال�شمايل والتجمع اخلام�س
و� 6أك�ت��وب��ر وال���ش��روق و�أم��اك��ن �أخرى
�سكنية وجت��اري��ة و�إداري� ��ة و�سياحية .
وا�شار �إ� �س�ل�ام �أ� �س��ام��ة م��دي��ر املعر�ض
�إىل �أن � 17شركة م��ن ك�برى �شركات

العقارات يف م�صر ت�شارك يف املعر�ض
وب��ال �ت��ايل ت �ق��دم ع � ��دداً م ��ن امل�شاريع
ال�سكنية وال�سياحية والتجارية ومنها
امل�شروعات اجلاهزة للت�سليم الفوري
عند التعاقد مع تقدمي كافة ال�شركات
امتيازات وت�سهيالت يف ال�سداد ت�صل
�إىل ع�شر �سنوات.
و�أ�� �ض ��اف �إن ال � ��دورة ال���س��اد��س��ة ع�شر
ل �ل �م �ع��ر���ض ال� �ع� �ق ��اري ت �ت �م �ي��ز بتعدد
امل� ��� �ش ��روع ��ات امل� �ط ��روح ��ة وتنوعها،
�إ��ض��اف��ة �إىل ط��رح م�شاريع يف مناطق
ج��دي��دة لال�ستثمار م��ع ت��واج��د ركن

خا�ص ب�شركة “�أبله فاهيتا” امل�ست�شار
العقاري للمعر�ض والتي تقوم بدورها
يف ت �ق��دمي خ�برات �ه��ا ال �ع �ق��اري��ة ل ��رواد
املعر�ض واحل�ضور.
وق� ��د ح��ر� �ص��ت � �ش��رك��ة ال � �ن �ي�روز على
�إخراج املعر�ض الذي ي�ستمر ثالثة �أيام
بت�صميم الف��ت يتنا�سب مع الت�صميم
الراقي واملميز لق�صر الإم��ارات ،حيث
�شهد املعر�ض يف يومه الأول ح�ضوراً
الفتاً من رجال الأعمال و�أبناء اجلالية
امل �� �ص��ري��ة وامل ��واط� �ن�ي�ن الإم ��ارات� �ي�ي�ن
واجلاليات العربية.

االحتاد للماء والكهرباء :قطعنا �شوطا كبريا فى م�شروع التحول �إىل العدادات الذكية
•• �أم القيوين-وام:

�أعلنت “االحتاد للماء والكهرباء” عن
انتهائها م��ن تركيب �أك�ث�ر م��ن 220
�أل��ف ع��داد ك�ه��رب��اء ذك��ي ،ون�ح��و 240
�ألف عداد مياه ذكي ،متثل يف جمموعها
ق ��راب ��ة  65%م ��ن �إج � �م� ��ايل العدد
امل�ستهدف ت��رك�ي�ب��ه� ،ضمن م�شروعها
ل�ل�ت�ح��ول �إىل ن �ظ��ام ال� �ع ��دادات الذكية
 ،Smart Metersامل�شروع املبتكر
والأول م��ن ن��وع��ه يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
وقال حممد حممد �صالح ،املدير العام،
�إن م�شروع “االحتاد للماء والكهرباء”
لتعميم جتربة ال �ع��دادات الذكية على
جميع املن�ش�آت وكافة امل�ستفيدين من
خدمات ال�شركة ،ميثل جزءاً من ر�ؤيتها
ط��وي �ل��ة امل� ��دى ل��دف��ع ع�م�ل�ي��ة التحول
الرقمي ،من خالل ا�ستخدام التقنيات
الأك �ث�ر ذك� ��اءً ،مم��ا �سي�سهم ب� ��دوره يف
االرت� �ق ��اء ال ��ذات ��ي ب��اخل��دم��ة املقدمة،
وحت�ق�ي��ق م���س�ت��وى �أع �ل��ى م��ن توقعات
املتعاملني.
و�أ� �ض��اف �أن م���ش��روع �إح�ل�ال العدادات
امليكانيكية التقليدية ب �ع��دادات ذكية،
م�شروع طموح وفريد من نوعه� ،أهَّل
ت فقدان�شهادة�أ�سهم
ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة ا�� �س� �ه ��م با�سم
ال �� �س �ي��د�� /س�ل�ي�م��ان � �ص��ال��ح عامر
ال���ص�ي�ع��ري � �ص��ادرة م��ن م�صرف
ابوظبي اال�سالمي رق��م ال�شهادة
 1083268بعدد � 150سهم
الرجاء على من يجدها ارجاعها
اىل ال�شركة املذكورة او الإت�صال
على الرقم 0553337756 -

ال�شركة للح�صول على ج��وائ��ز عاملية
م �ث��ل ج��ائ��زة ال � ��درع ال��ذه �ب��ي لأف�ضل
تقنية يف فئة ج��وائ��ز تقنية املعلومات
�ضمن جوائز �ستيفي العاملية 2020م،
الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد على �سعي “االحتاد
للماء والكهرباء” ال��دائ��م �إىل حتقيق
ال ��ري ��ادة امل �ن �� �ش��ودة ،م ��ن خ �ل�ال تبني
�أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات ،و�أف���ض��ل املمار�سات
العاملية ذات العالقة مبجال اخلدمات
التي تقدمها.
و�أ ّك��د �صالح �أن امل�شروع �سيحقق مزايا
ن��وع�ي��ة ع ��دي ��دة� � ،س ��وا ًء ع�ل��ى امل�ستوى
العملياتي ال��داخ�ل��ي� ،أم على م�ستوى
اخل��دم��ة امل �ق��دم��ة ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين ،حيث
�سيتيح النظام اجلديد ق��راءة معدالت
اال�ستهالك �أو ًال ب ��أول ،بدقة متناهية
وع��ن ب�ع��د ،ف�ف��ي ح�ين ت�ستغرق قراءة
ال �ع��داد ال�ت�ق�ل�ي��دي ن�ح��و  70ث��ان�ي��ة يف
املتو�سط بدقة تبلغ  ،97%يتم �أخذ
ق��راءة  7ع��دادات ذكية يف ثانية واحدة
وب��دق��ة ت�ت�خ�ط��ى  ،99.9%ومبعنى
�آخ��ر �سيتم �أخ��ذ ق��راءات جميع عدادات
اال�ستهالك الذكية اجل��دي��دة يف فرتة
ال ت �ت �ع��دى ب �� �ض��ع � �س��اع��ات ،يف مقابل
�آالف ال�ساعات امل�ستهلكة للفعل ذاته
يف ظل العدادات التقليدية ،ناهيك عن

ال�سرعة اال�ستثنائية من خالل �إمكانية
وق��ف و�إع��ادة تو�صيل اخلدمة �آل�ي�اً ،بل
والتحديث الآيل للربامج امل�ستخدمة
عن بعد.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه وب��ال �ن �ظ��ر �إىل الدقة
امل �ت �ن��اه �ي��ة يف ظ ��ل ال � �ع� ��دادات الذكية
اجل��دي��دة� ،سي�سهل اكت�شاف الأخطاء،
وع ��وام ��ل االن� �ح ��راف غ�ي�ر امل �ع �ت��ادة يف
اال�ستهالك ،مثل الت�سريبات املحتملة
ونقاط متركزها ،ف�ض ً
ال عن اخت�صار
الوقت وحتقيق مرونة �أك�بر يف �إجراء
الإ� �ص�ل�اح��ات ،ح�ي��ث �سينخف�ض زمن
اال�ستجابة لإ��ص�لاح ال�ع��داد م��ن فرتة

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ا�� �س� �ي ��ا اب ��و
امل� �ع ��ايل  ،امل� �غ ��رب اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( )FD4183103يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة امل�غ��رب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ب � ��اب � ��ول
ك �ي �ف��ات ع �ل��ى  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()0031129BT
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0506152881

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052529
تنازل /بيع

ك��ان��ت ق��د مت �ت��د �إىل �أ� �ش �ه��ر يف بع�ض
احلاالت� ،إىل ما ال يتعدى � 48ساعة يف
ظل النظام اجلديد ،وهو ما �سينعك�س
�أي �� �ض �اً ع�ل��ى زم ��ن �إجن� ��از الإ�صالحات
الالزمة يف الت�سريبات والتمديدات �إن
وجدت.
و�أو� �ض��ح �أن��ه م��ن ��ش��أن ن�ظ��ام العدادات
الذكية اجلديد �أي�ضاً �أن ي�ساهم ومن
خ�لال نتائج العمليات التحليلية على
البيانات ال�ضخمة  Big Dataالتي
��س�ي��وف��ره��ا ،يف و� �ض��ع اخل �ط��ط طويلة
املدى� ،سوا ًء على م�ستوى االحتياجات
امل�ستقبلية للمناطق �أو نوعية اخلدمة
املقدمة وتف�ضيالت امل�ستهلكني� ..إلخ،
كما �سيتيح للم�ستهلك نف�سه التعرف
ع�ل��ى من�ط��ه اال��س�ت�ه�لاك��ي ومراقبته،
وبالتايل تقنينه وتوجيهه ،وغريه من
امل��زاي��ا والإم�ك��ان�ي��ات مم��ا �سيتم تفعيله
تباعاً مع التقدم يف تنفيذ امل�شروع.
ولفت �صالح �إىل جمموعة �أخ��رى من
املزايا التي يحققها امل�شروع ،مثل رفع
م���س�ت��وى ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة املهنية
وال�ع��ام��ة ،حيث ��س�ي��ؤدي التخل�ص من
ق � ��راءة ال � �ع� ��دادات ب���ش�ك��ل ت �ق �ل �ي��دي يف
العدادات امليكانيكية �إىل تقليل �إ�صابات
العمل الناجمة عن التعامل مع املعدات

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و � /شيماء
ال�ن�ي��ل  ،امل �غ��رب اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )0 3 1 0 8 3 0 C K
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0564002040

االمارات العربية املتحدة
70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :خور�شید عاملكري حممد رف�ي��ق  -بنجالدي�شي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (خدمات اخللود لت�صليح املكيفات والثالجات) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه
ب موجب رخ�صة رقم ( )214659حيث ان ال�سيد  :خور�شید عاملكري حممد رفيق  -بنجالدي�شي
 اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((خدمات اخللودلت�صليح املكيفات والثالجات)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :ابو طارق �شاه ابو الكالم �شاه -
بنجالدي�شي اجلن�سية  -تنازل �صاحب الرخ�صة لآخ��ر ،و عمال بن�ص امل��ادة ( ) 14فقره  5من
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن
للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن
لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

 ،Infrastructureح �ي��ث ��س�ي�ت��م بناء
��ش�ب�ك��ة  M2M -3G-4Gخم�ص�صة

للربط الإل �ك�تروين الفعلي للعدادات
اجلديدة.

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /وق��ا���ص بابار
ب � ��اب � ��ار ج� � � ��اود  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()AR3024732
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0569974891

ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 12840ب��ا� �س��م /را�شد
ح� �م ��دان را�� �ش ��د النعيمي،
� � � �ص � � ��ادرة م � ��ن امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة
الوطنية لل�سياحة والفنادق
وعددها � 500سهما وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0506006018

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

امل �خ �ت �ل �ف��ة و�أغ �ط �ي ��ة غ� ��رف التفتي�ش
ال �ث �ق �ي �ل��ة ،ك ��ذل ��ك ال �ت �ع��ر���ض حل� ��رارة
الطق�س العالية وحوادث ال�سري.
و�أ ّك ��د �أن دم��ج ن�ظ��ام ال �ع��دادات الذكية
اجلديدة يف �أنظمة العمليات الداخلية
�سي�ؤدي �إىل حت�سني �أنظمة اال�ستجابة
ال� �س �ت �ف �� �س��ارات و� �ش �ك��اوى املتعاملني،
ف�ض ً
ال عن �أثرها يف املجمل على ح�سن
�إدارة املوارد وا�ستقرار �أ�سعار اخلدمة.
وق��ال �إن امل�شروع ين�سجم م��ع م�ساعي
احل �ك ��وم ��ة ن �ح��و خ �ف ����ض االنبعاثات
الكربونية وحتقيق اال�ستدامة يف قطاع
ال �ط��اق��ة ،ك �م��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع توجهات
ال� ��دول� ��ة يف ال� �ت� �ح ��ول ال �� �ش��ام��ل نحو
احللول الذكية ،وت�سخريها يف تقدمي
خ��دم��ات تت�سم ب��ال �ك �ف��اءة واجل � ��ودة يف
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات اخل��دم �ي��ة ،الفتاً
�إىل �أن “االحتاد ل�ل�م��اء والكهرباء”
قامت م�ؤخراً ب�إبرام �شراكة مع �إحدى
م � ��زودي اخل ��دم ��ة امل�ت�خ���ص���ص�ين ،من
�أج��ل ت��وف�ير البنية التحتية الالزمة
للم�شروع Advanced Metering
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0007193جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه رامی �شاكا هالل ,العنوان 9376109 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/02/09قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) ,بالتايل:
ن�ص احلكم
قررت املحكمة � :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغا قدره  231.082درهم
(مائتان وواحد وثالثني �ألفا واثنني وثمانني درهما) ،مع �إلزامه مب�صروفات الدعوى
ومائتي درهم مقابل �أتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

