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الطريقة ال�شحيحة لتناول ال�شوكوالتة
ب�ش�أن  اجل���دل  ح�شموا  اأن��ه��م  اأك�����ش��ف��ورد  ج�معة  م��ن  ب���ح��ث��ون  يعتقد 
�شحيفة  ذك��رت  م�  ح�شب  ال�شوكوالتة،  لتن�ول  ال�شحيحة  الطريقة 

ديلي ميل الربيط�نية.
وق�ل الب�حثون اإنه يجب التق�ط الب�شكويت مع ترك ال�شوكوالتة يف 

اجلهة العلي�، ثم يجب قلبه قبل و�شعه يف الفم.
طالء  بت�شجيل  ل��ل��دم���غ  ت�شمح  الطريقة  ه��ذه  اإن  اخل���رباء  وي��ق��ول 
التجربة  زي����دة  اإىل  تن�وله�  قبل  قلبه�  ي���وؤدي  بينم�  ال�����ش��وك��والت��ة، 

احل�شية لذوب�ن ال�شوكوالتة على الل�ش�ن.
يف الدرا�شة، حلل ع�مل االأغذية بج�معة اأك�شفورد الربوفي�شور ت�ش�رلز 

�شبن�س، طرق� خمتلفة لتن�ول ال�شوكوالتة اله��شمة.
وق�ل اإن النت�ئج التي تو�شل اإليه� ت�شري اإىل اأن درجة حرارة الغرفة 
تلعب دورا يف اال�شتمت�ع ب�لب�شكويت، مربزا اأن تن�ول "ق�شمة كبرية 

من �ش�أنه امل�ش�همة يف حت�شني التجربة الب�شرية واحل�شية.
املذاق  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش���ه��م  ب��ب��طء  الب�شكويت  م�شغ  اأن  ك��ذل��ك  واأك����د 
ال�شوكوالتة  ق�شم  رئي�س  �شومبريغ،  م���رك  ق�ل  جهته،  من  والنكهة. 
خ�طئة  اأو  �شحيحة  طريقة  توجد  ال   :McVitie's والطهي يف 
ال�شوكوالتة من  اأن  �ش�بق�  اأكدن�  ولكنن�  اله��شمة،  ال�شوكوالتة  الأكل 

الن�حية الفنية موجودة يف ق�ع الب�شكويت.

حذاء من ال�شتينيات للبيع يف مزاد
تطرح دار �شوذبيز للبيع يف مزاد يف 23 متوز يوليو اجل�ري، زوجني 

من االأحذية الري��شية �شنع� يف �شتيني�ت القرن امل��شي.
�شركة  موؤ�ش�شي  اأح��د  ب��وي��رم���ن،  بيل  نع  �شُ م��ن  ك�ن�  االأح��ذي��ة  زوج��� 
تقديرات  مع  ال�شهرية،  التج�رية  العالمة  لظهور  ومّهدا  "ن�يكي"، 

بتحقيق مبلغ قي��شي قد يتخطى مليون دوالر.
جريوم  ه���ري  الكندي  للعّداء  مم�  �شُ اللذان  االأح��ذي��ة  زوج���  وُيظهر 
احل�ئز امليدالية الربونزية يف �شب�ق مئة مرت يف اأوملبي�د طوكيو الع�م 
�شّكل مقدمة ل�شع�ر "ن�يكي"  م�  اجل�نب،  على  اأحمر  �شهم�ً   ،1964
على  للبيع  االأح��ذي��ة  �شتعر�س  ال��ت��ي  �شوذبيز  دار  وت��ق��ّدر  ال�شهري. 
االإنرتنت يف الفرتة من 23 متوز يوليو اإىل الث�ين من اآب اأغ�شط�س 
2021، ب�أن يراوح �شعر زوجي االأحذية يف املزاد بني 800 األف دوالر 

و1،2 مليون دوالر، بح�شب بي�ن للدار.
واأ�ش�رت دار املزادات اإىل اأن "هذه القيمة هي االأعلى على االإطالق ملزاد 

على اأحذية ري��شية للعدائني".
يف ني�ش�ن اأبريل امل��شي، حطم زوج� اأحذية ري��شيني من نوع "ن�يكي 
االأرق����م  وي�����ش��ت،  ك�نييه  ال���راب  مغني  ينتعلهم�  1" ك���ن  ي��ي��زي  اي��ر 
اأي�ش�  1،8 مليون دوالر، يف مزاد نظمته  اإذ بيع� يف مق�بل  القي��شية 
دليل على حيوية هذه ال�شوق التي اأ�شبحت توؤدي دورا  "�شوذبيز"، يف 

ح��شم� لدور املزادات التقليدية الراغبة يف ا�شتقط�ب جمهور �ش�ب.

درا�شة: قلة من املدن يف �شدارة انبعاثات االحتبا�س 
25 مدينة كبرية فقط، كله�  اأن  اأظهر حتليل الجت�ه�ت االنبع�ث�ت 
امل�شببة  ال��غ���زات  م��ن ن�شف  اأك���ر  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة  ال�����ش��ني،  تقريب� يف 
عمراني�  مركزا   167 من  عينة  ولدته�  التي  احل���راري  لالحتب��س 
يف اأنح�ء الع�مل. وخل�س الب�حثون يف الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية 
فرونتريز اإىل اأنه على م�شتوى الفرد، ال تزال انبع�ث�ت املدن الواقعة 
عن  ال�ش�درة  تلك  من  ع���م  بوجه  اأعلى  الع�مل  يف  االأغنى  املن�طق  يف 

املراكز احل�شرية يف الدول الن�مية.
احلراري  امل�شببة لالحتب��س  الغ�زات  انبع�ث�ت  بني  الدرا�شة  وق�رنت 
املعلنة من 167 مدينة يف 53 دولة، ووجدت اأن 23 مدينة �شينية، 
�ش�همت  اإىل ج�نب مو�شكو وطوكيو  وه�ندان،  وبكني  �شنغه�ي  بينه� 

بن�شبة 52 ب�ملئة من اإجم�يل االنبع�ث�ت.
املتحدة  وال��والي���ت  والهند  ال�شني  من  اأك��ر  مدن�  الدرا�شة  و�شملت 
الع�ملية  االن��ب��ع���ث���ت  يف  اأع��ل��ى  م�ش�همته�  الأن  االأوروب������ي  واالحت������د 

والأهميته� يف النق��س اخل��س ب�ملن�خ.
وق�ل �ش�و ت�شنغ ت�شن الع�مل البيئي يف ج�معة �شون ي�ت-�شني مبدينة 
قوانغت�شو يف جنوب ال�شني والذي �ش�رك يف اإعداد الدرا�شة اإن النت�ئج 
ت�شلط ال�شوء على الدور املهم الذي تلعبه املدن يف خف�س االنبع�ث�ت. 
واأ�ش�ف "اإنه اأمر ب�شيط ومنطقي... اإذا مل تتحرك ف�إنك �شتع�ين يف 

نه�ية املط�ف من )تغري املن�خ(".
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يكت�شف ورما يف عنقه 
بعدما خ�شر 20 كيلو 

ال�شنوكر يف عنقه  اكت�شف رجل بريط�ين وجود ورم �شرط�ين بحجم كرة 
بعدم� خ�شر نحو 20 كيلوغرام من وزنه.

وك�ن وزن بيلي مويرهيد )57 ع�م�ً( قد و�شل اإىل نحو 145 كيلوغرام 
من  �شئم  اإن��ه  ويقول  التغيري،  اإىل  بح�جة  حي�ته  اأ�شلوب  اأن  اأدرك  عندم� 

و�شف الن��س له ب�أنه �شمني وخ�شي من ت�أثري وزنه على �شحته.
وبعد اأن ان�شم اإىل جمموعة خل�ش�رة الوزن، فقد بيلي الكثري من وزنه يف 
وقت قي��شي، لكن مف�ج�أة ك�نت ب�نتظ�ره، عندم� �شعر بوجود كتلة يف عنقه، 

لكنه مل يفكر فيه� كثرياً الأنه� مل تكن موؤملة.
و�شرع�ن م� مت  ال��ورم  الطبيب لفح�س  زي���رة  بيلي حثته على  زوج  اأن  اإال 
حتويله اإىل متخ�ش�شني يف امل�شت�شفى، وثم مت ت�شخي�شه بنوع من �شرط�ن 
اللوزتني يف املرحلة الرابعة ي�شمى �شرط�ن اخلالي� احلر�شفية يف دي�شمرب 
العقد  يف   � اأي�شً انت�شر  املر�س  اإن  االأط��ب���ء  وق���ل   ،2019 االأول(  )ك���ن��ون 

الليمف�وية.
واأم�شى بيلي االأ�شهر الت�لية يف اخل�شوع لعالج مكثف يف مركز لل�شرط�ن، 
اأ�ش�بيع من العالج االإ�شع�عي وثالث دورات من العالج  مب� يف ذلك �شبعة 
الت�م،  �شف�ءه  الفحو�ش�ت  اأظهرت   ،2020 يوليو)متوز(  و يف  الكيمي�ئي. 
ال�����ش��رط���ن، بح�شب  م��ن  ���ش��ه��ًرا على خ��ل��وه   12 االآن يحتفل مب���رور  وه��و 

�شحيفة مريور الربيط�نية.

بيع اأول لعبة اإلكرتونية 
من زيلدا مببلغ خيايل

اأ�شطورة  لعبة  من  ن���درة  ن�شخة  بيع  مت 
و�شلت  م�شبوق، حيث  زيلدا مببلغ غري 
لت�شجل  األ��ف دوالر،   870 اإىل  امل��زاد  يف 
يتم  ق��دمي��ة  لعبة  ك���أغ��ل��ى  قي��شي�  رق��م��� 

بيعه� ح�لي�.
اللعبة ك�نت م�شنعة جله�ز NES الذي 
نينتندو، ومت ت�شنيعه� يف  تنتجه �شركة 
1987، وهي ن�شخة غري مفتوحة  ع�م 

وغري م�شتخدمة.
قليال  اأح����دث  ن�شخة  ب��ي��ع  ق��د مت  وك�����ن 
من هذه اللعبة مببلغ 50 األف دوالر يف 
به  بيعت  �شعر  اأعلى  امل��شي، ولكن  الع�م 
لعبة اإلكرتونية قدمية ك�نت من ن�شيب 
لعبة �شوبر م�ريو والتي بيعت قبل اأ�شهر 
مببلغ 660 األف دوالر اأمريكي، وك�نت 
هي اأغلى لعبة اإلكرتونية حتى اأتت هذه 
لتح�شد  زي��ل��دا  م��ن  ال��ق��دمي��ة  الن�شخة 

رقم�ً قي��شي�.
اأقدم  م��ن  ه��ي  اللعبة  ه���ذه  اأن  ويعتقد 
االأل���ع����ب ال��ت��ي ال ت���زال خم��ت��وم��ة بختم 
�شركة  وك���ن��ت  بعد،  تفتح  ومل  م�شنعه� 
قليلة  كمية  بت�شنيع  ق�مت  قد  نينتندو 

منه� لب�شعة اأ�شهر حينه�.

ما هي الفطريات اخل�شراء؟ .. 
االأعرا�س املبكرة للمر�س! �ص 23

اال�شتحمام املتكرر 
يوؤذي ب�شرة طفلك

اأوردت جملة "بيبي & ف�ميليه" االأمل�نية اأن اال�شتحم�م املتكرر يوؤذي ب�شرة 
الطفل ال�شغري، نظراً الأن ب�شرته ح�ش��شة للغ�ية.

اأن  ميكن  املتكرر  اال�شتحم�م  اأن  والطفل  ب�الأ�شرة  املعنية  املجلة  واأو�شحت 
الب�شرة  فقدان  يت�شبب يف  الب�شرة، مم�  بح�جز حم�ية  ج�شيم�ً  ُيلحق �شرراً 

للمرونة، وتعر�شه� للت�شقق واالحمرار واحلكة.
اأ�شواأ االأح��وال قد ي�شل االأم��ر اإىل اخ��رتاق البكتريي� اأو اأية مواد �ش�رة  ويف 
اإ�ش�بته  اإىل  ي����وؤدي  ال�����ش��ق��وق، مم���  ال��ط��ف��ل ع��ن ط��ري��ق ه���ذه  اأخ����رى جل�شم 

ب�لعدوى.
اإىل  ا�شتحم�م الطفل عن مرتني  اأال تزيد عدد مرات  ولتجنب ذلك، ينبغي 
ثالث مرات اأ�شبوعي�ً، مع مراع�ة اأال تزيد مدة اال�شتحم�م عن 10 دق�ئق. 

كم� ُيراعى اأال تزيد درجة حرارة مي�ه اال�شتحم�م عن 5ر37 درجة مئوية.
وعن كيفية جتفيف ب�شرة الطفل بعد اال�شتحم�م، اأو�شحت املجلة اأنه ينبغي 
م�شحه� ب�ملن�شفة برفق، ولي�س حكه� اأو فركه�، واإال فقد تتعر�س بذلك اإىل 

االإجه�د.
اأو جف�فه� بعد اال�شتحم�م، فينبغي  واإذا الحظ االآب�ء احمرار ب�شرة طفلهم 
املُخ�ش�شة  الب�شرة  ترطيب  ك��رمي���ت  ب��شتخدام  ترطيبه�  حينئذ  عليهم 
لالأطف�ل، مع مراع�ة اأن تخلو الكرمي�ت من املواد العطرية واملواد احل�فظة 

والكحول جتنب� لتهيج الب�شرة.

  اأ�سباب البكاء
ف�لبك�ء  ل��ل��ب��ك���ء.  خمتلفة  اأ���ش��ب���ب  ه��ن���ك 
بتح�شن،  ت�شعر  يجعلك  ع�طفية  الأ�شب�ب 
اإع������دة ت�شغيل  وي��ط��ل��ق ال��ت��وت��ر ومي��ن��ح��ك 

نف�شية مث�لية.
ج�شدية  الأ�شب�ب  اأي�ش�ً  البك�ء  يحدث  كم� 

منه� اإزالة ال�شموم املرتبطة ب�لتوتر.
كذلك  اجتم�عية  الأ���ش��ب���ب  الب�شر  ويبكي 
للتعبري عن ال�شيق واالإخال�س واجل�ذبية 
اخل��س  ال�شي�ق  على  اع��ت��م���داً   - والنفور 

ب�لبك�ء.
 

ماذا يف الدموع؟
على  الدموع  ن  ُيكِوّ ال��ذي  ال�ش�ئل  يحتوي 
م�ء للرطوبة وزيوت للت�شحيم وملنع تبخر 
الدموع  وحتتوي  للدموع.  امل�شيل  ال�ش�ئل 
الدموع  انت�ش�ر  يتيح  خم���ط،  على  اأي�ش�ً 
االأج�ش�م  اإىل  ب�الإ�ش�فة  العني  �شطح  على 
وال��ربوت��ي��ن���ت اخل������ش��ة ملق�ومة  امل�����ش���دة 

العدوى.
واملغذي�ت  االأك�����ش��ج��ني  ن��ق��ل  اأي�����ش���ً  وي��ت��م 
طريق  عن  للعني  ال�شطحية  اخلالي�  اإىل 
ال��دم��وع، حيث ال توجد اأوع��ي��ة دم��وي��ة يف 

العني.
 

اأنواع الدموع
ه��ن���ك 3 اأن�����واع م��ن ال���دم���وع، ل��ك��ل منه� 

وظ�ئف خمتلفة للغ�ية، م� هي اأبرزه�؟
 

الدموع الق�عدية  1-
تدور  حيث  االأ�ش��شية،  ال��دم��وع  ه��ي  ه��ذه 
ال���ع���ي���ون ح��ول��ه��� ط�����وال ال����ي����وم. حتتوي 

واملخ�ط  ال��زي��ت  ال��ق���ع��دي��ة على  ال��دم��وع 
مك�فحة  ع���ل���ى  وت�������ش����ع���د  وامل����ل����ح،  وامل��������ء 
الدموع  على  الزيت  ويح�فظ  االلته�ب�ت. 
اجلو،  التبخر يف  مك�نه�، ومينعه� من  يف 
�شطح  على  ب�لت�ش�وي  الومي�س  وين�شره� 

العني.
 

املزعجة الدموع   -  2
هي دم��وع غ�شل العني، وتخرج من الغدد 
اأو  الب�شل  تق�شر  عندم�  احل�جبني،  حتت 
تلك  تطرد  ب�لغب�ر.  عينك  تلوث  اأو  تتقي�أ 
نظ�فة  ع��ل��ى  للحف�ظ  امل��ه��ي��ج���ت  ال��دم��وع 

العينني.
 

ع�طفية اأو  نف�شية  دموع   -  3
تتدفق هذه الدموع ا�شتج�بة مل�ش�عر قوية 
الغ�شب. حتتوي  اأو  الفرح  اأو  مثل احلزن 
الكيمي�ئي،  الرتكيب  نف�س  على  جميعه� 
التوتر  ه��رم��ون���ت  ع��ل��ى  اأن��ه��� حت��ت��وي  اإال 
وم�شكن�ت االأمل الطبيعية اأكر من االأنواع 

االأخرى من الدموع.
ول����دى ال��ب�����ش��ر واحل���ي���وان����ت م��رك��ب���ت يف 
���ش��وائ��ل اأج�����ش���م��ه��� ت��ر���ش��ل ر���ش���ئ��ل خفية 
اإىل اأع�����ش���ء اأخ���رى يف اجل�����ش��م، وه���ذا هو 
يف  تنقل  اأن  ميكن  ال��دم��وع  اأن  يف  ال�شبب 
)�شواء  كيمي�ئية  ر���ش���ئ��ل  االأح��ي���ن  بع�س 
ك�نت مق�شودة اأو غري مق�شودة( ل�شخ�س 

قريب، مثل "ابق بعيداً".
ك��م��� ت��ن��ج��م ال���دم���وع ال��ع���ط��ف��ي��ة، بح�شب 
عن  العيون،  لطب  االأمريكية  االأك�دميية 
واملجتمعي،  ال��وج��داين  واالأمل  التع�طف، 
واالأمل اجل�شدي، واالأمل املرتبط ب�لتعلق، 

اأو االأخالقية. وت�شري  الع�طفية  وامل�ش�عر 
اأكر  االأ�شخ��س  اأن  اإىل  الدرا�ش�ت  بع�س 
اإذا  البك�ء،  بعد  ب�لتح�شن  لل�شعور  عر�شة 

تلقوا دعم�ً اجتم�عي�ً اأثن�ء القي�م بذلك.
 

الدموع وامللح
ال�����ش��وائ��ل يف اجل�����ش��م حت��ت��وي على  جميع 
القليل من امللح، وحمتوى امللح يف الدموع 
بالزم�  يف  امللح  حمتوى  نف�س  تقريب�ً  هو 
ب�شكل  لعمل اجل�شم  وامللح �شروري  الدم. 

ع�م.
 

الن�ساء اأكرث من الرجال
اأكر  تبكني  الن�ش�ء  م��ن   60% ح��وايل 
م��ن ال��رج���ل يف ال���واق���ع، وال اأح���د يعرف 
الدموع  يف  كيمي�ئية  م����دة  لكن  ال�شبب. 
الثدي،  حليب  ب���إن��ت���ج  مرتبطة  النف�شية 
االعتب�ر.  يف  االأب��ح���ث  ت�شعه  �شيء  وه��ذا 
دمعية  قنوات  اأي�ش�ً  الرج�ل  لدى  اأن  كم� 

اأ�شغر قد توؤثر يف ذلك.
 

ملاذا تخرج الدموع من الأنف؟
والعين�ن  االأنف  هذه طريقة طبيعية الأن 
وتهدف  ����ش���غ���رية،  مب����م����رات  م��ت�����ش��ل��ت���ن 
ب���الأ���ش������س من  ال��ت�����ش��ري��ف  اإىل  ال���دم���وع 

االأنف والفم.
 

تعريف الدموع
الف�شيولوجية  الوظ�ئف  اأهم  الدموع من 
للعني . . وقد و�شعه� العلم�ء والب�حثون 
م����و�����ش����وع درا�����ش�����ت����ه����م واأب����ح�����ث����ه����م . . 
ثالث  اإىل  ت�شنيفه�  ب�لت�يل  وا�شتط�عوا 

�شهل عليهم معرفة  ال��ذي  االأم��ر  طبق�ت، 
االأمرا�س التي ت�شيب بع�س اأجزاء العني 
اجله�ز  ق�����ش��م��وا  وع��ل��ي��ه   .  . وم��ع���جل��ت��ه��� 

الدمعي اإىل ق�شمني:
االأول هو جه�ز االإفراز الدمعي . . ويت�ألف 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة والغدد  ال��دم��ع��ي��ة  ال���غ���دة  م���ن 

الدمعية امل�ش�عدة .
عند  ال��ع��ني  حم��ج��ر  يف  االأوىل  وت��ت��واج��د 
ال��ع��ل��ي��� للعني وحتت  ال���زاوي���ة اخل���رج��ي��ة 
الغدة  ب��ه��ذه  ويت�شل  االأم���م��ي��ة،  املنطقة 
الرئي�شية )12( قن�ة . . تنقل الدموع من 

الغدة لت�شب يف العني مب��شرة .
 48 امل�ش�عدة وعدده�  الدمعية  الغدد  اأم� 
ت��ق��ع يف اجلزء  غ���دة   40 ف����إن منه�  غ���دة 
ال���ع���ل���وي م����ن ال����ع����ني، وث����م�����ن ت�����ش��ك��ن يف 
وتكون مزروعة يف جذور  ال�شفلي،  اجل��زء 
والقبوة  اجل��ف��ون  اأط����راف  ويف  ال��رم��و���س 

العلوية وال�شفلية للملتحمة .
)وال��ق��ب��وة ه��ي اأ���ش��ف��ل اجل��ف��ن ال��ع��ل��وي اأو 

ال�شفلي من الداخل( .
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة والغدد  ال���غ���دة  ب���ني  وال���ف���رق 
من  ال��رغ��م  على  واأ�ش��شي  كبري  امل�ش�عدة 
ف�لغدة   .  . ال���دم���وع  ت��ف��رز  جميعه�  اأن��ه��� 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ت���ف���رز ال���دم���وع ال��ن���جت��ة عن 
االنفع�الت الع�طفية واملوؤثرات اخل�رجية 
اأوامره�  تتلقى  وهي  الغريبة(،  )االأج�ش�م 

الط�رئة من الدم�غ مب��شرة . .
اأم��ر م�  ب��ح��دوث  اإال  اأن��ه��� ال تعمل  مبعنى 

يرتجمه الدم�غ اإىل اأمر بذرف الدموع .
تعمل  ف�إنه�  امل�ش�عدة  الدمعية  الغدد  اأم��� 
تغذية  ومهمته�  ورت��ي��ب،  تلق�ئي  ب�شكل 

العني ب�لرطوبة الالزمة .

انطالقة �شاروخية 
لبالك ويدو على 

�شباك التذاكر 
ح����ق����ق ف���ي���ل���م ب�������الك وي���������دو من 
انطالقة  م����رف���ل  ا����ش���ت���ودي���وه����ت 
يف  التذاكر  �شب�ك  على  �ش�روخية 
ال�شم�لية،  االأم��ريك��ي��ة  ال�����ش���الت 
ح��شدا اإيرادات قدره� 80 مليون 
وهو  واالأح����د،  اجلمعة  ب��ني  دوالر 
ب���دء اجل�ئحة،  رق���م ق��ي������ش��ي م��ن��ذ 

وفق �شركة متخ�ش�شة.
اأفالم  م��ن  امل�شتق  العمل  ه��ذا  ويف 
�شك�رليت  ت���وؤدي  اأفنجرز"،  "ذي 
روم�نوف  ن�ت��ش�  دور  جوه�ن�شون 
اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق���ت��ل��ة 
الفيلم  ح�شد  وق��د  خ���رق��ة.  بطلة 
من�شة  ع���رب  دوالر  م��ل��ي��ون   60
"ديزين +" و78 مليون دوالر على 
اإجم�يل  لي�شل  ال���دويل،  امل�شتوى 
االإيرادات اإىل 218 مليون دوالر، 
ح��ت��ى ق��ب��ل ب���دء ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م يف 

ال�شني.
دي����زين  ت���ع���ل���ن  م������رة  اأول  وه�������ذه 
ع��ن اإي���رادات���ه���� امل��ت���أت��ي��ة م��ن البث 
نه�ية  ع��ط��ل��ة  خ�����الل  ال���ت���دف���ق���ي 
هوليوود  جملة  بح�شب  االأ�شبوع، 

ريبورتر.
وا����ش���ت���ح���وذت اأع����م�����ل م����ن اإن���ت����ج 
على  "يونيفر�ش�ل"  ا�شتوديوه�ت 
املراكز الثالثة الت�لية: اف 9: دي 
ف��شت �ش�غ� يف املرتبة الث�نية لكن 
املت�شدر،  الفيلم  ع��ن  كبري  ب��ف���رق 
اأقل  اأي  10،9 ماليني دوالر،  مع 
اإي���رادات���ه خ��الل عطلة  م��ن ن�شف 

نه�ية االأ�شبوع ال�ش�بقة.
ال��ث���ل��ث��ة فيلم ذي  امل��رت��ب��ة  واح��ت��ل 
مع  بيزن�س  ف�ميلي  ب�يبي:  بو�س 
فيلم  ويروي  دوالر.  ماليني   8،7
الر�شوم املتحركة، وهو تتمة لفيلم 
اأربع  ُط��رح قبل  ال��ذي  بو�س  ب�يبي 
يفر�س  زعيم  طفل  ق�شة  �شنوات، 
حوله.  من  جميع  على  �شخ�شيته 
ل�شخ�شي�ت  اأ�شواتهم  جنوم  واأع�ر 
واإيف�  ب�لدوين  األيك  العمل بينهم 
ك�����ودرو وجيمي  ول���ي���زا  ل��ون��غ��وري��� 

كيمل وجيف غولدبلوم.
وج�����ء يف امل��رك��ز ال���راب���ع ف��ي��ل��م ذي 
فوريفر بورج، خ�م�س واآخر اأجزاء 
�شل�شلة بورج، حمقق� 6،7 ماليني 
اأح��داث ه��ذا الفيلم  دوالر. وت��دور 
م�شتقبل  يف  الدي�شتوبي�  ن��وع  م��ن 
بكل اجلرائم مب� فيه�  ُي�شمح فيه 

القتل يف يوم واحد �شنوي�.

ابِك.. فللدموع فوائد 
ال تخطر على البال!

اأي�سًا  نبكي عندما نحزن وعند ال�سعور بالأمل. ونبكي 
عندما نكون �سعداء. ويوؤكد اخلرباء، بح�سب 

الطبية  كلينك"  "كليفالند  موؤ�س�سة  موقع 
اإذ العاملية، اأن الدموع مفيدة  للغاية، 

ت�ساعد على الروؤية 
وتغ�سل  بو�سوح 
اأي  وتزيل  العني 
غبار  اأو  اأت��رب��ة 
م��ن��ه��ا وت�����س��اع��د 

ع���ل���ى م��ك��اف��ح��ة 
اللتهابات.



الثالثاء   13  يوليو    2021  م   -    العـدد   13290  
Tuesday    13   July   2021   -  Issue No   13290

22

�ش�ؤون حملية

جمعية االإمارات ملتالزمة داون وفندق �شوي�س 
اأوتيل الغرير يحتفالن بتخريج ذوي متالزمة داون

اأقيم يف فندق �شوي�س اأوتيل الغرير حفاًل مميزاً  لتخريج )4( طلبة من 
اأ�شهر، وقد ح�شر  ذوي متالزمة داون تلقوا تدريب�ً مهني�ً على مدار �شتة 
اإدارة اجلمعية  رئ��ي�����س جمل�س  م��ن���ل ج��ع��رور  ال��دك��ت��ورة  ال��ت��خ��ري��ج   ح��ف��ل 
الفندق  ع�م  ومدير  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  ن��شر  اآل  نوال  واالأ�شت�ذة 

ال�شيد دومنيك اآريل واأه�يل اخلريجني
هذا واأعربت الدكتورة من�ل جعرور عن �شكره� وتقديره� ملدير ع�م فندق 
ذوي  من  اأبن�وؤن�  اكت�شب  لقد  وق�لت:  عمله  وفريق  الغرير  اأوتيل  �شوي�س 
متالزمة داون يف هذا الربن�مج التدريبي املهني املتميز مه�رات جديدة يف 
موا�شيع عدة �شملت ترتيب الغرف، اإجراءات النظ�فة والتعقيم، التح�شري 
احللوي�ت  اإع���داد  ال��ق���ع���ت،  ترتيب  ال��غ��رف،  وت��زي��ني  اخل��شة  للمن��شب�ت 

وال�شوكوال والع�ش�ئر وامل�شروب�ت وتن�شيق احلدائق والعن�ية به� 
ال��ت��ع���م��ل واتيكيت  ب���إك�����ش���ب الطلبة ف��ن  واأ���ش���ف��ت: ك��م��� مت��ي��ز ال��ربن���م��ج 

ال�شي�فة واال�شتقب�ل
من ج�نبه� عربت نوال اآل ن��شر عن ب�لغ �شكره� وتقديره� الإدارة الفندق 
ممثلة ب�ملدير الع�م وامل�شوؤولني عن الربن�مج وق�لت: لقد �شعرن� ب�شع�دة 
يتوجون يف هذا حفل  داون  ذوي متالزمة  اأبن�ئن� من  نرى  ونحن  غ�مرة 

خ��س بهيج روعي فيه ك�فة االإجراءات االحرتازية ل�شم�ن �شالمتهم.
متنح  املهنية  التدريبية  الربامج  ه��ذه  مثل  اأن  ب�لذكر  اجلدير  وم��ن  ه��ذا 
املهنية،  الفر�شة لذوي متالزمة داون لتطوير مه�راتهم وتنمية ميولهم 
التدريبية يف  ال��ربام��ج  امل��زي��د م��ن  ب��ط��رح  ال��ت��ع���ون   ا�شتئن�ف  و���ش��وف يتم 

الفرتة الق�دمة.

فازت مرمي الكعبي واأريبا و�سيم 
القرية العاملية تعلن عن الفائزين يف م�شابقة رّواد 

اأعمال امل�شتقبل الأف�شل مقرتحات امل�شاريع االإبداعية
•• دبي -الفجر:

والوجهة  ال��ع���مل  يف  الثق�فية  املنتزه�ت  اأك��رب  اأح��د  الع�ملية،  القرية  اأعلنت 
الع�ئلية االأوىل للثق�فة والت�شوق والرتفيه يف املنطقة، عن اأ�شم�ء الف�ئزين 
املب�درة  وهي  اجل�مع�ت،  بطالب  اخل��شة  امل�شتقبل"  اأعم�ل  "رّواد  مب�ش�بقة 
بهدف  احل���يل  ال��ع���م  ب��داي��ة  يف  الوجهة  اأطلقته�  التي  االإب��داع��ي��ة  التوعوية 
العربية  االإم�����رات  دول���ة  يف  ال�شب�ب  جيل  ب��ني  والتعلم  االإب����داع  روح  حتفيز 
اجل�مع�ت  الدعوة لطالب  توجيه  املب�درة  هذه  املتحدة، حيث مت من خالل 
يف جميع اأنح�ء الدولة ال�شتعرا�س قدراتهم واإمك�ن�تهم االبتك�رية يف جم�ل 
ري�دة االأعم�ل من خالل التقّدم مبقرتح�ت مل�ش�ريع فريدة يف جم�ل الرتفيه. 
وا�شعة من ج�نب عدد كبري من طلبة اجل�مع�ت  م�ش�ركة  امل�ش�بقة  و�شهدت 
تقييم دقيقة  اإبداعية متميزة. وبعد عملية  واأفك�ر  الذين تقدموا مب�ش�ريع 
للم�ش�ريع واالأفك�ر التي تقّدم به� الطلبة، مت اختي�ر �شتة م�ش�ريع لالنتق�ل 
اإىل الق�ئمة النه�ئية، ليتم بعد ذلك االإعالن عن فوز امل�شروعني اللذين تقدم 
بهم� كل من مرمي الكعبي من ج�معة خليفة واأريب� و�شيم من ج�معة اإك�شرت 

وذلك خالل حفل افرتا�شي. 
 - تنفيذي  اإدارة  اإلينبي، مدير  ق�لت ج�كي  امل�ش�بقة،  نت�ئج  ويف حديثه� عن 
تقدمي  على  مو�شم  كل  يف  "نحر�س  الع�ملية:  القرية  والفع�لي�ت،  الت�شويق 
م�  وه��و  ل�شيوفن�،  الفريدة  الرتفيهية  وال��وج��ه���ت  املبتكرة  التج�رب  اأروع 
االإب��داع��ي��ة يف جميع  واملف�هيم  اخل��اّلق��ة  االأف��ك���ر  اإ�شتله�م  اإىل  دائ��م���ً  يدفعن� 
العقول  الأ�شح�ب  داعمة  ة  من�شّ توفري  ب�أهمية  يقني  على  نحن  نقدمه.  م� 
ال�ش�بة واملواهب ال�ش�عدة لتحفيز اإمك�ني�تهم التي ت�شّب يف تعزيز االإقت�ش�د 
ل لرّواد االأعم�ل واأ�شح�ب  املحّلي يف االإم���رات. فخورون بكونن� مركز مف�شّ
لالإنطالق  لهم  الدعم  بتقدمي  وملتزمون  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�ش�ريع 
ب�أفك�رهم املبدعة. تعترب م�ش�بقة "رّواد اأعم�ل امل�شتقبل" خطوتن� االأوىل يف 
برن�مج التف�عل مع طاّلب اجل�مع�ت ونتقّدم ب�لتهنئة لكل من مرمي الكعبي 
واأريب� و�شيم لتمّيزهم واإبداعهم الذي حّقق لهم الفوز ب�لن�شخة االأوىل من 
امل�ش�بقة. كم� ن�شكر جميع الطاّلب الذين �ش�ركوا ب�أفك�رهم املبتكرة ونتطّلع 
واملث�برة  النج�ح�ت  لتحقيق  �شعيهم  يف  القريب  امل�شتقبل  يف  معهم  للتع�ون 
على اأهدافهم." وحققت م�ش�بقة "رّواد اأعم�ل امل�شتقبل" اأهدافه� املتمثلة يف 
حتفيز روح االإبداع لدى ال�شب�ب وت�شجيعهم على دفع حدود االبتك�ر ل�شقل 
مقرتح  ورّك��ز  ملمو�س.  واق��ع  اإىل  وحتويله�  التج�رية  واأف��ك���ره��م  مه�راتهم 
احلمراء  ال�شج�دة  "فع�لية  بعنوان  الكعبي  مرمي  به  تقدمت  ال��ذي  امل�شروع 
االأط��ف���ل، ومنحهم فر�شة عي�س  ل��دى  لالأطف�ل" على خلق جت���رب فريدة 
التمّيز والت�أّلق على ال�شج�دة احلمراء. بينم� متّثل مقرتح اأريب� و�شيم والذي 
اللتق�ط  خم�ش�شة  فريدة  وجهة  بت�شميم  الظّل"  "ذكري�ت  عنوان  حمل 

�شور لظالل ال�شيوف وحتويله� اإىل ذكري�ت مميزة ودائمة لهم.
اأكتوبر   26 تعود القرية الع�ملية يف مو�شمه� ال�ش�د�س والع�شرين ابتداًء من 
الق�دم، مع خطط الإطالق املزيد من املب�درات الرامية الإله�م اجليل الق�دم 

من رّواد االأعم�ل ورع�ية اأفك�رهم االإبداعية.