�سجلت �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم �أرباحاً قيا�سية بلغت  9.0مليار
دره��م قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإه�ل�اك واال�ستهالك مقارنة بـ
 4.1مليار درهم للعام  2020وو�صلت الأرب��اح ال�صافية �إىل  5.5مليار
درهم مقارنة بـ  445مليون درهم لعام  2020بزيادة ن�سبتها 1,140%
مع �أداء قوي وبكفاءة عالية يف جميع عملياتها ال�صناعية وذل��ك بح�سب
النتائج املالية ال�صادرة ام�س عن ال�شركة.
وجاءت هذه النتائج التاريخية لل�شركة نتيجة الطلب العاملي القوي على
الأملنيوم يف ظل تعايف االقت�صادات العاملية من تداعيات جائحة كوفيد،19-
�إىل جانب الأداء الت�شغيلي القوي يف جميع جوانب عملياتها الت�شغيلية
والرتكيز على حت�سني الكفاءة يف الأق�سام كافة� ،إ�ضاف ًة �إىل زيادة عمليات
�إنتاج وبيع جميع ال�سلع �ضمن �سل�سلة القيمة يف عام  2021مقارنة مبا
حققته ال�شركة عام .2020
وو�صلت الإيرادات يف عام � 2021إىل  25.5مليار درهم مقارنة بـ 18.7
مليار درهم يف عام  .. 2020بينما بلغ متو�سط �سعر �أملنيوم بور�صة لندن
للمعادن املحقق الذي تنتجه ال�شركة  2,382دوالر للطن.
وقد ارتفعت ح�صة مبيعات ال�شركة من املنتجات ذات القيمة امل�ضافة �أو
“الأملنيوم عايل اجلودة” �إىل  84باملائة من مبيعات ال�شركة الإجمالية،
مقرتبة من رقمها القيا�سي التاريخي ،مقارنة بـ  72باملائة خ�لال عام
 .2020وت�ستقطب املنتجات ذات القيمة امل�ضافة ف��وارق �سعرية تتجاوز
الأ�سعار القيا�سية التي يحققها الأملنيوم العادي ،مما يتيح لل�شركة حتقيق
�أق�صى قدر من القيمة لإنتاجها من الأملنيوم الأويل؛ وحافظت ال�شركة
يف  2021على مكانتها ك�أكرب منتج “للأملنيوم عايل اجلودة” من ناحية
احلجم.
وا�ستطاعت ال�شركة تخفي�ض مديونياتها ب�صورة كبرية وحت�سني هيكل
ر�أ���س امل��ال لإت��اح��ة ت��وزي��ع �أرب��اح للم�ساهمني وت��وف�ير م��رون��ة مالية لنمو
الأعمال يف امل�ستقبل .وجنحت ال�شركة يف تخفي�ض حجم القر�ض امل�ؤ�س�سي
الرئي�سي مب�ق��دار  2.7مليار دره��م لي�صل املبلغ الإج �م��ايل املتبقي �إىل
 20,3مليار درهم وتنفيذ �سداد مبكر وبالكامل لدين م�شروع بناء م�صهر
الطويلة والذي بلغت قيمته  1.6مليار درهم  ،و�سداد الدفعات املجدولة
لقر�ض �شركة غينيا �ألومينا كوربوري�شن .بذلك �سددت الإم��ارات العاملية
للأملنيوم ديوناً بقيمة  4.4مليار درهم يف عام  .2021وبلغت ن�سبة �صايف
ديون ال�شركة � 2.4ضعفا �إىل الأرباح املعدلة قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب
والإهالك واال�ستهالك عند نهاية ال�سنة.
وب�ل��غ �إج �م��ايل الأرب� ��اح ال�ت��ي مت توزيعها على م�ساهمي �شركة الإم ��ارات
العاملية للأملنيوم  735مليون درهم يف عام  .2021بالإ�ضافة �إىل ذلك،
مت اال�ستحواذ على �شركة  JA Power & Water Coالتي متتلك
حمطة توليد ال�ط��اق��ة عالية ال�ك�ف��اءة  H-blockيف جبل علي  ،من
امل�ساهمني مقابل  1.6مليار درهم يف دي�سمرب .2021
وبلغ هام�ش الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك
 35ب��امل��ائ��ة  22 :2020/ب��امل��ائ��ة ،/وه��و م��ن �أح ��د �أع �ل��ى امل �ع��دالت بني
نظائرها من ال�شركات يف جمالها.
و�ساهمت �أ�سعار بور�صة لندن للمعادن املواتية للأملنيوم وزيادة الإنتاج يف
م�صفاة الطويلة للألومينا و�شركة غينيا �ألومينا كوربوري�شن وحت�سينات
التكلفة يف زيادة التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ،والتي بلغت
 7.5مليار درهم مقارنة بـ  5.5مليار درهم يف عام .2020
وا�ستطاعت ال�شركة يف �أوائ��ل  2021تو�سيع نطاق جهودها الرامية �إىل
حمايدة الكربون ،و�أ�صبحت ال�شركة الأوىل على م�ستوى العامل من حيث
�إن�ت��اج الأملنيوم جت��اري�اً با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية بال�شراكة مع هيئة
كهرباء ومياه دبي ،وو�صل �إنتاج �أملنيوم  CelestiALبا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية �إىل ح��وايل � 39أل��ف طن يف عام  2021ومت توريده بالكامل
ل�صالح �شركة .BWM
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/30179
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املنذر  :ال�شويب للعقارات ذ م م
املنذر �إليه � :شركة زبري ملقاوالت البناء واالعمال الكهروميكانيكية ذ م م فرع دبي
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة بح�سب عقد
االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون �سداد القيمة االيجارية حيث �شيك االيجار
املرجتع من البنك بدون �سداد و مبهلة مدتها (خم�سة ع�شر يوما)  -ح�سب املتفق
عليه بعقد االيجار  -من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال االخالء وت�سليمنا امل�أجور و
ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية

الكاتب العدل

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  253/2019/250بيع عقار مرهون
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن �شقة �سكنية ،املنطقة اخلليج التجاري  ،رقم الأر���ض  ،11رقم
البلدية  ، 346-465رقم املبنى  ،7ا�سم املبنى وي�ست هايت�س  ،WEST HEIGHTS 3 3رقم العقار ،2206
رقم الطابق  ، 22املواقف  KM-48امل�ساحة الداخلية  ،111,11م�ساحة البلكونة  ،8,08امل�ساحة الكلية مرت مربع
 119,19مرت مربع  ،امل�ساحة الكلية بالقدم املربع  1,282.95مرت مكعب� ،إمارة دبي املالك  4843543كاران باهیتی
بن رام �صواروب باهیتی  -2العقار (فيال) ،املنطقة اليـاليـ�س  ، Al Yelayiss 2 2رقم الأر�ض  ،105رقم املبنى -174
 ،TSZHR TH-Vامل�ساحة الكلية مرت مربع  187,92مرت مربع  ،امل�ساحة الكلية بالقدم املربع  -2,022.75قدره
 14,172,774.34درهم (�أربعة ع�شر مليون و مائة واثنان و �سبعون �ألفا و �سبعمائة و �أربعة و �سبعون درهما و �أربعة و
ثالثون فل�ساً) املالك وح�ص�صهم  4843543كاران باهیتی بن رام �صواروب باهیتی
طالب التنفيذ  :بنك برودا  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بر دبي � -شارع الفهيدي  -مقابل ال�سوق القدمي  -خلف
متحف دبي  -بجانب بنك االمارات مبا�شرة مكاين 2809195296
املطلوب �إعالنه  :كاران باهيتي رام �صو اروب باهيتي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ال�شارقة  -هيئة املنطقة احلرة باحلمرية
 �شارع هيئة املنطقة احل��رة باحلمرية  -مبنى مكتب رق��م  ،16G-19ملك مركز دبي�-شقة -1هيئة املنطقة احلرةباحلمرية HAMAD@NSHAMA.AE - 0097142227984 - 0501503502 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :فيال  -املنطقة  :اليالي�س  - 2رقم االر�ض  - 105رقم
املبنى  - TS ZHR TH-V -174 :امل�ساحة  187.92 :مرت مربع  -مببلغ ( )1.465.184.02درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

الثالثاء  1مارس  2022م  -العـدد 13481
Tuesday

1 March 2022 - Issue No 13481

دولة االمارات العربية املتحدة  -وزارة الداخلية
القيادة العامة ل�شرطة الفجرية
�إدارة �شرطة دبا الفجرية  -مركز �شرطة البدية ال�شامل
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املو�ضوع  :ملن يهمه الأمر
ت�شهد القيادة العامة ل�شرطة الفجرية �أنه بتاريخ 2021/12/30
م� ،أبلغنا املدعو  /ابراهيم عبيد �سامل الالغ�ش الظنحاين  -الإمارات ،
يفيد عن فقدان ملكية ار�ض �سكية رقم  4529مبنطقة الرا�شدية
بناء على طلبه فقد اعطيت له هذه ال�شهادة مبا ورد ب�أعاله دون حتمل
القيادة �أدنى م�س�ؤولية فيما يتعلق بحقوق الغري.
النقيب � /سعيد حممد �سعيد عبيد الظنحاين
ع  /مدير عام العمليات ال�شرطية
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052373
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :راجون ا�سالم عبدالباريك  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش ن�سبة  %50ومن الطرف الأول
� :شاون تالوكدار عبدالبارك تالوكدار  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش ن�سبة � %50إىل الطرف الثاين  :حممد
اني�س الرحمن خان حممد عال�ؤالدين خان  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش ن�سبة ()%100
باال�سم التجاري (الطاوو�س للخياطة) ن�شاط الرخ�صة (خياطة املالب�س الرجالية) واملرخ�ص من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم  241357ال�صادرة
بتاريخ  1990/10/24يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  6172/2021/207تنفيذ جتاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/4137امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 154782.11درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :الإمارات ريبار املحدودة  -و�آخرون  -عنوانه :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اخلليج التجاري - 1
مبنى فيجن تاور � -شقة الطابق  - 47بالقرب من �سبين�س هايرب ماركت  -وميثله  :يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
املطلوب �إعالنه � :شركة ال�شم�س للهند�سة واملقاوالت (ذ م م)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الرابعة  -دبي � -شارع رقم 15
متفرع من �شارع دم�شق  -مبنى �شركة ال�شم�س � -شقة االر�ضي  -بالقرب من �شركة دوكا�ست والغرير لل�سيارات وخلف كلداري 0505749562 -
 97142679376 - sunengg@emirates.net.aeمو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون 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  :وحدة عقارية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 49رقم البلدية  346-481رقم
املبنى  - 1ا�سم املبنى  :اونتاريو تاور  -رقم الوحدة  - R1303رقم الطابق  - 13امل�ساحة  74.60 :مرت مربع  -مببلغ 717.793.98 :
درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  251/2018/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة االر�ض رقم  169املنطقة الرباحة  ،اجلهة ديرة  ،م�ساحة رقم 00/2,603
قدم مربع � -إمارة دبي  -وخماطبة دائرة الأرا�ضي والأمالك يف �إمارة دبي بخ�صو�ص بيع العقار املذكور باملزاد العلني.
طالب التنفيذ :بنك الإحتاد الوطني  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -بناية على �سعيد جمعه بجوار برجمان �سنرت  ،هاتف رقم
 ، 043284055فاك�س رقم � 043516601صندوق بريد  /981وميثله � :أبوبكر �سامل عو�ض املنهايل
املطلوب �إعالنه  :ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد �ساجواين  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع جمريا  -جمريا � - 1شارع البدع رقم  - 39Bفيال رقم
� 18ص ب � 178إمارة دبي  -هاتف متحرك رقم A@A - 0504577727 - 0507575354/0504577727 /
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع
من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض - 169
املنطقة  :الرباحة  -رقم البلدية  - 122 -167امل�ساحة  241,83 :مرت مربع  -املقدرة بــ ()7000000
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�أم القيوين الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبداهلل �صالح حممد عبداهلل اجل�سمي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  UAQCEXCICOMS2022 /0000021جتاري

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية -
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2021 /0005038أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :عبداهلل �صالح حممد عبداهلل اجل�سمي
العنوان � :أم القيوين  -ال�شعبية احلمرة � -شارع رقم  10فيال رقم  15هاتف رقم
 - 0508899060يعلن ن�شرا
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي املنفذ م�صرف الإمارات
اال�سالمي � -ش م ع  -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  713645 :درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه � :شركة بروكون للمقاوالت العامة  -ذ م م
العنوان  :دبي الرب�شاء �شارع �سرتيت 117
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة ال�شروق للنقليات �ش ذ م م وميثلها ادم خان �شري حممد  ،اجلن�سية افغاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 16169.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007655مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007667مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه � /شاهزيب حممد ا�صغر  -العنوان 9391859 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  21960.46درهم (واحد وع�شرون
الف وت�سعمائة و�ستون درهما و  46فل�س) مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به ،
وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابال للإ�ستئناف.

�إىل  :املحكوم عليه  /هاربيندر �سينغ راغبري �سينغ  -العنوان 9391991 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح � /أجرة ال�شارقة بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة ح�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  35446.65درهم (خم�سة وثالثون
الف واربعمائة و�ستة واربعون درهما و  65فل�س) مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى
به  ،وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابال للإ�ستئناف.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ املدنية
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املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004705مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0000824عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0009994مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :تينو ماريا �أبني
جمهول حمل الإقامة  :عجمان املويهات � -شارع ال�شيخ عمار بن حميد  -التلة - 2
رقم الهاتف  97143890000 :م�ست�شفى ال�سعودي الأملاين  -ممر�ض م�سجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )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  2022/2/24م.

�إىل املدعي عليه  :بيفر جلف للمقاوالت �ش ذ م م فرع ال�شارقة
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة � -صناعيةرقم /15ال�شارقة  -خلف �شارع ال�شيخ
حممد بن زايد  -مكتب رقم  1طابق رقم  1ملك اح�سان نواف كرباج 0559569835
 0557884386 065346916بناء على طلب املدعي � :شعيب عبده االمري قد رفعت
هذه الدعوى ملطالبتكم مببلغ  .22950انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام
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  2022/2/24م.

�إىل املدعي عليه � :شودهري عبدالوحيد �شاه كوتيا  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة مويلح
التجارية مبنى ال�شام�سي � 4شقة رقم  309هاتف رقم 0504608411
 - 2املدعى عليه الثاين � :شودري عبدالقيوم �شاه كوتيا
بناء على طلب املدي  :حممد �سليم غالم �سرور
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�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 باللغتني العربية واالجنبية وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه الأول والثاين.
حرر بتاريخ  2022/2/25م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007253مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  - 1 :حممد عديل ب�شري احمد
جمهول حمل الإقامة  :عنوان العمل  :ال�شارقة  -املنطقة الو�سطى  -املليحة  -خلف �صناعية
مليحه اجلديدة  -مكتب رقم  2الهاتف 0566596013
اعالن بالئحة تعديل الطلبات وادخال اخل�صم املدخل باللغتني (العربية واالجنليزية)
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/1أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/22م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000852مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :قمر عبا�س كرامات  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة الق�صباء �شارع اخلان برج
بابل الطابق امليزانني مكتب رقم  - 07رقم الهاتف 0526921939
نعلمكم �أن املدعية اجرة ال�شارقة (ذ.م.م) قد �أقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي :
 .1قيد الدعوى وحتديد موعد لنظره و�إعالن املدعى عليها� .2 .إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم
ب�سداد مبلغ وقدره (  974.99درهم) ت�سعمائة و�أربعة و�سبعون درهما وت�سعة وت�سعون فل�ساً.
"� .3إلزام املدعى عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام.
� .4إلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/3أمام 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  2022/2/24م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052283
تنازل /بيع

�إعالن حكم
يف الدعــوى رقم  ، SHCFICIREA2021/0005005مدنی (جزئی)

�إىل املدعى عليه( )1ایرن�ست اونیبزت�شی انوياجو اجلن�سية نيجريي
العنوان  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي
اجرة ال�شارقة
بالدعوى امل�شار �إليها �أعاله املرفوعة من :
املدعي(ة) �أجرة ال�شارقة.
نبلغك �أنه قد �صدر �ضدك احلكم املبني �أدناه �أمام حمكمة حمكمة ال�شارقه الإحتادية  ،املحكمة
االبتدائية املدنيه خالل مدة  15يوما ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك بهذا الإعالن،
احلــكم
حكمت املحكمة
ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي��ؤدي للمدعية مبلغ (12967.54درهم) �إثنا ع�شر �ألفا وت�سعمائة
و�سبعة و�ستون درهما و  64فل�سا ،و�أدائه لها م�صاريف الإعالن.
 -1برف�ض ما زاد على ذلك من طلبات.

حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة الإبتدائية املدنية

70535

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

70197

مذكرة �إعالن املدعى عليه /حممد قا�سم حممد �أبو فرحة بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة
بالدعوى رقم  4782/2021جتاري جزئي  -دبي

تفا�صيل االعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  :حممد قا�سم حممد �أبو فرحة
مبا �أن املدعيان/جنة الن�صر للتمور ،اكليل اجلبل للوكاالت التجارية
قد �أقاما عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم ب�إلزام املدعي عليهم ب�أن ي�ؤدوا للمدعيان مبلغ وقدره  38,000درهم مع
الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد .وعليه ف�أنتم مكلفون باحل�ضور �أو
من ميثلكم قانوناً �إجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االثنني املوافق  07/03/2022ال�ساعة ( )04 :00الرابعة م�ساءا
(�أون الين عن بعد) من خالل تقنية مكاملات الفيديو عرب تطبيق ( )zoomو�سوف يتم تزويدكم برابط الربنامج بعد
تزويدنا برقم الهاتف املتحرك لل�شخ�ص املخول بح�ضور االجتماع وتزويدنا ب�صورة الهوية والتوكيالت والتفوي�ضات
الالزمة له وذلك متا�شيا مع تعليمات دبي والو�ضع الراهن .علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�أن اخلربة �ستبا�شر
�أعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
للتوا�صل abdelrahman.alhosanigroups@gmail.com /
ت 0528734226 :
اخلبري /عبد اهلل املن�صوري
رقم قيد 159

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

لدى كاتب العدل بدبي املوقر
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/34578

املنذر  -:برج لالعمال احلدادة د.م.م وميثلها مديرها  /تازا انتو كوجنوفاريد وميثلها
مكتب/مليح للمحاماة واال�ست�شارات القانونية.
املنذر اليه � -:سابو جو�سیف كورومتوتیكال توما�س جوزيف
املو�ضوع
يكلف املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��درة  134,827.75درهم (مائة و�أربعة وثالثون
الف وثمامنائة و�سبعة وع�شرون دره��م وخم�سة و�سبعون فل�س) خالل مدة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ض عن �أي �ضرر او عطل تعر�ض له
املنذر مع حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي.
الكاتب العدل

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/33424

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004705مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ندا افتاب
جمهول حمل الإقامة  :عجمان املويهات � -شارع ال�شيخ عمار بن حميد التلة - 2
هاتف رقم  97143890000امل�ست�شفى ال�سعودي االملاين  -ممار�س عام
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )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  2022/2/24م.

�إىل املدعي عليه  :وفاء عبدالعزيز الكوهي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان املويهات � -شارع ال�شيخ عمار بن حميد التلة - 2
هاتف رقم  97143890000امل�ست�شفى ال�سعودي االملاين  -اخ�صائي ن�ساء ووالدة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )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  2022/2/24م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

وزارة العدل
70021

�إعالن دعوه حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابيه
بالدعوى رقم  2022-252 :جتاري جزئي  -دبي
اىل املدعى عليه الأول  :كرمز ايليزيه كافيه ومطعم (فرع من جرينيت�ش لال�ستثمار)  -دبي
بناء علي تكليفنا من حماكم دبي الأبتدائيه ،للقيام ب�أعمال اخلربه احل�سابيه بالدعوى �أعاله،
املقامه من املدعي  :الإمارات دي�سرتيكت كولينج (�إمييكول) �ش ذ م م  -بوكالة املحامي  :خالد حممد �سعيد بوج�سيم  /مكتب  :بي ا�س ايه
�أحمد بن هزمي وم�شاركوه الإمارات  ،وا�ستكما ًال لأعمالنا فقد تقرر حتديد مو عداً اجتماع خربه ح�سابيه يوم الأربعاء املوافق 2/3/2022
ال�ساعة ( )3.00الثالثه ظهراً  ،وذلك من خالل تطبيق  ، ZOOMيرجى �سرعة تقدمي الوكالة �أو التفوي�ض ملن �سيح�ضر االجتماع مع
�صورة عن الهوية ورقم هاتفه املتحرك ،و الرابط املبا�شر لالجتماع كما يلي -:
Time: Mar 2, 2022 ,03:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/86712636643?pwd=b2h1VE5YY1VGVEcxNFowZUtnK3
QvQT09
Meeting ID : 867 1263 6643
Passcode : 4x5hB0
يرجى احل�ضور باملوعد وتقدمي كافة �أقوالكم وم�ستنداتكم بالدعوى �أعاله .

اخلبري املنتدب
وليـد �إبراهيم ال�صايـغ

املخطرة  :امللك للعقارات �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامي /عبداحلميد عبدامللك
املخطر اليها � :أمربين تب�سم حممد عرفان  -جمهولة حمل االقامة
 -1ا�ستاجرت املخطر اليها من املخطرة ال�شقة رقم ( )402مبنطقة الرباحة ملدة �سنة تبد�أ
من  8/1/2019اىل  7/1/2020وببدل ايجار وقدره  37,000درهم.
 -2ورغم قيام املخطر اليها ب�أخالء امل�أجور اال انها امتنعت عن �سداد املبلغ املتبقي من االيجار
وقدره  18,700درهم.
ل��ذل��ك  ،ف��إن�ن��ا خطركم ب���ض��رورة ��س��داد ه��ذا املبلغ خ�لال ( )5اي��ام واال �سن�ضطر اىل اتخاذ
االجراءات القانونية �ضدكم.
الكاتب العدل

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/33430

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004705مدين (جزئي)

�إعالن �إجتماع خربة

مذكرة �إعالن املدعى عليه

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة  :افراح عبداهلل علي �سامل ال �سلوم ,اجلن�سية االمارات  ,ترغب يف البيع والتنازل عن
ن�سبة  %5من كامل ح�صتها البالغة  %40و تلك اىل ال�سيدة � :شم�سه عبداهلل على �سامل اىل �سلوم اجلن�سية االمارات
كما ترغب ال�سيدة  :افراح عبداهلل علي �سامل ال �سلوم  ,اجلن�سية االمارات يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %35من كامل
ح�صتها البالغة  %40و ذلك اىل ال�سيدة  :حنا فرياميت�شيك اجلن�سية بيالرو�س كما ترغب ال�سيدة  :علياء عبداهلل على
�سامل ال �سلوم ,اجلن�سية االمارات يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %6من كامل ح�صتها البالغة  %20و ذلك اىل ال�سيدة
� :شم�سه عبداهلل على �سامل ال �سلوم اجلن�سية االمارات .كما ترغب ال�سيدة  :علياء عبداهلل على �سامل ال �سلوم  ،اجلن�سية
االمارات يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %14من كامل ح�صتها البالغة  %20و ذلك �إىل ال�سيدة  :حنا فرياميت�شيك
اجلن�سية بیالرو�س يف الرخ�صة امل�سماه ((الرو�شيل �سبا لالظافر و التجميل)) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( ) 625791ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية .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.

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
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العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

70392
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العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

70522

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0000853مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :حممد �سمری رائد
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة املجاز � 1شارع الكورني�ش برج البحرية الطابق اخلام�س مكتب رقم 505
رقم الهاتف 0545433693
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة ذ م م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب � -:إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره
( 3998.08درهم) ثالثة �آالف وت�سعمائة وثمانية وت�سعون درهما وثمانية فل�س.
 �إلزام املدعى عليهم بالفائدة الت�أخريية بواقع  12%من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام. �إلزام املدعى عليهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/24م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70197

املخطرة  :كليفالند كيبل تريدجن �ش.م.ح  -بوكالة املحامي /عبداحلميد عبدامللك
املخطر اليهما  -1 :ام ايه ئي لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -2 ،شيبو �سودهاران �سودهاران
جمهويل حمل االقامة
 -1املخطرة تداين املخطر اليها االوىل مببلغ وقدره  218,582/87درهم وقد الزمت املخطـر اليها
نف�سها ب�سداد ه��ذا املبلغ مبوجب ال�شيك رق��م  282مببلغ  218,582/87درهـم وامل�سحوب علـى بنـك
ابـوظبي التجـاري بتـاريخ 27/2/2020
 -2ومبا ان املخطر اليها الثاين هو ال��ذي حرر ووق��ع ال�شيك املرجتع ف�أنه يكون ملزم مع املخطر اليها
االوىل باملديونية حمل املطالبة.
لذلك  ،فاننا نخطركم ب�سرعة املبادرة ب�سداد هذه املديونية املرت�صدة يف ذمتكم البالغ قدرها 218,582/87
درهم خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار ،واال ف�سوف ت�ضطر املخطـرة الـى اللج�ؤ للمحكمـة
اللزامكم باملديونية حمـل املطالبة والفائدة بواقع  %5والر�سوم وامل�صاريف.