•• العني - الفجر

ل�ش�حب  الثق�يف  امل�شت�ش�ر  ن�شيبة-  زك��ي  م��ع���يل  اأك���د 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����س ال����دول����ة، ال��رئ��ي�����س االأع���ل���ى جل�معة 
االإم�رات العربية املتحدة -على اأهمية ت�شجيع اأ�شح�ب 
ت�ش�هم  التي  واالبتك�رية،  االإبداعية  وامل�ش�ريع  االأفك�ر 
التي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  يف حتقيق 
تطلقه� حكومتن� الر�شيدة، واحلر�س على طرح اأفك�ر 
املتع�ملني  ب�إ�شع�د  تتعلق  ونوعية  متميزة  ا�شتب�قية 
اأهم  ب�عتب�ره  اال�شطن�عي  الذك�ء  وجودة احلي�ة عرب 
حت�كي  ال��راب��ع��ة،وال��ت��ي  ال�شن�عية  ال��ث��ورة  خم��رج���ت 
مع�يري  اأف�شل  وحتقق  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  متطلب�ت 
الق�دمة.   ع�م�  للخم�شني  ا�شتعداداً  وال�شع�دة  الكف�ءة 
موؤكداً مع�ليه على �شرورة دعم وت�شجيع تلك االأفك�ر 
واال���ش��ت��ث��م���ر االأم���ث���ل يف ت��ل��ك امل�����ش���ري��ع، ومب���� يحقق 
الع�ملني  بني  التن�ف�شية  تعزز  ذكية  ابتك�رية  خدم�ت 
يف موؤ�ش�ش�ت الدولة.ج�ء ذلك خالل ا�شتقب�ل مع�ليه 
ج�معة  يف  املتع�ملني  اإ���ش��ع���د  دب��ل��وم  على  للح��شالت 
االإم�رات، وهن : االأ�شت�ذة مرمي الكعبي -مدير مركز 
ق�شم  رئي�س  خذيل  م��رمي  واالأ���ش��ت���ذة  الطلبة-  اإ�شع�د 
–مدير  ال�ش�م�شي  اإمي���ن  واالأ�شت�ذة  املوؤ�ش�شي،  التميز 
مكتب مدير ج�معة االإم�رات-.    و ا�شتمع مع�ليه اإىل 
التي  اال�شطن�عي  ال��ذك���ء  م�ش�ريع  عن  مف�شل  �شرح 
االأ�شت�ذة  ا�شتعر�شت  حيث  العمل،  ف��رق  به�  تقدمت 
مرمي الكعبي م�شروع "االإق�مة ال�شعيدة" الذي يربط 
احلكومية  اجله�ت  من  اال�شرتاتيجيني  ال�شرك�ء  بني 

العمل  واأ���ش��ح���ب  االف���راد  م��ن  ب�ملتع�ملني  واخل������ش��ة 
واملقيمني يف ال��دول��ة الإجن����ز م��ع���م��الت االإق���م��ة من 
خالل التطبيق�ت الذكية عرب مط�رات الدولة،حتقيق�ً 
الذك�ء  ع��ل��ى  ب���الع��ت��م���د  التن�ف�شية  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ك��ف���ءة 
اخلدم�ت  اأج��ود  تقدمي  يف  ي�ش�هم  مم�  اال�شطن�عي، 
والذك�ء  واالب��ت��ك���ر  ل��ل��ري���دة  م��ع��ززة  ع�ملية  ومب��ع���ي��ري 

اال�شطن�عي.
اإىل  ال�ش�م�شي  اإمي����ن  االأ���ش��ت���ذة  اأ���ش���رت  جهته�  وم��ن 
ف�لن��س  الآخ��ر،  ف��رد  من  يختلف  ال�شع�دة  "مفهوم  اأن 
تختلف يف طب�عه� واجت�ه�ته�، ويف م�شروعن� لدبلوم 

ال�شع�دة  مفهوم  تعزيز  على  نركز  املتع�ملني،  اإ�شع�د 
ب�الإجن�ز والنج�ح من خالل تك�فوؤ الفر�س للمبدعني 
الع�مل"لنوؤكد  ل��غ���ت  "بكل  ع��ن��وان  حت��ت  وامل��ب��ت��ك��رون، 
روؤية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، ح�كم دبي، 
اأن االإم�رات اأر�س الفر�س وجذب العقول واملواهب."

اأن  اإىل  يهدف  م�شروعه�  اأن  اإىل  ال�ش�م�شي  واأ���ش���رت 
ب�عتب�رهم  وال��ك��ف���ءات  ال��ع��ق��ول  جل��ذب  من�شة  ي��ك��ون 
يح�شل  ح��ي��ث  ال��ت��ن��م��ي��ة،  لعملية  االأ���ش������ش��ي  امل���ح���رك 
براءة  منه�،  مزاي�  ع��دة  على  املطبقة  الفكرة  �ش�حب 

كم�  امل�شتقبلي،  التوظف  يف  اأولوية  اإم�راتية،  اخ��رتاع 
تتحول بي�ن�تهم اإىل �شرية ذاتية للكف�ءات، كم� وتقدم 
املن�شة خ��شية تتبع مراحل تطبيق الفكرة او املب�درة، 
جلميع  الدولة  م�شتوى  على  موحدة  بي�ن�ت  وق�عدة 
الب�حثني واملتخ�ش�شني والعلم�ء، يتم اال�شتع�نة بهم 

يف عمل الدرا�ش�ت واال�شتف�دة من خرباتهم.
لتطوير  لفكرة  عر�ش�ً  خذيل  م��رمي  قدمت  وب��دوره��� 
بلوغهم  قبل  امل��وط��ن��ني،  لكب�ر  اال�شتب�قية  اخل��دم���ت 
�شن 60 ع�م�، مبوجب ق�عدة بي�ن�ت مت اإعداه� بهدف 
ملتطلب�ت  وا���ش��ح��ة  و���ش��ورة  �ش�ملة  معلوم�ت  ت��وف��ري 
هذه الفئة بعد بلوغ ال�شن الق�نونية والتي نعمل على 
الرقمية  التطبيق�ت  ،عرب  ا�شتب�قية  ب�شورة  ت�أمينه� 
ا�شعده وحتقيق ج��ودة احل��ي���ة ،حيث ميكن  اأج��ل  م��ن 
اأقل.  تلك اخلدمة يف كل مك�ن وبوقت وجهد  تقدمي 
االإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأن   ب�لذكر  جدير 
الع�مة لل�شع�دة ب�لتع�ون مع اأك�دميية ات�ش�الت اأطلقت 

برن�مج دبلوم اإ�شع�د املتع�ملني على م�شتوى الدولة. 
ب���ل��ت��ع���ون مع  ال��ربن���م��ج  ال��داخ��ل��ي��ة ه��ذا  وتنفذ وزارة 
اجلمعية  م���ن  دويل  وب���ع��ت��م���د  ات�����ش���الت  اأك����دمي���ي���ة 
الدولية لتدريب االأعم�ل، للع�م ال�ش�د�س على التوايل، 
االأم�مية  ال���واج���ه���ة  وم��وظ��ف��ي  م�����ش��ريف  وي�����ش��ت��ه��دف 
واإ�شع�د  واال���ش��ت��ق��ب���ل،  االت�������ش����ل  م���راك���ز  وم��وظ��ف��ي 
ومع�رفهم  وم��ه���رات��ه��م  خ��ربات��ه��م  ل�شقل  املتع�ملني 
يف جم����ل خ��دم��ة واإ���ش��ع���د امل��ت��ع���م��ل��ني، وف��ق���ً الأحدث 
النجوم  نظ�م  ومع�يري  الدولية  واملع�يري  املم�ر�ش�ت 

الع�ملي لت�شنيف اخلدم�ت

•• دبي- الفجر:

اإط���ر زي���دة فر�س التوظيف والتدريب  يف 
خلريجي وطلبة ج�معة زايد، عمل مكتب 
على  موؤخرا  واخلريجني  املهنية  ال�شوؤون 
جه�ت  م���ع  ت���ع����ون  ات��ف���ق��ي���ت   3 ت��وق��ي��ع 
خم��ت��ل��ف��ة يف جم�������الت م���ت���ن���وع���ة، وذل����ك 
لتو�شيع نط�ق التخ�ش�ش�ت التي تطرحه� 
اجل�معة لطلبته�، وزي�دة جم�ل اخلي�رات 

املطروحة يف املج�ل املهني. 
– م�ش�عد ن�ئب  تقول د. هند الر�شتم�ين 
" نحر�س  الطلبة  ل�شوؤون  مدير اجل�معة 
دائم� على جتديد �شراك�تن� مع اجله�ت التي 
ا�شرتاتيجي�ت  ط��رح  على  و  معه�،  نتع�مل 
بن�ء عالق�ت  تدعم  �شبل  واق��رتاح  جديدة 
اأك����ر م��ت���ن��ة وت���ط���ورا، و ن��ح��ر���س كذلك 
على طرح التنوع و االختالف يف ال�شرك�ت 
واملوؤ�ش�ش�ت التي نعر�شه� على الطلبة، لكي 
التي  التخ�ش�ش�ت  و  الرغب�ت  ك�فة  تغطي 
اأ�شح�ب العمل،  يبحث عنه� اخلريجون و 
جل�ش�ت  و  عمل  ور�ش�ت  تقدمي  ج�نب  اإىل 
املهني  املج�ل  تخ�س  اإر�ش�دية  و  توجيهية 
ب�شكل ع���م و ري���دة االأع��م���ل ب�شكل خ��س، 
هذا  اختي�ر  على  ال�شب�ب  لتحفيز  ذل��ك  و 
جديدة  فر�ش�  يبني  الذي  امل�شتقل  املنحى 

مبتكرة تفيد اقت�ش�د الدولة." 

ح��ي��ث مت ت��وق��ي��ع ات��ف���ق��ي��ة ���ش��راك��ة جديدة 
ه��شم لال�شت�ش�رات    بن  "�شركة ط�لب  مع 
ا�شت�ش�رية  ���ش��رك��ة  اأول  وه����ي   "TBH
متك�ملة يف جم�ل التوطني، لتعزيز فر�س 
ل�شوق  واإع���داده���م  للخريجني  التوظيف 
املطلب  ق���ل عبد  االإط����ر  ه��ذا  العمل، ويف 
"متحم�شون  ال�����ش��رك��ة:  م��وؤ���ش�����س  ه������ش��م 
ج���دا الآف�����ق ه���ذه ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي جتمعن� 
التوظيف  ق�بلية  لتعزيز  زاي��د  ج�معة  مع 
ل��ل��خ��ري��ج��ني، وم�����ش���ع��دت��ه��م ع��ل��ى تطوير 
�شوق  متطلب�ت  يتن��شب  مب���  م��ه���رات��ه��م 
اإليه،  االن�����ش��م���م  يطمحون  ال���ذي  ال��ع��م��ل 
ج�معة  م��ع  جنب  اإىل  جنب�  نعمل  ف�شوف 
���ش��رك���ئ��ن��� املحليني  زاي����د وب���ل��ت��ع���ون م���ع 

امل�شتوى  على  و�شرك�ءن�  "�شدارة"  �شركة 
برامج  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى  "اإنديد"  ال��ع���مل��ي 
به يف  تكون مث�ال يحتذى  وفع�لة  مبتكرة 

جم�ل التوطني." 
ومن جهة اأخرى مت توقيع اتف�قية تع�ون 
مع موؤ�ش�شة "التعليم من اأجل التوظيف"، 
الإعداد  تهدف  ربحية  غري  موؤ�ش�شة  هي  و 
اإي���ج����د فر�س  ال��ع��م��ل و  ل�����ش��وق  ال�����ش��ب���ب 
ال��ت��وظ��ي��ف ال��ت��ي ت��ن������ش��ب��ه��م، و ت���أت��ي ه�ته 
و  ال�شراكة  من  ل�شنتني  تتويج�  االتف�قية 
التعليم  موؤ�ش�شة  و  اجل�معة  بني  التع�ون 
م��ن اأج���ل ال��ت��وظ��ي��ف، مت خ��الل��ه��� تخريج 
ب���رام���ج تدريبية  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ع����دد 
متنوعة �شمت:  تخرج دفعتني من برن�مج 

م�شتقبلك  "�شمم  ل��ل��ع��م��ل  اال����ش���ت���ع���داد 
م��ن اخل��ري��ج��ني من  دف��ع��ة  و  الوظيفي"،  
اخل��شة  للمه�رات  تدريب  دورات  برن�مج 
و   ،Accenture موؤ�ش�شة  تقدمي  م��ن 
االأعم�ل،   بري�دة  خ��س  برن�مج  من  دفعة 
2021 مت تخريج  اأخ��ريا يف بداية ع���م  و 
دف��ع��ة م��ن ب��رن���م��ج اآخ���ر ل���ري����دة االأعم�ل 
ح�لي�  يتم  و  بوينغ،  �شركة  م��ع  ب�ل�شراكة 
دفعة  لتقدمي   HSBC بنك  م��ع  العمل 
م�شتقبلك  "�شمم  ب��رن���م��ج  م���ن  ج���دي���دة 

الوظيفي". 
ه��ذا ووق��ع��ت اجل���م��ع��ة م��ذك��رة تف�هم مع 
وهي  االأعم�ل"  ل��ري���دة  دب���ي  "اأك�دميية 
التعليمي ملوؤ�ش�شة حممد بن را�شد  ال��ذراع 

يف  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�ش�ريع  لتنمية 
�شبيل تقدمي فر�س التدريب واال�شت�ش�رات 
لدفع ال�شب�ب للتوجه ملج�ل ري�دة االأعم�ل 
ال��ع��م��ل وبديل  وات����خ�����ذه ك����أح���د خ���ي����رات 
اال�شرتاتيجي  ال��ه��دف  لتحقيق  وظ��ي��ف��ي 

للدولة لدعم االبتك�ر وري�دة االأعم�ل. 
املهنية  ال�����ش��وؤون  اأن مكتب  ال��ذك��ر  وي��ج��در 
واخل���ري���ج���ني، ي��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل ح��ث��ي��ث على 
ب���رام���ج م��ه��ن��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة ب�شكل  ت��وف��ري 
الدرا�شية،  �شنواتهم  اأث��ن���ء  للطلبة  دوري 
وللخريجني وم�ش�عدتهم يف اإيج�د اختي�ر 
يف  وظ�ئف  اإيج�د  �شواء  املهنية  م�ش�راتهم 
القط�عني احلكومي اأو اخل��س، اأو دعمهم 

و ار�ش�دهم لري�دة االأعم�ل. 

•• دبي- الفجر:

 )IMA( وقع معهد املح��شبني االإداريني
اإىل  تهدف  تف�هم  مذكرة  العني  وج�معة 
االأك�دميية  امل����ب�����درات  م���ن  امل���زي���د  ت��وف��ري 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف دول���ة 
املتحدة، وتعزيز جت�رب  العربية  االإم���رات 
من  متكينهم  عرب  للطلبة  املقدمة  التعلم 

الو�شول اإىل خربات ومرافق الطرفني.
ه��ن���دي خليفة،  ق���ل��ت  ال�����ش��ي���ق،  ه���ذا  ويف 
م���دي���رة ال��ع��م��ل��ي���ت يف ال�������ش���رق االأو����ش���ط 
املح��شبني  معهد  ل��دى  والهند  واأفريقي� 
كف�ءات  �شقل  ب�أهمية  "نوؤمن  االإداري���ني: 
املح��شبة  م��ه��ن  يف  ال��ع���م��ل��ني  وم����ه�����رات 
مبكرة  مراحل  من  ب��دءاً  وامل�لية  االإداري���ة 
�شم�ن�ً لتمكينهم من مواكبة بيئة االأعم�ل 
مذهاًل،  تقني�ً  تقدم�ً  ت�شهد  التي  املتغرية 
على  اأواًل  ال��ع��م��ل  ي��ت��ط��ل��ب  ال�����ذي  االأم������ر 
امل���ه����رات ب��ني اخلريجني  ���ش��د ال��ف��ج��وة يف 
هن�  وم��ن  العمل.  �شوق  اإىل  دخولهم  قبل 
ت���أت��ي اأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة م��ع ج���م��ع��ة العني 
التي  العملية  ب���مل��ه���رات  الطلبة  ل��ت��زوي��د 
التمويل  جم����الت  يف  امل��وؤ���ش�����ش���ت  تطلبه� 

واملح��شبة، واك�ش�بهم القدرة على التفكري 
قرارات  �شن�عة  يف  والثقة  اال�شرتاتيجي 
ذك��ي��ة ت��وؤث��ر اإي��ج���ب���ً ع��ل��ى االأع���م����ل. ومن 
املح��شب  �شه�دة  الطلبة على  �ش�أن ح�شول 
االإداري املعتمد اأن يت�ح لهم منظوراً واقعي�ً 
ل��ل��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي ق���د ت��واج��ه��ه��م يف بيئة 
جت�وز  م��ن  متكينهم  اإىل  اإ���ش���ف��ة  ال��ع��م��ل، 
واتخ�ذ  تعقيداً  االأك���ر  العملية  امل�ش�كل 

قرارات ن�جحة ب�شهولة".
وم��ن جهته، ق���ل االأ���ش��ت���ذ ال��دك��ت��ور غ�لب 

ع��و���س ال��رف���ع��ي، رئ��ي�����س ج���م��ع��ة العني: 
"نبحث ب��شتمرار عن فر�س تتيح لطالبن� 
االلتح�ق بربامج التعليم والتدريب ع�لية 
يف  االأك���دمي��ي��ة  درا�ش�تهم  لتدعيم  اجل��ودة 
املح��شب  �شه�دة  برن�مج  ومنه�  اجل�معة، 
معهد  ي���ق���دم���ه  ال������ذي  امل��ع��ت��م��د  االإداري 
املح��شبني االإداريني، ويعد موؤهاًل متقدم�ً 
على  واملح��شبة  امل�لية  خل��رباء  وم��رم��وق���ً 
م�����ش��ت��وى ق���ط����ع االأع�����م������ل. ون���ه���دف من 
طالبن�  م��ن��ح  اإىل  ال�����ش��راك��ة  ه����ذه  خ����الل 
مل�ش�عدتهم  امل�شتوى  ع�لية  تعليمية  فر�ش�ً 
على االرتق�ء ب�إمك�ن�تهم املهنية م�شتقباًل 
جه�ت  تطلبه�  التي  ب���مل��ه���رات  وت��زوي��ده��م 

العمل".
ويف اإط�ر االتف�قية، يلتزم معهد املح��شبني 
متفوقني  لع�شرة  منح  بتقدمي  االإداري����ني 
�شه�دة  ب���رن����م���ج  يف  ال���ع���ني  ج����م���ع���ة  م����ن 
�شتعمل  ك��م���  امل��ع��ت��م��د.  االإداري  امل��ح������ش��ب 
املوؤ�ش�شت�ن على دعم وتعزيز برامج البحث 

املختلفة الأع�ش�ء الهيئة التدري�شية.
خرباء  معظم  "يعمل  ه��ن���دي:  واأ���ش���ف��ت 
العمل  ف����رق  ���ش��م��ن  وامل��ح������ش��ب��ة  امل����ل���ي���ة 
الداخلية يف ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت، حيث تعد 

والتخطيط  ال��ق��رارات  �شن�عة  يف  اخل��ربة 
و�شبط العملي�ت التي تعزز قيمة االأعم�ل 
ومن  الت�شغيلي.  النج�ح  عن��شر  اأه��م  من 
�ش�أن احل�شول على �شه�دة املح��شب االإداري 
جمموعة  اإت��ق���ن  ل��ه��وؤالء  ي��ت���ح  اأن  املعتمد 
مب��شرة  امل��رت��ب��ط��ة  امل���ع����رف  م���ن  ���ش���م��ل��ة 
ب�الإدارة الت�شغيلية واال�شرتاتيجية، اإ�ش�فة 
الالزمة  وال��ق��درات  امل��ه���رات  اكت�ش�ب  اإىل 
وعلى  االأعم�ل".  مم�ر�ش�ت  اأرقى  لرت�شيخ 
�شه�دة  ح���ف��ظ��ت  ع����م����ً،   50 ن��ح��و  م�����دار 

مك�نته�  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  االإداري  امل��ح������ش��ب 
ك��م��ع��ي���ر ع����مل���ي ل��ل��م��ح������ش��ب��ني االإداري�������ني 
العوملة  �ش�همت  فقد  امل���ل��ي��ني.  واخل����رباء 
واملتطلب�ت  امل��ع���ي��ري  ت��وح��ي��د  وت���وج���ه����ت 
ال�ش�رمة الإعداد التق�رير امل�لية يف اإحداث 
املم�ر�ش�ت  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ج�����ذري  ت��غ��ي��ري 
والقواعد والت�شريع�ت واملب�دئ االأخالقية 
واالآلي�ت التنفيذية ملهن املح��شبة االإدارية 
جم�الت  ك�فة  يف  امل�لية  واال�شرتاتيجي�ت 

عمل ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت.
امل��ح������ش��ب االإداري  ���ش��ه���دة  ب��رن���م��ج  وي��ع��د 
للمح��شبني  م��ت��ق��دم���ً  م��ق��ي������ش���ً  امل��ع��ت��م��د 
واخل�������رباء امل����ل���ي���ني يف جم�����ل االأع����م�����ل، 
املع�رف  م���ن  وا����ش���ع���ة  وي��غ��ط��ي جم��م��وع��ة 
ت�شمل  ال����ت����ي  اال����ش���ت���ث���ن����ئ���ي���ة  وامل������ه�������رات 
والتحليالت  واالأداء  امل�����يل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واحل�شول  اال�شرتاتيجية.  امل�لية  واالإدارة 
عليه يوؤكد على امتالك خربات احرتافية 
والتحليالت  امل���يل  التخطيط  يف  متميزة 
�شن�عة  ودع���م  واجل����ودة  النفق�ت  و�شبط 
وجميعه�  املهنية،  واالأخالقي�ت  ال��ق��رارات 
يف  وال�شرك�ت  املوؤ�ش�ش�ت  تطلبه�  م��ه���رات 

جميع اأنح�ء الع�مل.

•• دبي- الفجر:

الدوائية  ال�شن�ع�ت  �شرك�ت  اإح��دى  ي�ن�شن،  وقعت 
مذكرة  جون�شون،  اآن��د  جون�شون  ملجموعة  الت�بعة 
خالل  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�شحة  وزارة  م��ع  ت��ف���ه��م 
معر�س وموؤمتر ال�شحة العربي 2021، يف خطوة 
تعزز التع�ون الق�ئم بني اجل�نبني اللذين جمعتهم� 
ال�شوء  2018، وت�شلط  االأوىل ع�م  للمرة  اتف�قية 
�شحة  خدم�ت  تقدمي  يف  امل�شرتكة  اأهدافهم�  على 
ن��ف�����ش��ي��ة م��ت��م��ي��زة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف دولة 

االإم�رات. 
حممد  يو�شف  الدكتور  �شع�دة  التف�هم  مذكرة  وقع 

للخدم�ت  االإم�����رات  موؤ�ش�شة  ع���م  مدير  ال�شرك�ل، 
ال�شحية، وجيمي ف�ر�س، مدير ع�م �شركة ي�ن�شن يف 
التف�هم، �شيعمل  منطقة اخلليج. ومبوجب مذكرة 
زي�دة  نحو  م�شرتكة  روؤي���ة  حتقيق  على  ال�شريك�ن 
ومن  وحت�شينه�.  النف�شي  الطب  بخدم�ت  ال��وع��ي 
للت�أكيد  ال��ع���م  ال��دع��م  ح�شد  الرئي�شية  خمرج�ته� 
املبكر  والتدخل  اجليدة  الرع�ية  توفري  اأهمية  على 
على  ع���الوة  النف�شية.  ال�شحة  م�شكالت  ع��الج  يف 
ذلك، ت�شعى مذكرة التف�هم اإىل تطوير برامج تعنى 
ب��زي���دة ال��وع��ي وال��وق���ي��ة م��ن االأم���را����س النف�شية، 
اإت�حة خدم�ت ال�شحة النف�شية ون�شر  وامل�ش�عدة يف 
ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ���الل ت��ف��ع��ي��ل ب���رام���ج على 

م�شتوى الدولة.
وق����ل���ت ج��ي��م��ي ف����ر����س، م��دي��ر ع����م ���ش��رك��ة ي�ن�شن 
تطوير  يف  ر���ش���ل��ت��ن���  "تتمثل  اخل��ل��ي��ج:  منطقة  يف 
ح��ل��وٍل واب��ت��ك���رات ج��دي��دة حت�ّشن حي�ة م��ن يع�نون 
�شراكتن�  نوا�شل  اأن  وي�شعدن�  نف�شية.  اأم��را���س  من 
الوعي  ن�شر  يف  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�شحة  وزارة  م��ع 
النف�شية  ال�شحة  ب�����ش���أن  عالجية  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
بتح�شني  ي�ن�شن  �شركة  وتلتزم  االإم�����رات.  دول��ة  يف 
النف�شية  ال�شحة  ا���ش��ط��راب���ت  م��ن  ال��وق���ي��ة  ط���رق 
وت�شخي�شه� وعالجه� ب�العتم�د على نهجه� املبتكر 

واملجّرب ومن خالل التقني�ت الري�دية". 
الوطنية  ال�شي��شة  م��ع  التف�هم  م��ذك��رة  وتن�شجم 

لتعزيز ال�شحة النف�شية يف دولة االإم�رات وحت�شني 
الوعي ب�ش�أنه� ب�الإ�ش�فة اإىل تطوير خدم�ت �ش�ملة 
وتو�شيعه�.  ودع��م��ه���  امل��واط��ن��ني  جلميع  ومتك�ملة 
اأربعة  كل  من  واح��د  ُي�ش�ب  الع�ملي،  ال�شعيد  وعلى 
مرحلة  يف  النف�شية  ب�ل�شحة  تتعلق  مب�شكلة  اأف��راد 
الرئي�شية  االأ���ش��ب���ب  م��ن  وه���ي  ح��ي���ت��ه،  م��ن  معينة 
وي�شتمر  ال��ع���مل.  م�شتوى  ع��ل��ى  ال�شحة  الع��ت��الل 
هذا العبء ب�لتزايد؛ اإذ يع�ين االأ�شخ��س امل�ش�بون 
مب�شكالت يف ال�شحة النف�شية من معدالت مرتفعة 
ن�شبة  ت�شل  احل������ش��ر،  ال��وق��ت  وال��وف���ة. ويف  للعجز 
االإ�ش�بة ب�أمرا�س ال�شحة النف�شية اإىل م� يقرب من 

ع�ملي�ً.  5%

خالل ا�ستقباله احلا�سلني على دبلوم اإ�سعاد املتعاملني

زكي ن�شيبة: اأهمية ت�شجيع اأ�شحاب م�شاريع الذكاء اال�شطناعي املتعلقة بجودة احلياة 
م�ساريع لالإقامة ال�سعيدة وخدمات كبار املواطنني قبل بلوغ �سن 60

جامعة زايد توقع 3 اتفاقيات جديدة لتعزيز امل�شار املهني للطلبة 

معهد املحا�شبني االإداريني يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة العني 

لتقدمي خدمات �سحة نف�سية للمواطنني واملقيمني

يان�شن توقع مذكرة تفاهم حول ال�شحة النف�شية مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع



ومع ذلك، مل تظهر البي�ن�ت اأي اختالف كبري يف مدة نت�ئج 
ح�شب  االإيج�بية  املت�شل�شل  البوليمرياز  تف�عل  اخ��ت��ب���رات 
درجة عوز املن�عة )نق�س املن�عة( اأو لالأفراد الذين يتلقون 

العالج الكيمي�ئي اأو املن�شط�ت لعالج "كوفيد19-".
 Open Forum وُن�شرت هذه الدرا�شة على االإنرتنت يف
مركز  يف  ب�حثني  بقي�دة   Infectious Diseases
الإع�دة  االآن  حتى  عينة  حجم  اأك��رب  وه��ي  الطبي،  بو�شطن 
 SARS-CoV-2�اختب�ر تف�عل البوليمرياز املت�شل�شل ل
وغري  املن�عة  �شعف  من  يع�نون  الذين  املر�شى  من  كل  يف 

منقو�شي املن�عة، م� يتيح املق�رنة بني ه�تني املجموعتني .
مركز  يف  املعدية  االأم��را���س  طبيبة  اإب�شتني،  را�شيل  وق�لت 
بو�شطن الطبي، واملوؤلفة امل�ش�ركة يف الدرا�شة: "هن�ك بي�ن�ت 
حمدودة حول املدة التي ي�شتمر فيه� االأفراد الذين يع�نون 
من نق�س املن�عة يف اختب�ر كوفيد19-بعد االإ�ش�بة االأولية. 

احل�لية  التو�شي�ت  ك���ن��ت  اإذا  م���  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  وت��ت��ح��دى 
نق�س  م��ن  يع�نون  ال��ذي��ن  االأف����راد  اختب�ر  اإع����دة  يف  للنظر 
املن�عة ال�شديد وا�شتخدام نت�ئج اختب�ر تف�عل البوليمرياز 
املت�شل�شل )PCR( ال�شلبية ل� SARS-CoV-2 الإنه�ء 

العزلة �شرورية".
ووف��ق��� مل��راك��ز ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى االأم���را����س وال��وق���ي��ة منه� 
الذين  االأف������راد  ل���دى  ي��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م��ن   ،)CDC(
لفرتات  اإيج�بية  نت�ئج  ال�شديد  املن�عة  نق�س  من  يع�نون 
طويلة يف اختب�ر تف�عل البوليمرياز املت�شل�شل )PCR( ل� 

.SARS-CoV-2
ال��واردة يف  وت�شمل احل���الت التي ت�شبب ح�لة نق�س املن�عة 
تعريف مراكز ال�شيطرة على االأمرا�س: االأ�شخ��س الذين 
ع�لية،  ب��ج��رع���ت  املن�شط�ت  اأو  الكيمي�ئي  ال��ع��الج  يتلقون 
املع�لج،  غ��ري  الب�شرية  امل��ن���ع��ة  نق�س  ب��ف��ريو���س  وامل�����ش���ب��ني 

اأولئك  اأو  االأولية،  املن�عة  يع�نون من نق�س  الذين  واأولئك 
الذين خ�شعوا لعملية زرع اأع�ش�ء موؤخرا.

وفح�س الب�حثون بي�ن�ت من 3758 �شخ�ش� اأعيد اختب�رهم 
ب��شتخدام اختب�ر SARS-CoV-2 PCR بعد نتيجة 
اأولية. ووقع تق�شيم االأف��راد اإىل جمموع�ت ح�شب  اإيج�بية 

العمر وكذلك �شدة نق�س املن�عة:
-�شديد: العالج الكيمي�ئي الن�شط، اأو فريو�س نق�س املن�عة 
للغ�ش�ء  ع���ب��ر  �شكري  )ب��روت��ني   CD4 ع��دد  م��ع  الب�شرية 
زرع  اأو   ،200 م��ن  (اأق���ل  ليمف�وية  ت�ئية  خلية  ل���  اخل��ل��وي 
االأع�ش�ء يف الع�م امل��شي، اأو ال�شتريويدات املزمنة بجرع�ت 

ع�لية )%7.4 من جمموعة الدرا�شة(.
والكلى  القلب  )مثل  داخلية  اأع�ش�ء  زرع  متلقي  -معتدل: 
وال��ك��ب��د وال��رئ��ت��ني وال��ب��ن��ك��ري������س( اأك����ر م��ن ���ش��ن��ة �ش�بقة، 
اأك��رب من   CD4 ع��دد  مع  الب�شرية  املن�عة  نق�س  فريو�س 
200، واآخرون يتن�ولون اأدوية بيولوجية مزمنة )4.2% 

من جمموعة الدرا�شة(
-غري منقو�س املن�عة: )%88.4 من جمموعة الدرا�شة(

وك�����ن م��ت��و���ش��ط امل����دة ال��زم��ن��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى ال���ذي���ن يع�نون 
تف�عل  اخ��ت��ب���ر  نتيجة  لتلقي  ال�����ش��دي��د  امل��ن���ع��ة  نق�س  م��ن 
 22 �شلبية   SARS-CoV-2 ل�  املت�شل�شل  البوليمرياز 
بنق�س  امل�ش�بني  وغري  املعتدلني  لالأفراد  وب�لن�شبة  يوم�، 
اأم�  ال��ت��وايل.  على  يوم�  و16   20 بني  الوقت  ك���ن  املن�عة، 
ب�لن�شبة لالأفراد الذين خ�شعوا لعملية زرع اأع�ش�ء داخلية، 
من  يع�نون  والذين  ع�م�،   60 عن  اأعم�رهم  تزيد  والذين 
مر�س ال�شكري اأو ال�شمنة اأو اأمرا�س الروم�تيزم ، وكذلك 
اأك��ر من ث��الث ح���الت مر�شية  اأول��ئ��ك الذين يع�نون من 
على  للح�شول  اأط��ول  وقت�  االأم��ر  ا�شتغرق  فقد  م�ش�حبة، 

.SARS-CoV-2 PCR نتيجة �شلبية الختب�ر
احتي�ط�ت  الإنه�ء  االأف���راد  اختب�ر  "اإع�دة  اإب�شت�ين:  وق�لت 
العزل ميكن اأن يوؤخر الرع�ية، وقد ال يكون �شروري� حتى 
املن�عة  ب�لن�شبة ملعظم االأ�شخ��س الذين يع�نون من �شعف 
ال�شديد، خ��شة واأن معظم درا�ش�ت انتق�ل العدوى تظهر اأنه 
من غري املحتمل جدا اأن ينقل �شخ�س م� العدوى بعد اأكر 

من 20 يوم� من املر�س".
والحظ الب�حثون اأن اإع�دة االختب�ر رمب� يجب اأن ت�أخذ يف 
اأو ت�شمل فقط جمموع�ت  ال�شروط  االعتب�ر جمموعة من 
معينة من االأفراد الذين يع�نون من نق�س املن�عة ال�شديد.و 
نت�ئج  العلمية تظهر  االأدب��ي���ت  ك�نت هن�ك ح���الت قليلة يف 

االإ�ش�بة  م��ن  اأ�شهر  بعد  االإيج�بية  "كوفيد19-"  اختب�ر 
االأولية يف املر�شى الذين خ�شعوا لزرع ع�شو داخلي اأو زرع 
امل�شتقبلة  الت�ئية  ب�خلالي�  ال��ع��الج  تلقوا  اأو  عظمي  نخ�ع 

.)CAR( للم�شت�شد اخليمري

اأمرا�س ال�شدر يف  وق�ل الدكتور رايف دو�شي، رئي�س ق�شم 
اإن   ،)SAIMS( الطبية  للعلوم  اأوروبيندو  �شري  معهد 
املر�س هو عدوى داء الر�ش��شي�ت، وهن�ك ح�جة اإىل مزيد 

من البحث حول الفطر الذي ت�شبب فيه. 
بكونه�  الر�ش��شي�ت  داء  اأو  اخل�شراء  الفطري�ت  وُت��ع��رف 
تعرف  الفطري�ت  من  �ش�ئعة  اأن���واع  ت�شببه�  ن���درة  ع��دوى 
الق�ئمة  اإىل  الر�ش��شي�ت  داء  وين�شم  الر�ش��شي�ت.  ب��شم 
اللوين  ال��رتم��ي��ز  ذات  الفطرية  االأم��را���س  م��ن  امل��ت��زاي��دة 
منه.  "كوفيد19-" والن�جني  مر�شى  لدى  ظهرت  التي 
ال�������ش���وداء )ف��ط��ر الغ�ش�ء  ال��ف��ط��ري���ت  و���ش��وه��دت ح�����الت 
ب�أعداد  البالد  يف  )املبي�ش�ت(  االأبي�س  والفطر  املخ�طي( 
متزايدة. ويف حني مت ت�شمية االلته�ب�ت الفطرية ب�ألوان 
خمتلفة، اإال اأنه� غ�لب� م� ت�شببه� اأنواع الفطري�ت نف�شه�.

ما الذي ي�سبب الفطريات اخل�سراء؟
ميكن اأن يحدث داء الر�ش��شي�ت مبجرد ا�شتن�ش�ق جراثيم 
يف  املن�عة  جه�ز  وي��ق��وم  الر�ش��شي�ت.  فطر  م��ن  جمهرية 

بع�س  ويف  اجل�شم،  داخ��ل  جراثيم  اأي  من��و  بقمع  اجل�شم 
ق���درا على قمع منو اجلراثيم.  احل���الت ال يكون اجل�شم 
وي��ع��د اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ع���ن��ون م��ن �شعف يف ج��ه���ز املن�عة 
واأولئك الذين يتع�فون اأو يع�نون من اأمرا�س الرئة، اأكر 

عر�شة لالإ�ش�بة بداء الر�ش��شي�ت.
الفطرية لدى مر�شى  االإ�ش�ب�ت  ارتف�ع عدد  �شبب  وُيعزا 
"كوفيد19-" اإىل عوامل خمتلفة، مب� يف ذلك تلف الرئة، 
املن�عة،  جه�ز  و�شعف  املن�شط�ت،  ا�شتخدام  يف  واالإف���راط 

وانخف��س ال�شيطرة على العدوى يف امل�شت�شفي�ت.