الكاتب العدل

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
�إعالن بالن�شر
رقم ()32237/2022

70197

املنذر  :حممد حمدی عبدالغفار عبدالوهاب عمر
املنذر اليه  :ح�سني بن عمار بن حممد �آل مطر
يكلف املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ل�صالح املنذر
بقيمة قدرها  405000درهم (فقط اربعمائه وخم�سة االف درهما الغري)
والفائده القانونيه بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك
خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ اعالنه بهذا االن��ذار واال �سوف ي�ضطر املنذره
التخاذ االج��راءات القانونيه جتاه املنذر اليه نتيجة تقاع�سه عن �سداد املبلغ
املرت�صد يف ذمته والفائده القانونيه %9
الكاتب العدل

29
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

�إعالن �إجتماع خربة
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0049610

�إخطار عديل بالوفاء
املخطـر /حممد م�صطفى عبد احلي ابرهيم � ,سوداين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784198615276536
العنـوان  /ال�شارقة �شارع اخلان برك متا�س  1الطابق التالتة �شقة رقم 302
 هاتف رقم 05088561184- 0509616181 /املخطر �إليه  /احمد حممد عنرب عراقي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784199183926585
العنـوان /دبي  -هاتف رقم 0501631633 - 0529905400 /
املو�ضوع � /إخطار عديل بالوفاء مببلغ  4500درهم
املخطر �إليه حرر عدد � 1شيك للمخطر مببلغ  4500درهم مبوجب اتفاق مربم بني الطرفني حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر
عدد � 1شيك
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته  ،بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املخطر ل�صرفه �إال �أنه ارتد دون
�صرف لعدم كفاية الر�صيد بيانات ال�شيك :
�شيك رقم  000007مببلغ  4500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/07/03وامل�سحوب على بنك امل�شرق (فرع البحريه)
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى,
لذلك ,ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك،

الكاتب العدل

حماكم دبي
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�إعالن بالن�شر
�إعالن ح�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم  2022 / 70جتاری جزئی� -أبوظبي

يعلن اخلبري احل�سابي  /عبداحلميد م�صطفي �أحمد املنتدب يف الدعوى املذكورة �أعاله مبوجـب الـحـكـم ال�صادر
عن حمكمة �أبوظبي االبتدائية املوقرة بتاريخ  23/02/2022املرفوعة من املدعيـة  /جمموعـة ميدي�سينا  -فرع
�أبوظبي � 1ضد املدعى عليها االوىل  /دار التمويل �ش .م.ع و�ضد املدعي عليها الثانية  /م�ست�شفي ال�سالمة ذ م م
و�ضد املدعي عليهـا الثالثة � /شيجيلي عبدالرزاق مويدوبو مانينجـال بوليابتـا يعلن اخلبري احل�سابي املدعى عليها
الثانية  /م�ست�شفى ال�سالمة ذ م م و املدعى عليها الثالثة � /شيجيلي عبدالرزاق مويدوبو مانينجال بوليابتا وذلك
حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية يوم اجلمعة املوافق  04/03/2022يف متام ال�ساعة الثانية ( )04:30ع�صراً.
وذلك عرب التقنية املرنية �أونالين عرب برنامج زووم عرب الرابط ادناه-:
https://us02web.zoom.us/j/7785033254?pwd=Snd5SmZHTEtJMmY1
eDduTXhxY1VVdz09
كما يرجي �إح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيـد مـوقفكم فـي الـدعوى ،حتى ن�ستطيع �أداء املهمـة املوكلة
لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف الوقت املحدد .لال�ستف�سار يرجى االت�صال علي رقم -0564159855
026454696
اخلبري احل�سابي
�أ /عبداحلميد م�صطفى �أحمد

وزارة العدل

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8818/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م � 2021/4880أم��ر اداء ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 1634231.37درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :ستارلينك م د م �س  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع امل�ستقبل
 مبنى ابراج رجال االعمال ا�سبكت تاور � -شقة 3401املطلوب �إعالنه  - 1 :او ام ا�س جلف منطقة حرة  -ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
� -2أدهم نبيل �إبراهيم حممد خور�شيد � -صفته  :منفذ �ضده
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :ق��د �أق� ��ام عليكـــ ال��دع��وى ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل��ذك��ورة �أع �ل�اه وال��زام��ك ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق��دره
 1634231.37درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة و�إلزامهما بالت�ضامن.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0009620جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه اف بي اي ما�شيرني  ,مهدي نا�صر
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح مزرعة عني اجلزيرة للدواجن  ,بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري -:
بالزام املدعى عليهما مت�ضامنني بدفع مبلغ  185000درهم مئة وخم�سة وثمانني
الفا درهما للمدعية والفائدة الت�أخريية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�ألزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمئة درهم اتعاب حماماة
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية

حمكمة التنفيذ
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

اعالن بالن�شر
 1351/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ه��ارم��ان جيت �سينغ كمال �سينغ � -2شركة ادم��ز للمقاوالت
�ش.ذ.م.م  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كازا ميالنو لتجارة مواد البناء ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )187500درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بالن�شر
 5729/2020/60امر �أداء

70533

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :احمد حممدين حممد علي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ايهاب فلتا�ؤو�س تاو�ضرو�س �شنوده
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/20:الزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )220200درهم مئتني وع�شرون الف ومئتني درهم  -والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة والزامهم بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احل��ق يف ا�ستئناف االم��ر خ�لال  15ي��وم من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  741/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/777أم��ر اداء واملعدل باال�ستئناف
رق� ��م 2021/239:ا�ستئناف جت��اري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( )998760دره��م �شامال للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ان�ستازيا اني�سينكا
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املجاز  -ال�شارقة � -شارع كورني�ش البحرية  -مبنى بناية البطحاء
 �شقة 1006املطلوب �إعالنه  -1 :ماركو�س مليبوج � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )998760درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية
املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 526/2022/16:جتاري جزئي

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 642/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
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املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وق��دره ( )418.668.18درهم اربعمائة
وثمانية ع�شر الف و�ستمائة وثمانية و�ستون درهم وثمانية ع�شر فل�سا واالرب��اح الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع
ع�ن��وان��ه:دب��ي  -ب��ردب��ي  -مدينه دب��ي الطبيه  -مبنى رق��م  - 16ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث  -ه��ات��ف رق � � ��م - 043834587:موبايل
رقم - 0557016552:امييل - maliklaw@emirates.net.ae:مكاين رقم3135291835:
وميثله :حممد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه � -1 :سعيد حممد �سعيد الهمر احلب�سى � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/14:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )365.334.18درهم والفائدة %5
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته من الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500دره��م اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( )320171درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة يف 2018/1/18:وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
.
املدعي:مطعم ق�صر ام ح�سن ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا � -شقة 503
وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنهما  -1 :جمال �صربي عبدال�سيد الديب  -2هاين احمد بدير اخلويل � -صفتهما  :مدعي عليها
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره
( )320171درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة يف 2018/1/18:وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/3/7ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي
ح�ضوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع
حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  769/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  413/2020جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1867080درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :زاكر عبدالكرمي نايك
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -بناية القرهود �ستار  -مكتب 216
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ثروة ا�سكان لال�ستثمار �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1867080درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه _1/روز كالودي لل�سياحة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له/الزرار لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022-01-19مبثابة احل�ضوري :ب�إلزام
املدعى عليها ان ت�ؤدى للمدعية مبلغ قدره  51,639درهم (واحد وخم�سون �ألف و�ستمائة وت�سعة
وثالثون درهماً �إماراتي) درهم (درهما) والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2021 -12-30وحتى متام ال�سداد ,والزمته امل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

70533

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1

اعـالن
حيث �أن ال�سيد  :على �سامل على خاطر ال�شام�سي  -اماراتي اجلن�سية � -شريك يف الرخ�صة
التجارية (مركز الدكتور ب�سام الطبي) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة
رقم ( )219320حيث ان ال�سيد :على �سامل على خاطر ال�شام�سي اماراتي  -اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((مركز الدكتور ب�سام الطبي))
البالغة (� )%51إىل ال�سيد  :ب�سام عمر قرقلر � -سوري اجلن�سية لت�صبح ن�سبته %100
 تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية ايل وكيل خدمات  ,تنازل �شريك � /شركاء،وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب
العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار
�إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل
القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
املخطـر /عمر �سعيد �سامل اجلعيدي احل�ضرمي ,اجلن�سية االمارات العربية املتحده واحمل بطاقة هوية رقم ()784196987694856
وكيال عن ال�سيد  /حممد �سعيد �سامل اجلعيدي احل�ضرمي ,اجلن�سية االمارات العربية املتحده واحمل بطاقة هوية رقم
( )784196016837625مبوجب الوكالة رقم ()SH20190214D08461
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0559591076/
املخطر �إليه � /سماء الرحمانية لتجارة املواد الغذائية
العنـوان� /ص،ب  64594ال�شارقة  -هاتف رقم 065638523- 0508984527/
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  19,000درهم
املخطر �إليه حرر عدد � 2شيكات للمخطر مببلغ ( 19,000ت�سعة ع�شر الف) درهم فقط وذلك مبوجب عقد ايجار مربم بني املخطر واملخطر اليه,
حيث ان يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته،
وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرفها ب�سبب احل�ساب مغلق ،
وبيانات ال�شيكات كالتايل :
�شيك رقم  000083مببلغ  9,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2016/6/30وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
�شيك رقم  000084مببلغ  9,500درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2016/8/30وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
وحيث �إن املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به

الكاتب العدل

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن حكم بالن�شر
 2021/4831جتاري جزئي

70392

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما� -1 :شركة روي��ال �سي بي �أي ملتابعة املعامالت ���ش.ذ.م.م وميثلها ال�سيد/جماهد اياد
ابراهيم ابو �سالمه  -2ان�س اياد ابراهيم ابو �سالمه  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له �:شركة باي باي لل�سفر و�سياحة وميثلها مديرها ال�سيد �سريوان �سيامند ح�سن
وميثله  :حممد احمد حممد عبداهلل
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/2/15يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/
�شركة باي باي لل�سفر و�سياحة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما ان ت�ؤديا للمدعيه مبلغ وقدره
( )825.708.00ثمامنائة وخم�سة وع�شرون الفا و�سبعمائة وثمانية درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
من  2021/12/16وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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اعالن بالن�شر
 133 / 2021 / 250بيع عقار مرهون
اعالن قرار بالتنفيذ  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده _1/كارولينا باجنيتو  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ش م ع
نعلنكم ب�أن مت احلجز على �أموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (قة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي -
رقم االر�ض  - 154 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :بليفيديري  -رقم ال�شقة  - 407 :رقم الطابق
 - 4 :امل�ساحة  00/1.023 :قدم مربع) كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( 668420.61
) درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ �أعاله و�إال بيع العقار حمل
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب
مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة �أيام من علمكم باحلجز.

رئي�س ال�شعبة

70021

اعالن بالن�شر
 207/2021/318تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ ��ض��ده��م -1/اجلبل للتجارة العامة ذ.م.م  -2مرت�ضى ن�صر ال��ه كامليان ب�صفته كفيل
و�ضامن ملديونية اجلبل للتجارة العامة ذ.م.م � -3أرتينا لتجارة ال�سجاد ���ش.ذ.م.م (حاليا) زمرد
قنربى لتجارة ال�سجاد �ش.ذ.م.م (�سابقا) ب�صفتها كفيل �ضامن ملديونية اجلبل للتجارة العامة ذ.م.م
 جمهويل حمل االقامةمبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()225489.00
درهم 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

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
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70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9773/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 6891/2021أمر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )296794درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�سرعه الق�صوى لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي بردبي  -منطقة القرهود � -شارع حمطة مرتو جيجكو  -بناية بن خيدة �سنرت رقم
البلدية  831-214رقم االر�ض  140رقم ديوا  214009491مكتب رقم  102رقم مكاين3261693374:
املطلوب �إعالنه  -1 :ر�شيا بانو �سراج الدين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )296794درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية
املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن بالن�شر
 3246/2021/465نزاع جتاري

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضده � -1 :شركة الفارعة للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :ا�س بي ام ائي ميدل اي�ست للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي
ق��د �أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا ال� ��زام امل �ت �ن��ازع ��ض��ده��ا ل���س��داد امل�ب�ل��غ امل�ستحق وق��دره
( )101.220.00مائة وواحد الف ومائتان وع�شرون درهم  ,والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة ويف حالة الرف�ض او عدم احل�ضور احالة
النزاع اىل املحكمة املخت�صة للف�صل فيه
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/3/7ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3558/2021/460:نزاع مدين

70197

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة ع�شر رقم 765
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( )45.463درهم فقط خم�سة واربعون الف
واربعمائة وثالثة و�ستون درهم  ,قيمة ثمن ال�سيارة م�شرتاه باال�ضافة اىل ر�سوم اجلمارك والتخلي�ص اجلمركي وال�ضرائب
والنقل والت�سليم واملدفوعة من املتنازع للمتنازع �ضدها باال�ضافة الل��زام املتنازع �ضدها ب��ان ت ��ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره
( )15.000درهم فقط خم�سة ع�شر الف درهم كتعوي�ض بقدر ما حلق املتنازع من �ضرر وما فاته من ك�سب جراء عدم التزام
املتنازع �ضدها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
املتنازع:حممد عي�ضه �سامل حممد العامري
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -دبي
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه اي يو ا�س للمتاجرة االلكرتونية باملركبات �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ()45.463
درهم فقط خم�سة واربعون الف واربعمائة وثالثة و�ستون درهم  ,قيمة ثمن ال�سيارة م�شرتاه باال�ضافة اىل ر�سوم اجلمارك
والتخلي�ص اجلمركي وال�ضرائب والنقل والت�سليم واملدفوعة من املتنازع للمتنازع �ضدها باال�ضافة اللزام املتنازع �ضدها بان
ت�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( )15.000درهم فقط خم�سة ع�شر الف درهم كتعوي�ض بقدر ما حلق املتنازع من �ضرر وما فاته من
ك�سب جراء عدم التزام املتنازع �ضدها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام  ,قررنا مبثاية احل�ضوري بف�سخ عقد البيع املربم بني طريف التداعي وبالزام املتنازع �ضدها بان ت�ؤدي للمتنازع
مبلغ خم�سة واربعون الف واربعمائة وثالثة و�ستون درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 2021/9/29وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
 460/2022/345نزاع مدين

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :جا�سمني �أبو �صبيحة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :االء يو�سف �أبو عره
وميثله�:أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()100.000
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اقامة الدعوى وحتى
ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2022/3/10ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
70021

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0047418

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70197
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رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052588
تنازل /بيع

حمكمة التنفيذ املدنية

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

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

70197

�إىل املحكوم عليه � :شركة فولتري لتجارة املالب�س اجلاهزة  -عماد ا�سماعيل �شاهني
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حيد �شريف النا�صر  ،اجلن�سية ا�سرتايل
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 653350.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

�إلـى  -1عادل ح�سني مو�سى القراعني.
� -2إم بي �إ�س جروب (�ش.م.ح) ذ.م.م.
ليكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2019/1159جتاري ال�صادر
بتاريخ  05/12/2021قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن /
عبدالنا�صر حممد  ،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 �أق�صاه خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

�إعالن بالن�شر
�إعالن �صحيفة الطعن رقم 163/2022
بوكالة املحامي  /حممد الها�شمي
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حمكمة دبي االبتدائية
70533
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCICOM2021 /0002837جتاري (كلي)
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املحكمة االبتدائية املدنية

حماكم دبي

Tuesday

االمارات العربية املتحدة

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

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بالن�شر
 18 / 2022جتاري جزئي

االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
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العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن بالن�شر
رقم الدعوي  2021/10840عمايل جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل�ست�أنف �ضده� _1/سبيكون ���ش.ذ.م.م( حاليا)  ،احلبتور �-سبيكون �ش ذ م م (
�سابقا )جمهول حمل الإقامة
مبا �أن امل�ست�أنف  /ا�شرف ح�سني �صفية
و ميثله �/أمنة �إبراهيم حممد ح�سن املح�سن
قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/10840عمايل جزئي
وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022-03-07ال�ساعة � 10:00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم
�ستجرى حماكمتكم غيابيا.
70197

رئي�س الق�سم

العدد  13481بتاريخ 2022/3/1
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 69/2022/11:مدين جزئي

70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )25138.43درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
�ضم ملف النزاع املدين رقم. 2021/3529:
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع �شارع حمدان بن حممد  -مبنى �شارع حمدان بن حممد  -بجانب
مارك�س �سبن�سر  -وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرومودي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ح�سن �سعيد علي بن جر�ش النعيمي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/21:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )25.138.43درهم خم�سة وع�شرون الفا ومائة وثمانية وثالثون درهم وثالثه
وارب�ع��ون فل�سا  ,كما الزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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ثقافة وفنون
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«بيوت مدينة ال�شارقة والقرى املجاورة لها و�ساكنوها»

�أحدث �إ�صدار ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
الكتاب يت�ضمن �أحياء مدينة ال�شارقة وبيوتها القدمية والقرى املجاورة لها ،موثقة ب�صور جوية التقطت عام 1960

•• ال�شارقة -د.حممود علياء

�صدر حديثاً عن دار “من�شورات القا�سمي” كتاب
توثيقي بحثي �أعده �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ل�لاحت��اد ح��اك��م ال�شارقة بعنوان “بيوت مدينة
ال�شارقة والقرى املجاورة لها و�ساكنوها “  ،و�ساهم
بالإعداد واجلمع امليداين والأر�شيفي والتوثيقي
هيئة تنفيذ املبادرات يف �إم��ارة ال�شارقة ،والهيئة
االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية يف �إم��ارة ال�شارقة،
وب��ال�ع�م��ل ال�ه�ن��د��س��ي امل� ��دين الإح �� �ص��ائ��ي دائ ��رة
التخطيط وامل�ساحة ودائ��رة الت�سجيل العقاري،
ويت�ضمن الكتاب جميع وثائق وخ��رائ��ط و�صور
�أح �ي��اء ( وف��رج��ان ) ال�شارقة وبيوتها القدمية
بالأرقام والتفا�صيل ،موثقة ب�صور جوية للإمارة
التقطت عام .1960
ي�ستعر�ض الكتاب بالتف�صيل واخل��رائ��ط �أحياء
حي �إىل �أربعة �أجزاء �أو �أكرث
ال�شارقة وقد ق�سم كل ّ
لكرثة ال�ب�ي��وت ،بحيث تظهر البيوت يف ال�صور
ب�شكل وا�ضح ،ليتمكن كل �إن�سان من م�شاهدة بيته
واال�ستدالل عليه .والبيوت جميعها مر ّقمة،
والرقم مكتوب يف ال�صفحات الالحقة ،ومذكور
لكل بيت ا�سم مالكه ،و�أبنائه ،كما ال يكتفي الكتاب
بذلك ،فذكر الأب��راج وامل�ساجد والأ� �س��واق ،ومن
يبيعون فيها ،ونوع الذي يباع فيها ،وكانت يف هذه
الفرتة كل الأح�ي��اء موجودة كاملريجة وال�شيوخ
وال�شويهني وال�شرق ،وي�ضاف يف الالحق �أحياء
�أخـــــــرى كاحلرية واخلان واللية.
وي�شتمل الكتاب على خرائط ومعلومات دقيقة
ع��ن ال�شارقة ب��دءاً م��ن فريج املريجة �إىل فريج
ال�شيوخ� ،إىل فريج ال�شويهني� ،إىل فريج املجرة،
�إىل فريج �آل علي -الهويل� ،إىل فريج ال�شرق� ،إىل
قرية احل�يرة� ،إىل قرية اللية� ،إىل قرية اخلان،
حيث يو�ضح الكتاب بالر�سوم واخلرائط الأ�سواق
امل��وج��ودة يف احل � ��ارات ،فلي�س كلما �أراد النا�س
التب�ضع ذهبوا �إىل ال�سوق الكبري� ،إذ توجد يف كل
حارة حمال جتارية وخبازون ،وكل ما يحتاج �إليه
�أه��ايل احل��ارة والفريج ،وكذلك امل�صانع كم�صنع
الن�سيج وم�صنع البالط ،وغريهما.
يقول �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن

حممد القا�سمي عن ه��ذا الكتاب :كتاب “بيوت
مدينة ال�شارقة والقرى املجاورة لها و�ساكنوها”
�سينتفع به النا�س ،ب�إذن اهلل تعاىل ،ومبا �أن النا�س
تقاع�سوا يف �أن يكتبوا عن �أنف�سهم ،فكتبت �أنا لهم،
ومت ّنيت �أن يكون ال�تراح��م بني �أبنائي و�أهلهم،
وك �ي��ف ي �ك��ون ال�ت�راح��م ب ��دون ال���س�ن��د؟ ،ف�أكتب
ال�سند لهم و�أ��ش�ج��ار عائالتهم و�أر�سلها �إليهم،
ثم �أو ّد لفت النظر �إىل �أهمية الأ�سماء البارقة،
فعكفت � �س �ن��وات ع ��دة ع�ل��ى جمعها وتف�صيلها،
وحاولنا �أن ن�ضع هذه الأ�سماء على البيوت ،ولكن
تدخل البلدية حال دون ذلك ،ونذكر �أننا عندما
و�ضعنا ا�سم «ابن ثعلبة» على �أحد البيوت،
تقدم �صاحب البيت �إلينا معرت�ضاً على اال�سم،
فقلت ل��ه« :واهلل ل��و �أن ��ك ت ��دري مب��ا فعله هذا
ال�شخ�ص لو�ضعته ع�ل��ى ر�أ� �س��ك ول�ي����س بيتك».
فجمعت الأ�سماء البارقة ،وا�ستبعدت منها التي
حولها لغط.
وي�ضيف ��س�م� ّوه :ولتنوير الإن���س��ان يف ال�شارقة
ب�أ�صله و�أه �ل��ه ،جمعنا ك��ل تفا�صيل ال�شارقة يف
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال���ض�خ��م  ،وه ��و ك �ت��اب م��ن القطع
ال�ك�ب�ير وي�ب�ل��غ ن�ح��و ذراع ،وي�ت�ن��اول ك��ل ح� ّ�ي من
مق�سم �إىل �أربعة �أجزاء �أو �أكرث،
�أحياء ال�شارقةّ ،
وكل جزء معرو�ض ب�أقدم ت�صوير جوي للإمارة
منذ ع��ام  ،1960حيث �إن�ن��ي طلبت م��ن دائرة
التخطيط وامل�ساحة� ،أن يعطوين �أق��دم ت�صوير
ج��ويّ  ،ف�أعطونا ت�صوير عام  ،1968فرف�ضت،
وطلبت 1960ف�أجابوا ب�أنه لي�س لديهم ،فقلت
لهم عندما كان ال�شيخ خالد القا�سمي ،رحمه اهلل
تعاىل،
يف بداية احلكم ،قال يل «�أريدك �أن ت�ساعدين يف
البلدية» ،فاعتذرت لأنني كنت منت�سباً يف ذلك
ال�ع��ام �إىل اجلامعة وذاه �ب �اً �إل�ي�ه��ا ،وك��ان ذل��ك يف
يونيو-حزيران  ،1965فطلب مني �أن �أ�ساعدهم
ولو لأ�شهر قليلة ،وبالفعل ّ
نظمت العمل لديهم،
ً
ً
وطلبت منهم حينها ت�صويرا ج��وي�ا ،ف�أجابوين
ب�أن �شركة تدعى «ماب�س» �ص ّورت ال�شارقة جوياً،
ولكنها مل ت�سلم الت�صوير حتى الآن ،فبحثنا عن
ال�شركة يف بريطانيا ،ورغ��م �أن�ه��ا بيعت ل�شركة
�أخرى ،ف�إننا تو�صلنا �إىل املالك اجلديد،
وبعد اعتذارهم لنا لعدم وج��ود �صور ال�شارقة،

ال�ك�ت��اب ُي � َع � ِّر ُف امل��واط�ن�ين ب��أ��ص��ول�ه��م و�أقاربهم
ويُع ِّزز الرتاحم بينهم.
�إذن ف�إن «بيوت مدينة ال�شارقة والقرى املجاورة
ل�ه��ا و��س��اك�ن��وه��ا» ال �� �ص��ادر ح��دي�ث�اً وامل�ن�ت�ظ��ر على
�أحر من اجلمر من قبل �أهايل ال�شارقة حتديدا
بكافة �أ��ش�ج��اره��ا العائلية ،وم��ن املحبني لها يف
الزمان وامل�ك��ان ،وم��ن قبل الباحثني والدار�سني
وامل� ��ؤرخ�ي�ن ..ف � ��إ َّن ُم��دن �اً ع��ري�ق� ًة ُم � ِه � َّم � ًة �أخرى
تنتمي �إىل �إمارة ال�شارقة التي يعود تاريخها �إىل
� 6000سنة مثل ال��ذي��د ،خ��ورف�ك��ان ،كلباء ،دبا
ما�س ٍة
احل�صن ،مليحة ،وغريها من مدن بحاجة َّ
�إىل تداركها بالبحث والت�أريخ من ل��دن �أبنائها
امل�ع�ن�ي�ين ب��ال �� �ش ��أن ال�ب�ح�ث��ي ال�ت�راث��ي التاريخي
اجلغرايف.

�أو�صيناهم بالبحث عنها ،ووجدوها بعد �أ�سبوع
و�أر��س�ل��وه��ا �إل�ي�ن��ا ،و�سعدنا باحل�صول على هذه
ال�صور،وللعلم هذه ال�صور كانت �أف�ضل من التي
�صورت بعدها.
وعن تراحم الأقارب ،قال �سم ّوه� :أذكر �أنني ذهبت
ممن ينتمون �إىل
�إىل عزاء ،ومل �أجد فيه �شخ�صاً ّ
املتو ّفى،
وع�ن��دم��ا ر�أي �ت��ه ب�ع��د ذل ��ك ،ق�ل��ت ل��ه �أح���س��ن اهلل
ع � ��زاءك ،ف���س��أل�ن��ي ف�ي�م��ن؟ ف���س��أل�ت��ه م�ستنكراً:
كيف لي�س لديكم علم ونحن لدينا علم؟! فمع
الأ�سف هناك �أنا�س ال يتوا�صلون مع �أرحامهم،
فلذلك ه��ذا ال�ك�ت��اب ج��اء ليذكرهم ب�أرحامهم،
والرحم لي�س باملودة والعطف فقط ،بل باملوا�ساة
والوقوف �إىل جانبهم ،وغريها كثري من الأمور
التي يحتاج �إليها القريب ،فقد قال اهلل �سبحانه
وتعاىل« :واجلار ذي القربى» ،وهي تعني �أنه جار التاريخ امل�شرق لل�شارقة:
يف املنطقة لكنه قريبك ،ونحن نحاول �أن جنعل تعترب ال�شارقة �أق��دم �إم ��ارات ال�ساحل العماين،
�سكان احلي الواحد من املعارف ،ونتمنى �أن تعود وتتو�سط الإمارات الأخرى .تبلغ م�ساحة ال�شارقة
ب�إذن اهلل املودة والرتاحم.
 2590كم ،2وه ��ذه امل���س��اح��ة ت �ع��ادل 3.3%
وبهذه املنا�سبة البد �أن نذكر �أنه �إذا كان �صاحب م ��ن جم �م��وع م �� �س��اح��ة دول� ��ة الإم � � � ��ارات .ويبلغ
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ال ��دك �ت ��ور � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد ط��ول �ساحلها على اخلليج العربي ح��وايل 20
القا�سمي،
كيلومرتا ،وم��ن ال��داخ��ل ح��وايل  80كيلومرتا
ق��د �أ��ش��ار يف كتبه��( :س��رد ال ��ذات) ال��ذي يتناول جلهة خليج عمان.
ف�ي��ه ��س�يرت��ه مب��راح��ل خمتلفة م��ن ع �م��ره منذ ويعود تاريخ الإم��ارة �إىل �أكرث من � 7000سنة،
طفولته وحتى توليه مقاليد حكم ال�شارقة يف حيث كانت مركزاً للتجارة والثقافة على مدى
 26يناير  ..1972و(حديث الذاكرة) ب�أجزائه قرون .وفيما يلي ملحة موجزة عن تاريخ الإمارة
الثالثة ،الذي ي�ؤرخ لأحداث ومواقف منذ فرتة على مر الع�صور.
ما قبل قيام االحت��اد و�أث�ن��اء الدولة االحتادية ..ع��ودة �إىل �أث��ر الإن���س��ان الأول يف املنطقة حيث
و(ق���ص��ة م��دي�ن��ة) ب �ج��ز�أي��ه :الأول ال ��ذي يحكي ي�سطر جبل فاية يف �إم��ارة ال�شارقة ت��اري��خ هذه
�سرية مدينة ال�شارقة مبا حظيت به من ت�شكل ال�ل�ق��ى الأث ��ري ��ة �إىل ن�ح��و �� 85000س�ن��ة قبل
وحد زعيم القوا�سم امليالد .وهناك العديد من االكت�شافات التي مت
�سيا�سي واقت�صادي ،منذ �أن َّ
ال�شيخ �سلطان بن �صقر بن را�شد القا�سمي مدينة ال�ع�ث��ور عليها م��ن خ�لال احل�ف��ري��ات الأث��ري��ة يف
ال�شارقة ور�أ� ��س اخليمة حت��ت ح�ك�م��ه ..والثاين اخلم�سينيات والتي تعود بتاريخها �إىل الع�صر
ال��ذي يتحدث عن املعاملة ال�سيئة التي تعر�ض احلجري ،وهي معرو�ضة الآن يف متحف ال�شارقة
لها ح ّكام و�أهايل ال�شارقة من قبل الربيطانيني للآثار.
حتى العام  ..1951و(التذكرة بالأرحام) الذي وق�ب��ل ح��وايل � 7000سنة� ،أدى امل�ن��اخ املعتدل
ير�سم فيه «�شجرة القوا�سم» وما ارتبط بها من وزي ��ادة ه�ط��ول الأم �ط��ار �إىل حت��وي��ل ال�صحراء
عائالت ب�صلة ن�سب ..ف�إن م�ؤلفه اجلديد «بيوت القاحلة �إىل �سهول خ�صبة ،ف�شجعت على ازدهار
مدينة ال�شارقة والقرى املجاورة لها و �ساكنوها» ،وا�ستقرار املجتمعات البدوية .وعلى مدى �آالف
ي�سرد تاريخ �أحياء ال�شارقة� ،إذ �أو�ضح �سموه �أ َّن ال�سنني التي تلت ذلك ،اعتمدت ال�شارقة (والتي