فما هي الأعرا�ض ال�سائعة للفطر الأخ�سر؟
وفق� للمراكز االأمريكية ملك�فحة االأمرا�س والوق�ية منه� 
)CDC(، ميكن اأن يكون لعدوى داء الر�ش��شي�ت الغ�زية 

االأعرا�س الت�لية:
• حمى.

�شدر. • اأمل 
• �شع�ل.

الدم. • �شع�ل 
التنف�س. يف  • �شيق 

والته�ب�ت  التح�ش�شية  الفعل  ردود  اأن   CDC وك�شفت 
ال��رئ��ة وال��ت��ه���ب���ت االأع�����ش���ء االأخ����رى، ه��ي م��ن ب��ني اأنواع 
امل�ش�كل ال�شحية التي ي�شببه� داء الر�ش��شي�ت. ومع ذلك، 
اأن ينت�شر بني  ف�إن داء الر�ش��شي�ت لي�س معدي� وال ميكن 

الن��س اأو بني الن��س واحليوان�ت من الرئتني.

من ميكنه الإ�سابة بعدوى "الفطريات اخل�سراء"؟
اأنواع� خمتلفة من داء  اإن  تقول هيئة ال�شحة االأمريكية 
الن��س.  م��ن  خمتلفة  جمموع�ت  على  ت��وؤث��ر  الر�ش��شي�ت 
الرئوي  ال��ق�����ش��ب��ي  ال��ر���ش������ش��ي���ت  داء  ي��ح��دث  م����  وغ���ل��ب��� 
التح�ش�شي )ABPA( عند االأ�شخ��س امل�ش�بني ب�لتليف 
املزمن  الرئوي  الر�ش��شي�ت  داء  الربو.ويحدث  اأو  الكي�شي 
اأخرى،  رئوية  ب�أمرا�س  امل�ش�بني  االأ�شخ��س  ل��دى  ع���دة 
مب��� يف ذل���ك ال�����ش��ل اأو م��ر���س االن�����ش��داد ال���رئ���وي املزمن 

)COPD( اأو ال�ش�ركويد.

واأبلغ عن فقدان الوزن وال�شع�ل وال�شع�ل امل�شحوب ب�لدم 
الر�ش��شي�ت  بداء  امل�ش�بني  لدى  التنف�س،  و�شيق  والتعب 

الرئوي املزمن.

اأخرى  اأعرا�ش�  اإن  االأمرا�س  ال�شيطرة على  ويقول مركز 
اإىل  ال��رئ��ت��ني  م��ن  ال��ع��دوى  انت�شرت  اإذا  تتطور  اأن  ميكن 

اأجزاء اأخرى من اجل�شم.

عدوى نادرة ت�سببها اأنواع �سائعة من الفطريات

ما هي الفطريات اخل�شراء؟ .. االأعرا�س املبكرة للمر�س!

اأمرا�س م�شاحبة معينة توؤدي اإىل جعل مدة الفح�س االإيجابي لـ"كوفيد- 19" اأطول

"الفطر  بعدوى  اإ�سابة  حالة  اأول  موؤخرا،  الهند،  �سجلت 
الأخ�سر" لدى متعاٍف من فريو�ض كورونا امل�ستجد.

ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن م�سدر طبي يف الهند، 
قوله اإنه "�ُسجلت اأول حالة اإ�سابة بعدوى الفطر الأخ�سر 
ملتعايف فريو�ض كورونا امل�ستجد يف ولية ماديا برادي�ض".

واأو�سح امل�سدر اأن "امل�ساب يبلغ من العمر 34 عاما، اأ�سيب 
بفريو�ض كورونا ملدة �سهرين، قبل اإ�سابته بنزيف يف الأنف 
بعدوى  ذلك  بعد  اإ�سابته  الختبارات  واأثبتت  وحمى، 

الفطر الأخ�سر".

توؤثر  قد   ،"19 ب�"كوفيد-  امل�سابني  على  توؤثر  التي  املختلفة  املر�سية  احلالت  اأن  جديدة  درا�سة  وجدت 
.2-SARS-CoV ل�   )PCR( املت�سل�سل البوليمرياز  تفاعل  الإيجابي لختبار  الفح�ض  اأي�سا على مدة 

ب�"كوفيد-19"، والذين تزيد اأعمارهم عن 60  اإ�سابتهم  اإن الأفراد الذين يتم ت�سخي�ض  وتقول الدرا�سة 
عاما، ولديهم ثالث حالت طبية مزمنة اأو اأكرث، ل �سيما مر�ض ال�سكري اأو ال�سمنة اأو اأمرا�ض الروماتيزم 
زمنية  لفرتات  اإيجابية   )PCR( املت�سل�سل  البوليمرياز  تفاعل  اختبارات  لديهم  يكون  الأع�ساء،  زرع  اأو 

اأطول مقارنة بالأفراد الأ�سغر �سنا الذين ل يعانون من هذه الأمرا�ض امل�ساحبة.

�شحة وتغذية
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املال والأعمال

العراق وم�شر يبحثان اآليات اإن�شاء 
املدن ال�شناعية والربط الكهربائي 

•• بغداد-وام

املدن  اإن�ش�ء  اآل��ي���ت  م�شرية  جه�ت  م��ع  العراقية  التخطيط  وزارة  بحثت 
ال�شن�عية والربط الكهرب�ئي تنفيذا ملقررات القمة الثالثية التي عقدت 

يف بغداد خالل االي�م امل��شية.
ت�شريح  يف  الهنداوي  الزهرة  عبد  ال���وزارة  ب��شم  الر�شمي  املتحدث  وق���ل 
�شحفي، اأم�س، انه جرى “االتف�ق على تعزيز التع�ون ال�شن�عي والتج�ري 
بني البلدين من خالل ان�ش�ء مدن �شن�عية بتمويل م�شرتك بني البلدين 
اق�مة  عن  ف�شال  وم�شر،  العراق  يف  الق�مته�  املالئمة  املواقع  اختي�ر  مع 
وابراز  اخل��س  القط�ع  بتعزيز  البلدين  ل�شن�ع�ت  دائمة  جت�رية  مع�ر�س 
دوره على اأن تكون املع�ر�س تخ�ش�شية تت�شمن فع�لي�ت حيوية و�شن�ع�ت 

مهمة و�شن�ع�ت حرفية ر�شينة«.
اآلي�ت ت�شهيل عمل التج�ر وامل�شتثمرين  “االجتم�ع ت�شمن و�شع  اأن  وذكر 
ومنحهم الت�شهيالت الالزمة وكذلك من�ق�شة الربط الكهرب�ئي الثالثي 

ومد انبوب نفط عرب االأردن«.
اأبدوا  امل�شريني  وامل�شتثمرين  االأع��م���ل  “رج�ل  اأن  اإىل  ال��ه��ن��داوي  ولفت 
وال�شن�عيني  التج�ر  حركة  اأم����م  الت�شهيالت  �شتى  لتقدمي  ا�شتعدادهم 

وامل�شتثمرين العراقيني«.

موانئ اأبوظبي تطلق برنامج ت�شنيف املجمعات ال�شكنية العمالية

ي�سم اأع�ساء من اأكرث من 100 �سركة من 20 دولة 

اأدنوك تن�شم اإىل جمل�س الهيدروجني العاملي 
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
“جمل�س  اإىل  ان�شم�مه�  اأم�����س  اأدن����وك 
التي  ال��دول��ي��ة  املنظمة  الهيدروجني”، 
ا�شتخدام�ت  اعتم�د  ت�شريع  اإىل  تهدف 
الرئي�شية  احل��ل��ول  ك���أح��د  ال��ه��ي��دروج��ني 
حيث  الط�قة،  قط�ع  يف  التحول  ملواكبة 
مت��ت��ل��ك دول����ة االإم��������رات واأدن������وك ك�فة 
لال�شتف�دة  الالزمة  وال��ق��درات  املمكن�ت 
م��ن االإم���ك����ن����ت ال���واع���دة ال��ت��ي يوفره� 
ال���وق���ود احل�ملة  واأن�����واع  ال��ه��ي��دروج��ني 
منخف�شة  للط�قة  ج��دي��دة  كم�ش�در  ل��ه 

الكربون.
 ،2017 ع������م  يف  امل��ج��ل�����س  اإط�������الق  مت 
واأ�شبح ي�شم  و�شهد منواً وتطوراً كبرياً 
ال�شرك�ت  اأك���رب  م��ن  ع����دداً  ع�شويته  يف 
�شيم� يف  املج�الت، ال  الع�ملية يف خمتلف 

قط�عي الط�قة والنقل.
ميثل  اأن  املتوقع  م��ن  املجل�س،  وبح�شب 
%18 من  اإىل  ي�شل  م���  ال��ه��ي��دروج��ني 
ع�م  بحلول  الط�قة  على  الع�ملي  الطلب 
2050، حيث ق�مت اأكر من 30 دولة 
ب�إ�شدار خريطة طريق ال�شتخدام حول 
الهيدروجني كم�ش�در للط�قة واأكر من 
228 م�شروع�ً وا�شع النط�ق قيد التنفيذ 

اأعم�ل  وجم�������الت  م���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف 
�شل�شلة القيمة لوقود الهيدروجني.

الدكتور  م��ع���يل  ق�����ل  امل��ن������ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
����ش���ل���ط����ن ب�����ن اأح�����م�����د اجل������ب�����ر وزي�����ر 
املتقدمة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي����  ال�������ش���ن����ع���ة 
اأبو  ب��رتول  ل�شركة  التنفيذي  “الرئي�س 
“ وجمموعة  “ اأدن����وك  ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة 
�شرك�ته�” الع�شو املنتدب ل�شركة برتول 
“مت��شي�ً  “اأدنوك”:  الوطنية  اأبوظبي 
بتعزيز  الر�شيدة  القي�دة  توجيه�ت  م��ع 
املك�نة املتقدمة لدولة االإم�رات يف جم�ل 

الط�قة،
املحتملة  الفر�س  ومت�بعة  وا�شتك�ش�ف   
ال����ه����ي����دروج����ني  م���������ش�����ري����ع  يف جم��������ل 
ل��ت��ع��زي��ز ري������دة دول����ة االإم��������رات يف هذا 
جمل�س  اإىل  االن�شم�م  ي�شعدن�  امل��ج���ل، 
مع  ال��ت��ع���ون  اإىل  ونتطلع  ال��ه��ي��دروج��ني 
ب��شتخدام  للنهو�س  واأم���ن��ت��ه  اأع�����ش���ئ��ه 
للط�قة منخف�س  الهيدروجني كم�شدر 

الكربون«.
على  ال��ط��ل��ب  زي�����دة  “ت�شتمر  واأ����ش����ف: 
ال�شك�نية  ال��زي���دة  مع  ب�لتزامن  الط�قة 
التنمية  وت�������رية  وت���������ش�����رع  ال����ع�����مل  يف 
حتواًل  الع�مل  ي�شهد  وفيم�  االقت�ش�دية، 
الإنت�ج  احل���ج��ة  ت���زداد  الط�قة،  قط�ع  يف 
ق��در ممكن من  ب�أقل  الط�قة  املزيد من 

االنبع�ث�ت.
 وت��ع��م��ل اأدن����وك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ري���دت��ه��� يف 
ال�����ش��وق ال��ن������ش��ئ��ة ل��ل��ه��ي��دروج��ني واأن����واع 
الوقود احل�ملة له، مثل االأموني� الزرق�ء، 
امل�����ش���ه��م��ة يف دع����م ج��ه��ود دولة  ب��ه��دف 
دولية  قيمة  �شل�شلة  لتطوير  االإم�����رات 
�شن�عية  ومنظومة  الهيدروجني  لوقود 
لكل  االإم����دادات  توفري  ميكنه�  متك�ملة 
الع�ملية”  وال�����ش��وق  االإم�������رات  م��ن دول���ة 
التن�ف�شية  امليزات  من  اأدن��وك  وت�شتفيد 
للهيدروجني  ك��م��ن��ت��ج  مت��ت��ل��ك��ه���  ال���ت���ي 
اإدارته�  وم��ن  تن�ف�شية،  ب�أ�شع�ر  االأزرق 
هيدروكربونية  وم������وارد  الح��ت��ي���ط���ت 

وفرية منخف�شة التكلفة، ومن من�ش�آته� 
الإنت�ج الهيدروجني واالأموني� على نط�ق 
اإىل ري�دته� يف تكنولوجي�  اإ�ش�فة  وا�شع، 
وا�شتخدامه  الكربون  وتخزين  التق�ط 
على نط�ق جت�ري على م�شتوى املنطقة، 
الت�بعة  “الري�دة”  م��ن�����ش���أة  ت��ع��د  ح��ي��ث 
ال�شرق  يف  جت���ري��ة  من�ش�أة  اأول  الأدن����وك 
وا�شتخدام  الل��ت��ق���ط  وال��ع���مل  االأو����ش���ط 
وت���خ���زي���ن ث�����ين اأك�����ش��ي��د ال���ك���رب���ون من 

�شن�عة احلديد وال�شلب.
اإنت�جه�  اأدنوك لال�شتف�دة من  وتخطط 
وبنيته�  ال����ه����ي����دروج����ني،  م����ن  احل�������يل 
اال�شرتاتيجية،  و���ش��راك���ت��ه���  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
واالحتي�طي�ت اله�ئلة من الغ�ز الطبيعي 
واأبوظبي  االإم���رات  دولة  اأن�شطة  لتعزيز 
ت�شبح  اأن  بهدف  الهيدروجني  يف جم�ل 
الهيدروجني  منتجي  اأك���رب  م��ن  واح���دة 

االأزرق واأقلهم تكلفًة يف الع�مل.
ويف ي��ون��ي��و امل������ش��ي، اأع��ل��ن��ت اأدن�����وك عن 
�شريك�ً  “فرتيجلوب”  �شركة  ان�شم�م 
االأموني�  الإنت�ج  يف تطوير م�شروع ع�ملي 
املنظومة  “تعزيز”  ���ش��م��ن  ال����زرق�����ء 
ال�������ش���ن����ع���ي���ة امل���ت���ك����م���ل���ة اجل�����دي�����دة يف 
�شدور  املتوقع  ومن  ب�أبوظبي.  الروي�س 
يف  للم�شروع  ال��ن��ه���ئ��ي  اال���ش��ت��ث��م���ر  ق���رار 
بدء  امل�شتهدف  م��ن  حيث   ،2022 ع���م 
عملي�ت امل�شروع يف ع�م 2025. و�شتبلغ 
الط�قة االإنت�جية للمن�ش�أة 1000 كيلو 

طن �شنوي�ً.
اأدن��وك مع وزارة الط�قة والبنية  وتعمل 
/ لال�شتثم�ر  م��ب���دل��ة  و���ش��رك��ة  التحتية 

من   /ADQ/ و”الق�ب�شة«  مب�دلة/ 
للهيدروجني”  اأبوظبي  “ائتالف  خالل 
لتوحيد اجلهود لبن�ء اقت�ش�د هيدروجني 
اأخ�شر متني يف دولة االإم���رات. ويهدف 
اأبوظبي  م���ك����ن���ة  ل��رت���ش��ي��خ  االئ����ت����الف 
االأخ�شر  للهيدروجني  موثوق  كم�شدر 
االأ�شواق  يف  الكربون  منخف�س  واالأزرق 

الدولية الن��شئة.

••  اأبوظبي-وام 

املجمع�ت  ت�شنيف  برن�مج  تطوير  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ام�س  اأعلنت 
اأبوظبي والعني، وذلك  يف خطوة تهدف  ال�شكنية العم�لية يف مدينتي 
اإىل دعم التنمية االقت�ش�دية ومنو القدرات ال�شن�عية والتج�رية التي 
تتمتع به� االإم�رة وم�ش�عدة ال�شرك�ت على اإيج�د حلول �شكنية م�شممة 

خ�شي�ش� ملوظفيه�.
االإم�����رات،  ن��وع��ه يف دول���ة  االأول م��ن  ال���ذي يعترب  ال��ربن���م��ج،   ويوحد 
يتوافق مع  العم�لية مب�  ال�شكنية  املجمع�ت  لتقييم  املطلوبة  املق�يي�س 
املع�يري واملتطلب�ت الع�ملية، م� ميكن ال�شرك�ت من اتخ�ذ قرارات دقيقة 

مبنية على البي�ن�ت يف و�شع احللول ال�شكنية للموظفني.
ويقوم النظ�م اجلديد بتقييم املجمع�ت ال�شكنية من واحد اإىل خم�س 
جنوم، بن�ء على و�ش�ئل الراحة التي ت�شتمل عليه�، من خدم�ت ومرافق 
لتقدمي الطع�م ودور العب�دة ومرافق الرتفيه والو�شول اإىل االإنرتنت 

واخلدم�ت ال�شحية وغريه�.
منوا  امل��شية  اخلم�شة  االأع����وام  خ��الل  ال�شن�عية  االأع��م���ل   و�شهدت 
توفري  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ا�شرتاتيجية  بف�شل  ملمو�ش� 

اإمك�ن�ت �شن�عية متميزة يف االإم�رة.
 وق�ل مع�يل حممد علي حممد ال�شرف�ء احلم�دي رئي�س دائرة التنمية 
اإدارة اللجنة العم�لية يف اإم�رة  االقت�ش�دية يف اأبوظبي، رئي�س جمل�س 
اأبوظبي.. اإن اإقت�ش�د اإم�رة اأبوظبي يتميز مبوقع فريد وتن�ف�شية ع�لية 
املتميز للقط�ع�ت غري النفطية  يف العديد من املج�الت بف�شل االأداء 
%50 من الن�جت املحلي االإجم�يل  التي تتج�وز م�ش�همته� اأكر من 

لالإم�رة«.
مركز  اإىل  التحول  نحو  خطواته�  توا�شل  اأبوظبي  اإم���رة  اإن   واأ�ش�ف 
اإقليمي وع�ملي لل�شن�عة عرب النمو امل�شتمر الذي جرى حتقيقه خالل 
االأعوام اخلم�شة امل��شية بف�شل اختي�ر الكثري من ال�شرك�ت وامل�شنعني 
اأبوظبي  م��وان��ئ  مثل  �شرك�ئهم  اأن  م��وؤك��دا  الأعم�له�،  كمقر  ل��الإم���رة 
مثل  الالفتة  امل��ب���درات  اأن  كم�  التقدم،  لهذا  رئي�شي�  حمرك�  ي�شكلون 
االإم�رة  ج�هزية  تعك�س  العم�لية  ال�شكنية  املجمع�ت  ت�شنيف  برن�مج 

لتطوير برامج ومنهجي�ت مبتكرة لتلبية احتي�ج�ت ال�شرك�ت.
من  بقرار   2020 ع���م  يف  ت�شكيله�  مت  التي  العم�لية  اللجنة   وتتوىل 
ومت�بعة  وتنفيذ  و�شع  م�شوؤولية  اأبوظبي،  الإم���رة  التنفيذي  املجل�س 
القط�ع  يف  الع�ملة  املختلفة  امل��ن�����ش���آت  على  التفتي�س  ب��رام��ج  وتقييم 
اخل��س يف اإم�رة اأبوظبي، للتحقق من التزامه� بت�شريع�ت العمل من 
م�شتحق�تهم  ك�فة  على  العم�ل  ح�شول  و�شم�ن  العقود  �شالمة  حيث 
اللجنة  تخت�س  ك��م���  احل���ق���وق،  م��ن  وغ��ريه���  امل���ل��ي��ة  وخم�ش�ش�تهم 
املعي�شية  البيئة  للت�أكد من توفري  العالقة  ذات  ب�لتن�شيق مع اجله�ت 

املن��شبة للعم�لة.
التنفيذي  الرئي�س  ال�ش�م�شي،  جمعة  حممد  الك�بنت  ق���ل  ج�نبه   من 
العم�لية  ال�شكنية  امل��ج��م��ع���ت  ت�شنيف  ب��رن���م��ج  اإن  اأب��وظ��ب��ي  مب��وان��ئ 

اجلديد يقدم لل�شرك�ت نهج� وا�شح� و�شف�ف� ومينحه� املعلوم�ت التي 
حتت�ج اإليه�، من اأجل تعزيز الثقة عند اتخ�ذ القرارات املتعلقة ب�إ�شك�ن 
اأ�ش��شي لت�شنيف  موظفيه�. ونتطلع لرت�شيخ مك�نة الربن�مج كمعي�ر 

املجمع�ت ال�شكنية العم�لية، لدعم متطلب�ت ال�شرك�ت وموظفيه�.
 واأ�ش�ف اإن توفري الراحة والرف�هية للموظفني يوؤدي دورا ب�رزا يف اإثراء 
االإنت�جية وتعزيز اأداء املوؤ�ش�ش�ت، م� ي�ش�هم يف زي�دة ع�ئدات ال�شرك�ت 
اأبوظبي، االأمر الذي �شيقود يف نه�ية املط�ف  ال�شن�عية والتج�رية يف 
الر�شيدة نحو حتقيق  قي�دتن�  االإم���رة ودعم جهود  اقت�ش�د  تنمية  اإىل 
التنفيذي  الرئي�س  االأحمد،  اخل�شر  حممد  االقت�ش�دي.  وق�ل  التنوع 
اإن الربن�مج �شيجري تقييم �شنوي جلميع املجمع�ت  “زونزكورب”   -
للم�ش�عدة  املطبقة  املع�يري  حت�شني  على  و�شيعمل  العم�لية،  ال�شكنية 
يف اإحداث اأثر اإيج�بي على اإنت�جيتهم يف جميع اأرج�ء االإم�رة، وتوليد 
االقت�ش�دي  الن�جت  حت�شني  يف  للم�ش�همة  لل�شرك�ت  الدخل  من  املزيد 
لالإم�رة ككل.  واأ�ش�ف اإن خربة “زونزكورب” ت�ش�هم من خالل اإ�شرافه� 
على اأكر من 40 مدينة �شكن عم�يل خالل االأعوام ال�15 امل��شية، يف 
تزويد امل�شت�أجرين واملتع�ملني ب�أعلى درج�ت الو�شوح وال�شف�فية فيم� 

يتعلق بجودة اخلدم�ت التي �شيح�شلون عليه�.
“زونزكورب”  االق��ت�����ش���دي��ة  للمن�طق  املتخ�ش�شة  ال�شركة   وت�شرف 
الت�بعة لقط�ع املدن ال�شن�عية واملنطقة احلرة يف موانئ اأبوظبي، على 
اأكر  ت�شم  حيث  االإم����رة،  يف  العم�لية  ال�شكنية  للمدن  حمفظة  اأك��رب 

من 40 مدينة �شكنية عم�لية مت تطويره� وتزويده� بو�ش�ئل الراحة 
واملرافق واخلدم�ت الك�ملة يف اأبوظبي والعني.  ومتتلك ال�شركة قدرة 
ا�شتيع�بية الإ�شك�ن نحو 500،000 موظف يف من�طقه� ال�شكنية، التي 
والطريان  ال�شي�فة  قط�ع�ت  يف  الع�ملني  املوظفني  ح�لي�  ت�شت�شيف 
الكيمي�ئية  وال�شن�ع�ت  وامل�شروب�ت  واالأغذية  واملع�دن  والغ�ز  والنفط 

واالإن�ش�ءات.
املوظفني  رف�هية  دعم  ع�م�،   15 من  الأك��ر  “زونزكورب”،   ووا�شلت 
من خالل الربامج الثق�فية والري��شية وال�شحية ومب�درات االبتك�ر، 
التي جتمعه� مع خمتلف اجله�ت  ال�شراكة  وذل��ك من خالل عالق�ت 
احلكومية واخل��شة.  واأطلقت ال�شركة خالل اجل�ئحة، وب�لتع�ون مع 
ت�شتمل على  النف�شية  لل�شحة  اأبوظبي، حملة  املجتمع يف  تنمية  دائرة 
خط �ش�خن بلغ�ت متعددة لتمكني املوظفني من احل�شول على الدعم 

النف�شي التخ�ش�شي على مدار ال�ش�عة.
 يذكر اأن عدد املن�ش�آت ال�شن�عية اجلديدة يف اأبوظبي قد و�شل يف ع�م 
2020 اإىل 51 من�ش�أة، منه� 35 من�ش�أة يف مدينة اأبوظبي، و11 يف 

العني، و5 يف منطقة الظفرة.
مت  التي  اجلديدة  املن�ش�آت  اإىل  ب�الإ�ش�فة  املت�ش�رعة  النمو  وت��رية   واأدت 
الع�ملة  القوى  من  كبرية  اأع��داد  ا�شتقط�ب  اإىل  اأبوظبي  يف  افتت�حه� 
املتخ�ش�شة ب�الإ�ش�فة اإىل مزودي اخلدم�ت م� يعزز احل�جة اإىل مرافق 

�شكنية ومعي�شية مالئمة.

تداول قيا�شي لعقود 
خام مربان االآجلة

 بـ 20124 عقدا 
•• اأبوظبي-وام

انرتكونتننت�ل  ن��ي��وي��ورك  بور�شة  اأعلنت 
الهيئ�ت  اإح������دى  وه����ي  االآج����ل����ة،  ل��ل��ع��ق��ود 
والتقني�ت  ل��ل��خ��دم���ت  امل��ق��دم��ة  ال���رائ���دة 
عدد  ت��داول  عن  لل�شوق،  التحتية  والبنية 
مرب�ن  لنفط  االآج��ل��ة  العقود  م��ن  قي��شي 
بور�شة  ع��ق��دا يف   20124 ب��واق��ع  اخل����م 
االآجلة  للعقود  انرتكونتيننت�ل  اأب��وظ��ب��ي 
اأعلى م�شتوى  6 يوليو اجل���ري، وهو  يوم 

تداول له� منذ اإطالقه� يف 29 م�ر�س.
انرتكونتيننت�ل  اأبوظبي  بور�شة  واأطلقت 
االآجلة  العقود  ج�نب  اإىل  االآج��ل��ة  للعقود 
م�شتق�ت  م��ن  م�شتق�   18 م���رب����ن،  خل����م 
الت�شوية النقدية املرتبطة مبرب�ن وفروق 
االأ�شع�ر بني ال�شلع، مم� يوفر لل�شوق اأو�شع 
جمموعة من طرق التداول والتحوط من 
مرب�ن.ومت  خ�م  عقود  ب��شتخدام  املخ�طر 
تداول اإجم�يل 503567 عقدا يف بور�شة 
اأبوظبي انرتكونتيننت�ل منذ اإطالقه�، مب� 
يوازي ن�شف ملي�ر برميل من خ�م مرب�ن. 
اآج��ال خل�م  495782 عقدا  ذلك  ي�شمل 
ذات  امل�شتق�ت  عقود  من  و7785  مرب�ن 

ال�شلة التي تتم ت�شويته� نقدا. 
بور�شة  يف  امل��ف��ت��وح��ة  ال���ف����ئ���دة  وو���ش��ل��ت 
 51068 اإىل  انرتكونتيننت�ل  اأب��وظ��ب��ي 

عقدا،
 فيم� و�شل متو�شط حجم التداول اليومي 
لعقود خ�م مرب�ن االآجلة منذ اإطالقه اإىل 

6886 عقدا.
وق�����ل ج��م���ل ول����د ه�����دي رئ��ي�����س بور�شة 
اأبوظبي انرتكونتيننت�ل : “ اإن منو حجم 
ال���ت���داول وال��ف���ئ��دة امل��ف��ت��وح��ة ل��ع��ق��ود خ�م 
بور�شة  يف  ال�شيولة  ي��ع��زز  االآج��ل��ة  م��رب���ن 
ت�شتخدم  اإذ  ان��رتك��ون��ت��ن��ن��ت���ل  اأب���وظ���ب���ي 
ال���ب���ور����ش���ة ع���ق���ود خ������م م����رب�����ن االآج���ل���ة 
وامل�ش�همة  االأ�شع�ر  خم�طر  من  للتحوط 
يف تكوين �شعر خ���م م��رب���ن«.ويف ي��وم 30 
2021 انتهت �شالحية عقود خ�م  يونيو 
بت�شليم  اأغ�شط�س  ل�شهر  االآج��ل��ة  م��رب���ن 
6923 عقدا، حمققة ارتف�ع� بواقع 14 
انتهت  6079 ع��ق��دا  ب��ع��دد  ب���مل��ق���رن��ة   %

�شالحيتهم ال�شهر ال�ش�بق.

•• بغداد-وام

لدى  ال��دائ��م  ال��ع��راق  بحث ممثل 
العقب�ت  ت��ذل��ي��ل  امل��ت��ح��دة،  االأمم 
اأم�م ان�شم�م بالده ملنظمة التج�رة 

الع�ملية.
وزارة  ب��������ش���م  املُ����ت����ح����دث  وق���������ل 
�����ة ال����ع����راق����ي����ة، اأح���م���د  اخل������رج�����يَّ
املمثل  اإن  ب���ي����ن  يف  ال�������ش���ّح����ف، 
ال���دائ���م جل��م��ه��وري��ة ال���ع���راق لدى 
جنيف  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ك��ت��ب 
م�شطفى  ه��������ش���م  ع���ب���دال���ك���رمي 
التقى ن�ئب املدير الع�م يف منظمة 
ال�شيني  ال�شفري  الع�ملية  التج�رة 

ج�نغ �شي�نغ ت�شن، 
ان�شم�م  ملف  تفعيل  �شبل  وبحث 

العراق اإىل املنظمة«.

العمل  توا�شل  اأهمية  اللق�ء  واأك��د 
الإمت�م  الفنية  ال��وث���ئ��ق  اإجن����ز  يف 
وتذليل  االن�������ش���م����م،  م��ت��ط��ل��ب���ت 
تواجه  التي  والتحدي�ت  العقب�ت 

عملية االن�شم�م.

العراق ي�شعى لالن�شمام ملنظمة 
التجارة العاملية 

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : بيت خم�ض جنوم لالأعمال الفنية - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 2001 - ملك راجيندرا كوم�ر ج�ك�شينغ رام�ي� - اخلليج التج�ري 
- بردبي - ال�شكل الق�نوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 580345 رقم 
القيد ب�ل�شجل التج�ري : 80211 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ش�دية بدبي 
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حم�كم  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2021/5/20 بت�ريخ  دب��ي  ق��رار حم�كم  مبوجب 
دبي بت�ريخ 2021/5/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 703 
ملك ي�شرى ع�دل امني - بردبي - اخلليج التج�ري - ه�تف : 045588206 ف�ك�س 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  م�شطحب�ً   045588204  :

)45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي

ا�شم امل�شفي : ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
التج�ري  - اخلليج  بردبي   - ام��ني  ع���دل  ي�شرى  703 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   045588204  : ف�ك�س   045588206  : ه�تف   -
بيت  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  قد مت  ب�أنه  بدبي  االقت�ش�دية  التنمية 
خم�ض جنوم لالأعمال الفنية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
 2020/8/11 بت�ريخ  دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2020/8/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم �ملحرر )2021/3/6091(
املنذر / عقيل عبداهلل حممد فلكن�ز

اإم���رة دبي - منطقة احلمرية - �ش�رع خ�لد بن الوليد - بجوار م�شلى ت�ور مول - بن�ية فلكن�ز - مكتب رقم  العنوان / 
201 – ه�تف رقم 0508440131 - ه�تف ث�بت 043976000 - �شندوق بريد 7860

املنذر اإليه� / كريتيف واى خلدم�ت ادارة املن�ش�أت �س.ذ.م.م - جمهول العنوان
املو�شوع/ اإن املنذر يخطر املنذر اإليه� ب�شرورة �شداد القيمة االيج�رية املت�أخرة واملتمثلة يف مبلغ وقدره 66،000 درهم 
و  االخ��الء  ت�ريخ  ايج�ريه حتى  ي�شتجد من قيمة  2021/6/30 )بخالف م�  2021/5/1 وحتى  الفرتة  وذل��ك عن 
الت�شليم الفعلي( ف�شاًل عن �شرورة �شداد مبلغ 3960 درهم مق�بل ر�شوم وم�ش�ريف اإرجت�ع واحد �شيك بدون �شرف طبق� 
مل� هو وارد بعقد االيج�ر كل م� �شبق ذكره يجب �شداده وتنفيذه يف موعد اأق�ش�ه 30 يوم من ت�ريخ االخط�ر ب�الإنذار حتت 
ط�ئلة االخالء. وكذلك اإخالء العني املوؤجرة وت�شليمه� خ�لية من ال�شواغل واالأ�شخ��س واجراء اأعم�ل ال�شي�نه وت�شليم 
الفواتري النه�ئية للمي�ه والكهرب�ء والغ�ز وخالفه و �شداد اأية مب�لغ م�لية ترتبت عن �شغلكم للعني خالل الفرتة من بداية 
العالقة االيج�رية وحتى ت�ريخ الت�شليم الفعلي للعني املوؤجرة ، يف موعد اأق�ش�ه 30 يوم من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن يف 
ح�لة اال�شتج�به مل� �شبق ذكره �شن�شطر ا�شفني الإتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية التي حتفظ حقوقن� مب� فيه� من اإق�مة 
دعوى ق�ش�ئية اأم�م مركز ف�س املن�زع�ت االإيج�رية للمط�لبة ب�الخالء وال�شداد مع حتميلكم الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل 

اتع�ب املح�م�ة حقوقن� ال�ش�بقة واحل�لية وامل�شتقبلة.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/6101(

املنذر / فهد بن حممد بن �شعد القث�مي )�شعودي اجلن�شية(
بوك�لة املح�مي / جمعة النقبي للمح�م�ة واال�شت�ش�رات الق�نونية

�شد/ املنذر اليه : ر�شيد بن على بن حممد الر�شيد )�شعودي اجلن�شية(
اثن�ن  �شداد مبلغ وقدره )2،500،000(  اإلية ب�شرورة  املنذر   - املنذر  يكلف  املو�ش�وع/- 
مليون وخم�شم�ئه الف درهم ام�راتي والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�شيك 
ال�شرق   - �شي  بي  اإ���س  )ات�س  بنك  على  امل�شحوب   2021/11/1 بت�ريخ   00013 رق��م 
اأي�م من ت�ريخ ن�شر هذا االنذار واال �شيطر  اأق�ش�ه� خم�شة  االو�شط املحدود( خالل مده 
املنذر التخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار اأمر االداء واملط�لبة 
بك�فة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له  تعر�س  �شرر  او  عطل  اي  عن  املن��شب  ب�لتعوي�س 

الر�شوم وم�ش�ريف التق��شي واأتع�ب املح�م�ة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

عبدال�شت�ر   / امل��دع��و  فقد 
ال����ه����ن����د   ، ك��������والف���������ي���������ل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )h6705272( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش����ل 

0565966639

فقدان جواز �شفر
����ش���ي���ف   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ال�����دي�����ن م�������ش���ع���ود م����ول����وى 
بنغالدي�س   ، ع���ب���دال�������ش���الم 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
 )bf0135434( من يجده
رقم   بتليفون  االت�ش�ل  عليه 

0565966639

فقدان جواز �شفر

فقد�ن �صهادة �أ�صهم ت
ا����ش���ه���م رقم  ����ش���ه����دة  ف���ق���د  مت 
رقم  و�����ش����ه�����دة   104710
را�شد  اأم��ل  ب��شم   101818
ن��������ش���ر عبيد  زوج������ة حم���م���د 
ل�شركة  ت����ب���ع���ة  ال�������ش����م�������ش���ي 
ال����ع����ق�����ري����ة يف ح����ل  م�����ن������زل 
االت�ش�ل  يرجى  عليه�  العثور 
رقم0501515119  على 

او ارج�عه� اىل �شركة من�زل

Date 13/ 7/ 2021  Issue No : 13290
CUBIC
Chartered Accountants & Finance Advisory

Notice of expertise meeting
In case no 2021/366, Commercial Expert Appointment Dispute

Versus
ONEM COMMUNICATION LTD (BRANCH)

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

Notice of expertise meeting

الثالثاء   13  يوليو    2021  م   -    العـدد   13290  
Tuesday    13   July   2021   -  Issue No   13290
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املال والأعمال

لدعم تقنية �سبكة النفاذ الراديوي املفتوحة

تعاون بني م�شغلي االت�شاالت يف ال�شرق االأو�شط  

التحكيم ترف�س حماولة �شركة ميناء جيبوتي
 االن�شحاب من عقدها مع موانئ دبي العاملية 

•• دبي-وام

ملحكمة  الت�بعة  التحكيم  حمكمة  اأ�شدرت   
ُحكم�ً   »LCIA« ال���دويل  للتحكيم  لندن 
����ش���د ����ش���رك���ة م���ي���ن����ء ج��ي��ب��وت��ي ب������ورت دي 
جيبوتي اأ�س اإيه«PDSA«، يف نزاعه� مع 
م�شروعية  عدم  بثبوت  الع�ملية،  دبي  موانئ 
حم�والته� الإنه�ء اتف�قية امل�شروع امل�شرتك 
وق�شت  ال��دول��ة.  اإىل  اأ�شهمه�  ملكية  ونقل 
حمكمة التحكيم ب�أن �شركة مين�ء جيبوتي 
من  امل�شرتك  امل�����ش��روع  ب�تف�قية  اأخ��ل��ت  ق��د 
الإنه�ئه�،  امل�شروعة  غري  حم�ولته�  خ��الل 
ال�����ت�����ورط يف حم�����ول����ة نقل  وم�����ن خ�����الل 
و�شركة  احل���ك���وم���ة.  اإىل  اأ���ش��ه��م��ه���  م��ل��ك��ي��ة 
 23.5% بن�شبة  مملوكة  جيبوتي  مين�ء 
ل�شركة “ت�ش�ين� مري�ش�نت�س بورت الق�ب�شة 
 China Merchants امل����ح����دودة« 
 Port Holdings Company
يف هونغ كونغ، بينم� متتلك حكومة   Ltd
واأك��د قرار حمكمة  اأ�شهمه�.  ب�قي  جيبوتي 
مل  امل�شرتك  امل�شروع  اتف�قية  اأن  التحكيم 
النف�ذ  بك�مل  ت���زال  ال  واأن��ه���  اإن��ه���وؤه���  يتم 
����ش���رك���ة مين�ء  ب�������أن  واالأث���������ر، ك���م���� ق�����ش��ت 
امل�شروع  يف  م�����ش���ه��م��ة  ت�����زال  ال  ج��ي��ب��وت��ي 

ملكية  ل��ن��ق��ل  حم���ول��ت��ه���  واأن  امل�������ش���رتك، 
ت�أثري.  اأي  له�  لي�س  احلكومة  اإىل  اأ�شهمه� 
و�شيب��شر التحكيم املرحلة الث�نية لتحديد 
الع�ملية  دب��ي  مل��وان��ئ  امل�شتحقة  التعوي�ش�ت 
من �شركة مين�ء جيبوتي. كم� اأُمرت �شركة 
الق�نونية  التك�ليف  ب�شداد  جيبوتي  مين�ء 
حتى االآن ملوانئ دبي الع�ملية والب�لغة 1.7 

مليون جنيه اإ�شرتليني.
ق���رار ت�شدره  �ش�بع  وُي��ع��د احل��ك��م اجل��دي��د 
ل�ش�لح  دول��ي��ة  ق�ش�ئية  هيئة  اأو  حمكمة 
ال��ق���ئ��م مع  ن��زاع��ه���  م��وان��ئ دب��ي الع�ملية يف 
بعد  احل��ك��م  ه��ذا  وي���أت��ي  جيبوتي.  حكومة 
2018 من  31 يوليو  اآخ��ر �شدر يف  حكم 
ملحكمة  ت�بعة  اأخ���رى  حتكيم  حمكمة  قبل 
LCIAيق�شي  ال����دويل  للتحكيم  ل��ن��دن 
ب�����أن ات��ف���ق��ي��ة االم��ت��ي���ز اخل������ش��ة مبحطة 
ح���وي���ت دورال��ي��ه ال ت���زال ���ش���ري��ة وملزمة 
على الرغم من جهود احلكومة للتهرب من 
�ش�در يف  اآخر  وحكم  التع�قدية،  التزام�ته� 
ب�إع�دة  احلكومة  ي���أم��ر   2020 ين�ير   10
الع�ملية.  دب��ي  اإىل موانئ  حمطة احل���وي���ت 
احلكومة  ث�لثة  حتكيم  حمكمة  اأم��رت  كم� 
امل�شرتك  امل�شروع  ل�شركة  تعوي�ش�ت  بدفع 
التي متتلك فيه� موانئ دبي الع�ملية ح�شة 

الثلث مببلغ 485.7 مليون دوالر اأمريكي 
النته�ك حقوق االمتي�ز احل�شرية اخل��شة 
متعدد  دورال��ي��ه  مين�ء  الإن�ش�ء  نتيجًة  به�، 
الر�شوم غري  ي�شمل بع�س  االأغ��را���س ومب��� 
تتم  التي  احل�وي�ت  مرور  حلركة  املدفوعة 
من�ولته� يف موانئ اأخرى يف جيبوتي، بينم� 
من  الأٍي  ب��ع��د  جيبوتي  ح��ك��وم��ة  متتثل  مل 
التزام�ته�  انته�ك  وتوا�شل  االأح��ك���م،  تلك 

الدولية.
واأك�����دت م��وان��ئ دب���ي ال��ع���مل��ي��ة جم����دًدا اأنه� 
الق�نونية  الو�ش�ئل  جميع  اتب�ع  �شتوا�شل 
ل��ل��دف���ع ع���ن ح��ق��وق��ه��� ك��م�����ش���ه��م و�ش�حب 
امتي�ز يف حمطة ح�وي�ت دوراليه يف مواجهة 
الق�نون  ل�شي�دة  ال�ش�رخ  احلكومة  جت�هل 
وعدم مراع�ة العقود التج�رية املُلزمة. كم� 
ال��رغ��م م��ن م��رور ثالث  اأن��ه على  اأو�شحت 
اأي  بعد  جيبوتي  حكومة  تقدم  مل  �شنوات، 
عر�س للتعوي�س يف حم�ولة الإيج�د ت�شوية 

تف�و�شية للنزاع.
وُت��ع��د حمطة ح���وي���ت دورال��ي��ه اأك���رب جهة 
ت���وظ���ي���ف واأك�������رب م�������ش���در ل������الإي������رادات يف 
اأرب�ًح� يف كل ع�م  جيبوتي، وحقق ت�شغيله� 
م��ن��ذ اف��ت��ت���ح��ه���، ووج�����دت حم��ك��م��ة حتكيم 
� املحكمة التج�رية االإجنليزية  دولية واأي�شً

اأنه� حققت “جن�ًح� كبرًيا” جليبوتي حتت 
تف��شيل  وتعود  الع�ملية.  دب��ي  موانئ  اإدارة 
هذا النزاع الق�نوين اإىل ت�ريخ 23 فرباير 
جيبوتي  حكومة  ا�شتولت  عندم�   ،2018
ع��ل��ى حم��ط��ة ح�وي�ت  ق���ن��وين  غ��ري  ب�شكل 
دوراليه من موانئ دبي الع�ملية، التي �شممت 
و�شيدت و�شغلت املحطة بعد احل�شول على 
االمتي�ز اخل��س به� يف ع�م 2006. وقبل 
احل�وي�ت  حمطة  ك�نت  عليه�،  اال�شتيالء 
ُت��دار مبوجب م�شروع م�شرتك بني موانئ 
ويف  جيبوتي.  مين�ء  و���ش��رك��ة  الع�ملية  دب��ي 
يوليو 2018، اأعلنت �شركة مين�ء جيبوتي 
اإنه�ء اتف�قية امل�شروع امل�شرتك املرُبمة بينه� 
الع�ملية من ج�نب واحد.  دبي  وبني موانئ 
اإىل   � اأي�شً جيبوتي  مين�ء  �شركة  �شعت  كم� 
املعينني  الع�ملية  دب��ي  ع��زل م��دي��ري م��وان��ئ 
من ِقَبل �شركة امل�شروع امل�شرتك يف حم�ولة 
ال�����ش��رك��ة. وتوجهت  ت��ل��ك  ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى 
يف  العلي�  املحكمة  اإىل  الع�ملية  دب��ي  م��وان��ئ 
ق�ش�ئي  اأم��ر  على  وح�شلت  وويلز  اإجنلرتا 
���ش��د ���ش��رك��ة م��ي��ن���ء ج��ي��ب��وت��ي مب��ن��ع��ه��� من 
التحكيم  القي�م بذلك حتى يت�شنى ملحكمة 
للتح�يل  حم���ول��ة  ويف  ال���ن���زاع.  يف  الف�شل 
على اأثر االأمر الق�ش�ئي، �شعت �شركة مين�ء 

جيبوتي اإىل نقل ملكية اأ�شهمه� يف امل�شروع 
امل�شرتك اإىل حكومة جيبوتي، م�شتندًة اإىل 
ورفعت  جيبوتي.  رئي�س  عن  �ش�در  مر�شوم 
موانئ دبي الع�ملية دعوى �شد �شركة مين�ء 
ج��ي��ب��وت��ي ب�����ش���أن ه����ذه امل�����ش���ئ��ل م���ن خالل 
التحكيم. ومتثل موانئ دبي الع�ملية املمّكن 
الرائد للتج�رة الع�ملية وجزًء ال يتجزاأ من 
�شل�شلة التوريد، وتدير العديد من االأعم�ل 
املتنوعة واملرتابطة، بدًءا من اإدارة حمط�ت 
ال��ب��ح��ري��ة وال��داخ��ل��ي��ة وتقدمي  احل����وي����ت 
اخلدم�ت البحرية واللوج�شتية واخلدم�ت 
امل�ش�عدة، اإىل احللول التج�رية التي تعتمد 

على التكنولوجي�.
وتتمتع موانئ دبي الع�ملية بعالق�ت قوية مع 
احلكوم�ت يف جميع اأنح�ء الع�مل من خالل 
ح�وي�ت  حمطة   81 ت�شم  التي  حمفظته� 
من  اأك��ر  تدعمه�  ع�ملة  وداخلية  بحرية 
ق�رات  �شت  دول��ة عرب   60 �شركة يف   148
مع تواجده� الكبري يف كلٍّ من االأ�شواق ذات 
املتطورة  واالأ�شواق  املرتفعة  النمو  معدالت 
ع��ل��ى ح���ٍد ���ش��واء، وت��ع��م��ل ال�����ش��رك��ة يف اإط�ر 
خالل  من  االقت�ش�دات  تعزيز  على  �شراكة 
اال�شتثم�ر يف البنية التحتية وتطبيق حلول 

التج�رة الذكية.

•• اأبوظبي-وام 

“جمموعة  م�������ن  ك�������ل  اأع�����ل�����ن�����ت 
 ،»stc« وجم��م��وع��ة  ات�ش�الت”، 
و”موب�يلي”،  زي�����ن،  وجم���م���وع���ة 
االإم��������رات  ل�����ش��رك��ة  ال��ت���ب��ع��ة  ودو، 
تع�ون  ع��ن  املتك�ملة،  ل��الت�����ش���الت 
تنفيذ  ت�شريع  اإىل  يهدف  م�شرتك 
ح���ل���ول ���ش��ب��ك��ة ال���ن���ف����ذ ال����رادي����وي 
يف   »Open RAN« امل��ف��ت��وح��ة 
�شبك�ت االت�ش�الت احل�لية اخل��شة 
ب��ه��م، وم�����ش���رك��ة خ��ربات��ه��م يف هذا 
امل��ج���ل وو���ش��ع م�ش�ر وا���ش��ح لدفع 
عجلة االبتك�ر يف قط�ع االت�ش�الت 
اأنح�ء  جميع  يف  املعلوم�ت  وتقنية 

ال�شرق االأو�شط.
وت������وؤك������د م�����ذك�����رة ال���ت���ف����ه���م بني 
بن�شر  االل��ت��زام  اخلم�شة  امل�شغلني 
ح���ل���ول ���ش��ب��ك��ة ال���ن���ف����ذ ال����رادي����وي 
املفتوحة عرب اأ�شواق تلك ال�شرك�ت، 
مم� يوفر الفر�شة ملزودي خدم�ت 
التقليدية  ال��رادي��وي  النف�ذ  �شبكة 
واج�����ه������ت  الع����ت����م�����د   »RAN«
وب���رام���ج واأج���ه���زة م��ف��ت��وح��ة لبن�ء 
�شبك�ت ه�تف حممول اأكر مرونًة 
اخل�م�س  اجل��ي��ل  �شبك�ت  ع�شر  يف 
وال����راب����ع، واأي�������ش����ً دع����م امل���وردي���ن 
م��ب��ت��ك��رة وخف�س  ب��ح��ل��ول  اجل�����دد 
�شبك�ت  ن�شر  عملي�ت  يف  ال��ن��ف��ق���ت 

النف�ذ الراديوي.
ه�ئلة  فر�ش�ً  ال�شراكة  ه��ذه  وتتيح 
االت�ش�الت  ومنظومة  للم�شغلني 
النف�ذ  �شبكة  توفر  م��ع  ع���م  ب�شكٍل 
الراديوي املفتوحة ومنتج�ته� التي 
تت�شم ب�لتن�ف�شية، واإمك�نية اإت�حته� 
م�شرتك  ب�شكٍل  وت�شغيله�  جت���ري���ً، 
ك���م���� ���ش��ت�����ش���ه��م ه�����ذه اخل����ط����وة يف 

املم�ر�ش�ت  اأف�شل  لتب�دل  اإط�ر  بن�ء 
والنت�ئج التقنية ذات ال�شلة.

ا�شتخدام  م��ن  ال��ع��م��الء  وي�شتفيد 
املتطورة  املتحرك  اله�تف  �شبك�ت 
التي تلبي متطلب�ت ال�شوق املحلية 
وت�����ش��م��ن ����ش���رع���ة ت����واج����د اأح�����دث 
اخلدم�ت يف تلك االأ�شواق وبرتكيز 
االإمك�ن�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل�شغلني 
ال����ن����ف�����ذ  ����ش���ب���ك���ة  يف  ال�����ربجم�����ي�����ة 
الراديوي املفتوحة، �شوف ينتج عن 
املتقدمة  التقني�ت  ذلك تفعيل دور 

.»AI« مثل الذك�ء اال�شطن�عي
الرئي�س  ب����م���ط���رف،  ح�����مت  وق������ل 
والعملي�ت  للتكنولوجي�  التنفيذي 
الدولية يف “جمموعة ات�ش�الت”.. 
فر�شة  ال��ت��ح���ل��ف  ه����ذا  ي�����ش��ك��ل   “
يف  االت�����ش���الت  مل�شغلي  ا�شتثن�ئية 
بهدف  للتك�تف  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
�ش�أنه�  من  مفتوحة  تقنية  تطوير 
مرونة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ت�����ش���ع��د  اأن 
�شبك�تن�.. نحن متحم�شون  وكف�ءة 
ل��ه��ذه ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي ���ش��ت��ع��ّزز من 
احلم�ية وتنوع اخلدم�ت يف �شبك�ت 
ب�العتم�د  واخل�م�س  الرابع  اجليل 
الراديوي  النف�ذ  �شبكة  حلول  على 
املفتوحة. كم� تعك�س هذه ال�شراكة 
ال��ت��زام ات�����ش���الت وري���دت��ه��� يف دمج 
االبتك�ر يف قط�ع االت�ش�الت وتقنية 
امل��ع��ل��وم���ت وح��ر���ش��ه��� ع��ل��ى تطوير 
الراديوي  ال��ن��ف���ذ  �شبكة  واع��ت��م���د 
بتج�رب  االرتق�ء  ل�شم�ن  املفتوحة 

عمالئن�«.
من ج�نبه، ق�ل ال�شيد هيثم الفرج، 
التقنية  ل��ق��ط���ع  االأع���ل���ى  ال��ن���ئ��ب 
 ..»stc« ����ش���رك���ة  يف  وامل���ع���ل���وم����ت 
ب�إدخ�ل  م��ل��ت��زم��ًة   stc ���ش��رك��ة  اإنَّ 
املبتكرة  واحللول  التقني�ت  اأح��دث 

الرابع واخل�م�س  ل�شبك�ت اجليلني 
املحمول..  لله�تف   »4G/5G“
اإيذاًن� بدخول حقبة  اليوم  واإعالن 
امل�شّغلني  بني  التع�ون  من  جديدة 
من  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
تقني�ت  ت�شريع جهود تطوير  اأج��ل 
يف  ت�ش�عد  التي  املفتوحة،  ال�شبك�ت 
تنويع منون� اال�شرتاتيجي مبج�ل 

التكنولوجي�«.
التزامن� هو  ك���ن  “ لط�مل�  واأ���ش���ف 
املحمول  ال���ه����ت���ف  ���ش��ب��ك��ة  ت���ق���دمي 
االأف�شل يف فئته�، لعمالئن� الذين 
ال  دائ��م���ً.  االأف�شل  منَّ�  ي�شتحقون 
ه��ي عالمة  ه��ذه اخل��ط��وة  اأنَّ  �شك 
الرقمي  التحول  م�شرية  يف  ف�رقة 
stc. و�شوف  التي تقوم به� �شركة 
توا�شل ال�شركة دائًم� �شعيه� لقي�دة 
الرقمي،  ال���ت���ح���ول  ن��ح��و  ال�������ش���وق 
العربية  اململكة  روؤي���ة  م��ع  مت��شًي� 

ال�شعودية 2030«.
وق������������ل ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
زين  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� يف جم��م��وع��ة 
املب�درة  “ ه���ذه  ال��غ��رب��ل��ي..  ن����واف 
التع�ون  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شلط 
�شبك�ت  م�����ش��غ��ل��ي  ب����ني  امل�������ش���رتك 
االإقليمي  امل�شتوى  على  االت�ش�الت 
والدويل، اإذ تربز الروؤى واالأهداف 
االبتك�ر،  جم������الت  يف  امل�����ش��رتك��ة 
من  ال��ع��دي��د  �شتحقق  فهي  ل��ذل��ك، 
واأ�شح�ب  االأط��راف  لك�فة  الفوائد 
امل�����ش��ل��ح��ة، ك��م��� اأن���ه���� ���ش��ت��ع��زز من 
مك�نة قط�ع االت�ش�الت يف املنطقة 
على اخلريطة الع�ملية لتكنولوجي� 

املعلوم�ت واالت�ش�الت«.
اأك����د م. ع���الء م�لكي  م���ن ج���ن��ب��ه، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 
موب�يلي حر�س ال�شركة على تعزيز 

ت��ل��ك ال�����ش��راك��ة، ال��ت��ي ت��واك��ب اأخر 
وتقنية  االت�ش�الت  قط�ع  تطورات 
ب�خلدم�ت  يرتقي  مب���  امل��ع��ل��وم���ت، 
�شبكة  وبن�ء  العمالء،  اإىل  املقدمة 
اأكر انفت�ح� مم� هو  نف�ذ رادي��وي 

موجود اليوم.
واأو�شح اأن تنفيذ حلول �شبكة النف�ذ 
امل��ف��ت��وح، ي��دع��م مرونة  ال���رادي���وي 
احللول، ويقدم املزيد من االبتك�ر، 
تعمل  وج��ع��ل��ه���  ال�����ش��ب��ك��ة،  اإدارة  يف 
ا�شتعداد  كف�ءة، موؤكدا  اأكر  ب�شكل 
من  م����  ك���ل  ت���ق���دمي  “موب�يلي” 
وامل�شي  ال�شراكة،  تلك  جن�ح  �ش�أنه 
تدفع  اأخ������رى  ����ش���راك����ت  ق���دم���� يف 
واالب��ت��ك���ر يف قط�ع  ال��ت��ط��ور  عجلة 

االت�ش�الت وتقنية املعلوم�ت.
الرئي�س  ال��ب��ل��و���ش��ي،  ���ش��ل��ي��م  وق�����ل 
 “ دو..  يف  للتكنولوجي�  التنفيذي 
االب��ت��ك���ر عرب  ت��ع��زي��ز ودف���ع  ي�شكل 
�شبك�ت االت�ش�ل من خالل تطبيق 

والتقني�ت  احل��ل��ول  اأح����دث  ون�����ش��ر 
الراديوي  النف�ذ  �شبكة  حلول  مثل 
م�شرتكة  م�������ش���وؤول���ي���ة  امل���ف���ت���وح���ة 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع���ت��ق م�����ش��غ��ل��ي خدم�ت 
دو  يف  ونوؤكد  املنطقة.  يف  االت�ش�ل 
ال�شرك�ت  التزامن� ب�لعمل مع  على 
املنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة 
القيمة  م����ن  امل����زي����د  خ���ل���ق  ب���ه���دف 
مرونة  م�شتوى  تعزيز  خ��الل  م��ن 
ل�شبك�ت  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وك���ف����ءة 
االت�ش�ل، مع العمل يف الوقت ذاته 
التكنولوجي  التحول  ت�شريع  على 
لل�شبك�ت وتو�شيع نط�قه� يف جميع 
العربية  االإم����������رات  دول�����ة  اأن����ح�����ء 

املتحدة«.
النف�ذ  �شبكة  تطبيق  خ���الل  وم���ن 
قط�ع  ي�شعى  املفتوحة،  ال��رادي��وي 
املع�يري  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االت�����������ش������الت 
وامل���وا����ش���ف����ت ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي حتدد 
�شمن  امل����ف����ت����وح����ة  ال������واج������ه�������ت 

االأن��ظ��م��ة ال���رادي���وي���ة مب���� يف ذلك 
وال���ربام���ج، بحيث ميكن  االأج��ه��زة 
على  بن�ًء  وت�شغيله�  ال�شبك�ت  ن�شر 
مكون�ت املزج واملط�بقة من موردين 
من  امل�شغلون  �شيتمكن  خمتلفني. 
املوردين  اب��ت��ك���رات  اال���ش��ت��ف���دة م��ن 
الت�شغيلية  ال��ت��ك���ل��ي��ف  لتخفي�س 
مرونة  اأك������ر  خ����دم�����ت  وت����ق����دمي 
العمالء  مل��ت��ط��ل��ب���ت  وا����ش���ت���ج����ب���ة 
النف�ذ  �شبكة  املتطورة.و�شتتمكن 
املح�ك�ة  م���ع  امل��ف��ت��وح��ة  ال����رادي����وي 
اإحداث  من  واالأمت��ت��ة  االفرتا�شية 
اإدارة  ط��ري��ق��ة  ج���وه���ري يف  ت��غ��ي��ري 
امل�������ش���غ���ل���ني ل���ل�������ش���ب���ك����ت وت����ق����دمي 
للم�شغلني  ي��ت���ح  ح��ي��ث  اخل���دم����ت، 
رفع ال�شعة اأو حتويله� ب�شرعة اأكرب 
ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني ال��ن��ه���ئ��ي��ني، وحل 
وتقدمي  تلق�ئي�ً،  ال�شبك�ت  م�ش�كل 
للموؤ�ش�ش�ت  الطلب  عند  اخلدم�ت 

الع�ملة ب�لقط�ع.

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

لالأمن  ال��ع���مل��ي��ة  ���ش��رك��ة  ح��ق��ق��ت   
- م������زود خ����دم�����ت اجل���ي���ل ال���ق����دم 
والت�بعة ملوانئ دبي الع�ملية - اإقليم 
االإم������رات.. ه��ذا ال��ع���م “2021” 
وف������زت  م���رت���ف���ع���ة  اأداء  م����ع����دالت 
خمتلف  يف  ع�����دي�����دة  مب���������ش�����ري����ع 
عددا  �شملت  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط���ع���ت 

و�شرك�ت  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه���ت  م��ن 
القط�ع اخل��س.

وفق  العمالء  م��ع  التع�ون  ويعترب 
املتينة  ال�����ش��راك���ت  ب��ن���ء  م��ن��ه��ج��ي��ة 
الرئي�شة  القيم  م��ن  امل���دى  طويلة 
ر�شخت  ح���ي���ث  ل����الأم����ن  ل��ل��ع���مل��ي��ة 
مك�نته�  املنهج  ه��ذا  وع��رب  ال�شركة 
كمزود رائد يف التغلب على حتدي�ت 
اجل���ئ��ح��ة واك��ت�����ش��ب��ت ث��ق��ة اجله�ت 

واملوؤ�ش�ش�ت  وال�شرك�ت  احلكومية 
اخل��شة على حد �شواء.

ومن امل�ش�ريع الالفتة التي نفذته� 
القوى  ت���وف���ري  اأخ�������ريا  ال�������ش���رك���ة 
�شيتي  ل��ف��ن��دق  االأم���ن���ي���ة  ال��ع���م��ل��ة 
م�ك�س يف دبي واالإم���رات ال�شم�لية 
للحرا�شة  م��وظ��ف��ي��ه���  ن�����ش��رت  ك��م��� 
اأحمد  م��ت���ج��ر  �شل�شلة  يف  االأم��ن��ي��ة 
�شديقي واأوالده الف�خرة يف موالت 

دب���ي واأب��وظ��ب��ي وك��ذل��ك مت توفري 
للدائرة  متك�ملة  اأم��ن��ي��ة  خ��دم���ت 
امل�لية يف دبي �شملت توفري القوى 
بواب�ت  اأن��ظ��م��ة  وت��رك��ي��ب  ال��ع���م��ل��ة 
لالأمن  الع�ملية  وت��ت��وىل  ال��دخ��ول. 
ال�شرح  اأي�����ش��� م�����ش��وؤول��ي��ة ح��را���ش��ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ملكتبة  امل��ع��م���ري 

الواقع يف منطقة اجلداف.
وم���ع ال���ظ���روف ال��ت��ي ت�����ش��ب��ب��ت به� 

اجل����ئ���ح���ة وم����� ن��ت��ج ع��ن��ه��� ظهرت 
التعقيم  خل��دم���ت  امللحة  احل���ج��ة 
الع�ملية  وا���ش��ت��ج���ب��ت  وال��ت��ن��ظ��ي��ف 
ل���الأم���ن مب�����ش���ع��دة ع��م��الئ��ه��� على 
ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة م��ع��ت��م��دة على 
املجهزين  اخل������رباء  م���ن  ف��ري��ق��ه��� 
ل��ل��ت��ع���م��ل م���ع خمتلف  وامل���وؤه���ل���ني 
املم�ر�ش�ت.  اأف�شل  وف��ق  املتطلب�ت 
ف�شمنت ال�شركة لعمالئه� احلف�ظ 
الت�شغيلية  عملي�تهم  ك��ف���ءة  على 
واتب�ع  اجل���ودة  خ��الل مراقبة  م��ن 
االإج��راءات ح�شب مع�يري �ش�رمة. 
وب��ف�����ش��ل اأدائ���ه���� اال���ش��ت��ث��ن���ئ��ي على 
امل��شية  ال�������ش���ت���ة  االأ�����ش����ه����ر  م������دار 
اأ���ش��ب��ح��ت ال��ع���مل��ي��ة ل���الأم���ن م���زود 
املف�شل  والتنظيف  التعقيم  حلول 

لقط�ع ال�شي�فة.
اأي���وب امل��ال امل��دي��ر التنفيذي  وق����ل 
يف  اأن���ه  ل��الأم��ن  ال��ع���مل��ي��ة  للعملي�ت 
التي ت�شببت  االأو�ش�ع احل�لية  ظل 
اأ�شبح من  به� ج�ئحة كوفيد19- 
بيئة  يف  العمل  الق�شوى  االأه��م��ي��ة 
املوؤ�ش�ش�ت  اإدراك  ت��زاي��د  م��ع  اآم��ن��ة 
التجزئة  ب��ي��ع  وم���ن����ف���ذ  وامل���ت����ج���ر 
وامل�����راف�����ق ال���ع����م���ة ل���ل���ح����ج���ة اإىل 
االأمنية  اخل���دم����ت  يف  اال���ش��ت��ث��م���ر 
املتك�ملة وهذا االأمر نتفهمه جيدا 
يف ال��ع���مل��ي��ة ل���الأم���ن ح��ي��ث ع���ززت 
ع�ملية  االأم��ن��ي��ة  خدم�ته�  ال�شركة 
اخلدم�ت  م���ن  ب���ب����ق����ت  امل�����ش��ت��وى 

املخ�ش�شة ذات القيمة امل�ش�فة من 
�شمنه� توفري عن��شر اأمنية موؤهلة 
وتقدمي حلول تكنولوجية متقدمة 
حلم�ية م�ش�لح عمالئه�. وتتوافق 
ج���م���ي���ع خ���دم����ت���ه���� م�����ع ال���ل���وائ���ح 
ال�ش�درة  احلكومية  والتوجيه�ت 
التنظيمية  اجل��ه���ت  خم��ت��ل��ف  ع��ن 
ال�ش�ملة  خ��دم���ت��ه���  ح�����زت  ل��ذل��ك 

واملتك�ملة على ثقة عمالئه�.
التنوع  ع��ل��ى  ع����الوة  اإن����ه  واأ�����ش�����ف 
ال�شركة  خدم�ت  ب�ق�ت  يف  الوا�شع 
وتبني  مواكبة  ب�شرعة  ف�إنه� متت�ز 
للتكنولوجي�  ال���ع����مل���ي���ة  احل����ل����ول 
الذكية مل� توفره من فوائد عديدة 
يف جم�ل االأمن. لذا ا�شتط�عت دمج 
هذه احللول االأمنية الذكية ب�شكل 
التقليدية  اأ�ش�ليبه�  �شمن  مميز 

املعت�دة.

دبي   عقارات  ت�شرفات  درهم  مليون   867
•• دبي-وام 

اأكر  اأم�س  بدبي  واالأم��الك  االأرا�شي  دائ��رة  العق�رية يف  الت�شرف�ت  بلغت 
من 867 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 238 مب�يعة بقيمة 
635.2 مليون درهم منه� 33 مب�يعة لالأرا�شي بقيمة 157.64 مليون 

درهم و205 مب�يع�ت لل�شقق والفلل بقيمة 477.56 مليون درهم.
وج�ءت اأهم مب�يع�ت االأرا�شي بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة ال�شطوة 
مب�يعة  تليه�  ال�شطوة  منطقة  يف  دره��م  مليون   14 بقيمة  مب�يعة  تليه� 

بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة ال�شطوة.
عدد  حيث  من  املن�طق  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  وت�شدرت 
منطقة  وتلته�  دره��م  مليون   30 بقيمة  مب�يع�ت   6 �شجلت  اإذ  املب�يع�ت 
وادي  يف  وث�لثة  دره��م  مليون   55 بقيمة  مب�يع�ت   4 بت�شجيله�  ال�شطوة 

ال�شف� 5 بت�شجيله� 4 مب�يع�ت بقيمة 19 مليون درهم.
وفيم� يتعلق ب�أهم مب�يع�ت ال�شقق والفلل ج�ءت مب�يعة بقيمة 44 مليون 
 34 بقيمة  مب�يعة  تلته�  املب�يع�ت  ك���أه��م  الرابعة  الثنية  مبنطقة  دره��م 
مليون   16 بقيمة  مب�يعة  واأخ���رياً  نخلة جمريا  دره��م يف منطقة  مليون 

درهم يف منطقة نخلة جمريا.
وت�شدرت منطقة املرك��س املن�طق من حيث عدد مب�يع�ت ال�شقق والفلل 
اإذ �شجلت 24 مب�يعة بقيمة 63 مليون درهم وتلته� منطقة مر�شى دبي 
ال�شيخ  وث�لثة يف حدائق  دره��م  مليون   52 بقيمة  مب�يعة   22 بت�شجيله� 

حممد بن را�شد بت�شجيله� 17 مب�يعة بقيمة 24 مليون درهم.
و�شجلت الرهون قيمة قدره� 198.2 مليون درهم منه� 13 رهن اأرا�س 
 116.36 بقيمة  و�شقق  فلل  ره��ن  و57  دره��م  مليون   81.83 بقيمة 
مليون درهم وك�ن اأهمه� مبنطقة الرب�ش�ء جنوب الث�لثة بقيمة 58 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة الثنية الرابعة بقيمة 22 مليون درهم.
اأم� الهب�ت فقد �شهدت ت�شجيل 23 هبة بقيمة 34.12 مليون درهم ك�ن 
اأهمه� مبنطقة مردف بقيمة 16 مليون درهم واأخرى يف منطقة ور�ش�ن 

االأوىل بقيمة 6 ماليني درهم.

مليارات درهم �شيولة   3
اأ�شهم االإمارات خالل جل�شتني

•• اأبوظبي-وام

عززت اأ�شواق امل�ل االإم�راتية من مك��شبه� يف جل�شة منت�شف االأ�شبوع بدعم 
من ا�شتمرار ن�ش�ط �شريحة من االأ�شهم القي�دية مع ان�شم�م اأ�شهم جديدة 

اإىل ق�ئمة الرابحني .
وبلغت قيمة ال�شفق�ت املربمة يف خت�م التع�مالت نحو 1.56 ملي�ر درهم 

م� فع من قيمته� خالل جل�شتني اإىل نحو 3 ملي�رات درهم تقريب� .
امل�لية جنح يف اخ��رتاق ح�جز  ل��الأوراق  ابوظبي  الع�م ل�شوق  املوؤ�شر  وك���ن 
7000 نقطة جمددا والتي تخلى عنه� يف وقت �ش�بق اأكر من مرة، لكنه 
%0.42 ،مم�  7022 نقطة بزي�دة ن�شبته�  �شمد هذه املرة واأغلق عند 
يعزز من قوته يف ال�شعود اإىل م�شتوي�ت جديدة خالل االأي�م الق�دمة .ويف 

�شوق دبي امل�يل اأغلق املوؤ�شر الع�م عند م�شتوى 2758 نقطة .
األف�  �شهم  وا���ش��ل  فقد  الع��شمة  ���ش��وق  يف  االأ���ش��ه��م  ح��رك��ة  م�شتوى  وع��ل��ى 
اأبوظبي اإرتف�عه اإىل م�شتوى 22.88 درهم وبلغت قيمة ال�شفق�ت املنفذة 
عليه 156 مليون درهم فيم� ا�شتقر �شهم الع�ملية الق�ب�شة عند 126.30 

درهم بتداوالت بلغت قيمته� 310 ماليني درهم .
ات�ش�الت  و�شهم  دره���م   16.34 اىل  االأول  اب��وظ��ب��ي  بنك  �شهم  وارت��ف��ع 

22.30 درهم وادنوك للتوزيع 4.38 درهم .
عدد  و�شل  فيم�  دره��م  ملي�ر   1.415 ابوظبي  يف  ال��ت��داول  قيمة  وبلغت 

االأ�شهم ااملتداولة 254 مليون �شهم نفذت من خالل 6000 �شفقة.
اعم�ر  و�شهم  دره��م   4.03 اإىل  اإع��م���ر  �شهم  ارت��ف��ع  االخ��ر  اجل���ن��ب  وعلى 
للتطوير 3.75 درهم و�شهم ام�ن 1.02 درهم و�شع�ع 64 فل�ش� .وبلغت 
قيمة التداول يف دبي نحو 142 مليون درهم وعدد االأ�شهم املتداولة 98 

مليون �شهم نفذت من خالل 2074 �شفقة.