تعني باللغة ال�ع��رب�ي��ة “ال�شرق” �أو “ال�شم�س مزدهرة معا�صرة وحمافظة على تقاليد ثقافتها
امل�شرقة”) على خريات املحيط لتزدهر وتنمو من الإ�سالمية.
خالل �صيد الأ�سماك وبناء املراكب والتجارة.
يف عام � 1720أ�صبحت قبيلة القوا�سم – التي ال�شارقة عا�صمة للثقافة:
يحكم �أح �ف��اده��ا الآن �إم ��ارات ��ي ال���ش��ارق��ة ور�أ� ��س وكانت اللجنة الدولية لعوا�صم الكتاب العاملية يف
اخليمة – القوة الأك�بر يف املنطقة .فقد حكموا منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
�شبه ج��زي��رة م�سندم ب��الإ��ض��اف��ة �إىل م��دن مثل (اليون�سكو) قد اختارت ال�شارقة عا�صمة عاملية
مدينة غمربون (بندر عبا�س)وبندر لنجة على للكتاب لعام  ،2019تقديراً ل��دوره��ا ال�ب��ارز يف
��س��اح��ل اخل�ل�ي��ج ال���ش�م��ايل ،مم��ا �أدى �إىل �إقامة دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة ،و�إر�ساء املعرفة
م��وط��ئ ق ��دم ا��س�ترات�ي�ج��ي ع�ل��ى م�ضيق هرمز ،كخيار يف ح��وار احل���ض��ارات الإن�سانية ،لت�سجل
ف�أ�صبحت ال�شارقة �أهم ميناء يف اخلليج العربي .ال�شارقة بذلك لقب �أول مدينة خليجية تنال
وم ��ع ازده � ��ار ال �ت �ج��ارة و��ص�ي��د الأ� �س �م��اك وبناء هذا اللقب ،والثالثة يف الوطن العربي ومنطقة
املراكب ،ازدهرت �أي�ضا �صناعة الل�ؤل�ؤ وكانت من ال�شرق الأو�سط.
املوارد االقت�صادية املهمة التي ا�ستمرت �إىل �أواخر وج ��اء اخ �ت �ي��ار ال�ل�ج�ن��ة ،ال �ت��ي اج�ت�م�ع��ت يف مق ّر
الأربعينيات.
االحتاد الدويل جلمعيات وم�ؤ�س�سات املكتبات يف
يف �أواخر القرن الثامن ع�شر و�أوائل القرن التا�سع اله��اي ،لل�شارقة اعرتافاً باجلهود الكبرية التي
ع�شر ،ك��ان الو�ضع ال�سيا�سي يف املنطقة متوتراً تقوم بها الإم ��ارة يف جم��ال ن�شر ثقافة القراءة
م��ع ��ص��راع��ات وج��ود الربتغاليني والفرن�سيني ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��رب��ي وال � ��دويل ،ح�ي��ث ر�صدت
والربيطانيني لل�سيطرة على خطوط املالحة اللجنة حجم العمل الثقايف الذي تقوم به الإمارة
البحرية الهامة من الهند و�إليها  ،ومن �أوروبا للنهو�ض بالكتب وال �ق��راءة وتكري�س ح�ضورها
و�إليها  .ويف املقابل� ،شن القوا�سم هجمات على لدى جميع �أفراد املجتمع.
ال�سفن الربيطانية ،مما دف��ع الربيطانيني �إىل وب �ه��ذا ال �ت �ك��رمي ت���ض�ي��ف ال �� �ش��ارق��ة �إىل �سجلها
ت�سمية املنطقة ب�ـ “�ساحل القر�صان” وبد�أت احل��اف��ل ب��الإجن��ازات لقباً ج��دي��داً� ،إذ نالت لقب
الهجمات الح�ت�لال املنطقة .ويف ع��ام  ،1820عا�صمة الثقافة العربية لعام  1998وعا�صمة
وق �ع��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ع م���ش��اي��خ اخل�ل�ي��ج معاهدة ال �ث �ق��اف��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ل �ع��ام  2014وعا�صمة
��س�لام ،و�أ��ص�ب�ح��ت املنطقة ت�ع��رف با�سم �إم ��ارات لل�سياحة العربية (.)2015
ال�ساحل املت�صالح.
وت�خ�ت��ار اليون�سكو منذ ع��ام  2001العا�صمة
�شهد القرن الع�شرون تطوراً �سريعاً وملحوظاً ،العاملية للكتاب ا�ستناداً �إىل معايري حمددة ،حيث
ف�ق��د مت �إن �� �ش��اء �أول م �ط��ار يف ال �� �ش��ارق��ة يف عام مينح اللقب للمدينة التي تقدم �أف�ضل برنامج
 1932ومت بناء املدار�س احلديثة وامل�ست�شفيات على مدار عام ب�أكمله بهدف تعزيز ثقافة القراءة
و�إدخ� ��ال االت �� �ص��االت .ويف ع��ام  ،1971ت�أ�س�س والكتب،
احتاد الإمارات العربية املتحدة ،الذي �ضم �إمارة وت���ش�م��ل امل �ع��اي�ير ات �� �س��اع ن �ط��اق و�أث� ��ر الربامج
ال�شارقة و�أبوظبي ودبي وعجمان والفجرية و�أم الثقافية وج��ودة الفعاليات التي تطرح من قبل
القيوين ور�أ�س اخليمة.
الدول للنهو�ض بالكتاب والقراءة.
ً
�أ��ص�ب��ح ح��اك��م ال���ش��ارق��ة�� ،ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ وت��ر� �س �ي �خ �ا ل�ل���ش��ارق��ة ع��ا��ص�م��ة ع��امل �ي��ة للكتاب،
ال��دك �ت��ور �سلطان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،حاكما مت اف�ت�ت��اح مكتبة ج��ام�ع��ة �شاملة ت�سمى “بيت
لإم��ارة ال�شارقة يف عام  ،1972وهو نف�س العام احلكمة” ا� �س�تر� �ش��اداً ب�ت�راث ح�م�ي��د يف توقري
الذي اكت�شف فيه �أول بئر نفط يف ال�شارقة وهو ال�ك�ت��اب واالرت �ق��اء ب��امل�ع��ارف وال�ع�ل��وم والرتجمة
ح�ق��ل م �ب��ارك ال �ب �ح��ري .وق ��د ��س��اه�م��ت عائدات وال �� �ص�ل�ات ال �ف �ك��ري��ة ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب م �ن��ذ عهود
النفط وال�غ��از يف تنمية ال�شارقة ،ون�شوء �إمارة الثقافة الإ�سالمية العبا�سية.

عك�س زيادة الإقبال على امل�شاركة يف الربنامج

الطريق �إىل من�شد ال�شارقة ي�سلط ال�ضوء على رحالت اختبار
املوهوبني للم�شاركة يف الدورة الـ 13

•• ال�شارقة-الفجر:

عر�ض برنامج “من�شد ال�شارقة” الذي
تنظمه ق�ن��اة ال���ش��ارق��ة ،ال�ت��اب�ع��ة لهيئة
ال�شارقة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون ،حلقات
بعنوان “الطريق �إىل من�شد ال�شارقة”،
للتعريف ب��امل��واه��ب ال�ت��ي ��س�ت���ش��ارك يف
ال��دورة الـ  13من الربنامج ،وت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ج ��والت اخ �ت �ب��ارات الأداء
الأول �ي��ة التي ج��رت الختيار املوهوبني
و��ش�م�ل��ت اجل ��زائ ��ر ،وامل� �غ ��رب ،والأردن،
وال � �� � �س � �ع ��ودي ��ة ،وم� ��� �ص ��ر� ،إىل جانب

الإمارات.
ون�ق�ل��ت ك��ام�يرا ال�برن��ام��ج م�شاهد من
�أ�شهر املعامل ال�سياحية واملنارات الثقافية
يف ت �ل��ك ال� �ب� �ل ��دان ،و�أظ � �ه� ��رت الإق� �ب ��ال
الكثيف من قبل املواهب الإن�شادية على
امل���ش��ارك��ة يف “من�شد ال�شارقة” ،حيث
تعددت جن�سيات املتقدمني وثقافاتهم
وفئاتهم العمرية.
و�أظ � �ه ��رت ح �ل �ق��ات ال�ب�رن��ام��ج مواهب
غزيرة الإب��داع يتمتع �أ�صحابها ب�أجمل
الأ�صوات ،ويجيدون �أداء �ألوان الإن�شاد
التي جتمع ب�ين ال�ت�راث واملعا�صرة ،يف

جت�سيد لنجاح الربنامج يف حتفيز همم
ال�شباب ودفعهم لتقدمي الفن الهادف
وتنمية التذوق اجلمايل للإن�شاد.
وك���ش�ف��ت امل �ق��اب�لات م��ع امل��وه��وب�ين عن
حتم�سهم للت�أهل �إىل امل��راح��ل التالية
و��ص��و ًال �إىل الإن���ش��اد يف ال�شارقة ،التي
ت�شهد ك��ل ع��ام تخريج ع��دد م��ن جنوم
الإن���ش��اد م��ن خ�لال ال�برن��ام��ج ،و�أوكلت
م�ه�م��ة التحكيم يف ال� ��دول ال �ت��ي جرت
فيها االختبارات لنجوم الإن�شاد الذين
�سبق �أن ف��ازوا بلقب “من�شد ال�شارقة”
مب�ساعدة من�شدين �آخرين.