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية بخ�شو�س الرخ�شة 
للدع�ية  التج�ري:ت�غ  ب�ال�شم   CN رقم:2883713 
واالعالن ، ب�لغ�ء طلب تعديل الرخ�شة واع�دة الو�شع 

كم� ك�ن عليه �ش�بق�.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�ش�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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املال والأعمال

اتفاقية بني الذراع الت�شغيلية
 لـ) االإمارات للطاقة النووية( نواة 

للطاقة ووي�شتنغهاو�س الكرتيك 
•• اأبوظبي-وام

النووية  للط�قة  االإم������رات  ملوؤ�ش�شة  ال��ت���ب��ع��ة  للط�قة  ن���واة  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
وامل�شوؤولة عن ت�شغيل و�شي�نة حمط�ت براكة للط�قة النووية اتف�قية ملدة 
التع�ون مع  نهج  اإط���ر  الكرتيك.ويف  وي�شتنغ�و�س  �شركة  �شنوات مع  خم�س 
ل�”نواة”  اأف�شل اخلربات الع�ملية يف قط�ع الط�قة النووية تتيح االتف�قية 
املعدات  ت�شنيع  يف  ل�”وي�شتنغه�و�س”  ال��ك��ب��رية  اخل���ربات  م��ن  اال���ش��ت��ف���دة 
االأ�شلية اخل��شة بدعم العملي�ت الت�شغيلية وال�شي�نة واخلدم�ت الهند�شية 
بهذه  املرتبطة  اجلهود  لتعزيز  التدريب  فر�س  عن  ف�شاًل  الغي�ر  وقطع 
املج�الت يف حمط�ت براكة. وق�ل املهند�س علي احلم�دي الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة نواة للط�قة: ب�شفته� ال�شركة امل�شوؤولة عن ت�شغيل و�شي�نة حمط�ت 
االتف�قية  ُتعد  الت�شغيلي حيث  التميز  على حتقيق  “نواة”  براكة حتر�س 
مع وي�شتنغه�و�س مهمة من الن�حية اال�شرتاتيجية ب�لن�شبة لن� الأنه� تدعم 
حتقيق هدفن� على املدى الطويل ل�شم�ن الت�شغيل االآمن واملوثوق وامل�شتدام 
للمحط�ت وب�الإ�ش�فة اإىل ذلك تعزز االتف�قية من قدراتن� املتخ�ش�شة حيث 
واملع�يري  الوطنية  التنظيمية  املتطلب�ت  جميع  تلبية  �شم�ن  على  نعمل 
رئي�س  �شوحو  ط���رق  ق���ل  ج�نبه  الت�شغيلي.من  ب����الأداء  اخل��شة  الدولية 
اأوروب�  منطقة  يف  املحط�ت  خلدم�ت  الكرتيك  “وي�شتنغه�و�س”  عملي�ت 
وال�شرق االأو�شط واإفريقي�: ي�شرن� موا�شلة التع�ون مع نواة من خالل هذه 
ال�شراكة التي متتد خلم�س �شنوات حيث نقدم خرباتن� الفنية والت�شغيلية 

طويلة االأجل لدعم منو قط�ع الط�قة النووية يف دولة االإم�رات.
واحدة  اأبوظبي  ب���إم���رة  الظفرة  منطقة  يف  الواقعة  ب��راك��ة  حمط�ت  وتعد 
مف�عالت  اأربعة  ت�شم  حيث  الع�مل  يف  النووية  الط�قة  حمط�ت  اأك��رب  من 

.APR-1400 متط�بقة من الطراز املتقدم
ويف اأبريل 2021 بداأت اأوىل حمط�ت براكة الت�شغيل التج�ري الذي يعترب 
حيث  االإم����رات  دول��ة  يف  للبيئة  ال�شديقة  الط�قة  لقط�ع  ت�ريخي�  اإجن����زا 
اأ�شبحت املحطة االأوىل يف براكة التي ت�شل قدرته� االإنت�جية اإىل 1400 
م��ي��غ���واط م��ن ال��ك��ه��رب���ء اخل���ل��ي��ة م��ن االن��ب��ع���ث���ت الكربونية وع��ل��ى مدار 
اأكرب  لكونه�  اإ�ش�فة  الكهرب�ء  ب�شبكة  منفرد مو�شول  اأكرب م�شدر  ال�ش�عة 

م�شدر للكهرب�ء ال�شديقة للبيئة يف الدولة.

�شراكة ا�شرتاتيجية بني بنك اأبوظبي االأول و�شتيت �شرتيت

غرفة عجمان تبحث التعاون مع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية

•• اأبوظبي-وام

اأعلن بنك اأبوظبي االول و �شركة “�شتيت �شرتيت” 
STT- عن  -امل�شجلة يف بور�شة نيويورك ب�لرمز 
عقد �شراكة ا�شرتاتيجية جديدة، جتمع بني خربات 
حلفظ  مب��شرة  �شبكة  اأك��رب  الإمتالكه  نظرا  البنك 
اأفريقي�،  و�شم�ل  االأو�شط  ال�شرق  يف  امل�لية  االأوراق 
به�  تتمتع  التي  الع�ملية  وامل��ق��وم���ت  االإم��ك���ن���ت  م��ع 

“�شتيت �شرتيت”. 
متك�ملة  من�شة  اأول  اإن�ش�ء  ع��ن  ال�شراكة  و�شتثمر 
للموؤ�ش�ش�ت االإ�شتثم�رية، مم� يوفر لهم يف منطقة 
تو�شيع  اأف��ري��ق��ي��� فر�شة  و���ش��م���ل  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
100 �شوق حول  اأكر من  اإىل  نط�ق ا�شتثم�راتهم 
اال���ش��ت��ف���دة م��ن جمموعة  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  ال���ع����مل، 
جميع  خل��دم��ة  امل�شممة  امل��ن��ت��ج���ت  م��ن  ا�شتثن�ئية 
امل��درج��ة، واحل�شول على  اأو غري  املدرجة  االأ���ش��ول 
�شبكة من اخلرباء والبنى التحتية على امتداد اأهم 

اأ�شواق املنطقة، مب� يف ذلك دولة االإم���رات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية والكويت وعم�ن 

والبحرين وم�شر.
 و �شيتمكن العمالء من الو�شول اىل ك�فة اخلدم�ت 

املقدمة من قبل “�شتيت �شرتيت”،
واإدارة  لتحليل  املتك�ملة  حلوله�  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة   
البي�ن�ت التي تتك�مل بدوره� مع منتج�ت وخدم�ت 
االأوراق امل�لية االإقليمية التي يقدمه� بنك اأبوظبي 
للحفظ  االإقليمية  و�شبكته  املحلية  وخرباته  االأول 

املب��شر لالأوراق امل�لية. 
و ق�لت هن�ء الر�شتم�ين، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اال���ش��ت��ث��م���ري يف  ال��ق��ط���ع  اإن  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
منطقة ال�شرق االأو�شط يتميز ب�لعديد من املقوم�ت 
اله�مة، اأبرزه� وجود اأكرب عدد من �شن�ديق الروة 
متنوعة  جمموعة  ج�نب  اإىل  ال��ع���مل،  يف  ال�شي�دية 

من املوؤ�ش�ش�ت اال�شتثم�رية اخل��شة.
اأدوات  اإىل  دائ��م���  حتت�ج  املوؤ�ش�ش�ت  تلك  اأن  واأك���دت 

ا�شتثم�راتهم على  ا�شتثم�رية متطورة تعزز  وحلول 
والع�مل  اأفريقي�  و�شم�ل  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 
اأبوظبي  بنك  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  وت�أتي   ،
االأول و”�شتيت �شرتيت” لتقدم اأول من�شة متك�ملة 
االحتي�ج�ت،  جممل  تغطي  ا�شتثن�ئية  ق��درات  ذات 
لال�شتثم�رات  اخل��������ش���ة  امل��ت��ط��ل��ب���ت  ي��ل��ب��ي  ومب����� 

االإقليمية والع�ملية ،
 ونتطلع قدم�ً اإىل م� �شتثمر عنه هذه ال�شراكة من 
اال�شتثم�رية  اخلدم�ت  م�شتوى  يف  ملمو�س  حت�شن 

املتوفرة يف املنطقة.
 ومن ج�نبه ق�ل رون اأوه�نلي، رئي�س جمل�س االإدارة 
اإن  �شرتيت”  “�شتيت  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س 
ع��رو���ش���ً غري  ت��ق��دم  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  للم�شتثمرين  تقليدية 

و�شم�ل اأفريقي�،
 اإىل ج�نب امل�شتثمرين االخرين املهتمني ب�ال�شتثم�ر 
�شرك�ء  ع��ن  الراهنة  املرحلة  يف  العمالء  ويبحث   ،

وميتلكون  والت�شغيلية  امل���ل��ي��ة  ب���ل��ق��وة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
غري  اأع��م���ل��ه��م  اإدارة  يف  تدعمهم  ال��ت��ي  االإم��ك���ن���ت 

االأ�ش��شية ني�بة عنهم، 
التك�ليف  من  ويحد  الت�شغيلية  الكف�ءة  يعزز  مم� 
ب�ل�شوؤون  املرتبطة  التعقيدات  ويخفف  واملخ�طر 

واللوائح التنظيمية.
واأكد اأنه يف الوقت الذي يحت�ج فيه هوؤالء امل�شتثمرون 
اإىل اأف�شل املم�ر�ش�ت واخلربات الع�ملية، فهم بح�جة 
اإىل �شريك ق�در على فهم التحدي�ت والقيود  اأي�ش�ً 
للتكيف  م��وؤه��اًل  يكون  واأن  حملي�ً،  تواجههم  التي 

معه�..
يت�شم  خدمة  من��وذج  تقدمي  على  ب�حلر�س  منوه� 
واالإ�شتب�قية  املبتكرة  احللول  على  ويركز  ب�ملرونة 
ل��ت��ل��ب��ي��ة االإح���ت���ي����ج����ت احل���ل��ي��ة وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة على 
اأف�شل  من  االإ�شتف�دة  خالل  من  ذلك  و  لعمالئهم 
تع�ونهم  التي يوفره�  الع�ملية واالإقليمية  اخلربات 

مع بنك اأبوظبي االأول .

•• عجمان – الفجر:

ع���ق���دت غ���رف���ة جت������رة و���ش��ن���ع��ة ع��ج��م���ن اجتم�ع 
التحتية،  والبنية  الط�قة  وزارة  وف��د  مع  م�شرتك 
وتقدمي  االأدوار  وت��ك���م��ل  ال��ت��ع���ون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

خدم�ت ذات قيمة م�ش�فة ملجتمع االعم�ل.
عجم�ن  اأعم�ل  �شيدات  جمل�س  يف  االجتم�ع  ح�شر 
مب��ب��ن��ي م���رك���ز ع��ج��م���ن ل����ري�����دة االع����م�����ل، خ�لد 
االعم�ل،  ل��ري���دة  عجم�ن  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�ش�م�شي 
�شيدات  جمل�س  مكتب  م��دي��ر  ال��ف��رج  ع��ي��د  وع��ب��ري 

اعم�ل عجم�ن وجميلة ك�جور مدير مركز عجم�ن 
لدعم االعم�ل،

 وتراأ�س وفد الوزارة املهند�س �شيف مطر الق�يدي - 
رئي�س ق�شم نظم البي�ن�ت املك�نية. 

واأكد خ�لد ال�ش�م�شي،
�شراك�ته�  تنويع  على  حري�شة  عجم�ن  غرفة  اأن   
رواد  وخ��شة  اأع�ش�ئه�  خلدمة  واالحت�دية  املحلية 
ورائدات االعم�ل عرب توفري جمموعة من الربامج 
وا�شتدامة  منو  ت�شمن  التي  املتخ�ش�شة  وامل��ب���درات 
غرفة  ج��ه��ود  يعك�س  امل��رك��ز  اأن  مو�شح�ً  االأع���م����ل، 
ال�شغرية  امل�ش�ريع  اأ�شح�ب  لدعم  املبذولة  عجم�ن 

واملتو�شطة.
وقدمت عبري الفرج، نبذة عن اخلطة اال�شرتاتيجية 
امل��ج��ل�����س يف  ودور  ع��ج��م���ن  اع��م���ل  ���ش��ي��دات  ملجل�س 
خ��دم��ة ���ش��ي��دات ورائ����دات االع��م���ل ع��رب ح��زم��ة من 
والتدريب  امللتقي�ت  وعقد  امل��ه���رات  تطوير  برامج 
وتنظيم املع�ر�س واملوؤمترات وتب�دل الزي�رات وزي�دة 
ال�شراك�ت مع ك�فة اجله�ت املعنية، ب�الإ�ش�فة جلملة 
رفوف،  “ريوقي،  ومنه�  املتخ�ش�شة  امل��ب���درات  م��ن 
اجلميلة،  اإم�راتي  اإ�شراقة،  �شي�رتي،  واإح�شد،  اإزرع 

نقطة بيع، بداي�ت e-channel ، وثق ومتيز«.
مركز  ع��ن  ن��ب��ذة  ك���ج��ور،  جميلة  واإ�شتعر�شت  ه��ذا 

الدعم  ت��ق��دمي  يف  ودوره  االع���م����ل  ل��دع��م  ع��ج��م���ن 
الالزم لرواد ورائدات االعم�ل، من خالل الت�شويق 
وامل�ش�ركة يف املع�ر�س وتنظيم ور�س العمل والدورات 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���ل��ت��ع���ون م���ع اجل���ه����ت امل��ع��ن��ي��ة من 

القط�عني احلكومي واخل��س.
من ج�نبه اأثنى املهند�س �شيف مطر الق�يدي، على 
االعم�ل  ورائ�����دات  رواد  امل��ب��ذول��ة خل��دم��ة  اجل��ه��ود 
امل�ش�ريع  يف  االإ�شتثم�ر  على  حري�س  جيل  وتهيئة 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة مب��� ي��ت��واك��ب م��ع توجيه�ت 

القي�دة الر�شيدة،
 م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع���ون امل�����ش��رتك ب��ني ك�فة 
اجل����ه�����ت و������ش�����رورة ت����ب�����دل ال���ب���ي����ن����ت واخل������ربات 
يف  مب��شر  ب�شكل  ت�شهم  فع�له  بتو�شي�ت  واخل���روج 

جن�ح امل�ش�ريع واإ�شتدامته�.
واأو�شح ان وزارة الط�قة والبنية التحتية ال تتدخر 
اجله�ت  من  �شرك�ئه�  مع  تع�ونه�  تعزيز  يف  جهدا 
والو�ش�ئل  االأدوات  ل��ت��ن��وي��ع  وامل��ح��ل��ي��ة  االإحت�����دي����ة 

الداعمة الأ�شح�ب امل�ش�ريع.
ويف خت�م الزي�رة ق�م الوفد بجولة ميدانية يف مركز 
ع��ج��م���ن ل���ري����دة االع���م����ل ل��الط��الع ع��ل��ى املعر�س 
ال��دائ��م وم��رك��ز االع��م���ل وق���ع���ت ال��ت��دري��ب وق�عة 

املوؤمترات ومركز االبتك�ر.

مليار درهم جتارة اأبوظبي اخلارجية من املواد الغذائية خالل 5 اأ�شهر   7.51
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي اخل�رجية من  بلغت قيمة جت�رة 
7.51 ملي�ر دره��م خالل  الغذائية  امل��واد 
االأ�شهر اخلم�شة االأوىل من الع�م اجل�ري 
ن�ش�طه�  ع��ل��ى  االإم�������رة  يف ظ��ل حم���ف��ظ��ة 
 2021 ب��داي��ة  ع���م منذ  ب�شكل  ال��ت��ج���ري 
االإدارة  عن  ال�ش�درة  للبي�ن�ت  فق�  وذل��ك 
ال��ع���م��ة جل��م���رك اأب��وظ��ب��ي. وو���ش��ل عدد 
املع�مالت اجلمركية �شمن جت�رة اأبوظبي 
من املواد الغذائية اإىل 72.918 مع�ملة 
بزي�دة  االأوىل  اخل��م�����ش��ة  االأ���ش��ه��ر  خ���الل 
مع�ملة   62.906 م��ع  م��ق���رن��ة   61%

. خالل الفرتة نف�شه� من الع�م 2020 
وتوزعت املع�مالت اإىل 66.389 مع�ملة 
بحرا،  و2.239  ج����وا  و4.290  ب����را 
الغذائية  ب�ملواد  التج�رة  كمية  بلغت  فيم� 
نحو1743100 طن توزعت اإىل واردات 
بكمية  و���ش���درات  طن�   998179 بكمية 
بكمية  ت�شدير  واإع�����دة  طن�   414689

330233 طن�.
  كم� توزعت جت�رة اأبوظبي اخل�رجية من 
املواد الغذائية اإىل الواردات بقيمة تتج�وز 
بقيمة  وال�������ش����درات  دره���م  م��ل��ي���ر   3.14
مق�رنة   11% بنمو  دره��م  ملي�ر   2.88
مع 2.60 ملي�ر درهم يف الفرتة ذاته� من 
الع�م امل��شي واإع�دة الت�شدير بقيمة 1.5 
ملي�ر درهم بنمو %5 مق�رنة مع 1.42 

ملي�ر درهم.
  وح�فظت اململكة العربية ال�شعودية على 
اأبوظبي  �شرك�ء  مقدمة  ب�عتالء  مك�نته� 
التج�ريني خالل االأ�شهر اخلم�شة االأوىل 

قيمته�  بح�شة  الغذائية  امل���واد  جت����رة  يف 
3.37 ملي�ر درهم بنمو %3 مق�رنة مع 
3.29 ملي�ر درهم خالل الفرتة ذاته� من 

الع�م 2020.
  وج�����ءت دول���ة ال��ك��وي��ت يف امل��رك��ز الث�ين 
بنمو  دره�����م  م��ل��ي��ون   804.59 ب��ق��ي��م��ة 
مليون   671.16 م���ع  م��ق���رن��ة   20%
دره�����م خ����الل ال���ف���رتة ن��ف�����ش��ه��� م���ن الع�م 
 626.14 ب��ن��ح��و  ال��ي��م��ن  ت��ل��ت��ه���  امل������ش��ي 
 348.62 ب����  م��ل��ي��ون دره����م وال��ب��ح��ري��ن 
 314.60 بنحو  واالأردن  دره���م  م��ل��ي��ون 
مليون   274.16 ب�  وعم�ن  دره��م  مليون 
درهم واإ�شب�ني� ب� 184.42 مليون درهم.

واملنتج�ت  وم��ن��ت��ج���ت��ه���  االأل���ب����ن  وح��ل��ت    
جت�رة  �شمن  االأول  امل��رك��ز  يف  احل��ي��وان��ي��ة 
اأب��وظ��ب��ي م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة حيث بلغت 
قيمته� اأكر من 1.868 ملي�ر درهم ثم 
 938.54 بقيمة  واحلم�شي�ت  ال��ف��واك��ه 
احلبوب  م��ن  حم�شرات  ث��م  دره��م  مليون 
وال���دق���ي���ق واحل���ل���ي���ب ب��ق��ي��م��ة ت���زي���د على 
842 مليون درهم ثم حم�شرات غذائية 
درهم  م��ل��ي��ون   559.67 بقيمة  م��ن��وع��ة 
املواد  اأ�شن�ف  22 قط�ع من  وذلك �شمن 

الغذائية.
  وق�ل �شع�دة را�شد الحج املن�شوري مدير 
اإن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م���رك  الع�مة  االإدارة  ع���م 
جم�رك اأبوظبي توا�شل جهوده� يف تعزيز 
الغذائية عرب  املواد  وت�شهيل حركة جت�رة 
امل��ن���ف��ذ اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم�����رة 
اأبوظبي من خالل كف�ءات وطنية موؤهلة 
وخدم�ت جمركية رقمية تلبي احتي�ج�ت 
الغذائية  امل�����واد  ���ش��ي��م���  ال  ال��ت��ج���ر  ج��م��ي��ع 

وذلك ترجمة لتوجيه�ت القي�دة الر�شيدة 
بتوفري الغذاء مب� يلبي احتي�ج�ت جمتمع 
وال�شلع  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  م���ن  االإم���������رات 

اال�شتهالكية.
جلم�رك  ال��ع���م��ة  االإدارة  اأن  واأ�����ش�����ف    
اأب�����وظ�����ب�����ي وب�����ل����ت����ع�����ون م�����ع ال�������ش���رك����ء 
االإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف االإم������رة ت��ع��زز جهود 
الغذائية  امل�������واد  ����ش���الم���ة  م����ن  ال��ت��ح��ق��ق 
ال�شحية من خالل  لل�شروط  ومط�بقته� 
اجل���م���رك���ي جلميع  ال��ت��خ��ل��ي�����س  ����ش���رع���ة 
�شحن�ته� مب� ي�شمن و�شوله� ال�شريع اإىل 

ويعزز  اجل��ودة  م�شتوي�ت  وب�أعلى  االأ�شواق 
النمو يف جت�رة املواد الغذائية التي ت�شمل 
اللحوم  اإىل  اإ�ش�فة  واخل�شراوات  الفواكه 
الغذائية  واملنتج�ت  واالأ�شم�ك  والدواجن 
اأبوظبي  جت���رة  االأرق�����م  وتعك�س  امل��ن��وع��ة. 
من املواد الغذائية التي دخلت عرب من�فذ 
االإم�������رة ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة اأو 
عرب  مت��ت  ال��ت��ي  ت�شمل  وال  منه�  خ��رج��ت 

املن�فذ االأخرى يف اإم�رات الدولة.
اأبوظبي ت�شع  اأن جم�رك    جدير ب�لذكر 
يف مقدمة اأولوي�ته� تي�شري حركة التج�رة 

يف املواد الغذائية مع اال�شتمرار يف تطبيق 
اتخذته�  ال��ت��ي  االح����رتازي����ة  االإج�������راءات 
ع��ل��ى ���ش��ح��ة و�شالمة  ل��ل��ح��ف���ظ  ال���دول���ة 
جمتمع االإم�رات وذلك من خالل الكف�ءات 
املتطورة  التكنولوجية  الوطنية والقدرات 
التي ت�شهم ب�شكل فع�ل يف اإجن�ز املع�مالت 
ب�شكل  التج�رة  حركة  وتي�شري  اجلمركية 
���ش��ل�����ش��ل يف ظ���ل دوره������ يف احل���ف����ظ على 
اأي  اإىل  والت�شدي  املجتمع  واأم��ن  �شالمة 
حم�والت من �ش�أنه� م�س �شالمة جمتمع 

االإم�رات.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  13 يوليو 2021 �لعدد 13290

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  13 يوليو 2021 �لعدد 13290

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  13 يوليو 2021 �لعدد 13290 �لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 780/2021/18 عقاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : الق�ش�ء بف�شخ عقد الت�أجري التمويلي املربم بني طريف التداعي واملوؤرخ يف 27 فرباير 2008 م 
ومالحقة والزام املدعي عليهم� برد حي�زة العق�ر مو�شوع العقد وت�شليمه للمدعية و�شطب عب�رة االج�رة الواردة 
يف �شه�دة امللكية والزامهم� ب�لت�ش�من والت�ش�مم ب�شداد مبلغ وقدره )47.646( درهم �شبعه واربعون الف و�شتم�ئة 
و�شت واربعون درهم� - قيمة امل�شتحق�ت االيج�رية املت�أخرة املرت�شدة بذمتهم� ابتداء من 2020/5/2م 2020/11/2 

م وم� ي�شتجد من اجرة من ت�ريخ 2020/11/2 وحتى ت�ريخ االخالء الت�م والفعلي بواقع اجرة )40.000( درهم 
�شنوي� وتقدمي براءة ذمة من اجله�ت ذات العالقة والزام املدعي عليهم� ب�لت�ش�من والت�ش�مم ب�لتعوي�س بقيمة 
)200.000( درهم مئت�ن وخمو�شن الف درهم ، وذلك جربا مل� حلق املدعيه من ا�شرار ب�شبب اخالل املدعي عليه 

التزام�ته التع�قديه والزام املدعي عليهم� ب�لر�شوم وامل�شروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ه 
ط�لب االإعالن / 1-متويل م�ش�همة خ��شة - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

وميثله :  ن��شر م�ل اهلل حممد غ�من -  �شفته ب�لق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنهم� :  1-  نغم عبد احل�شن علي امل��وزاين 2- �شمريه �ش�لح مزعل ال�شعدي -  �شفتهم� ب�لق�شية : 

مدعي عليهم�  - جمهويل حمل االق�مة 
التمويلي املربم بني طريف  الت�أجري  الق�ش�ء بف�شخ عقد  الدعوى ومو�شوعه�  اأق���م عليك  :  قد  االإع��الن  مو�شوع 
التداعي وامل��وؤرخ يف 27 فرباير 2008 م ومالحقة والزام املدعي عليهم� برد حي�زة العق�ر مو�شوع العقد وت�شليمه 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�ش�مم  ب�لت�ش�من  والزامهم�  امللكية  �شه�دة  يف  ال���واردة  االج���رة  عب�رة  و�شطب  للمدعية 
)47.646( درهم �شبعه واربعون الف و�شتم�ئة و�شت واربعون درهم� - قيمة امل�شتحق�ت االيج�رية املت�أخرة املرت�شدة 
بذمتهم� ابتداء من 2020/5/2م 2020/11/2 م وم� ي�شتجد من اجرة من ت�ريخ 2020/11/2 وحتى ت�ريخ االخالء 
الت�م والفعلي بواقع اجرة )40.000( درهم �شنوي� وتقدمي براءة ذمة من اجله�ت ذات العالقة والزام املدعي عليهم� 
ب�لت�ش�من والت�ش�مم ب�لتعوي�س بقيمة )200.000( درهم مئت�ن وخمو�شن الف درهم ، وذلك جربا مل� حلق املدعيه 
من ا�شرار ب�شبب اخالل املدعي عليه التزام�ته التع�قديه والزام املدعي عليهم� ب�لر�شوم وامل�شروف�ت ومق�بل اتع�ب 
املح�م�ه. وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء  املوافق  2021/7/28  ال�ش�عة 10.00 �س يف ق�عة التق��شي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي م� لديك من مذكرات  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�شور 

رئي�س �لق�صماجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

Date 13/ 7/ 2021  Issue No : 13290
Publication letter

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

Government of Dubai
Dubai Courts
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30

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

العدد 13290 بت�ريخ 2021/7/13

الثالثاء   13  يوليو    2021  م   -    العـدد   13290  
Tuesday    13   July   2021   -  Issue No   13290



31

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�شي�رات الت�لية عن طريق �شركة االإم�رات للمزادات �س.ذ.م.م يف مت�م ال�ش�عة 
اخل�م�شة م�ش�ءاً يوم االأحد املوافق 18 يوليو 2021 وعلى من يرغب مبع�ينة ال�شي�رات بزي�رة موقع املزاد اأو بزي�رة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف ح�لة االعرتا�س مراجعة ق�شم البيوع واحلجوزات اأثن�ء الدوام الر�شمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      

1 665429 Hyundai Accent 2006 H 10730 KMHCN41Cx6U016816 612\2019    
2 653981 Honda Civic 2009 K 59961 JHMFD16389S401012 5562\2010   
3 187854 Nissan Altima 2009 L 17093 1N4AL21D89C166261 2014/105   
4 167933 Volkswagen Touareg 2008 I 71956 WVGAL27L68D004478 2009/8987   
5 653934 Honda Civic 2009 D 45181 JHMFD16799S408389 3008\2013\   
6 665439 Toyota Yaris 2012 I 62155 JTDKW9D32CD512095 3434\2013   
7 631733 KIA K2700 1996 B 64179 KNCSC9131T6550746 2004/5  
8 607379 Mazda 626 B 80463 GF10S1118102 1231/2004  
9 621665 Chevrolet Spark F 38208 KL1MJ61436C153988 2009/144  
10 619425 TOYOTA Camry 1996 C 37287 JT2BG12K3T0418851 2017/761  
11 667910 Nissan Patrol 1997 H 43505 JN10WGY60Z0865911 2016/384  
12 632171 Toyota Yaris B 14879 JTDBW923371065884 2018/4814   
13 673744 FORD MUSTANG V 14452 1FA6P8AM2G5276429 2018/308  
14 216783 Mitsubishi Lancer 2010 F 40378 JMYSRCS1AAU703632 904/2018  
15 202605 HYUNDAI ELANTRA E 34592 KMHDG41C2CU501297 2018/2396  
16 662793 NISSAN X TRAIL E 81549 JN1BT2MN2FW000222 2014/639  
17 668459 MITSUBISHI PAJERO H 13419 JMYLRV95WEJ708028 2018/3225  
18 671896 Mitsubishi Lancer EX 2015 Q 94264 JMYSTCY4AFU729561 207\2017\1772
19 616840 Volkswagen Caddy 2006 H 25470 8AWLC09E96A705913 207\2017\2674
20 636395 Mitsubishi Canter 1992 N/A N/A N/A FE434EA64593 207\2017\869
21 667358 Dodge Charger 2013 O 83208 2C3CDXCT5DH629372 1133\2018  
22 668279 Lexus ES 300 2000 R 83742 JT8BF28G3Y5089578 187\2018\   
23 669051 Honda Civic 2008 E 42815 JHMFD16288S406054 2768\2018\   
24 654046 Nissan Murano 2006 K 41572 JN8AZ08W46W006137 699\2019\
25 670764 Toyota Prado 2015 S 52169 JTEJU3FJ2FK086687 37\2019\  
26 659340 Audi A6 S 90517 WAUACCFC1HN042171 4630\2018\  
27 610459 Nissan Pickup 2010 N 29942 MNTDD23S4A6005028 2016/2845   
28 661995 Toyota Camry 2008 K 15312 6T1BE42K88X517548 2457/2019  
29 667499 PEUGEOT 207 CC 2005 K 38381 VF32DNFUR5Y022951 2675\2017  
30 674488 CADILLAC ESCALADE M 1250 1GYS47KJ3HR507908 2019/1518  
31 618294 Hyundai Elantra N 90430 KMHDG41E5CU359934 2047\2017  
32 618287 Hyundai Elantra N 90431 KMHDG41E6CU357433 2047\2017  
33 662766 Daewoo Novus 420 PS G 63969 JN1CC13C17T005803 207\2016\2329
34 654717 TOYOTA HILUX E 60511 MR0FR22G080638865 2181/2017  
35 661641 Toyota Hilux 2007 I 30436 MR0FR22G370516371 2181/2017  
36 662409 BOBCAT 751 F 40393 515715514 2825/2017  
37 670940 Tata 1316 C 2009 K 49402 MAT38906790L00174 936\2015  
38 665622 Ferrari F430 C 79404 ZFFEW58A960150231 3919\2017  
39 665269 Mercedes S 500 2014 M 3432 WDDUG8CB7EA023212 2086\2018  
40 673812 Toyota Prado 49015 JTEBU3FJ1GK102013 2020/2769  
41 658940 Renault Duster Q 27906 VF1HSRCA2FA520045 1320/2020     ( )
42 647683 Hyundai Accent 2015 Q 39906 KMHCT41B6FU812461 1183/2020     ( )
43 834007 Ford Cargo 4135 P 35676 NM0MKECD7GPU94007 584/2020     ( )
44 636553 TATA LPO1316TC J 10631 MAT38906670L02129 1314\2018   
45 671749 Foton Bus 2007 H 85467 TFH112855 1314\2018  
46 603525 TATA LPO 1316 55 F 99824 MAT389067B0L01287 986\2016  
47 816301 LEXUS IS 300 J 53167 JTHBG262282013842 441\2018  
48 622514 Toyota Yaris D 75294 JTDKW9D37ED547671 710\2018   
49 630625 Tata LPO1316 55 D 52801 MAT38906670L01796 2238\2017  
50  Toyota M 54189 MR0CW12GXE0033706 2412\2017\  
51   E 44165 KMJHG17C2CC053316 2017/523  
52  D 36120 V9915165 2016/72  
53  Nissan O 37726 MNTBB7A99F6020271 2600\2017\  
54  Toyota P 65022 JTGFK4185E4004788 2412\2017\  
55  Toyota B 57403 MHKMC13F1FK016371 2017/426    
56 834780 HONDA ACCORD O 70323 1HGCR2634DA617001 2015/3017   
57 611735 Toyota Tercel P 45447 JT2BJ53L6X0082814 2016/780  
58 607301 MITSUBISHI 200 L B 97169 DL022GBY100545 2001/3384  
59 609690 Toyota Hilux 2009 K 77838 MR0FX22G891317190 2015/649  
60 661182 Toyota Innova 2012 I 63522 MHFXX42G7C5012914 1526/2016  
61 671897 Kia Cerato 2013 B 19870 KNAFT5110D5654069 2014\3676   
62 816537 HONDA CRV R 52466 JHLRD1840WC216655 2019/2504  
63 616657 Mitsubishi Canter  78984 JL7BCE1J0DK017690 2016/523    
64 832936 KIA CERATO J 13951 KNAFJ4117F5897400 1839/2016   
65 610287 Mitsubishi Lancer B 15178 JMYSRCS3ADU702694 2015/2886   
66 604750 VOLKSWAGEN GOLF D 9637 WVWZZZ1JZ2W361337 2010/1011  
67 605573 MITSUBISHI LANCER J 37262 JMYSTCY4A8U722592 427/2012   
68 665155 TOYOTA COROLLA K 89256 JTDBR42E499031825 2017/3709  
69 636534 MITSUBISHI ROSA LW B 24597 JL5B3G6P46PD04055 2017/2238  
70 605064 Foton Bus J 47404 MB1PBEJA182126339 2012/82  
71 625802 Jeep Grand Cherokee AD 95930 1J8HC78387Y545224 7142/2008   
72 621463 BMW X6 O 79617 WBAFG41068L196240 2018/913  
73 615374 RENAULT TRAFIC G 81837 VF1GFAA13CY405302 2016/1874   
74 605321 Hyundai Accent G 57957 KMHCT41B9GU872722 2016/483   
75 612585 HYUNDAI/ACCENT . . 65591 KMHCG41G34U512194 2007/4829   
76 654144 TOYOTA COROLLA H 63900 JTDER23E963166670 2018/1957  
77 603915 Daihatsu Gran Max N 11632 MHKBC31F0CK000213 2015/2621   
78 608037 Opel Omega  4 19363 W0L0VBP69Y1172384 2007/2585   
79 821825 KIA OPTIMA E 74017 KNAGM419BE5413453 205\2019\1196
80 673478 Hyundai Elantra F 96833 KMHDG41E1CU348512 2017/3233  
81 608545 Toyota Corolla E 25324 JTFHX02P1A0049791 2016/959  
82 668746 Ford Edge K 67352 2FMDK4JC1EBB70798 205\2020\1128
83 673489 NISSAN URVAN 2015 K 56017 JN6BE6DSXF9009802 2020/749  
84 819808 TOYOTA FJ CRUISER E 84887 JTEBU11F89K058439 1296\2017\  
85 819681 TOYOTA SEQUOIA K 15488 5TDBY68A0AS034245 1788\2017\  
86 819582 KIA CERATO M 40962 KNAFT4110D5785044 3225\2018\  
87 818959 TOYOTA LAND CRUISER N 71808 JTMHU09J485003503 767\2018\  
88 819033 CMC VERYCA G 17516 RKMCP7240EY127940 5313\2019\  
89 817674 TOYOTA FJ CRUISER N 97769 JTEBU11F2CK145762 3644\2017\  
90 818149 NISSAN PATROL B 1893 JN8AY2NY6E9062632 207\2018\1358
91 600863 HONDA CBF150 1 17704 ME4KC098H78034606 1925\2014\  
92 600859 HONDA CBF150 1 36432 ME4KC09CKB8159963 3319\2016\  
93 652736 HONDA CBF150 1 46657 ME4KC09CJD8556197 1725\2017\  
94 820716 570   N 77951 SJAAB1ZV7HC012015 6222\2019\  
95 607770 Nissan Sunny F 51850 JHMCM56505C403871 4873\2019\  
96 605825 Nissan Tiida N 65348 JTGJX02PXB0038285 1099\2020\  
97 819813 FORD MUSTANG S 32936 1FA6P8TH7F5331651 1660\2018\  
98 629530 Nissan Armada C 88009 5N1AA08C27N723728 207\2014\344
99 666987 Mitsubishi Canter 2006 F 86613 JL7BCE1J36K014348 207\2014\2315
100 669601 Mitsubishi L200 2013 P 10783 MMBJNKA50DD026257 207\2019\2993
101 821217 TOYOTA HIACE I 34941 JTGJX02P1C5023081 207\2019\5814
102 820953 TOYOTA HIACE I 23197 JTGJX02P1D5027388 207\2019\5913
103 821879 HONDA CIVIC L 35957 JHMFD1634AS402890 207\2018\3772
104 601070 SUZUKI EN 125 1 17099 LC6PCJK6X70804566 699\2014\ 
105 600627 BAJAJ 135CC 1 25621 MD2DSJNZZRCB11616 699\2014\ 
106 818014 MITSUBISHI LANCER E 30263 JMYSRCS1AAU702038 261\2019\  
107 606861 Nissan Patrol I 15761 WDCDA5HB9DA087845 261\2019\  
108 818398 MITSUBISHI CANTER D 25311 JL7BCE1J7AK007377 261\2019\  
109 821768 NISSAN URVAN U 88125 JN6BE6DS3D9002123 207\2019\3842
110 818534 TATA LPO1618 J 46824 MAT449252F0L01866 3693\2018\  
111 647053 HONDA CBF150MA 1 52699 ME4KC09CGE8772813 1965\2017\  
112 647055 HONDA CBF150MA 1 41443 ME4KC09CJC8328519 1965\2017\  
113 601084 HONDA CBF150MA 1 42206 ME4KC09CMC8382921 2054\2017\  
114 819850 HONDA CBF150MA 1 42097 ME4KC09CMC8382922 2054\2017\  
115 671845 Nissan Sunny 2016 Q 85407 MDHBN7AD0GG700560 207\2020\1018
116 674705 Nissan Sunny    MDHBN7AD9EG522063 207\2020\1018
117 667976 NISSAN SENTRA R 39952 MNTBB7A95G6033407 207\2020\1018
118 822059 NISSAN SENTRA B 96747 MNTBB7A91F6026212 207\2020\1018
119 620577 TOYOTA YARIS B 80699 MHFBT9F33F6024115 207\2020\9085
120 820775 NISSAN URVAN P 64740 JN6BE6DS3E9008666 207\2020\9085
121 818760 RENAULT TRAFIC C 90432 VF1GF3918FY746375 207\2020\1835
122 821726 MERCEDES 400 MCV N 73166 9BM3820347B487263 207\2020\1835
123 820773 MITSUBISHI L200 C 91263 MMBJNKA50CD032651 209\2019\1625
124 671316 Mitsubishi L200 2014 P 12644 MMBJNKA50ED004932 209\2019\5326
125 673658 MERCEDES C200 2011 E 37945 WDDGF4JB9BA447577 2020/5694/  
126 817821 MITSUBISHI CANTER M 48179 JL6BCE6J1DK008736 4424\2017\  
127 819503 TOYOTA FORTUNER M 31275 MHFYX59G0F8076778 169\2018\  
128 675059 NISSAN SUNNY D 95941 MDHBN7AD4CG008148 2259\2015\  
129 641847 HONDA CBF150 1 37601 ME4KC09CMB8183819 1041\2019\  
130 819753 TOYOTA COROLLA F 64450 RKLBB9HE8G5177564 5360\2018\  
131 607772 Chevrolet Lumina F 65207 RKLBB9HE6G5178664 5360\2018\  
132 818529 TOYOTA COROLLA F 62951 RKLBB9HE3G5174684 5360\2018\  
133 822139 ISUZU REWARD NP G 97622 JAMKP34H4G7P21407 5360\2018\  
134 829389 NISSAN URVAN M 83736 JN6BE6DS2D9002081 2364/2021  
135 829401 NISSAN 2400 M 83739 3N6DD2ET2DK075928 2364/2021  
136 829402 NISSAN URVAN P 23919 JN6BE6DS5E9007857 2364/2021  

137 829403 MITSUBISHI L200 D 69761 MMBJNKA50ED004030 2364/2021  

138 829423 TOYOTA YARIS C 77915 MHFBT9F30F6030082 2364/2021  
139 829430 TOYOTA COASTER M 98212 JTGFK5183D4013820 2364/2021  

140 835029 NISSAN SUNNY M 91596 MDHBN7AD4DG033925 2364/2021  

141 821703 NISSAN SUNNY M 91610 MDHBN7AD1DG032148 2364/2021  
142 817888 TOYOTA LAND CRUISER M 19425 JTMHU09J6D4078106 2364/2021  
143 670448 FORD RANGER M 85966 AFAFP1LP8DJU88219 2364/2021  
144 670920 FORD RANGER L 68463 AFAFP1LP3FJB21007 2364/2021  
145 821759 NISSAN SUNNY P 25260 MDHBN7AD9EG513587 2364/2021  
146 820986 NISSAN SUNNY M 91603 MDHBN7AD4DG032287 2364/2021  
147 675431 HYUNDAI ACCENT S 30091 KMHCT41B3GU041099 1034\2019\  
148 822189 KIA PICANTO P 63348 KNABX5121FT839953 1034\2019\  
149 821832 ROLLS ROYCE SLIVER SPART H 87361 SCAZN0000HCX22000 211\2018\151
150 817825 RENAULT DUSTER F 49071 VF1HSRCA2FA516691 690\2019\  
151 818861  T 11372 6T1BF9FK2DX429142 1288\2021\   
152 608913  R 13440 6T1BF9FK7GX632337 794\2021\   
153 669002 Toyota Corolla P 85834 RKLBB9HE9F5053916 53/2018/59
154 667409 Renault Captur 2016 C 84034 VF12RRHE3GW534313 59/2021/180
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�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6013(

املخطرة : �شركة ادف�ن�س تيكنيك�ل لقطع الغي�ر ذ.م.م
بوك�لة املح�ميني / حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك

املخطر اإليه : ف�الذي فيالندي راج�ن
املو�سوع : تكليف بالوفاء

املخط�رة ت�داين املخط�ر اإل�ي�ه واأخ�رى مببل�غ 341،187/39 دره�م مبوج�ب ال�شيك�ت اأرق��م )474087، 
 ،474171  ،474182  ،474170  ،474149  ،474172  ،474150  ،474135  ،474124
اخليمة  راأ����س  بنك  على  امل�شحوبة   )474199  ،474167  ،474168  ،474169  ،474188
الوطني، واملذيلة جميع�ً بتوقيع املخطر اليه، وحيث اأن عند تقدمي ال�شيك�ت املذكورة ارجتعت دون �شرف. 
لذلك ، ف�إنن�� نخط�رك�م ب�ش�رعة املب��درة ب�ش�داد املديوني�ة املرت�ش�دة بذمتكم وق�دره� مببلغ 341،187/39 
دره�م، وذل�ك خ�الل خم�ش�ة اأي��م م�ن ت�ريخ�ه، وف�ي ح�ل�ة االإ�ش�رار عل�ى ع�دم ال�شداد ف�شوف ت�شطر املخط�رة 

اإل�ى اتخ�ذ ك�فة االإجراءات الق�نوني�ة يف مواجهتكم للوف�ء ب�ملبلغ املط�لب به.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لدعوى رقم  121/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184  

955 و 1708 منطقة جبل علي - دبي - �ش�مال ك�فة حقوق  مو�شوع الدعوى : طلب من ق��شي التنفيذ االمر ب�حلجز على العق�رين رقمي 
والر�شوم وامل�ش�ريف  املطلوب �شده  ب�لدين املرت�شد للط�لب بذمة  للوف�ء  لبيعهم�  املوجودة عليهم� متهيدا  املرافق  الت�بعة لهم� وك�فة  االمتي�ز 

واالتع�ب. 
ط�لب التنفيذ:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي - عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - �ش�رع خ�لد بن الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - �س ب 

وميثله : علي اإ�شم�عيل ابراهيم اجلرمن  -  1366976169 مك�ين  رقم   -  2979
املطلوب اإعالنه : عبداهلل حم�شن علي ال�شويدي - عنوانه : اإم�رة دبي - بردبي - منطقة راأ�س اخلور ال�شن�عية 3 - بج�نب دوار تق�طع �ش�رع ندى 
043297777 - ف�ك�س رقم  305 -614 - ه�تف رقم  D62 - بج�نب فرع هيئة الطرق واملوا�شالت - قطعة رقم  احلمر مع �ش�رع املن�مة 

 abdullah@mohsen.com  -  0504599990  ، دبي   7757 ب  �س   043298989
�شيجرى  احل���ل  اقت�شى  ان  الت�لية  الثالث  االي���م  05:00:00م ويف  ال�ش�عة   2021/7/28 امل��واف��ق  االرب��ع���ء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�شوع 
http://www. االإلكرتوين  وعلى موقعه�  للمزادات  االإم���رات  )�شركة  البيع  به�  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن���ه  اأو�ش�فه  املو�شحة  العق�ر  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم ب�إعرتا�شه معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�ريف خالل ع�شرة اأي�م الت�لية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االي�م الع�شرة الت�لية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزي�دة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�س وامل�شروف�ت 
خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن اأو�ش�ف املمتلك�ت : ار�س وم� عليه� من بن�ء - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�س 4013 - امل�ش�حة : 224 

مرت مربع - املقدرة ب�� )1،900،000( درهم.  مالحظ�ت :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

 �عـــــــالن
 : خورفك�ن   - والت�شديق�ت  ال��ع��دل  الك�تب  ب����دارة  ال��ع��دل  الك�تب  ان���  ايل  تقدم 
وطلب   ، االإم����رات   : اجلن�شية   - النقبي  حممد  �شليم�ن  خمي�س  ن��شر  ال�شيد/ 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تن�زل( يف ح�شته الب�لغة 100% يف اال�شم التج�ري 
الرب��س لتلميع ال�شي�رات ، ن�ش�ط الرخ�شة تنظيف وتلميع ال�شي�رات ، واملرخ�س 
ال�ش�در  رقم 509100  االقت�ش�دية يف خورفك�ن رخ�شة مهنية  التنمية  دائرة  من 
بت�ريخ 2001/7/11 يف دائرة التنمية االإقت�ش�دية بخورفك�ن. اىل ال�شيد/ بهوي�ن 
الك�تب  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن  بنغالدي�س.   : اجلن�شية   ، بهوي�ن  الدين  قمر 
العدل يف مدينة خورفك�ن �شيقوم ب�لت�شديق على توقيع�ت ذوي ال�ش�أن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ش�ء ا�شبوعني من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�إعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005168 يف  �لدعوى رقم
املدعى عليه : �شوبرم�ركت ف�طمة - ذ.م.م - جمهول حمل االإق�مة : ام�رة ال�ش�رقة ال�شويهيني خلف �ش�حة احل�شن حمل 
رقم 1 2 3 ملك ليلي حممد عبداالله العبداالله و�شرك�ه بجوار بنك ابوظبي الوطني ومق�بل بنك حبيب بنك اأي جي 
زيوريخ ه�تف رقم 067499141 ، 050799016. بن�ء على طلب املدعية : �شركة �شي�م التج�رية �س ذ م م - قد رفعت 
الدعوى املذكورة اعاله تط�لبكم ب :- الزام املدعى عليه� ب�ن تردي للمدعية مبلغ وقدره 5024.04 درهم خم�شة االف 
واأربعة وع�شرون درهم واربعة فل�س قيمة املب�لغ املرت�شده بذمته� ل�ش�لح املدعيه. - الزام املدعى عليه� ب�ن توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدرة 600 درهم �شتم�ئة درهم كتعوي�س عن ال�شرر امل�دي واالدبي الذي اأ�ش�ب املدعيه من جراء مم�طله املدعى 
عليه� للمدعيه وحرم�نه� من اأمواله� طوال تلك الفرتة من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى ت�ريخ اإق�مة الدعوي امل�ثله بدون وجه 
حق وتعمدهم لذلك - اإلزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية ف�ئدة ق�نونيه بواقع 12% من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى 
ال�شداد النه�ئي والت�م - �شمول احلكم ال�ش�در ب�لدعوي ب�لنف�ذ املعجل - اإلزام املدعى عليه� ب�مل�شروف�ت والر�شوم ومق�بل 
اأتع�ب املح�م�ة.  انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2021/7/27 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بت�ريخ  2021/7/12
مكتب �خلدمات �لق�صائية      
حممد ح�صني �مني �ملال 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
�صركة �ملنارة لتجارة �مل�صتلزمات �لتعليمية -عامل �لتعليم �ملرح   

)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021/0001874 إخطار دفع يف �لق�صية رقم�
اإىل املحكوم عليه : �شركة املن�رة لتج�رة امل�شتلزم�ت التعليمية - ع�مل التعليم املرح

العنوان : معر�س رقم 2 - بن�ية طه - �ش�رع مليحه - املنطقة ال�شن�عية 18 - ال�ش�رقة - االإم�رات
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ ابراهيم حممد عبداهلل حممد خليفة - اجلن�شية م�شري
الر�شم  املذكور ودفع  املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  له  املحكوم  اأن  اأعاله - ومب�  اليه�  امل�ش�ر  الق�شية  يف 
املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 24435 درهم. 
 / اإعالنك  ت�ريخ  يوم� من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ش�ر  التنفيذي  ال�شند  م� ج�ء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  االإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة ق�نون�.
�لقا�صي / �حمد طلعت عبد�ل�صادق حممد 
حمكمة �ل�صارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - مونارك للمو�د �لعازلة - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001010/ 

اإىل املحكوم عليه : مون�رك للمواد الع�زلة - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ هنيكل بويل بت لل�شن�ع�ت املحدودة ذ م م - يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومب� 

ومب� ان احلكم املطلوب
تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 647168 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.
�لقا�صي / �حمد طلعت عبد�ل�صادق حممد 
حمكمة �ل�صارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�أد�ء  �أمر   SHCAPCICPL2021 /0000874 يف  �لدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�شت�أنف �شده : ال�شنغ�ل ملق�والت االأملنيوم والزج�ج 

عنوانه : اإم�رة ال�ش�رقة ال�شجعة �شن�عية ال�ش�رقة خلف �ش�رع االإم�رات اأر�س م�شورة ملك �ش�مل 
عبيد �ش�مل �س ب 68145

ليكن معلوم� لديك اأن امل�شت�أنف : �شركة اخلليج لل�شحب - �س ذ م م - قد ا�شت�أنف احلكم ال�ش�در 
 SHCAPCICPL2021/0000874 بت�ريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى االإبتدائية رقم
اأداء. فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك ام�م حمكمة  اأمر  حمكمة االإ�شتئن�ف املدنية - 
�شب�ح�   9.00 ال�ش�عة   2021/9/12 املوافق   ....... يوم   ...... الق�ش�ء  بدار  ال�ش�رقة 
ف�شتنظر  ق�نون�  ميثلك  من  ح�شور  او  ح�شورك  عدم  ح�لة  ويف  بين�ت  من  لديك  م�  وتقدمي 

املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�صائية 

ناهد �صدقي عبد�ملنعم 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
عمايل    SHCAPCILABS2021 /0001281 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�شنع املدار الإن�ش�ءات املعدنية - ذ م م  
جمهول حمل االإق�مة : العنوان ال�ش�رقة ال�شن�عية 17 مبنى 33 �ش�رع رقم 6 بجوار 

�شركة بن غ�لب الهند�شية 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2021/7/26 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  انت 
ال�ش�رقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شي� او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2021/7/12 م.

مكتب �خلدمات �لق�صائية      
مرية ح�صن �ل�صويدي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002438 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الذهب لتوريد االيدي الع�ملة  
االر�شي  الط�بق   8/2 ال�شوداين  الن�دي   -  2 ليوارة   - اإم�رة عجم�ن   : االإق�مة  جمهول حمل 
5 - ب�لقرب من مركز �شرطة املدينة ال�ش�مل - ه�تف رقم /0502035664 -  حمل رقم 

  0508891136
انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2021/7/25 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمه�  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  ت�ريخ  اي�م من  ع�شرة 

عليه. حرر بت�ريخ  2021/7/8 م.
مدير �خلدمات �لق�صائية      
خلود �صامل �ل�صويدي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002318 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ابو حمدان امبلومينت بلي�شمنت - ذ م م  
جمهول حمل االإق�مة : اإم�رة عجم�ن - مدينة االعالم - املنطقة احلرة - �ش�رع االإحت�د �شندوق 

بريد رقم 4077 ه�تف رقم 0522925887  
انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2021/7/15 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجم�ن املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمه�  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  ت�ريخ  اي�م من  ع�شرة 

عليه. حرر بت�ريخ  2021/7/6 م.
مدير �خلدمات �لق�صائية      
خلود �صامل �ل�صويدي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
 �إعالن بالن�صر

رقم )2021/5422(
املنذرة : العهود لالأعم�ل الفنية �س ذ م م

املنذر اإليهم : 1( تي ار ا�س للمق�والت والديكور �س ذ م م
�شم�دي علي  حممد  �شهيب   )2

نخطركم مبوجب هذا االإنذار ب�شرورة االتي : ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 48،543 درهم 
االأداء  امل�شتحقة  ال�شيك�ت  قيمة  درهم(  واربعون  وثالثة  األف وخم�شم�ئة  واأربعون  )ثم�نية 
12% الف�ئدة الق�نونية من ت�ريخ ا�شتحق�ق ال�شيك�ت وحتي ال�شداد الت�م وذلك  بخالف 
ك�فة  اتخ�ذ  املنذرة ايل  �شوف ت�شطر  واال  االإن���ذار،  ن�شر هذا  ت�ريخ  اأي���م من  خالل خم�شة 
�شبق  الإلزامكم مب�  اأداء يف مواجهتكم  امر  ا�شت�شدار  الالزمة ومنه�  الق�نونية  االإج��راءات 
احلقوق  ك�فة  حفظ  مع  املقررة  وامل�شروف�ت  الر�شوم  ك�فة  حتميلكم  ايل  ب�الإ�ش�فة  ذك��ره 

الق�نونية االأخرى للط�لب. والأجل العلم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6094(

املخطر/ العب�ر لالملنيوم )فرع من �شركة العب�ر لال�شتثم�ر �س ذ.م.م(
املخطر اليه� / برو�شيلد لتج�رة معدات و اأجهزة ال�شالمة و اإطف�ء احلريق ، �س. ذ م م

نتيجة لتع�مل جت�ري فيم� بني اجلهة املنذرة واجلهة املنذر اليه� ...، فقد ترتب للجهة املنذرة بذمة املنذر اليه� مبلغ و قدره 
ثالث و ثم�نون الف و اأربعم�ئة و �شتة و خم�شون درهم� و ثم�نية ع�شر فل�ش�.  و حيث ان حقوق  و  م�ئة  درهم   183،456.18
و  الوطني  اخليمة  راأ����س  بنك  على  امل�شحوبة  و  قبلكم  م��ن  امل��ح��ررة  ال�شيك�ت  مبوجب  ث�بتة  و  ق�نونية  و  حمقة  امل��ن��ذرة  اجلهة 
 000376 2-ال�شيك رقم  80،000 درهم  بقيمة   ،،،  9/3/2021 ت�ريخ   000362 ال�شيك رقم   -1  : يلي  تف��شيله� كم� 
 11،728.09 بقيمة   ،،،  9/3/2021 ت�ريخ   000697 رقم  3-ال�شيك  درهم   80،000 بقيمة   ،،،  9/3/2021 ت�ريخ 
اأع��اله م�شتحقة  ال�شيك�ت  ان  و حيث  دره��م   11،728.09 بقيمة    ،،،  9/3/2021 ت�ريخ   000696 رقم  4-ال�شيك  دره��م  
9/3/2021 و لكن لدى عر�شه� على البنك مت رف�شه� وارجت�عه� ب�شبب اغالق احل�ش�ب وحيث ان اجلهة املنذرة  االأداء منذ 
ك�نت قد ط�لبتكم مرارا و تكرارا ب�شداد و اأداء قيمة ال�شيك�ت اأعاله اال انكم م� زلتم ممتنعون دون حق عن اأداء قيمته� ولذلك 
ف�ن املخطرة تخطر املخطر اليهم� ومتهلهم� خم�شة اأي�م من ت�ريخ تبلغه� ب�الخط�ر لوف�ء و�شداد املرت�شد عليه� مبلغ و قدره 
فل�ش� وبخالف ذلك ف�ن  و�شتة وخم�شون درهم� وثم�نية ع�شر  واربعم�ئة  الف  و ثم�نون  و ثالث  م�ئة  درهم   183،456.18
املخطرة �شتكون م�شطراً اإىل اتخ�ذ االإجراءات الق�نونية بحقكم من اجل حت�شيل قيمة ال�شيك�ت ا�ش�فة لتحملكم ك�فة الفوائد 

وامل�ش�ريف والنفق�ت الق�نونية )اتع�ب املح�مني( حتى ت�ريخ ال�شداد الت�م. مع االحتف�ظ بب�قي احلقوق االخرى. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/6095(

املخطر / ب�حل�ش� اخلدم�ت العم�لة
املخطر اليه� / امكو اجننريجن اتك االم�رات ذ.م. م - رخ�شة جت�رية CN -1021295 دائرة التنمية 

االقت�ش�دية يف اأبوظبي.
اتف�قية توريد  بن�ء على  188،650.84 درهم،  املنذرة مببلغ وقدره  اإليه� مدينة ل�ش�لح  املنذر  اأن  حيث 
اإليه و عليه ا�شدرت املنذرة فواتري بذات  عم�لة بني كال من الطرفني و اوامر ال�شراء ال�ش�درة من املنذر 
املبلغ و�شندات ت�شليم، ط�لبت املنذرة املنذر اليه� مرارا وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته� 
ب�لرغم من  دون مربر  بذمته�  املرت�شد  املبلغ  �شداد  اليه� ممتنعة عن  املنذر  ان  ج��دوي وحيث  دون  ولكن 
املخطرة  ف�ن  ولذلك  ال�شداد  عن  ممتنعة  الي�  املنذر  ان  وحيث  ب�ملنذرة  اأ�شر  مم�  املتكررة  الودية  املط�لبة 
تخطر املخطر اليهم� ومتهلهم� خم�شة اأي�م من ت�ريخ تبلغه� ب�الخط�ر لوف�ء و�شداد املرت�شد عليه� مبلغ 
وقدره 84 188،650 درهم )م�ئة وثم�نية وثم�نون الف و�شتم�ئة وخم�شون درهم� واربع وثم�نون فل�ش�( 
وبخالف ذلك ف�ن املخطرة �شتكون م�شطراً اإىل اتخ�ذ االإجراءات الق�نونية و اإق�مة الدعوى يف �شبيل الزام 

املخطر اليهم� ب�ملبلغ املذكور بع�ليه ب�الإ�ش�فة اإىل الر�شوم وامل�ش�رف والفوائد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر

يف �لدعوى رقم FSCSUCICOMS2021/ 0000537 جتاري
اإىل املطعون �شدهم� : 1- املوؤ�ش�شة الكربى للعق�رات

ليمتد ت�ور  �ش�يد  ك�نرتى   -2
ليكن معلوم� لديكم ب�أن احلكم اال�شتئن�ف رقم 206-2020/144 جت�ري ال�ش�در 
الغ�من  الط�عن /  ب�لنق�س من طرف  2021/04/26 قد مت الطعن عليه  بت�ريخ 
للعق�رات ، يف الطعن امل�ش�ر اليه اعاله وعليكم اإيداع مذكرة بدف�عكم م�شفوعة ب�شند 
توكيل املح�مي املوكل عنكم وب�مل�شتندات التي يرى تقدميه� لدى مكتب اإدارة الدعوى 

يف موعد اق�ش�ه خم�شة ع�شر يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
حرر بت�ريخ  2021/07/04

�لقا�صي / عبد �هلل بو بكر �ل�صريي
�ملحكمة �الحتادية �لعليا
�ملحكمة �لعليا �لدعاوى �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�عالن بالن�صر

يف �لدعوى رقم FSCSUCICOMS2021 /0000564  جتاري
اإىل املطعون �شدهم : 1- �شركة اجلزيرة االأوىل للعق�رات ذ م م 

للعق�رات ذ م م الكربى   -2
ليكن معلوم� لديكم ب�أن احلكم اال�شتئن�ف رقم 2020/400 جت�ري ال�ش�در بت�ريخ 
عليه ب�لنق�س من طرف الط�عن / �شركة الغ�من  الطعن  مت  قد   2021/05/03
للعق�رات ، يف الطعن امل�ش�ر اليه اعاله وعليكم اإيداع مذكرة بدف�عكم م�شفوعة ب�شند 
توكيل املح�مي املوكل عنكم وب�مل�شتندات التي يرى تقدميه� لدى مكتب اإدارة الدعوى 

يف موعد اق�ش�ه خم�شة ع�شر يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
حرر بت�ريخ: 2021/07/04

�لقا�صي / عبد �هلل بو بكر �ل�صريي
�ملحكمة �الحتادية �لعليا
�ملحكمة �لعليا �لدعاوى �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر

يف �لدعوى رقم FUCFICIPOR2020 /0001077، جتاري )جزئى(
اإىل املدعى عليه : موؤ�ش�شة االرتق�ء ملق�والت البن�ء

نعلمكم ب�أن املدعي �شركة دانوب هوم ذ.م.م 
لذا يجب عليكم احل�شور   ، للمط�لبة )43،523.75(  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأق�م  قد 
اأم�م حمكمة الفجرية، املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب اإدارة الدعوى يوم االثنني املوافق 
2021/07/26 ال�ش�عة لتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�شتندات، ويف ح�لة عدم ح�شوركم 

اأو اإر�ش�ل وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �شتب��شر االإجراءات الق�نونية يف غي�بكم.
حرر بت�ريخ : 2021/07/08 

حرر بوا�شطة املوظف / مركز �شع�دة املتع�ملني
�لقا�صي /حممد علي عبد�هلل �ل�صكور 
�ملحكمة �الحتادية �لعليا
�ملحكمة �لعليا �لدعاوى �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن �جتماع خربة

يف �لدعوى رقم 366/2021 نز�ع تعيني خربة جتاري
�شد املتن�زع �شده/ وان اأم كوميونيكي�شنز ليمتد )فرع(

املق�مة من املتن�زع/ ف�يز بن حمي�شن بن خ�مت احل�رثي
ن��زاع تعيني   366/2021 اأم���م حم�كم دبي حتت رقم  اأن هن�ك دع��وى مق�مه �شدكم  مب� 
خربة جت�ري ، وحيث اأنه مت ندبن� خبريا حم��شبي� يف الدعوى، ف�إنن� وعمال ب�أحك�م ق�نون 
االإثب�ت رقم 10 ل�شنة 1992، ندعوكم حل�شور اجتم�ع خربة اأو من ميثلكم ق�نون� والذي 
�شوف يعقد مبكتبن� على العنوان املو�شح ادن�ه وذلك يوم االإثنني املوافق 26/07/2021 
يف مت�م ال�ش�عة 11 �شب�ح� - بن�ية الفجر - بردبي - منطقة عود ميث�ء - �ش�رع اأم هرير ، 
اأ�شفل البن�ية مفرو�ش�ت هوم از ا�س / مول زعبيل ، مكتب رقم 207 الدور الث�ين - ه�تف 

043350095
�خلبري �ملحا�صبي
حممد �صعيد �لظنحاين

�إجتماع خربة 

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�إعالن بالن�صر للح�صور �أمام �خلربة

يف �لدعوى رقم 317/2021 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 
املتن�زع �شده االول / نك�س هولد للتجهيزات الطبية �س ذ م م

اخل�شم املدخل الث�لث / ف�دي برا�شعي
العنوان : جمهولني حمل االق�مة

 / املتن�زع  من  �شدكم  واملرفوعة  اأع��اله  ب�لدعوى  ح�ش�بي  كخبري  انتدابن�  مت  ان��ه  علم�  نحيطكم 
واملقرر عقده  اخل��ربة  اجتم�ع  ق�نون� بح�شور  او من ميثلكم  ف�نتم مكلفون  احل���ج وعليه  نيقوال 
طريق  عن  معن�  التوا�شل  يرجى  ظهرا.   01:00 ال�ش�عة   18/07/2021 املوافق  االح��د  يوم 
ب�لدعوى عن طريق  لدف�عكم  املوؤيدة  امل�شتندات  ك�فة  واإر�ش�ل  ب�خلبري  املحمول اخل��س  اله�تف 
وفق�  اعم�له�  �شتب��شر  اخل��ربة  ف���إن  تخلفكم عن احل�شور  ب�أنه يف ح�ل  علم�  االلكرتوين  الربيد 

لل�شالحي�ت املخولة له� ق�نون�.
لال�شتف�ش�ر االت�ش�ل ب� 050-6317417

missnahed@hotmail.com : االمييل
�خلبري �حل�صابي / ناهد ر�صاد حممد

�إجتماع خربة 

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
يف �لدعوى رقم 2021/1120 جتاري جزئي

املدعي عليهم� / 1 - ر�شوان موليم  2 - في�شل احمد ال�شيخ ن�ش�ر اإبراهيم ال�شمري
املق�مة من قبل املدعي : بينو مون عبد املن�ف   

مب� اأن هن�ك دعوى مقدمة �شدكم ام�م حم�كم دبي ، حتت رقم  2021/1120 جت�ري 
جزئي ، ف�إنن� وعمال ب�أحك�م ق�نون االثب�ت رقم  10 ل�شنة  1992 ندعوكم حل�شور اجتم�ع 
اخلربة او من ميثلكم ق�نون�  والذي �شوف يعقد مبكتبن� على العنوان املو�شوع اأدن�ه وذلك يوم  
االربع�ء املوافق 2021/7/28 ، يف مت�م ال�ش�عة 11.00 ظهرا مع اإح�ش�ر ك�فة امل�شتندات 
املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. عود ميث�ء ، �ش�رع ام هرير ، ب�لقرب من ج�شر ال مكتوم الق�دم من 
بردبي ب�جت�ه اىل ديرة ، بن�ية الفجر ، ا�شفل البن�ية هومز ار ا�س للمفرو�ش�ت ، خلف البن�ية 

ن�دي الن�شر الري��شي ، الط�بق الث�ين مكتب رقم 207.
�خلبري �ملحا�صبي 
حممد �صعيد �أحمد �لظنحاين  

�إجتماع خربة 

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
)�عالن بالن�صر(

)�عالن �جتماع خربة(
ب��ن������ء ع��ل�����ى احل��ك��م ال��ت��م��ه��ي��دي ال�����ش���در م��ن حم��ك��م��ة اأب��وظ��ب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ب���ل��دع��وى رقم 
690/2021 جت�ري جزئي واملرفوعة من قبل املدعي / الدانوب ملواد البن�ء ذ.م.م بوك�لة / 
دار البالغ للمح�م�ة ومبوجب ذلك نحيطكم علم� اأنه قد مت تكليفن� مبوجب احلكم ال�ش�در 
اأربتك  اأعاله ب�إعداد تقرير ح�ش�بي لذا نرجو ح�شوركم ب�شفتكم املدعى عليه� /  ب�لدعوى 
، او من ينوب عنكم حل�شور اجتم�ع اخلربة مرئي بوا�شطة برن�مج زووم  لالإن�ش�ءات ذ.م.م 
يوم اخلمي�س املوافق 2021/07/15 يف مت�م ال�ش�عة 1:00 ظهرا وعليه يرجى التواجد 
واحل�شور عن طريق الفيديو )برن�مج زووم( ب�ملوعد املحدد كم� يرجى تزويدن� قبل موعد 

االجتم�ع بك�فة امل�شتندات املوؤيدة لدف�عكم على الربيد االلكرتوين للخربة واملبني ادن�ه.
اخلبري احل�سابي / عو�ض العبد على العامري

للتوا�سل : 0566666533
awad-alameri@hotmail.com -: الربيد اللكرتوين

�إجتماع خربة 

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء   �أمر   SHCFICICPL2021 /0005390 يف  �لدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / رميز علي غالم فريد  
نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى ب�لرقم 

اأعاله ل�ش�لح / ممت�ز احمد احمد خمت�ر -  ب�لت�يل : ن�س احلكم
ن�مر ب�إلزام املدعى عليه ب�أن يوؤدي للمدعى مبلغ خم�شة االف درهم والزمته ب�لف�ئدة 
الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية وحتى ال�شداد الت�م والزمته ب�لر�شوم 
من  اعتب�را  يوم�   ...... الق�نونية  املدة  خالل  لال�شتئن�ف  ق�بال  حكم�  وامل�شروف�ت. 