و�أبرز الربنامج م�شاركة مواهب �إن�شادية
من �صغار ال�سن الذين ح�ضروا ك�ضيوف
على اختبارات الأداء ،و�أن�شدوا ب�أ�صوات
عذبة مقاطع من تراث الإن�شاد العربي
الذي يتطلب �إتقانه خربة كبرية وقدرة
على التنقل بني املقامات ،لكنهم �أبدعوا
و�أظهروا جنوميتهم املبكرة.
وك�شفت احللقات كوالي�س رحالت فريق
ال�برن��ام��ج يف ك��اف��ة ال ��دول ال�ت��ي �شهدت
اختبار املوهوبني ،والذين قطع بع�ضهم
م�سافات كبرية داخل بلده ،بالإ�ضافة �إىل
�آخرين �سافروا من بلدانهم للقاء فريق

الربنامج والتقدم الختبار �أ�صواتهم.
وك ��ان ��ت جل �ن��ة االخ � �ت � �ب� ��ارات اخلا�صة
بالربنامج قد ا�ستقبلت يف مدينة جدة
بال�سعودية  42م�شاركاً،
ب�ي�ن�ه��م م ��واه ��ب �إن �� �ش��ادي��ة م ��ن اليمن
وال�سودان و�سوريا ،ويف اجلزائر �شارك
يف اختبارات الأداء  245من املن�شدين
ال �� �ش �ب��اب ،ويف الأردن  59م�شاركاً
بينهم م��واه��ب م��ن العــــــراق و�سوريا
وفل�سطني.
�أما اختبارات الأداء التي �أجراها من�شد
ال �� �ش��ارق��ة يف م���ص��ر ف�ب�ل��غ ع ��دد الذين

تقدموا للم�شاركة  319موهوبا بينهم
م�شاركني من دول عربية و�إ�سالمية ،مع
ح�ضور مواهب �إن�شادية من �صغار ال�سن
�أده�ش �أحدها جلنة التحكيم ،ويف املغرب
ت�ق��دم الخ �ت �ب��ارات االداء  73م�شاركاً،
ويف الإم ��ارات  37م�شاركاً من خمتلف
اجلن�سيات.
وب� ��إ�� �ض ��اف ��ة  465م� ��� �ش ��ارك� �اً تقدموا
الختبارات الأداء عرب الإن�ترن��ت ،و�صل
�إج�م��ايل امل�شاركني يف ه��ذه ال ��دورة من
ال�برن��ام��ج  1240م��وه��وب�اً يف الإن�شاد
من خمتلف اجلن�سيات والفئات العمرية،

بينهم مواهب من دول �إ�سالمية ومن
من دول املهجر يف �أوروبا و�أمريكا.
ويعترب من�شد ال�شارقة �أحد �أهم برامج
امل�سابقات الهادفة �إىل اكت�شاف املواهب
الإن� ��� �ش ��اد ّي ��ة وت �ع��ري��ف اجل �م �ه��ور على
ال �ق��درات ال�ف�ن� ّي��ة لأ��ص�ح��اب�ه��ا ،ويحظى
الربنامج ب�إقبال وا�سع من امل�شاهدين
يف خمتلف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة والغربية،
وجن��ح على م��دى  12دورة يف تخريج
ع�شرات املن�شدين الذين �صاروا جنوما
يف عامل الإن�شاد ولهم �شهرتهم يف جمال
الفن الهادف.
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ك�شفت تفا�صيل جديدة عن بدايتها يف جمال الفن

�إجني املقدم :بد�أت
مذيعة �إىل �أن
حتولت ملجال التمثيل
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ك�شفت الفنانة �إجنى املقدم ،تفا�صيل جديدة عن بدايتها يف جمال الفن ،م�شري ًة
ريا لها.
�إىل �أن عامل الفن والتمثيل حمبب كث ً
و�أ�ضاف �إجن��ي املقدم ،يف ح��وار مع الإعالمية مفيدة �شيحة ،مقدمة برنامج
(ال�ستات) ،املذاع عرب قناة النهار ،قائلة( :مكنت�ش عارفة �أن ده كان حلمي منذ
ال�صغر ،وكنت مبثل �أمام املرايا طول الوقت ،و�أعمل مواقف ومثلها ،و�أمي كانت
بتقويل هتجنني).
وتابعت �أنها (:كنت بتفرج على الأعمال الفنية و�أمثل �أمام املرايا ،وكنت بحب
اال�ستعرا�ض) ،م�ستدركة �أن (ملا دخلت اجلامعة اخدت كور�س يف التمثيل ،ومثلت
على خ�شبة امل�سرح يف اجلامعة).
و�أكملت الفنانة �إجنى املقدم ،انه (:عر�ض
على �أعمال فنية ،وذهبت لزوجي وف�ضلت
ازن ازن عليه عل�شان يوافق على دخويل
عامل التمثيل).
واختتمت �أن�ه��ا (:ب� ��د�أت مذيعة �إىل �أن
حت��ول��ت مل �ج��ال ال�ت�م�ث�ي��ل ،ودخ �ل��ت فيه
ب �ق��وة ،وب� ��د�أت ب�ست ك��وم اح�م��د اجتوز
مني ،وبعد ذلك انطلقت يف هذا املجال
الذي احبه كثريا).
تفا�صيل من حياتها اخلا�صة
وقالت �إجن��ي امل�ق��دم� ، ،أنها ن�ش�أت
يف �أ�سرة ،وحيدة ولي�س لديها �أي
اخ� ��وات ،م�ت��اب�ع��ة �أن زوج ��ي اكرب
مني عامني وكان حب اجلامعة.
وت��اب�ع��ت (:زوج� ��ي ط�ل��ب م�ن��ي �أن
�أت��وق��ف ع��ن التمثيل بعد التخرج
م ��ن اجل ��ام� �ع ��ة ،م �ب��ررا طلبة
�أن ه ��ذا ال �ع��امل ل�ي����س عاملنا
ويف�ضل �أن ال ندخل فيه).
و�أك� �م� �ل ��ت ال �ف �ن��ان��ة �إجن ��ى
امل � �ق � ��دم(:،ع � �ن � ��دي طفلة
وط� �ف ��ل ،وع�ل�اق �ت��ي بيهم
ج�م�ي�ل��ة ،واخ � ��وات يعني،
وع �م��ت والدي ت�ساعدي

نيللي كرمي يف رم�ضان 2022
بـ(فاتن �أمل حربي)
�أث��ار الك�شف ع��ن بو�سرت م�سل�سل نيللي اجلديد
الذي تناف�س به خالل مو�سم دراما رم�ضان املقبل،
تفاعالت ع��دد كبري م��ن متابعيها حيث توقعوا
�أن تعود نيللي �إىل ال��درام��ا احلزينة بعد ن�شرت
الفنانة نيللي ك��رمي ،م��ؤخ��را ،بو�سرت للم�سل�سل
اجلديد (فاتن امل حربي) وال��ذي من املقرر �أن
يعر�ض يف املاراثون الرم�ضاين املقبل ،2022
ويوحي البو�سرت عن انه يناق�ش الدراما احلزينة

وتظهر من خالله (نيللي) يف البو�سرت الدعائي،
ت�ق��ف �أم� ��ام ب ��اب حم�ك�م��ة وم�ع�ه��ا ط�ف�ل�ت�ين ،حيث
مت�سك ب�أيد �أحدهم والأخرى حتملها.
ويعترب م�سل�سل (فاتن �أمل حربي) لي�س البطولة
احلزينة االويل للفنانة نيللي كرمي ،حيث �شاركت
يف اعمال كثرية حتكي �صراعات وق�ضايا خمتلفة
مثل م�سل�سل(�سجن الن�سا) وم�سل�سل (لأعلى
�سعر).

م�سل�سل (فاتن �أم��ل حربي) من بطولة الفنانة
نيللي كرمي و�شريف �سالمة وهالة �صدقي ،وهو
�سيناريو وح ��وار �إب��راه�ي��م عي�سى و�إخ ��راج جمال
العدل ،و�أحدث اعمال الفنانة نيللي كرمي م�سل�سل
(اجل�سر) ،بطولة عمرو �سعد ،حممد عالء� ،أ�سماء
�أبواليزيد و�سارة ال�شامي� ،سيناريو وحوار حممد
��س�ل�ي�م��ان ع �ب��دامل��ال��ك م��ن ت ��أل �ي��ف و�إخ� � ��راج بيرت
ميمي.

يف تربيتهم).
واردف ��ت �إجن��ي امل �ق��دم� ،أن �ه��ا (:م �ت��زوج��ة منذ ع��ام 2001
�أي منذ  21عاما زوج ،واعي�ش يف �سعادة مع زوج��ي ،واهتم
بتفا�صيل زوجي وهذا �سر جناح العالقة).
وك�شفت الفنانة �إجن��ى امل�ق��دم تفا�صيل انف�صال والديها،
م ��ؤك��دة �أن ان�ف���ص��ال مت بطريقة ه��ادئ��ة و��س�ه�ل��ة ،ح�ي��ث �إن
العالقة بينهم بعد االنف�صال حتولت �إىل �صداقة.
وقالت �إجني املقدم �إن( :انف�صال بطريقة راقية ،والعالقة
بينهما كلها احرتام ،وتوا�صل يف حدود ال�صداقة).
وتابعت �إجن��ي املقدم( :وال��دي كان بيدلعني وحم�ست�ش �إن
والدي بعيد عني حتى بعد االنف�صال عن �أمي ،وكان موجود،
ويتعامل مع �أمي بكل رقي وذوق واحرتام).
وك�شفت الفنانة �إجني املقدم ،كوالي�س جت�سيدها مل�سل�سلها
(ق��واع��د ال�ط�لاق الـ ،)45وال��ذي يعترب البطولة املطلقة
الأوىل لها ،مو�ضحة �أن �شخ�صية املر�أة املطلقة التي ج�سدتها
قد عا�شتها خالل حياتها العملية �أثناء فرتة الطفولة بني
والدها ووالدتها ،حيث بنيت العالقة على منوذج من الرقي
واالحرتام بعد االنف�صال.
وقالت �إجني املقدم( :هي جتربة الطالق م�ش بتعتي ،ولكن
والدتي ووال��دي منف�صالن من فرتة ،و�أن��ا عمري من 14
�إىل � 15سنة ،وفعال عالقتهما كانت ت�شبه الق�ضية التي
�أق��دم�ه��ا ب�س م�ش بالظبط ،لكن كانت تتخللها ال�صداقة
واالحرتام بعد الطالق).
و�أو��ض�ح��ت( :وال��دي ك��ان بيجي عندنا البيت دائما وكانوا
�أ�صدقاء جدا هو ووالدتي بعد فرتة االنف�صال ،وبنح�ضر

العديد من املنا�سبات االجتماعية مع بع�ض ،وهذا كان بنف�س
الطريقة املتح�ضرة يف الطالق والنموذج ده �أنا اتربيت فيه
وع�شته ،وكنت متحم�سة جدًا للم�شاركة يف امل�سل�سل و�إظهار
�أن هناك عالقات حمرتمة جدا وبتنتهي ب�شكل جميل وراقٍ ،
و�إن فيه نا�س كدا بتنتهي عالقتهم بال�شكل ده وموجودين
يف جمتمعنا).
م�سل�سل (ق��واع��د ال �ط�لاق ال �ـ  )45م ��أخ��وذ ع��ن امل�سل�سل
الأمريكي ،Girlfriends’ Guide to Divorce
ال ��ذي مت ع��ر��ض��ه يف  2014وح�ت��ى  2018ع�ل��ى خم�سة
�أجزاء ،و�شاركها البطولة الفنان عمر ال�شناوى ،هيدى كرم،
�ساىل �شاهني� ،صدقى �صخر ،جيهان ال�شما�شريجى ،و�إخراج
م�صطفى �أبو�سيف ،وتدور �أحداثه يف  45حلقة.
وت��دور ق�صة الن�سخة الأ�صلية من امل�سل�سل حول �سيدة يف
الأربعينيات من عمرها ،وه��ي م�ؤلفة �سل�سلة كتب الأكرث
مبيعا ع��ن امل���س��اع��دة ال��ذات �ي��ة ،وت�ك�ت��ب ع��ن ال ��زواج ورعاية
الأط �ف��ال ،بينما تكافح لإخ �ف��اء احلقيقة ح��ول انف�صالها
عن زوجها ،بينما توا�صل ق�ضاء بع�ض الوقت مع الأمهات
املطلقات لال�ستفادة من االنف�صال ،يف �إطار كوميدي.
يذكر �أن (قواعد الطالق الـ  )45ي�سجل البطولة املطلقة
الأوىل للفنانة �إجنى املقدم يف الدراما التليفزيونية ،وقدمت
�إجنى �آخر �أعمالها م�سل�سل (االختيار  ،2يف �شهر رم�ضان
املا�ضى ،ت�أليف هانى �سرحان ،و�إخراج بيرت ميمي ،وبطولة
ك��رمي عبدالعزيز� ،أح�م��د مكي� ،إي��اد ن�صار ،ب�شرى� ،أ�سماء
�أبواليزيد ،كما ظهرت ك�ضيفة �شرف يف م�سل�سل (هجمة
مرتدة) مع �أحمد عز ،وهند �صربى.