اليوم الت�يل لن�شره.
�لقا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن 
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى رقم SHCFICIREA2021/0004474، مدنى )جزئى(
اإىل املدعى عليه : حم�شن احمد �شمي�س عبد املنعم م�شري/ اجلن�شية،
نعلمكم ب�أن املدعي اأحمد عب�هلل حممد الكندري ام�راتي/ اجلن�شية، -

قررت املحكمة مبث�بة احل�شوري :
ب�لزام املدعى عليه ب�أن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 73500 درهم مع الف�ئدة 
بواقع 5% من ت�ريخ �شريورة احلكم نه�ئي� وحتى ال�شداد الت�م على اأال تزيد 
درهم  وخم�شم�ئة  وامل�ش�ريف  وب�لر�شوم  به،  املق�شي  املبلغ  اأ�شل  على  الف�ئدة 

مق�بل اأتع�ب املح�م�ة.  مركز �شع�دة املتع�ملني
�لقا�صي / حممد ح�صن �ملرزوقي 
حمكمة �ل�صارقة
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى رقم SHCFICICPL2021 /0004292  �أمر �أد�ء
اإىل املدعى عليه : ا�شف جمتبي جوندل احمد ر�ش� جوندل

نعلمكم ب�أن املدعي ممت�ز اأحمد اأحمد خمت�ر
قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة 

بعد االطالع على االأوراق : ن�أمر ب�إلزام املدعي عليه ب�أن يوؤدي للمدعي مبلغ 
5% �شنوي�  بواقع  الق�نونية  ب�لف�ئدة  والزمته  دره��م  الف  وع�شرون  اأربعة   :

اعتب�را من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى مت�م ال�شداد والزمته ب�مل�شروف�ت. 
حرر بوا�شطة املوظف / مركز �شع�دة املتع�ملني

�لقا�صي /د. حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن 
حمكمة �ل�صارقه 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0005088 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : 1- تريو ب�رتنري�س للمق�والت البن�ء - �س ذ م 

2- حممد غزوان طي�رة كندي اجلن�شية 
نعلمكم ب�ن املدعي الفرات للتموين ب�لوقود واملحروق�ت - �س ذ م م - �شوري اجلن�شية 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله
بينهم�  فيم�  ب�لت�ش�من  للمدعي  يوؤدي�  ان  عليهم�  املدعي  ب�لزام  ن�أمر   / املحكة  قرار 
درهم(  و�شبعون  واثن�ن  الف  وثالثون  اثن�ن  )فقط  درهم   )32872( وقدره  مبلغ� 

والزمتهم� ب�مل�شروف�ت.
مركز �شع�دة املتع�ملني

�لقا�صي / ه�صام �حمد عو�صني 
حمكمة �ل�صارقة
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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  �عالن بالن�صر

املرجع : 770
ليكن معلوم��ً للجمي�ع ب��أن ال�ش�يد: يحي�ى ان��ك��ران ب�راك��ت فيليك��ك��ت ع�ب�داهلل كونهى - اجلن�شية : 
الهن�د، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن��زل ع�ن ك��م�ل ح�ش�ته الب�لغة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�شيد: ان�ديكوت 
راج��ن رينج�ي�س ي�ونريان راج��ن - اجلن�شية: الهن�د، ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�م��ه )يحي�ى للتج��رة( ت�أ�ش�ش�ت 
االقت�ش��دية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�ش��درة   )785393( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش��رقة  ب��أم��رة 
ب�ل�ش�رقة. تعديالت اخرى: مت تعديل الن�ش�ط التج�ري )بيع املواد الغذائية املجمدة - ب�لتجزئة، بيع 
املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - ب�لتجزئة( اإىل )بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - ب�لتجزئة، 

بيع ال�ش�ي - ب�لتجزئة(. 
2013 يف �ش�ن  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة   امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م   وعمالبن�س 
الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر 
اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 768

ليكن معلوم��ً للجمي�ع ب��أن ال�شيد : عرف��ن ح�ش�ني غ�الم ح�شني - اجلن�شية : ب�ك�ش�ت�ن ، يرغ�ب 
وق���س  ال�ش�يد: حمم�د  اإل�ى  وذل�ك   )%100( الب�لغة  ح��ش�ته  ك��م�ل  ع�ن  والتن��زل  البي�ع  ف�ي 
يو�ش�ف يو�ش�ف ال�رحمن - اجلن�ش�ية : الهن�د ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�م�ه )ور�ش�ة �ش���س النخي�ل ل�ش�ي�نة 
دائ�رة  م�ن  ال�ش��درة   )607031( رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش��رقة  ب��أم��رة  ت�أ�ش�ش�ت  ال�ش�ي�رات( 

التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة. تعديالت اخرى: اليوجد. 
2013 يف  وعمالبن�س امل���دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت���دي رقم )4( ل�شنة  
�ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة 

مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 767

ليكن معلوم� للجميع ب�أن كل من : 1- ال�شيد : حمم�د غ�وث مي��ه م�ح�م�د عب�داملن�ن - اجلن�شية: بنغالدي�س، 
يرغ�ب ف�ي الب�ي�ع والتن��زل ع�ن ك��م�ل ح��ش�ته الب�لغ�ة )50%( وذل�ك اإل�ى ال�ش�يد: حمم�د عب���س ال�دين - 
بنغالدي�س،  اجلن�شية:   - مي��ه  ده��ن  م�حم�د  اح�م�د  توهي�ل  م�حم�د  ال�شيد:   -2 بنغالدي�س   : اجلن�ش�ية 
ال�دين  عب���س  ال�ش�يد: حمم�د  اإل�ى  وذل�ك  الب�لغ�ة )%50(  ك��م�ل ح�ش�ته  ع�ن  والتن��زل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
- اجلن�ش�ية: بنغالدي�س ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�م�ه )الن�وف ل�خ�دم�ت تنظي�ف امل�ب��ين( ت�أ�ش�ش�ت ب��أم��رة ال�ش�رقة 

مبوج�ب رخ�ش�ة رقم )771077( ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة. تعديالت اآخرى: 
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن الك�تب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني 
من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع 

االجراءات الق�نونية

   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 769

ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�شيد غالم م�شطفى حممد رم�ش�ن ب�ك�شت�ين اجلن�شية 
يرغب يف التن�زل عن ك�مل ح�شته وذلك لل�شيد/ عبد الر�شيد نزير اأحمد - ب�ك�شت�ين 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شم�ة )مطبخ جبل املدينة ال�شعبي( مبوجب الرخ�شة ال�ش�درة 
من دائرة التنمية االقت�ش�دية بحكومة ال�ش�رقة برقم )776817( تعديالت اأخري 
: خ�روج �شريك ودخ�ول اأخر. وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد   . العدل  الك�تب  �ش�ن  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  االحت�دي 
االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من 
الك�تب  اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  ت�ريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
�لكاتب �لعدل - �ل�صارقة 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
  �عالن بالن�صر

املرجع : 766
ليكن معلوم� للجميع ب�أن : ال�شيد / فرا�س حممود ك�ش�ب ك�ش�ب - اجلن�شية االردن - 
يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة %100يف الرخ�شة امل�شم�ه )بق�لة 
جب�ل طورو�س( ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة برخ�شة جت�رية رقم 
)778019( وذلك اإىل ال�شيد / حمي الدين اأحمد م�نغلور كونهى حممد - اجلن�شية 
احك�م   م��ن   )5( فقرة   )14( امل����دة  وعمالبن�س  الي��وج��د.   : اخ��رى  تعديالت  الهند. 
الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �ش�ن الك�تب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االج��راء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني 
من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�إعـالن عـزل - بو��صطـة �لكاتـب �لعـدل
برقم �ملحرر 2021/0009092 

املخط�ر: حممد بن �شليم بن �ش�مل احلربي - �شعودي اجلن�شية ب�شفته الوكيل عن م�هر بن �ش�مل بن هندي 
احلربي مبوجب وك�له رقم 2020/1/194284

العن�وان : ال�ش�رقه - املج�ز 3 - �ش�رع الكورني�س البحرية - برج الدره - مك�تب - الط�بق الع��شر – مكتب رقم 
0502155914  : رقم  ه�تف   -  1002

املخط�راليه : عبداله�دي بن �ش�مل بن هندي احلربي - �شعودي اجلن�شية
العن�وان : دبي - موتور �شيتي - برج املراقبة - مك�تب - الط�بق الرابع والع�شرين 24 - مكتب رقم 2401 - 

رقم مك�ين 2152571299 - ه�تف رقم : 0502118748
املو�سوع : عزل وكاله

اخطركم مبوجبه ب�أين قد الغيت الوك�له املوؤرخه بت�ريخ 2020/11/22 برقم مرجع 2020/1/194292  
واملمنوحة من قبل ال�شيد/ م�هر بن �ش�مل بن هندي احلربي وعليه ف�إن جميع ال�شلط�ت وال�شالحي�ت املمنوحة 
لكم مبوجبه� تكون الغية وال يجوز التع�مل بهذه الوك�الت من ت�ريخ ت�شلمك االعالن، لذلك : نرجو اإعالمكم 
ال�شالحي�ت  واأن جميع  اأع��اله  الكت�ب  ت�ريخ هذا  واخل��شة من  الع�مة  الوك�الت  ب�إلغ�ء جميع  قمن�  قد  ب�أنن� 
ا�شتالمك هذا االإخط�ر  وال�شلط�ت والواجب�ت واحلقوق املرتتبة عليه� قد فقدت حجيته� اعتب�را من ت�ريخ 

يعترب ال غي�ء. 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�صوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات )�ل�صارقة(   

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : اونتاريو ت�سميم وتنفيذ اإدرة امل�ساريع - �ض ذ م م  
6 ملك را�شد عبيد را�شد الكلب�ين - اخلبي�شي / ديرة - ال�شكل  العنوان : مكتب رقم 
ب�ل�شجل  القيد  رقم   898915  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : الق�نوين 
قد  ب�أنه  بدبي  االقت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1506111 مبوجب هذا   : التج�ري 
مت الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2020/8/11 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/8/11
ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك 
 : ف�ك�س   045588206  : ه�تف   - التج�ري  اخلليج   - بردبي   - ام��ني  ع���دل  ي�شرى 
045588204 م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
التج�ري  - اخلليج  بردبي   - ام��ني  ع���دل  ي�شرى  703 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   045588204  : ف�ك�س   045588206  : ه�تف   -
التنمية االقت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية اونتاريو 
ت�سميم وتنفيذ اإدرة امل�ساريع - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
 2020/8/11 بت�ريخ  دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2020/8/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 1472/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� ب�شداد مبلغ وقدره )3514405( درهم ثالثة ماليني 

وخم�شم�ئة واربعة ع�شر الف� واربعم�ئة وخم�شة دراهم ، والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 
بواقع 5% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد الت�م �شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة 

ط�لب االإعالن / 1-ب�ش�ر را�شي احمد حوارى - �شفته ب�لق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  ن�دين ابو ال ن�شر -  �شفته ب�لق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل االق�مة 

ب�شداد مبلغ وقدره  املدعي عليه�  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�شوعه�  اأق���م عليك  :  قد  االإع��الن  مو�شوع 
والر�شوم   ، دراه���م  وخم�شة  وارب��ع��م���ئ��ة  ال��ف���  ع�شر  وارب��ع��ة  وخم�شم�ئة  م��الي��ني  ث��الث��ة  دره���م   )3514405(
�شمول احلكم  الت�م  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  ت�ريخ  بواقع 5% من  والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف 
ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء  املوافق  2021/7/28  ال�ش�عة 8.30 �س يف ق�عة 
التق��شي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  946/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2018/2466 ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 54928269.05 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف 
ط�لب االإعالن : بنك اأبوظبي التج�ري - فرع -  �شفته ب�لق�شية : ط�لب التنفيذ 

وميثله:علي ا�شم�عيل ابراهيم اجلرمن - �شفته ب�لق�شية : وكيل
ا�شم�عيل  مف�شل   -2 احل�شني  عبد  ب���ي  حممد  حممد  ا�شم�عيل   -1  : اإعالنهم�  املطلوب 

حممد - �شفتهم� ب�لق�شية : منفذ �شدهم� - جمهويل حمل االإق�مة 
مو�شوع االإع��الن : نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��شة وهي عب�رة عن عق�رات 
 MCHAEL SCHUMACHER 2201A ، 2202A ، 2203A ،
للمبلغ  وف�ء   2204A ، 2205A ، 2104A ، 2103A ، 2102A ، 2101A
املط�لب ب�� قدره ) 54928269.05( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مب� ج�ء ونف�ذ مفعوله 

ق�نون�  .
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم 3798/2021/60 �مر �د�ء    
مو�شوع الدعوى :املط�لبة ب��شدار االمر ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�ش�من والت�ش�مم ب�شداد مبلغ )90.090( 

درهم مع الف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ اال�شتحق�ق والر�شوم وامل�ش�ريف  
ط�لب االإعالن : �شركة الدانوب ملواد البن�ء ذ.م.م - فرع دبي - �شفته ب�لق�شية : مدعي 

ال�شوي�س  جل�شر  مدير  و�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  مو�شى  عو�س  احمد  مو�شى   -1  : اإع��الن��ه��م  املطلوب 
مدعي   : ب�لق�شية  �شفتهم�   - ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدم�ت  ال�شوي�س  ج�شر   -2 ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدم�ت 

عليهم�   - جمهويل حمل االإق�مة 
ب�لزام  بت�ريخ:2021/6/14  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  االإع��الن :طلب  مو�شوع 
يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )90090( درهم ت�شعون الف وت�شعون  ب�أن  ب�لت�ش�من والتك�فل  املدعي عليهم� 
ب�لر�شوم  الزامهم�  مع  ال�شداد  مت�م  وحتى   2020/9/27 ت�ريخ  من   %5 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة   - دره��م  
وامل�ش�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�شت طلب النف�ذ املعجل، ولكم احلق يف اإ�شتئن�ف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2829/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2020/5494 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 27346.50 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف 
ط�لب االإع��الن : اميك�س )ال�شرق االو���ش��ط( ���س.م.ب )م( االم����رات -  �شفته ب�لق�شية : 

ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- كنجري �شونيل �ش�ج�دا�س - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل االإق�مة 
مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )27346.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3048/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2018/788 جت�ري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 17667399.33 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف 
ط�لب االإعالن : بنك اآي دي بي اآي املحدودة - فرع مركز دبي امل�يل الع�ملي -  �شفته ب�لق�شية 

: ط�لب التنفيذ 
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته ب�لق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- ك�ش�رة ونقلي�ت االوزة الذهبية ذ.م.م 2- االوزة الذهبية للتج�رة �س.ذ.م.م 
3- هن�ء ح�مد 4- عبداحلميد عبد املجيد - �شفتهم ب�لق�شية : منفذ �شدهم

 جمهويل حمل االإق�مة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم ب�نه مت جرد م��شبق حجزه ل�ش�حلكم يف امللف رقم 5924/2019 نوعه 
تنفيذ جت�ري وا�شراك احلجز امل�ثل يف احلجز ال�ش�بق وف�ء للمبلغ املط�لب به )17667399.33( 

درهم يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

 240 /148/2020 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  فين� ن�ير كوزي�شريي -  جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك ابوظبي التج�ري �س.م.ع 
وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ش�م�شي 

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)138648.76( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 
املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن بالن�صر        
 2523/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املنفذ �شده : 1- �شركة االحت�د للبن�ء واال�شتثم�ر ذ.م.م  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان الط�لب التنفيذ :م�شنع احلزانة ملواد الديكور ذ.م.م 
وميثله : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلف�ن الزع�بي 

اأق�������م ع��ل��ي��ك ال����دع����وى امل����ذك����ورة اع�����اله وق����د ق�����ررت حم��ك��م��ة دب����ي االبتدائية  ق���د 
بت�ريخ:2021/7/6 تكليفكم ب�لوف�ء مب� ج�ء اعاله وذلك خالل خم�شة اي�م من ن�شر 

هذا االعالن ب�لوف�ء ب�ملط�لبه املذكورة اعاله. 
علم� ب�ن اجلل�شة الق�دمة يوم الثالث�ء الوافق:2021/7/13 من ال�ش�عة 9:00 �شب�ح� 
ولغ�ية 12:30 ويكون احل�شور عن بعد من خالل برن�مج االت�ش�ل املرئي عرب تطبيق 

بوتيم على الرقم )0543086937(. 
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر        
 2886/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ايه�ب �شعد حممد مر�شي ق��شم   -  جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :م�شرف الهالل �س.م.ع

وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�ش�م�شي 
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/5/2 اوال:ب�نف�ذ العقد 
التج�ري املربم بني املدعي واملدعي عليه - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )569.958.57( درهم خم�شم�ئة وت�شعة و�شتون الف وت�شعم�ئة وثم�نية وخم�شون درهم 
و�شبعة وخم�شون فل�ش� ، والف�ئدة الق�نونية عنه بواقع 5% �شنوي� من ت�ريخ املط�لبة حتى ال�شداد 

الت�م مع الزامه ب�لر�شوم وامل�شروف�ت وخم�شم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
ولكم احلق يف ا�شتئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2914/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 4685/2018 جت�ري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 30.920 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف 
���س.ذ.م.م - وميثله� مديره�/بوكوتو م�ين  ط�لب االإع��الن : ف�ريتي انرتن�شن�ل للتج�رة 

�شيب��شتي�ن -  �شفته ب�لق�شية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جراغ ل�شن�عة االملنيوم والزج�ج �س.ذ.م.م وميثله� مديره�/م�هي�س 

ميهت�ين �شوه�ر - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل االإق�مة 
مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )30.920( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  االج��راءات  �شتب��شر 

يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  258/2021/211 تنفيذ عقاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2019/126 عق�ري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 89079.66 درهم( ، �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف + تنفيذ احلكم وفق 

منطوقه
ط�لب االإعالن : نور بنك م�ش�همة ع�مة -  �شفته ب�لق�شية : ط�لب التنفيذ 

وميثله:خلف�ن غ�من �شعيد خلف�ن الكعبي - �شفته ب�لق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عمر �شهيل قري�شي - �شفته ب�لق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل االإق�مة 
مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )89079.66( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن بالن�صر        
 786/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- املمزر هو�شبيت�ليتي انف�شتمنت�س �س.ذ.م.م

 جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثم�ر ذ.م.م 

االيج�رية  العالقة  وانه�ء  بف�شخ  الدعوى ومو�شوعه� دعوى مط�لبة  اأق�م عليك  قد 
مبلغ  ب�شداد  ومط�لبة  وال�شواغل  االأ�شخ��س  م��ن  خ�لية  امل�شت�أجرة  العني  وت�شليم 
وقدره )2.732.587.03( درهم عب�رة عن االيج�ر املت�أخر ور�شوم اخلدم�ت والغرام�ت 
و�شريبة القيمة امل�ش�فة.  وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء املوافق 2021/7/28 ال�ش�عة 
ميثلك  من  اأو  ب�حل�شور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا  بعد  عن  التق��شي  ق�عة  يف  �شب�ح�   08:30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر        

 282/2021/72 تظلم جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد في��س ك��شي  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :�شركة امل�شرق اال�شالمي للتمويل - م�ش�همة خ��شة 

وميثله : خ�لد خليفة حممد �شيف حثبور 
ال�����ش���در يف الدعوى  ال���ق���رار  اع���اله وم��و���ش��وع��ه تظلم م��ن  امل���ذك���ور  اأق�����م عليكم  ق��د 

رقم:589/2021 امر على عري�شة جت�ري والر�شوم وامل�ش�ريف 
ق�عة  يف  �شب�ح�   08:30 ال�ش�عة   2021/8/1 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  جل�شة  له�  وح���ددت 
التق��شي عن بعد وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �شيكون مبث�بة ح�شوري. 
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن حكم بالن�صر        
324/2021/18 عقاري جزئي 

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- عبد احل�فظ الهاليل  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان حمكوم له : نور بنك )م�ش�همة ع�مة( بنك نور اال�شالمي �س.م.ع - �ش�بق�
نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ  2021/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله بف�شخ اتف�قيتي االج�رة 
عليه  املدعي  وال��زام  عليه  واملدعي  املدعي  بني   2015/10/29 و   2017/5/25 يف  املوؤرختني  وملحق�ته�  ب�لتملك  املنتهية 
برد حي�زة العق�رين مو�شوع االتف�قيتني وت�شليمهم� للمدعي خ�ليت�ن من ال�شواغل واال�شخ��س و�شطب ا�ش�رة القيد 
ب�شه�دتي امللكية )االإج�رة املنتهية ب�لتملك( ل�ش�لح املدعي عليه وتكليف دائرة االرا�شي واالمالك لتنفيذ ذلك والزام 
املدعي عليه مببلغ مقداره )763.661( درهم االجرة املت�أخرة املرت�شدة بذمته من ت�ريخ 2020/1/21 وحتى 2020/8/31 
وم�ي�شتجد من اجرة بواقع مبلغ )80.000( درهم عن العق�ر رقم 1004 الط�بق رقم 10 بربج ال�شفري )منطقة اخلليج 
RL018 - جممع روي���ل ب�ي - جممع وادي  التج�ري( ومبلغ )135.000( درهم عن العق�ر رقم 292 - فيال رقم - 
املح�م�ة ورف�س م�عدا ذلك من  اتع�ب  درهم مق�بل  والف  وامل�شروف�ت  والر�شوم  الت�شليم  ت�ريخ  �شنوي� حتى   5 ال�شف� 
طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعالن �شدر 

ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 445/2021/714 طعن جتاري  

مو�شوع الدعوى :  احلكم املطعون فيه هو حكم اال�شتئن�ف رقم:108/2021 ا�شتئن�ف 
جت�ري دبي ال�ش�در بجل�شة 2021/5/5 عن حمكمة دبي اال�شتئن�فية املوقرة يحتوي 

على طلب وقف تنفيذ  
 : ب�لق�شية  �شفته   - اله��شمي   ابراهيم  ال�شيد  ك�مل  حممد    -1  / االإع���الن  ط�لب 

ط�عن 
ر�ش�  حممد   -2 ذ.م.م  ال��ع���م��ة  للتج�رة  ���ش��ريف  اح��م��د  �شركة   -1: اإعالنهم�  امل��ط��ل��وب 

عبدالرحمن �شريف - �شفتهم� ب�لق�شية : مطعون �شدهم� - جمهويل حمل االق�مة
ويتوجب  اع��اله  املذكور  الطعن  عليكم  اق���م  الط�عن  ب���ن  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم. 
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
 �عالن بالن�صر

   1171/2021/300 �إ�صتئناف مدين  
مذكرة اإعالن ب�لن�شر )اإ�شتئن�ف(

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
اىل امل�شت�أنف �شده /1- وليد حممد �شقر جمعه ال�ش�عر  

جمهول حمل االق�مة
عي�شى  وميثله/حمد  العي�شى  جمعه  �شقر  حممد  ليلى   / امل�شت�أنف  ان  مب��� 
مدين   2021/38 رقم  ب�لدعوى  ال�ش�در  احلكم  ا�شت�أنف  قد   - العي�شى  حممد 
كلي. وحددت له� جل�شه يوم االإثنني املوافق 2021/8/2 ال�ش�عة 10.00 �شب�ح� 
بق�عة التق��شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف

�لعدد 13290 بتاريخ 2021/7/13   
�عالن بالن�صر مبوعد تقدمي �مل�صتند�ت

يف �لدعوى 2151-2021 جتاري جزئي - دبي
املدعية : �شركة الن�شر املتميز لالأعم�ل الفنية �س.ذ.م.م

املدعى عليه� االأوىل : �شركة جولدن اأوي�شرت لالأعم�ل الكهروميك�نيكية �س.ذ.م.م
املدعى عليه� الث�نية : �شركة ب�ربودا لالأعم�ل الكهروميك�نيكية �س.ذ.م.م

 2151 رقم  الدعوى  عليكم  اأق�مت  �س.ذ.م.م  الفنية  لالأعم�ل  املتميز  الن�ش�ر  �ش�ركة  املدعية  اأن  حيث 
2021 جت�ري جزئي - دبي وبن�ءاً على احلكم ال�ش��در من قبل  املحكمة يف ت�ريخ 28/06/2021 بندب 
اخلبري د/ح�ش�ن موؤمن خبرياً للقي�م مبهمة اخلربة يف الدعوى، لذلك يقت�ش�ي تقدمي دفوعكم واملذكرة 
 14/07/2021 املوافق  االأربع�ء  يوم  يف  بتقدميه�  ترغبون  م�ش�تن�دات  اأي  ب�لدعوى  املتعلقة  اجلوابية 
مبكتب خبري الدعوى الك�ئن يف دبي )مكتب ريجي�س - Regus برج ن�شيمة - �ش�رع ال�شيخ زايد - الط�بق 
ح�ل  ويف   )0501169791-  0555543109  : متحرك   -  043116059  : ه�تف   - الرابع 
تخلفكم عن اأو عدم ار�ش��ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اخلبري �ش�يب��ش�ر الدعوى يف غي�بكم. �ش�كرين 

لكم ح�شن تع�ونكم معن�،،، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته

خبري �لدعوى / د.ح�صن موؤمن

�إجتماع خربة 
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وتقدم ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئي�س 
دائرة التنمية ال�شي�حية يف عجم�ن، مبن��شبة اإطالق 
مق�م  اإىل  التقدير  وعظيم  ال�شكر  بب�لغ  املهرج�ن، 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش���ح��ب 
الهتم�مه   ، ع��ج��م���ن  ح���ك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
امل�شتمر بدعم القط�ع�ت الفنية واالإبداعية، وجعله� 
والثق�فية يف  التنموية  اأولوي�ت اخلطط  راأ���س  على 
االإم���رة، واإىل راعي املهرج�ن �شمو ال�شيخ عم�ر بن 
على  للعمل  امل�شتمرة  لتوجيه�ته  النعيمي،  حميد 
اىل  تهدف  التي  الثق�فية  اال�شرتاتيجية  اخلطط 
املجتمع�ت  وتطوير  والفني  الثق�يف  احل��راك  اإب���راز 

االإبداعية وحت�شني خمرج�ته� يف االإم�رة.

اأن  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
املهرج�ن ينطلق ب�لتزامن مع اإحتف�الت الدولة هذا 
الع�م مبرور 50 ع�م� على ت�أ�شي�شه�، ومع ا�شتعدادن� 
نوا�شل  اأن  ب��د  ال  املقبلة  اخلم�شني  ال�����ش��ن��وات  اإىل 
الواعدة،  اأجي�لن�  يلهم  ال���ذي  االإب��داع��ي  تطويرن� 
واملبدعني  الفن�نني  دع��م  اإىل  ب��شتمرار  ن�شعى  واأن 
الفني  املجتمع  مع  التع�ون  وموا�شلة  الطموحني، 
االإبداع  اأهمية  على  ال�شوء  لن�شلط  وع�ملي�  حملي� 
يف املجتمع�ت، اىل ج�نب مواكبة م�شتجدات الفنون 
املع��شرة من خالل امل�ش�ركة بقوة يف خطط التنمية 
الثق�فية والفنية، و�شوال اإىل اأعلى مع�يريالتن�ف�شية 

الع�ملية.

من ج�نبه ق�ل �شع�دة �ش�لح حممد اجلزيري، مدير 
ع�م دائرة التنمية ال�شي�حية يف عجم�ن، اأن مهرج�ن 
املربعة للفنون ي�أتي �شمن اإط�ر ا�شرتاتيجية دائرة 
والثق�يف  االإبداعي  امل�شهد  لدعم  ال�شي�حية  التنمية 
وميثل اإحدى اأهم مب�درات الدائرة، حيث يتوقع اأن 
تكون االأعم�ل املعرو�شة والتي مت اإبداعه� خ�شي�ش� 
كونه�  اإ�شتثن�ئية  امل�����ش���رك��ني  ق��ب��ل  م��ن  للمهرج�ن 
تعك�س مالمح اإرث احل�ش�رة االإن�ش�نية يف االإم�رات 
وت�شكل عنوان� مل� تتمتع به اإم�رة عجم�ن من مواقع 
ج�شور  اأح��د  لتكون  وفنية  ثق�فية  واأن�شطة  تراثية 
اأف��راد املجتمع.. كم�  التالقي واحل��وار بني خمتلف 
حتر�س الدائرة على اإعتم�د ك�فة التقني�ت احلديثة 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  املتقدمة  الفنون  وتكنولوجي� 
توجه�ت الدولة يف تنمية م�ش�رات الثق�فة والفنون 
مبختلف قط�ع�ته� وابتك�ر جمتمع�ت فنية تف�علية 
االإبداعي  والتفكري  امل��ع��رف��ة  على  مبنية  م��ت��ط��ورة 

ال�شت�شراف امل�شتقبل.
واأك����د ���ش��ع��ود اجل�����ش��م��ي، م��دي��ر ق�شم ال��ف��ع���ل��ي���ت يف 
املوؤمتر  ال�شي�حية يف عجم�ن، خالل  التنمية  دائ��رة 
ال�شحفي، اأن امل�ش�ركة يف املهرج�ن من قبل املبدعني 
حدد  حيث  ت�شجيل  ر�شوم  ب��دون  �شتكون  والفن�نني 
 12 ب��ت���ري��خ  امل�����ش���رك���ت  ال�شتقب�ل  النه�ئي  امل��وع��د 
جميع  امل��ه��رج���ن  ليغطي  وذل���ك  امل��ق��ب��ل،  اأغ�شط�س 
اأن�����واع ال��ف��ن��ون االإب��داع��ي��ة م��ث��ل: االأع���م����ل الفنية، 
والت�شميم وور�س العمل، واالأعم�ل االأدبية، وفنون 
اىل  ال��ت��ق��دمي  م��ق��رتح���ت  تر�شل  واالأف�����الم.  االأداء، 
الربيد  ع��رب  عجم�ن  يف  ال�شي�حية  التنمية  دائ���رة 
artists@« ب���مل��ه��رج���ن  اخل��������س  االإل����ك����رتوين 
تخ�شي�س  و���ش��ي��ت��م   »ajmantourism.ae
الذين  امل�����ش���رك��ني  م���ن  ل��ك��ل  دره����م   5000 م��ب��ل��غ 
اأعم�لهم  اإنت�ج  اأج��ل  من  امل�شرفة  اللجنة  تخت�رهم 
اأع��م���ل��ه��م للبيع يف  ب���الإ���ش���ف��ة اىل ع��ر���س  ال��ف��ن��ي��ة 
امل��ه��رج���ن وذل����ك ل��رف��د ا���ش��ت��دام��ة ال��ق��ط���ع الفني 

وت�شجيع املبدعني ال�شب�ب.
االم�رات  ان��ب���ء  لوك�لة  ت�شريح  يف  اجل�شمي  وق����ل 
اإم�رة  ن��وع��ه يف  م��ن  االأول  ه��و  امل��ه��رج���ن  اإن  “وام” 
امل��شي  م��ن  “ن�شتلهم  �شع�ر  حت��ت  وي���أت��ي  عجم�ن، 
الرتاثي  احل��ي  يف  ي��ق���م  امل�شتقبل” وال���ذي  لرن�شم 

امل��ح��ي��ط مب��ت��ح��ف ع��ج��م���ن، وي��ع��د واج��ه��ة �شي�حية 
والذكري�ت  ب���حل��ي���ة  ت��ن��ب�����س  ت���ري��خ��ي��ة  وب��و���ش��ل��ة 

اخل�لدة وتربز الهوية املتجذرة لالإم�رة.
املع��شر  ال��ف��ن  رواد  م��ن  نخبة  م�ش�ركة  اىل  واأ���ش���ر 
واملبدعني من دولة االإم���رات خالل املهرج�ن حيث 
الفنية  االأ�شك�ل  من  العديد  على  ال�شوء  �شي�شلط 
االإبداعية  عجم�ن  اإم���رة  وقيم  االإبداعية  والر�شوم 
خ����الل من�ظره�  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ل��ت��ق��دمي جت���رب���ة 
االأن�شطة  وجمموعة  الرتاثية  ومب�نيه�  الطبيعية 
ال�ش�بة  ب�ملواهب  اإغن�ئه�  يف  ي�شهم  م�  تقدمه�  التي 
و���ش��وال اإىل ت��ع��زي��ز م��ك���ن��ة االإم������رة ك��م��رك��ز حيوي 
امل��ف��ت��وح��ة للمواهب  ال���دع���وة  وال���ف���ن���ون..  ل��ل��ث��ق���ف��ة 

واملبدعني للم�ش�ركة.
ا�شتقب�ل  اإىل  امل��ه��رج���ن  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م��ون  وي��ت��ط��ل��ع 
اآمنة  بيئة  �شمن  ال��ع���مل  اأن��ح���ء  م��ن جميع  ال����زوار 
جم�ل  يف  ال��رائ��د  عجم�ن  دور  على  ال�����ش��وء  ت�شلط 
ال��ف��ن��ون وال��ف��ع���ل��ي���ت ال��ث��ق���ف��ي��ة، وذل����ك ب��دع��م من 
�شرك�ء احلدث ممثلني بدائرة البلدية والتخطيط 
بعجم�ن، ومدينة عجم�ن االإعالمية احلرة، وج�ئزة 
اآل م��ك��ت��وم الدولية  ب��ن را���ش��د  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان 
للت�شوير ال�شوئي، ومعهد دبي للت�شميم واالإبتك�ر، 
االأزي�����ء  لت�شميم  ف����د  وم��ع��ه��د  ت�شكيل،  وم��وؤ���ش�����ش��ة 

واملو�شة الف�خرة، وفندق فريمونت عجم�ن.
���ش��ع���دة حم��م��ود خ��ل��ي��ل اله��شمي،  اأك����د  م��ن ج���ن��ب��ه 
احلرة،  االإعالمية  عجم�ن  ملدينة  التنفيذي  املدير 
اأه��م��ي��ة امل��ه��رج���ن ���ش��م��ن خ����رط���ة االإب������داع املحلي 
امل��دي��ن��ة م��ن خالل  اإم�����رة ع��ج��م���ن، حيث ت�شعى  يف 
مر�شوم  مبوجب  امل��ح��ددة  واخت�ش��ش�ته�  اأه��داف��ه��� 
اإن�ش�ءه� اإىل الرع�ية وامل�ش�ركة يف اإق�مة املهرج�ن�ت 
الفع�لي�ت  م���ن  وغ���ريه����  وامل���ع����ر����س  وامل�����وؤمت�����رات 
الفع�لي�ت  راأ���ش��ه���  وع��ل��ى  وال��رتوي��ج��ي��ة،  ال��ث��ق���ف��ي��ة 
امل�ش�همة  بهدف  للفنون،  املربعة  كمهرج�ن  الفنية 
وفر�شه�  ال�شي�حية  وملع�مله�  ل��الإم���رة  ال��رتوي��ج  يف 
التنمية  اإىل حتقيق  بدوره  يوؤدي  اال�شتثم�رية، مم� 
يف  وامل�شتدامة  واالإجتم�عيةال�ش�ملة  االإقت�ش�دية 
االإم����رة.وح���ول م�ش�ركة ج���ئ��زة ح��م��دان ب��ن حممد 
يف  ال�شوئي  للت�شوير  الدولية  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املهرج�ن اأعرب �شع�دة علي خليفة بن ث�لث االأمني 
االم����رات  ان��ب���ء  ل��وك���ل��ة  ت�شريح  يف  للج�ئزة  ال��ع���م 
املربعة للفنون،  عن �شع�دته ب�شرك�تهم يف مهرج�ن 
م�شيدا ب�لروح الفنية ال�شمولية التي �ش�غت اأرك�ن 
الفكر  ملتعة  متنوعة  م�ش�حة  وجعلته  احل��دث  ه��ذا 
الروؤية والهدف،  “ نت�ش�رك جوهر  والعني.واأ�ش�ف 
من خالل عقد من الزم�ن ا�شتثمرن�ه يف ن�شر ثق�فة 
املواهب  وحتفيز  الب�شرية  الفنون  ودع��م  ال�شورة 
مع  الق�دمة  الفرتة  يف  �شنعمل  كم�  الفوتوغرافية، 
تن�شيق  على  ال�شي�حية  التنمية  دائ���رة  يف  �شرك�ئن� 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة ل��دع��م ق��ط���ع���ت ال��ف��ن والثق�فة 
والتعريف  الب�شرية  للفنون  وال��رتوي��ج  وال�شي�حة 
يف  واملع�رف  اخل��ربات  وتب�دل  االإيج�بية  بت�أثرياته� 
لالرتق�ء  التع�ون  اآل��ي���ت  وتطوير  القط�ع�ت  ه��ذه 
يربط  ال��ذي  التع�يف  ودع��م  والفني  الثق�يف  ب�مل�شهد 
بني االأن�شطة الفنية والثق�فية واأثره� املب��شر على 

تعزيز اجلذب�ل�شي�حي.
بدائرة  الت�شويق  ق�شم  رئي�س  ق�لت  ذات��ه،  وب�ل�شي�ق 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م���ن، م����رمي امل�����ال، اأن 
ال��ت��ي جتمع  امل���ب����درة  ب���مل�����ش���رك��ة يف  ال���دائ���رة تفخر 
امل���ف���ك���ري���ن وامل����ب����دع����ني حت����ت م���ظ���ل���ة واح��������دة من 
املهرج�ن  اإق�مة  اأن  مو�شحة  واالإبتك�ر،  اجلم�لي�ت 
هي  عجم�ن  يف  ال��رتاث��ي  ك�حلي  ثق�فية  منطقة  يف 

فر�شة لت�شليط ال�شوء على كيفية اإحت�ش�ن امل��شي 
ب�لتوازي مع التنمية احل�شرية.

وا�شتعر�شت املال بع�س االأيقون�ت اجلم�لية املنت�شرة 
ت�شمية  مت  حيث  ال�شكة”  “�شعراء  مثل  املنطقة  يف 
املمرات على اأ�شم�ء ال�شعراء االإم�راتيني امل�شهورين 
اأن�ش�أه� فن�نني حمليني  التي  اإىل ج�نب اجلداري�ت 

وع�مليني.
املوؤمتر ق�ل ه�ين ع�شفور، عميد  ويف كلمته خالل 
“ يف ع�شر التغري  معهد دبي للت�شميم واالإبتك�ر.. 
الت�شميم  اأهمية  ت��زداد  ال�شريع،  الرقمي  والتحول 
اأي  من  اأك��ر  االإن�ش�نية  االإحتي�ج�ت  يراعي  ال��ذي 
املواهب  رع���ي��ة  يف  املعهد  دور  ويتمثل  م�شى  وق��ت 
مواكبة  على  ق���دري��ن  م�شممني  واإع����داد  واالأف���ك����ر 
التفكري  ب��ني  اجل��م��ع  ميكنهم  امل�شتقبل  متطلب�ت 
الع�طفي  والذك�ء  امل�شكالت  وحل  واالإب��داع  النقدي 
مهرج�ن  من  االأوىل  الن�شخة  يف  امل�ش�ركة  ي�شعدن� 
تعك�س  مبتكرة  اأع��م���ل  مبجموعة  للفنون  امل��رب��ع��ة 

قدرات اجليل اجلديد من املبدعني يف االإم�رات«.
املع��شرة ق�ل  االإب��داع��ي��ة  ال��ف��ن��ون  وب��ه��دف م��واك��ب��ة 
�شيموين  مكتب  يف  ال�شريك  لدجي�رو،  �ش�لف�توري 
ميت�ش�يل.. اإن م�ش�ركتن� يف املهرج�ن تعك�س اهتم�من� 
بتطوير املجتمع�ت االإبداعية ورع�ية املواهب ال�ش�بة 
من الفن�نني املحليني �شمن احلراك الع�ملي للفنون 
اإىل  فنية،  ت�ش�ميم  قطع  عر�س  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ج�نب تخ�شي�س برامج تعليمية للج�مع�ت، وتنظيم 

حم��شرات ونق��ش�ت وور�س عمل.
اإبداع�ت الفنون  اأن املهرج�ن هو اإطاللة على  واأكد 
املع��شرة التي ترتكز على دعم الت�ش�ميم واالأعم�ل 
ت��ق��وم على  ال��ت��ي حت��م��ل خ�ش�ئ�س االإب��ت��ك���ر وال��ت��ي 
مفهوم ربط الفنون املع��شرة برتاث وت�ريخ املنطقة 

يف �شبيل ايج�د اأثر اإيج�بي للمجتمع.
كم� �شرح �شيف�جن دروف�، موؤ�ش�س معهد ف�د للمو�شة 
واالأزي�ء الف�خرة يف دبي، “ اأن املعهد ي�شتثمر ويدعم 
على  ويعمل  اإبداعي  اإقت�ش�د  بن�ء  يف  املنطقة  توجه 
امل��واه��ب ون�ش�رك  ت��ع��زي��ز دور اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن 
اليوم يف مهرج�ن املربعة للفنون الكت�ش�ف املواهب 
اجلهود  خ��الل  م��ن  ودع��م��ه���  واإظ��ه���ره���  االإقليمية 

امل�شرتكة مع دائرة التنمية ال�شي�حية يف عجم�ن«.