�أحد املعجبني كان �سبب ف�شل حياتي الزوجية

جيهان قمري تك�شف �سبب
ابتعادها عن الفن � 3سنوات
قالت الفنانة جيهان قمري� ،إن �سبب ابتعادها عن ال�ساحة الفنية خالل �آخر � 3سنوات يرجع �إىل
�أزمة كورونا خالف مر�ض والدها ،معقبة( :الدنيا �آخر � 3سنوات كانت م�ش حلوة).
وتابعت (قمري) ،خالل حوارها مع الإعالمية منال �سالمة ،بربنامج (حلو الكالم) ،املذاع
على ف�ضائية (�صدى البلد)،
�أن والدتها الفنانة ليلى قمري متزوجة من لبناين ،م�شرية �إىل �أنها كانت ت��رى مهنة
التمثيل متعبة للغاية ،خا�صة و�أنها كانت تذهب مع والدتها �إىل اال�ستديو،
وعندما عُر�ض عليها امل�شاركة يف م�سل�سل رف�ضت هذا الأمر ،وعندما عُر�ض عليها امل�شاركة
يف م�سل�سل �آخر متثل فيه دور جنلة والدتها يف م�سل�سل(اللعب ممنوع) يف لبنان ،وافقت عام
.1997
ولفتت �إىل �أنها جاءت مل�صر للم�شاركة يف م�سل�سل (ال�سرية الهاللية) يف عام ،2001
م�شرية �إىل �أن املخرج ك��ان يبحث عن وج��وه ج��دي��دة ،وعندما تقدمت واف��ق عليها
املخرج جمدي �أو عمرية،
ومنذ هذا امل�سل�سل جل�ست يف م�صر.
و قالت الفنانة جيهان قمري� ،إنها فوجئت باختيارها للم�شاركة يف فيلم (عمارة
يعقوبيان) للفنان عادل �إمام ،معقبةُ :
(طلب مني �إقامة  5م�شاهد �أمام عادل
�إمام..
قولت  5م�شاهد مرة واحدة� ،أنا ممكن �أعمل م�شهد واحد).
و�أو�ضحت (قمري)� ،أن كوالي�س العمل مع الفنان ع��ادل �إم��ام كانت ممتعة،
متابعة( :عادل �إمام بيحب يعمل بروفة مرة واتنني وتالتة ،والأجواء ممتعة،
عادل �إمام فنان رائع مبعنى الكلمة ،عادل �إمام فعلاً زعيم).
و�أ�ضافت �أن �أحد املعجبني كان �سبب ف�شل حياتها الزوجية ،معقبة( :بال�صدفة
�سايبة الفي�س بوك مفتوح ،فكانت هناك الكثري من الر�سائل اخلا�صة باملعجبني،
وك��ان هناك �أح��د املعجبني يتوا�صل معي بكرثة ،وق��ام باالت�صال ،وه��ذا �سبب يل
م�شكلة ،رغم �أن ر�سائله مل �أرد عليها ،ويف م�شاجرة حدثت مع زوجي ،وم�شكلتي ملا يف
حد بيمد �أيده ،املو�ضوع بيخل�ص).
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عواقب انخفا�ض م�ستوى �ضغط الدم
�أعلن الدكتور روبرت �شوينغر� ،أخ�صائي �أمرا�ض القلب الأملاين،
�أن النوبات القلبية ،قد تكون من عواقب �ضغط الدم املنخف�ض.
وت�شري جملة � ،Focusإىل �أنه وفقا للدكتور �شوينغر ،ع�ضو
منظمة ،Bavarian Heart Attack Network
على الرغم من �أن �ضغط الدم املنخف�ض �أقل خطورة من �ضغط
ال��دم املرتفع� ،إال �أن��ه مع ذل��ك ميكن �أن يكون �سببا يف النوبات
القلبية.
وت�ضيف ،ويدح�ض الأخ�صائي الت�أكيدات التي تفيد ب�أن �ضغط
ال��دم املنخف�ض ال ي��ؤث��ر يف ال�صحة ويحمي الأوع�ي��ة الدموية
و�أع�ضاء اجل�سم .وي�ضيف ،لي�س هناك بيانات دقيقة وموثوقة
عن ن�سبة امل�صابني بانخفا�ض م�ستوى �ضغط الدم ،لأنه ال يعترب
مر�ضا.
وي�شري اخلبري� ،إىل �أن طنني الأذن وكذلك ال�ضعف وال�صداع

وا� �ض �ط��راب احل��رك��ة واخل�ف�ق��ان تعترب م��ن �أع��را���ض انخفا�ض
م�ستوى �ضغط الدم .لذلك يجب مراجعة الطبيب.
وي�ضيف ،لأن انخفا�ض م�ستوى �ضغط الدم بحد ذاته قد يكون
مر�ضا ،وخا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص النحيفني وطوال القامة،
الذين ال ميار�سون الريا�ضة .كما قد يكون ال�سبب يف ا�ضطراب
ع�م��ل ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ،و�أم ��را� ��ض ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة الدموية
واال�ضطرابات الع�صبية.
ووفقا للأخ�صائي ،انخفا�ض م�ستوى �ضغط الدم لدى ال�شباب
ال ي�شكل خطورة على حياتهم .ولكن بالن�سبة لكبار ال�سن له
عواقب عديدة ،حيث ي�سبب الدوخة وفقدان التوازن وال�سقوط
والتعر�ض �إىل �إ�صابة .كما �أنه ميكن �أن ي�سبب نوبة قلبية ،وي�شمل
هذا بالدرجة الأوىل الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض نق�ص
الرتوية (داء القلب الإقفاري).

عالمات منبهة حتذيرية للجلطة الدموية!

التفاح

مقولة �شهرية وقدمية عن التفاح تقول "�أكل تفاحة واحدة يف اليوم يجعل
الطبيب يت�سول خبزه"� ،أثبتت العديد من الأبحاث والدرا�سات �صحتها ملا
ك�شفته من فوائد مذهلة للتفاح على �صحة الإن�سان.
ويعد التفاح من الفاكهة املحببة لدى الكثريين �سواء من قبل الأطفال �أو
الكبار ،ورمبا يتناوله الكثري من النا�س دون معرفة فوائده.
�إليكم فيما يلي �أبرز الفوائد ال�صحية للتفاح:
خ�صو�صا �سرطان القولون و�أمرا�ض �أخرى.
يقي من ال�سرطان،
ً
 يقي من �أمرا�ض القلب. يعمل ال�ت�ف��اح على خف�ض ال ��وزن والإح���س��ا���س بال�شبع ،الح�ت��وائ��ه علىالألياف.
 يحمي امل��ر�أة بعد انقطاع الطمث من مر�ض ه�شا�شة العظام؛ الحتوائهعلى مادة (فلوريزين).
 يقوي العظام لأنه يحتوي على مادة �أخرى ت�سمى "بورون". -يعالج الإ�سهال الحتوائه على البكتني.

• من هي �أول �شاعرة عربية عا�شت يف اجلاهلية؟
جليلة بنت مرة

• متى كان ع�صر الإبداع عند امل�سلمني؟
 -يف القرن الرابع الهجري

• ماذا تعني كلمة قرة العني؟
 -برودة العني من �شدة ال�سعادة

• من هي ال�شاعرة �صاحبة لقب �شاعرة الطبيعة؟
 -عائ�شة التيمورية.

• من �أول ال�شعوب الذين و�ضعوا احلروف الهجائية؟
 -الفينيقيون

�سلمى حايك على خ�شبة امل�سرح يف حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي ال�شا�شة الــ  28يف �سانتا مونيكا ،كاليفورنيا-رويرتز

تت�شكل جلطات الدم ملحاولة �إ�صالح الأ�ضرار التي حلقت بالأوعية الدموية،
ولكن اجللطات ميكن �أن تكون خطرية عندما ال تذوب من تلقاء نف�سها.
ومبجرد ت�شكل اجللطات ،ميكن �أن تنتقل �إىل �أج��زاء �أخ��رى من ج�سمك،
م�سببة ال�ضرر.
و�إذا كنت تعاين من �أعرا�ض جتلط الأوردة العميقة ،تو�صي  NHSبحجز
موعد طبي عاجل .وميكن �أن تكون الإ�صابة بجلطات الأوردة العميقة
خطرية للغاية وميكن �أن ت ��ؤدي �إىل ان�سداد رئ��وي .ويحدث ه��ذا عندما
تتفكك جلطات الدم يف عروقك ،وتنتقل عرب جمرى الدم وتعلق يف رئتيك.
وميكن �أن يكون االن�صمام الرئوي مهددا للحياة ويحتاج �إىل عالج على
الفور.
وت�صبح جلطات ال��دم �أك�ثر �شيوعا مع تقدم الأ�شخا�ص يف ال�سن ،خا�صة
عندما يزيد عمرهم عن  65عاما.
وعالوة على ذلك ،ميكن �أن تكون �أكرث عر�ضة للخطر �إذا كان لديك تاريخ
عائلي من جلطات الدم.
وتقول ( Mayo Clinicمايو كلينك) �إن �أعرا�ض االن�سداد الرئوي
"ميكن �أن تختلف اختالفا كبريا" اعتمادا على مقدار �إ�صابة الرئة وحجم
اجللطات وما �إذا كان لديك مر�ض رئوي �أ�سا�سي �أو مر�ض قلبي.
وت�ضيف �أن هناك العديد من العالمات والأع��را���ض ال�شائعة ،قد يظهر
بع�ضها يف ال�ساق واجللد وال�صدر.
ويجد بع�ض الأ�شخا�ص �ضيقا يف التنف�س ،والذي يظهر عادة ب�شكل مفاجئ
ويزداد �سوءا مع بذل جمهود.
وقد ت�شعر �أي�ضا ب�أمل يف ال�صدر يكون غالبا حادا وت�شعر به عندما تتنف�س
بعمق" ،غالبا ما مينعك من �أن تكون قادرا على التنف�س بعمق".
ويعاين بع�ض الأ�شخا�ص �أي�ضا من �سعال �أو ت�سارع يف �ضربات القلب �أو عدم
انتظامها �أو دوار.
ويعاين الأ�شخا�ص الآخ��رون من التعرق املفرط واحلمى و�أمل ال�ساق �أو
التورم� ،أو جلد رطب مع تغري لونه.
وباملثل� ،إذا كنت تعاين من حالة التهابية مثل مر�ض كرون �أو التهاب املفا�صل
الروماتويدي ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة خطر الإ�صابة باجللطات.
ويزيد العمر فوق  60عاما من خطر الإ�صابة بتجلط الأوردة العميقة،
على الرغم من �أنه ميكن �أن يحدث يف �أي عمر كان.
وهناك ثالثة �أ�شياء ال ينبغي عليك فعلها �إذا كنت معر�ضا خلطر �أكرب،
وفقا ل�ـ  .NHSوت�شمل :ع��دم اجللو�س ل�ف�ترات طويلة دون حركة �إذا
�أمكنك جتنبها .و�إذا كنت جال�سا لفرتة من الوقت ،فحاول �أال ت�ضع رجال
على رج��ل ،لأن ذلك قد يعيق تدفق ال��دم .و�إذا مل تكن ق��ادرا على امل�شي،
يجب �أن مترن �أ�سفل �ساقيك.
وح��اول رف��ع وخف�ض كعبيك م��ع �إب�ق��اء �أ�صابع قدميك على الأر� ��ض ،ثم
ارفع �أ�صابع قدميك مع و�ضع كعبيك على الأر���ض ،كما تقرتح Mayo
.Clinic

• هل تعلم �أن النحل يت�صل ببع�ضه البع�ض عن طريق الروائح والرق�ص .فعندما تكت�شف النحلة رحيقاً
�أو لقاحاً يف ب�ستانٍ ما ،تعود �إىل اخللية وتبد�أ بالرق�ص وهي تدور وتدور �ضمن دوائر �ضيقة.
• هل تعلم �أن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون م�ؤلفة من:
ملكة واحدة ،و�آالف النحالت الأخريات العامالت ،فامللكة ت�ضع كل البيو�ض ،فهي قد ت�ضع  1500بي�ضة
كل يوم وحوايل  250,000بي�ضة كل ف�صل .والبيو�ض املخ�صبة تنمو لت�صبح نحالت عامالت� ،أما البيو�ض
غري املخ�صبة فتتطور �إىل ذكور (زنابري).
• هل تعلم �أن الف�ضة معدن ثمني �أبي�ض ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية لل�سحب والطرق� ،إ�ضافة �إىل
مقاومته للت�أك�سد وال�صد�أ و�شدة قابليته للتو�صيل وخ�صائ�صه املقاومة لالحتكاك .ي�ستخدم مزيج الف�ضة
والنحا�س يف �صناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�صوغات .وت�ستعمل مركبات الف�ضة يف
�صنع املرايا الب�صرية ويف الت�صوير الفوتوجرايف.
• هل تعلم �أن الأملا�س هو كربون �شبه نقي متبلر (متبلور) متجرد عموماً من اللون .وهو �أ�صلب املعادن
الطبيعية ،وي�ستعمل يف ال�صياغة وال�صناعة .واملا�س ال��رديء �أو ما�سة القطع هو ما�س مقو�س اجلوانب
ي�ستخدم يف قطع املا�س الثمني و�صقله� .أما املا�س الأ�سود �أو الفحما�س في�ستعمل يف حفر ال�صخور ال�صلبة.

�صاحب احلمار
عم خمتار �صاحب احلمار هو لقب اطلقه االطفال على عم خمتار العجوز  ..العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت
ال�سنوات على وجهه ع�شرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها
تزداد وتزيده قربا من القلب ،عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث �إىل احلمار بكالم ال يحدث فيه احد فهو قليل الكالم مع النا�س كثريه مع
احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �صاحب احلمار .
مر�ض كبري القرية ذات يوم مر�ض �شديد حار مع االطباء ثم قرر احدهم وكان على علم باالمرا�ض ودوائها من
االع�شاب ان هناك ع�شبة واحدة ممكن ان ت�شفي كبري القرية وعليهم اح�ضارها من اعلى اجلبل ،نظر اجلميع
�إىل اعلى اجلبل كله نتوءات ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن البد من املخاطرة وح��اول الكثريون
منهم فعادوا فا�شلني وهنا جاء دور عم خمتار واحلمار فقد اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل اجلبل وك�أنه
يخربه ماذا �سيفعالن  ..وم�ضى اليوم ومن بعيد نظر النا�س �إىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�س كان عم
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل اجلبل وك�أنه يخربه ماذا �سيفعالن وم�ضى اليوم ومن
بعيد نظر النا�س �إىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�شم�س كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان االع�شاب
ثم و�ضعها يف كي�س اعلى ظهر احلمار وبد�أ رحلة العودة ولكن  ..انتظر النا�س كثريا قبل ان ي�أتي نور الفجر
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن
حماره حمله ،امل�سكني ال يطيق فراقه وج��اء بالنبتة وج��اء ب�صاحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�شه ي�صارع املوت
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ش ك�أمنا ي�شاركه املر�ض واحلزن� ،شعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار
وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �شفي كبري القرية لكن ال منا�ص وال مهرب من ق�ضاء اهلل يف ذات �صباح
ح�ضر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات ،ومن الغريب ان حماره اي�ضا قد مات  ..وك�أنهما اتفقا
ان يعي�شا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�س عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما
وبهذا تزامال يف كل �شئ احلياة واملوت والقرب .