برعاية عمار النعيمي.. مهرجان املربعة للفنون ينطلق اأكتوبر املقبل 

•• ال�شارقة - الفجر:

كرم جمل�س �ش�حية اخل�لدية يكرم الف�ئزين يف 
م�ش�بقة “ )رتل( القراآنية التي اق�مه� ب�لتع�ون 
مع مركز املن�ر لتحفيظ القراآن الكرمي وبرع�ية 
رتل  “ م�ش�بقة  للعق�رات  “ الغ�من  من  كرمية 
على  اخل�م�س  للع�م  طرحه�  مت  التي  القراآنية 
االإلكرتوين  الربط  بعد عن طريق  التوايل عن 
املرئي �شمن فع�لي�ت املجل�س الدورية مب�ش�ركة 
. اخل�لدية  �ش�حية  اه�يل  وبن�ت  ابن�ء  58 من 
كم� كرم املجل�س يف مقره مبدينة ال�ش�رقة م�ش�ء 
اأم�س عددا من اأولي�ء االأمور من الذين ف�ز لهم 

اأكر من ابن يف امل�ش�بقة.
اأولي�ء  جهود  تقدير  بهدف  التكرمي  ه��ذا  وج���ء 
اأبن�ئهم  ت��رب��ي��ة  ت��ف���ن��وا يف  ال���ذي���ن  م���ن  االأم�����ور 
متفوقني  وجعلهم  الفوز  على  الأبن�ئهم  وحثهم 
وحفظ  ت��الوة  على  وحفزهم  امل�ش�بقة  فئ�ت  يف 
القراآن الكرمي و�شعيهم ليكون لهم اأكر من ابن 

م�ش�رك ومتميز يف فئ�ت امل�ش�بقة.
املجل�س يف موا�شلة  روؤي���ة  م��ع  ت��ت��واك��ب  امل��ب���درة 
تنظيمه ال�شنوي مل�ش�بقة رتل القراآنية يف ع�مه� 
اخل�م�س والتي درج على تنظيمه� �شنوي� خالل 
االأبن�ء على حفظ  �شهر رم�ش�ن بهدف ت�شجيع 
جزئي عّم وتب�رك و ربع ي�س من كت�ب اهلل وفق 
اأحك�م التجويد والتالوة خالل ال�شهر الف�شيل 
واالهتم�م بهذا ال�شدد ب�أولي�ء االأمور ممن حقق 

لهم اأكر من ابن تفوق� ملحوظ� يف امل�ش�بقة.
كجوائز  املقدمة  النقدية  املب�لغ  اج��م���يل  وبلغ 
للمت�ش�بقني وامل�ش�ركني يف امل�ش�بقة ) 80،000 

ثم�نون األف درهم ( . 
للظروف  ن��ظ��راً  ال��وق��ت  التكرمي يف ه��ذا  وي���أت��ي 
ب��شتقب�ل  املجل�س  وق���م  به�  من��ر  التي  الراهنة 
االأبن�ء واولي�ء امورهم يف مقر املجل�س مع اتب�ع 
ك���ف��ة االج������راءات االح���رتازي���ة وال��وق���ئ��ي��ة ومت 

التكرمي ب�شكٍل منظم واحرتازي . 
�شع�دة  اخل���ل��دي��ة  �ش�حية  جمل�س  رئي�س  وق����م 
خلف�ن �شعيد املري يرافقه ن�ئب الرئي�س �شع�دة 
حممد بن جر�س و�شع�دة �شعيد غ�من ال�شويدي 
 “ للعق�رات  الغ�من   “ ل�شركة  التنفيذي  املدير 
املجل�س  مقر  يف  امل�ش�بقة  يف  الف�ئزين  بتكرمي 
و�شمل يف الفرع االأول ، ) جزء عم( املركز االأول 
والث�ين   ، ك��رم�����ش��ت��ج��ي  ع��ب��ي��د  ع���ب���داهلل حم��م��د 
الفرع  اأم���  ال�شويدي   �ش�مل  �شيف  ج�بر  مع�شد 
الث�ين ، ) جزء عم وتب�رك ( املركز االأول را�شد 
اأحمد  والث�ين   ، امل��زروع��ي   د�شم�ل  اأحمد  �شعيد 
عي�شى خليفة بن د�شم�ل املزروعي والفرع الث�لث 
، ) اىل نه�ية ربع ي�س  ( املركز االأول حمد في�شل 
خليفة امل�شوي ال�شويدي  ، والث�ين خ�لد عبداهلل 

علي يو�شف اله��شمي  
ويف فئة البن�ت مت تكرمي يف الفرع االأول ) جزء 
حممد  عبيد  حم��م��د  ���ش���رة  االأول  امل��رك��ز   ) ع��م 
كرم�شتجي  والث�ين عفراء عبداهلل احمد �ش�مل  

ال�شويدي اأم� الفرع الث�ين ، ) جزء عم وتب�رك 
كرم�شتجي  عبيد  حم��م��د  ن���ورة  االأول  امل��رك��ز   )
والث�ين عفراء �شعيد احمد  بن د�شم�ل املزروعي 
والفرع الث�لث ، )اإىل نه�ية ربع ي�س( املركز االأول 
�ش�رة عبداهلل علي يو�شف اله��شمي والث�ين موزة 

عي�شى خليفة بن د�شم�ل املزروعي 
االأمور  اأولي�ء  كوكبة من  بتكرمي  املجل�س  وق�م   
امل�ش�بقة  من الذين ف�ز لديهم اكر من ابن يف 
ب�أولي�ء  االح��ت��ف���ء  يف  ا�شتثن�ئي  ت��ك��رمي  ل��ي��ك��ون 
االأمور وتقدير اأدوارهم يف ت�شجيعهم على حفظ 
القراآن الكرمي لي�شبحوا مث�اًل لالأب�ء يف املنطقة 

الأنهم متيزوا يف ت�شجيع اأبن�ئهم.
اأم���ور الطلبة  اأول��ي���ء  اأرب��ع��ة م��ن  و���ش��م التكرمي 
�شه�دات  وم��ن��ح��ه��م  رت���ل  م�ش�بقة  يف  ال��ف���ئ��زي��ن 
من  كال  التكرمي  و�شمل  م�لية   وج�ئزة  تقدير 
كرم�شتجي  حم��م��د  ع��ب��ي��د  حم��م��د  االأم�����ر  ويل 
اأب��ن���ئ��ه وويل االأمر  وزوج���ت���ه ل��ف��وز ث��الث��ة م��ن 
عي�شى خليفة بن د�شم�ل املزروعي وزوجته لفوز 
اثن�ن من اأبن�ئه وولية االأمر ف�طمة عبدالواحد 
عتيبي لفوز اثن�ن من ابن�ءه� يف امل�ش�بقة وويل 
وزوجته  اله��شمي  يو�شف  علي  ع��ب��داهلل  االأم���ر 

لفوز اثن�ن من ابن�ءه يف امل�ش�بقة .
بجوائز  امل�ش�بقة  يف  امل�ش�ركني  املجل�س  ك��رم  كم� 
نقدية وعددهم 46 ط�لب وط�لبة وذلك حتفيزاً 
لهم على م�ش�ركتهم وت�شجيع�ً لهم للم�ش�ركة يف 

الن�شخ الق�دمة من امل�ش�بقة .

ومن ج�نبه اأكد �شع�دة خلف�ن �شعيد املري رئي�س 
امل�ش�بقة  جن���ح  على  اخل���ل��دي��ة  �ش�حية  جمل�س 
وتوا�شله� للع�م اخل�م�س على التوايل ومب�شتوى 
اإقب�ل كبري من ابن�ء وبن�ت اه�يل ال�ش�حية التي 
مت اق�مته� ب�لربط االلكرتوين املرئي عن طريق 

ت�شخري ك�فة االإمك�ني�ت االلكرتونية املت�حة من 
اجل اق�مة امل�ش�بقة عن ب�لتع�ون مع مركز من�ر 

ال�شبيل
الغ�من  ل��ل��رع���ة  اجل��زي��ل  ب�ل�شكر  امل���ري  وت��ق��دم 
مع  امل�شرتك  التع�ون  على  اأث��ن��ى  كم�  للعق�رات 

الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  ال�شبيل  م��ن���ر  م��رك��ز 
املن�شقني  و  وامل��ح��ف��ظ��ني  ب���مل�����ش��رف��ني  مل�����ش���رك��ت��ه 
القراآن  حتفيظ  حلق�ت  على  ب�الإ�شراف  وقي�مه 
القراآن  ال���ك���رمي وحت��ف��ي��ز االب���ن����ء ع��ل��ى ح��ف��ظ 

الكرمي

جمل�س �شاحية اخلالدية بال�شارقة يكرم الفائزين يف م�شابقته )رتل( القراآنية 

•• ال�شارقة - الفجر:

الربن�مج  ب�ل�ش�رقة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  ن��ف��ذت   
ال��ت���أه��ي��ل��ي ال��دب��ل��وم������ش��ي��ة ال��ث��ق���ف��ي��ة ل��ع��دد 47 من 
الب�حثني عن عمل املدرجني يف نظ�م الدائرة ؛ عرب 

.Microsoft Teams برن�مج
العالق�ت  تخ�ش�س  خ��ري��ج��ي  ال��ربن���م��ج  ا���ش��ت��ه��دف 
الب�حثني  من   ، له  املق�ربة  والتخ�ش�ش�ت   ، الدولية 
عن عمل من جميع مدن ومن�طق االإم�رة يف ال�ش�رقة 

واملنطقة الو�شطى واملنطقة ال�شرقية.
 ، ال�ش�م�شي  ج��شم  من�شور  الدكتور  الربن�مج  ق��دم 
الربط  بهدف  وُنفذ  ب�لدائرة  ب�شرية  م��وارد  م�شت�ش�ر 
ب��ني ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم������ش��ي وال��ث��ق���يف ك��ق��وة ن���ع��م��ة يف 

الثق�فية  ع�ملن� املع��شر وتن�ول عن��شر الدبلوم��شية 
وم�ش�دره� ، وكيفية ا�شتثم�ر التنوع الثق�يف ،

 وامتالك نظرة ايج�بية عن �شعوب البلدان املختلفة 
الدول  مع  التع�ون  وحتفيز  و�شي��ش�تهم  وثق�ف�تهم 

االأخرى مب� يتوافق مع �شي��شة الت�ش�مح يف الدولة.
املم�ر�ش�ت  اأف�شل  الربن�مج على  امل�ش�ركون يف  واطلع 

الدولية واالإقليمية واملحلية ، 
وهي   ، الثق�فية  الدبلوم��شية  عن��شر  اأهم  ومن�ق�شة 
امتالك نظرة اإيج�بية عن �شعوب البلدان وثق�ف�تهم 
و�شي��ش�تهم وحتفيز تع�ون اأكرب بني البلدان وتطوير 
للدول  الثق�فية  الدبلوم��شية  البيئة  اأو  ال�شي��ش�ت 
مع  ال��ث��ق���يف  ال�����ش��راع  م��ن  واحل���د  ثق�في�ً  امل�شتهدفة 

الدول امل�شتهدفة.

 اأ�شدر م�شروع كلمة للرتجمة يف مركز اأبوظبي للغة 
فوتون�ت:  خم�شة  لكت�ب  العربية  الرتجمة  العربية 
ملوؤلفه  وامل��ك���ن  ال��زم���ن  ع��رب  الرائعة  ال�شوء  رح��الت 
را�شد  ط���رق  العربية  اللغة  اإىل  نقله  غيت�س،  جيمز 
رحلة  ف��وت��ون���ت  ك��ت���ب خم�شة  م��وؤل��ف  ي�شرح  ع��ل��ي���ن. 
االأ�ش��شية  لبن�ته  الفوتون�ت  ت�شكل  ال��ذي   - ال�شوء 
يف  خمتلفة  م�شتوي�ت  خم�س  ع��رب   - مكّون�ته  واأدّق 
املحكومة  رحلته  يف  ال�شوء  وينطلق  واملك�ن.  الزم�ن 
والثقوب  والنجوم  الع�مة،  والن�شبية  الكم،  بفيزي�ء 

اأن  اإىل  املظلمة،  والط�قة  املظلمة،  وامل����دة  ال�����ش��وداء، 
اإلين� على االأر���س. وُي�شهب الك�تب يف بي�ن كل  ي�شل 
به من  الرحلة، مب� مت��وج  تلك  حمطة من حمط�ت 

تف��شيل لظواهر كونية عجيبة ومثرية وم�تعة.
و يو�شح الك�تب ان الفوتون�ت هي جتلٍّ كميٍّ للمج�ل 
الكهرمغن�طي�شي املُتذبذب ، وت�شتجيب االإلكرتون�ت، 
الذي  امل��ج���ل  ل���ذاك  م�����ش��ح��ون��ة،  ُج�����ش��ي��م���ت  بو�شفه� 
ينتج  ب����دوره  واالإل���ك���رتون  اأي�����ش���ً.  ت��ت��ذب��ذب  يجعله� 

فوتون�ً ذا ترّدد يتحّدد بزمن التذبذب.

موارد ال�شارقة تنفذ برناجما 
تاأهيليا يف الدبلوما�شية الثقافية 

م�شروع كلمة ي�شدر كتاب 
خم�شة فوتونات: رحالت ال�شوء 

الرائعة عرب الزمان واملكان 

 اأطلقت دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان “مهرجان املربعة للفنون” 
“ن�ستلھم من املا�سي لرن�سم امل�ستقبل” والذي يقام حتت  حتت �سعار 
رئي�ض  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  رعاية 
املجل�ض التنفيذي، خالل الفرتة من 28 اأكتوبر حتى 6 نوفمرب 2021 ، 
يف منطقة احلي الرتاثي املحيط مبتحف عجمان، حيث ي�سلط املهرجان 
املعا�سرة. الفنية  واملمار�سات  الإبداعية  الفنون  ال�سوء على جمتمع 

جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف فندق فريمونت عجمان 
وال�سركاء  عجمان،  يف  ال�سياحية  التنمية  دائرة  من  ممثلني  بح�سور 

والرعاة، بالإ�سافة اىل الفنانني واملبدعني.

الثالثاء   13  يوليو    2021  م   -    العـدد   13290  
Tuesday    13   July   2021   -  Issue No   13290



فــن عــربـــي

35
ج�����ش��دت ل��ي��ل��ى ع��ل��وي يف ف��ي��ل��م )م���م��� ح����م���ل(، �شخ�شية 
)�شمية( املراأة )الفرفو�شة( التى حتب زوجه� وتعي�س معه 
واإجن�به�  بحمله�  ال�شب�ب  اأوالده���  يف�ج�أ  حتى  حب  ق�شة 
وتتواىل االأحداث االجتم�عية، وهو م� راآه البع�س حتدي� 
يف تقدمي عمل كوميدى واأم الثنني �شب�ب، لكنه� يف الوقت 
اأن يكون االإجن�ب مربرا  اأن�قته� دون  نف�شه ظهرت بك�مل 
لتخليه� عن اأن�قته� وجم�له�، كم� جنحت اأن تقدم الدور 
ب�إتق�ن وكوميدي� املوقف التى ميزت العمل، وهو م� �ش�عد 

يف اأن ي��ت�����ش��در اإي������رادات االأف�����الم م��ن��ذ ط��رح��ه رغ���م كل 
الظروف ال�شعبة التى تواجه �شن�عة ال�شينم�، ليقرتب 

من حتقيق اأربعة ماليني جنيه يف 3 اأ�ش�بيع فقط. 
)�شمية(  ل�شخ�شية  حت�شريك  ج�ء  كيف  البداية  • فى 
اأن��ه��� خمتلفة مت�م� عن  ح���م��ل( خ��شة  )م���م���  فيلم  يف 

طبيعة اأدوارك ال�ش�بقة؟
اللون  ه���و  ال��ع��م��ل  م���� ج��ذب��ن��ي يف  اأك����ر  اأن  - احل��ق��ي��ق��ة 
الكوميدي، وحتديدا الكوميدي� التى تخرج ب�شكل تلق�ئى 
قراءة  اأثن�ء  ا�شتمتعت  اأننى  اإىل  ب�الإ�ش�فة  املوقف،  نتيجة 
تليق  اأنه�  و�شعرت  ب�شخ�شية )�شمية(  واأعجبت  ال�شين�ريو 

فريق  اأن  كم�  خمتلفة  املو�شوع  فكرة  اأن  حيث  علّي، 
العمل �شجعنى للغ�ية للموافقة على الدور وعلى 

اأتردد  ومل  ك��رمي،  حممود  امل��خ��رج  راأ�شهم 
مت�م� يف املوافقة على ال��دور كم� ردد 

بع�س  اإىل  ب�الإ�ش�فة  البع�س، 
املف�ج�آت التى ظهرت 

ومل  ال���ع���م���ل  يف 
متوقعة  ت���ك���ن 
ب������ل�����ن�����������ش�����ب�����ة 
ل�����ل�����ج�����م�����ه�����ور 

ظهورى  م��ن��ه��� 
ك������������أم وح���م���ل���ه���� 

متقدم  ����ش���ن  يف 
وكذلك  ب���ل��ع��م��ر، 

ا����ش���م ال��ع��م��ل ال���ذى 
وال�شخ�شي�ت  جذبنى 
واملواقف طوال العمل.

تقدمي  ف�����ش��ل��ت  ه����ل   •
طبيعة  ي����ن�����ق���������س  ع�����م�����ل 

ويخ�طب  االأ�شرية  العالق�ت 
ك�فة اأفراد االأ�شرة؟

ق�شية  يتن�ول  ف�لعمل  ب�لت�أكيد،   -
ان�شغ�ل  وه��و  امل�����ش��ري  املجتمع  يف  مهمة 
عن  واب����ت����ع�����ده����م  ح���ي����ت���ه���م  يف  االأوالد 

ي��ت��ف��ق��دان احلميمية  ال��ل��ذان  وال��دي��ه��م��� 
واجلل�ش�ت االأ�شرية التى تقرب وجه�ت 

ال���ن���ظ���ر، واأي�������ش���� يف وق����ت االإج��������زات 
كل  اأن  جن��د  ���ش��وي���  جلو�شهم  واأث���ن����ء 
ويتحدث  ت��ل��ي��ف��ون��ه  يف  منهمك  ف���رد 
اأ�شدق�ئه وهى ظ�هرة موجودة،  مع 
العمل  يف  ت��ن���ول��ه  ق�شدن�  م���  وه���ذا 
ك���وم���ي���دى يحمل  اإط�������ر  ب���ذك����ء يف 
ومل�س  املهمة،  الر�ش�ئل  م��ن  العديد 
الكب�ر  م��ث��ل  ال���ف���ئ����ت  م���ن  ال���ع���دي���د 
وال�����ش��غ���ر وال�����ش��ب���ب وال��ف��ت��ي���ت، كم� 
فوؤاد،  بيومى  الفن�ن  مع  التع�ون  اأن 

له  وحممد �شالم، وحمدى املريغنى 
مذاق خ��س.

اأمل تقلقي من ظهورك يف دور  • لكن 

اأم ملحمد �شالم وحمدى املريغني؟
اأخ�س  مل  ولكننى  م�شدقت�س(،  اأن����  )وال   : )���ش���ح��ك��ة(   -
الظهور يف هذا الدور الأننى اأعجبت ب�ل�شخ�شية وال�شين�ريو 
ف�أن�  حمكمة،  وطريقة  ع�لية  بحرفية  مكتوب�  ك���ن  ال��ذى 
ك�ن  ولكنه  ال�شخ�شى،  امل�شتوى  على  ف���وؤاد  بيومى  اأع���رف 
اأول تع�ون مع حممد 
وحمدى  ���ش��الم 
امل������ريغ������ن������ى 
وه������������م������������� 

موهوب�ن وخفيف� الظل وطيب�ن واأخالقهم� ع�لية ويريدا 
حيث  ممتعة،  جتربة  ك�نت  وب�لفعل  جيدة،  اأدوارا  تقدمي 
وفى  خمتلفة،  ك�نت  وكوالي�شن�  حي�تن�  يف  �شوي�  تداخلن� 
كورون�،  ف��ريو���س  م��ن  وقلقون  خ�ئفون  كن�  نف�شه  ال��وق��ت 
امل�شئولية  قدر  نكون  واأن  الفيلم  نكمل  اأن  ك�ن البد  ولكن 
مل  ول��ذل��ك  الوق�ئية  االإج����راءات  بجميع  نلتزم  كن�  حيث 

ي�شب اأى فرد يف اللوكي�شن اأثن�ء الت�شوير.
مل�شه  م�  تغيري جلدك وهو  تعمدت  اأنك  ب�لفيلم  • �شعرت 
ا�شتعددت  ف��ك��ي��ف  ل��زوج��ك  رق�����ش��ك  م�شهد  يف  اجل��م��ه��ور 

لذلك؟
- هو ب�لفعل جديد علّي حيث مل اأقدم مثل هذه النوعية 
الثن�ئى  واأح��ب���  معه  تف�عل  اجلمهور  اأن  خ��شة  قبل،  من 
الزوجني )�شمية( و)ك�مل( الذى ج�شد �شخ�شيته الفن�ن 
ك�ن  اأن��ه  خ��شة  لبع�شهم�،  حبهم�  وطريقة  ف��وؤاد  بيومى 
ح��ري�����س على  ���ش��خ�����س،  اأى  ي��ت��م��ن���ه  رائ����ع  زوج  دور  ي��ق��دم 
االه��ت��م���م ب��زوج��ت��ه دائ��م��� واالح��ت��ف���ل بعيد زواج��ه��م��� ملدة 
30 ع�م� وكل ع�م بطريقة خمتلفة، حيث راأين�ه يحر�س 
على التنزه ب�شحبة زوجته يف اأحد الفن�دق ملدة ثالثة اأي�م 
وك�أنهم� عر�ش�ن جدد، ورق�شه� له ك�ن بطريقة كوميدية 

وروم�ن�شية اأي�ش�.
اإال  العمل  يت�شمنه�  التى  الكوميدي�  من  الرغم  على   •
اأن  اأوالدك  اأراد  عندم�  �شعبة  م�ش�هد  يت�شمن  ك���ن  اأن���ه 

جته�شى اجلنني؟ 
- ب�����ش��راح��ة ك��ن��ت اأخ�������ش���ى ه����ذا امل�����ش��ه��د م��ن��ذ ق����راءة 
ال�شين�ريو، واأحمل هم كيفية تنفيذه الأننى م�ش�بة 
العملي�ت  م���ن  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه  واأج���ري���ت  ك��ت��ف��ى  يف 
اجلراحية، وحتدثت مع اجلهة املنتجة واملخرج 
حممود كرمي يف هذا ال�ش�أن حول اأن اإ�ش�بتى 
�شيتم  ب�أنه  تزيد، وطم�أنونى  اأن  املمكن  من 
كنت خ�ئفة  لكننى  �شديدة،  بدقة  تنفيذه 
اأن  اإىل  واأثن�ءه،  الت�شوير  للغ�ية يف يوم 
وجديدة،  رائ��ع��ة  بطريقة  تنفيذه  مت 
اأن )ع��شم(  امل�شهد حول  يدور  حيث 
و)ب��شم( اأوالدى يريدان اأن اأجه�س 
وهم�  اإجن����ب���ى  لرف�شهم�  احل��م��ل 
�شديقهم�  م����ع  ف��ي��ت��ف��ق���ن  ك���ب����ر 
�شريعة،  بطريقة  ال�شي�رة  ليقود 
موؤلف  ه��و  ال�ش�ئق  اأن  وامل��ف���ج���أة 
واحلقيقة  ال�����ش��ي��د،  ل����وؤى  ال��ع��م��ل 
اأننى تلقيت على هذا امل�شهد العديد 
من ردود الفعل اجليدة �شواء من اجلمهور 

اأو النق�د.
التع�مل مع  تواأم�، كيف ك�ن  العمل  • اأجنبت )�شمية( يف 

االأطف�ل خالل الت�شوير؟
ك�ن  الت�شوير  يف  االأط��ف���ل  م��ع  التع�مل  اأن  احلقيقة   -
�شعب� للغ�ية، حيث ا�شتعن� بتواأمني اأثنني منهم� ر�شع 
واأثنني عمرهم� 7 اأ�شهر، وعلى الرغم من اأننى اأع�شق 
االأط��ف���ل وه��ك��ذا بيومى ف���وؤاد وحم��م��د ���ش��الم وحمدى 
ففى  �شيئ�  يعلم�  ال  �شغ�ر  االأط��ف���ل  اأن  اإال  امل��ريغ��ن��ى، 
الر�ش�عة،  ي��ري��دا  اأو  ين�م�  واأخ���رى  يبكي�ن  ك�ن�  اأوق����ت 
ب�شالم،  امل�ش�هد  مرت  حتى  �شعب�  الت�أقلم  ك�ن  وب�لت�ىل 
وه��ك��ذا ال��ت��ع���ون م��ع الكلب )ب��وت�����ش��ي( ال���ذى ك���ن �شعب� 
ل�شبط )الراكور( اخل��شة به، ولكنن� كن� �شبورين حتى 
وتخطين�  جميع�  بن�  يليق  ب�شكل  النه�ئية  النتيجة  تظهر 

كل ال�شع�ب.
غري  ج�ءت  نه�يته  ولكن  الفيلم  جودة  من  الرغم  • على 

متوقعة ومب��شرة.. م� تعليقك على ذلك؟

- اأن� ب�لفعل كنت اأراه� مب��شرة وحتدثت مع �شن�ع العمل يف 
هذا ال�ش�أن، خ��شة اأن فكرة الفيلم حلوة وغريبة وب�لت�ىل 
ك�ن املفرت�س اأن تكون النه�ية بنف�س الوترية، لكنه� ج�ءت 
ذاته�،  العمل  قم��شة  على  جمنونة  لي�شت  ولكنه�  جيدة 

وك�ن البد اأن نكون ع�قلني يف النه�ية وهو م� حدث.
اإهداء العمل للراحل جنم الكوميدي� �شمري غ�من..  • مت 

م� كوالي�س هذه اللفتة الطيبة؟
واأوجه  الكوميدي�،  يف  كبرية  ق�مة  فقدن�  ب�لفعل  نحن   -
ال�شكر للجهة املنتجة وفريق العمل الذى قدم هذه اللفتة 

وهذا اأقل �شيء الأنه ي�شتحق اأكر من ذلك.
تعودين  ث��م  تغيبني  التلفزيونية  ل��ل��درام���  ب�لن�شبة   •
ب���أع��م���ل مم��ي��زة ه��ل ي��رج��ع ذل��ك ب�شبب بحثك ع��ن �شيء 

حمدد؟- 
اأغيب  ولذلك  جديدة  اأع��م���ل  يف  الظهور  اأف�شل  م�  دائم� 
حتى اأجد ال�شين�ريو املن��شب الذى ي�شكل عودة مميزة ىل 
اختي�راتى  يف  اأدق��ق  حيث  تليفزيوني�،  اأو  �شينم�ئي�  �شواء 
وين��شبنى  وللجمهور  ىل  خمتلف�  �شيئ�  ت��ق��دمي  واأح�����ول 

اأي�ش�، دون اأن ان�ش�ق وراء �شيء حمدد.

برحيل �سمري غامن فقدنا قامة كبرية يف الكوميديا

ليلى علوي: اأكرث ما جذبني 
يف )ماما حامل( هو اللون الكوميدي

بعد غياب عن ال�سينما ا�ستمر خلم�ض �سنوات منذ فيلم )املاء واخل�سرة والوجه احل�سن(، عادت النجمة ليلى علوي جمددا من خالل 
جتربة �سينمائية كوميدية جديدة وهى )ماما حامل(، والذى قررت اأن تتحدى نف�سها من خالله لتقدم جتربة جديدة وخمتلفة عن 

اأعمالها ال�سابقة.

اختي�ر  ع��دم  بفكرة  ت��ب���ىل  اأن��ه��� ال  اجل��ن��دى  ن���دي��ة  الفن�نة  اأك���دت 
امل�شرية  ال�شينم�  يف  امل��راأة  عن  فيلم   100 اأف�شل  �شمن  اأفالمه� 
والعربية، على ه�م�س فع�لي�ت الدورة اخل�م�شة ملهرج�ن اأ�شوان 
الدويل الأفالم املراأة الذي اقيم موؤخرا، حيث ترى اأن هذا لن 
ي�شهد  عريق�  �شينم�ئي�  ت�ريخ�  متلك  الأنه�  �شيئ�  له�  ي�شيف 
)جنمة  عليه�  اأط��ل��ق  مم���  العربى  وال��وط��ن  م�شر  جمهور  ل��ه 

اجلم�هري(.
واأو�شحت ن�دية اجلندى اأنه� ح�شلت على جوائز كثرية تخ�ش�س 
مبتعدة  اأنه�  رغم  عليه�  وم�زلت حت�شل  متك�ملة،  له� حجرة 
ع��ن ال�شينم� يف ال��ف��رتة االأخ���رية، واآخ��ره��� ك���ن يف مهرج�ن 
االأق�شر لل�شينم� االأفريقية، وغريه� التى حت�شده� دائم�، 
وب�لت�يل لن تفكر يف �ش�أن هذا املهرج�ن الذى مل تت�بع 

فع�لي�ته.
كل  اختي�ر  يف  تدقق  اأنه�  اجلم�هري  جنمة  واأ�ش�فت 
اأعم�له� �شواء ال�شينم�ئية والتليفزيونية حتى ترتك 
وب�لفعل  حي�ته�  م���دار  على  ب��ه  تفتخر  ت���ري��خ  له� 
ب���رزة الأنه  حققت ذل��ك، وك���ن كل فيلم له� عالمة 
نق�ط  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وي�شلط  مهمة  ق�شية  ي��ط��رح 
النق�د  اآراء  م��ن  ب���إج��م���ع  وه���ذا  املجتمع  يف  ه���دف��ة 

واالإعالميني. 

نادية اجلندي: ال اأبايل بعدم 
اختياري �شمن اأف�شل االأفالم 

من يف )اأ�شوان ال�شينمائي( ع��دد  ت�شوير  م��ن  انتهى  اأن��ه  ال�ش�فعى،  ن�ش�ل  النجم  اأك��د 
"اأوالد زهرة" بطولة الفن�نة دالي� م�شطفى  م�ش�هده يف فيلم 

واآخرون ومن اإخراج معتز ح�ش�م .
قراأت  ع��ن��دم���  ال�ش�بع":  ل�"اليوم  ت�شريح�ت  يف  ق����ل  ن�����ش���ل 
�شين�ريو العمل فكرنى بفيلم "االأر�س" خ��شة اأنه يت�شمن قيم 

ومب�دئ يتم تو�شيحه� للن��س،
ب�الأ�ش���ول  التم�ش������ك  حقيقة  يو�ش�������ح  اأن���ه  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة   
اأث��ن���ء طرحه يف  اإع��ج���ب اجلمهور  اأن ين�ل  واأمت��ن��ى  واجل���ذور، 

ال�شينم�ت.
يذكر اأن فيلم "اأوالد زهرة" من بطولة ن�ش�ل ال�ش�فعي، ودالي� 
فوؤاد،  وجم�ل  ف�خر،  وه�لة  �شريع،  اأب��و  وم�شطفى  م�شطفى، 
واإ�شراء  ب��ح��راوي،  وم��رمي  الغريب،  و�شريف  دروي�����س،  وحممد 

رخ�،
 ومن اإخراج معتز ح�ش�م.

و�ش�رك ن�ش�ل ال�ش�فعى يف مو�شم رم�ش�ن امل��شى بعملني االأول 
م�شل�شل "هجمة مرتدة" من ت�أليف ب�هر دويدار واإخراج اأحمد 
اأحمد عز، هند �شربي، م�جدة  الديب، وبطولة كل من  عالء 
زك����ي، ه�����ش���م ���ش��ل��ي��م، ���ش��الح ع��ب��د اهلل، ن���دى م��و���ش��ى، حممود 

البزاوي، حممد ع�دل، 
خ�لد اأنور، نور حممود، حممد جمعة، فيدرا، اأحمد فوؤاد �شليم، 
احل�شن،  �شمم  ال�شيد،  م�ي�ن  ال�شرنوبي،  ه�جر  عثم�ن،  يو�شف 

ال�شينة ال�شني، علي قنديل.
���ش��رف يف م�شل�شل  ���ش��ي��ف  ����ش����رك  ك��م��� 

من  ح���ق���ق  وال���������ذى  "االختي�ر" 
خ��الل��ه ا����ش����دات ك��ب��رية م��ن خالل 

م�شري  ب�������دوي  ل��دور  جت�شيده 
ي��ت��م ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه م���ن قبل 
�شين�ء  يف  العن��شراالإره�بية 
يك�ش�����ف  مع������ه  ويحقق�����ون 
امل�ش����ريني  البدو  عن وطنية 
لوطنهم  ووالئهم  �شين������ء  يف 

م�ش������ر .
ن�ش�ل  ال��ن��ج�����������������م  ي���ق���دم���ه  امل�����ش��ه��د 

ال�ش�فعي ب�أداء �شهل ممتنع يك�شف عن عبقريته 
كممثل حمرتف �شد االنتب�ه له يف عمل يزخر 

ب�لكثري من النجوم ،
 وجنح يف االأداء ب�للهجة البدوية وك�أنه من 

البدو فعال ،
 واحل�����وار ال����ذي ي��ن��ط��ق��ه ي��ل��ق��ن م���ن خالله 
العن��شر االإره�بية اخل�ئنة من املن�شقني عن 
الوطنية واالنتم�ء  درو�ش� يف  ال�شرطة  جه�ز 

للوطن والت�شحية من اأجله .

ن�شال ال�شافعي: فيلم "اأوالد زهرة" 
يذكرين بفيلم "االأر�س"
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طرق مذهلة ميكن اأن 
يح�ّشن بها الكركم �شحتك!

ُرّحب ب�لكركم كعالج �شحي طبيعي له فوائد عديدة، مب� يف ذلك احلم�ية 
من جلط�ت الدم ومر�س ال�شكري

وُيعرف الكركم ب�أنه اأحد اأكر التوابل �شهرة يف جميع اأنح�ء الع�مل - ب�شبب 
التوابل يف  اأق��وى  اأحد  اأي�ش�  ولكنه  اأ�ش��شي.  ب�شكل  الف�حت  الربتق�يل  لونه 

احلم�ية من االأمرا�س، كم� ُزعم.
عن  كبري  حد  اإىل  م�شوؤوال  الكركمني،  الكركم،  يف  الن�شط  العن�شر  ويعد 

فوائده ال�شحية.
وق�ل خبري التغذية الدكتور، جو�س اآك�س: "الكركم هو اأحد اأهم العن��شر 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال���ع����مل، ���ش��واء ك��ن��� ن��ت��ح��دث ع��ن امل�����ش��ح��وق اأو اخل��ال���ش��ة اأو 
للج�شم  الكركم  يفعله  "م�  االإنرتنت:  على  موقعه  على  وكتب  احلبوب". 
عجيب. من الن�حية ال�شحية، ترتاوح الفوائد يف كل �شيء من امل�ش�عدة يف 
جتلط الدم واالكتئ�ب اإىل مك�فحة االلته�ب وتعزيز �شحة اجللد وتنظيم 
الو�شف�ت  يف  الكركم  ب��شتخدام  ب�شدة  اأو�شي  ذل��ك.  وغ��ري  الكولي�شرتول 

ورمب� حتى �شرائه يف �شكل مكمل لال�شتف�دة من الفوائد".
الدم.  جلط�ت  م��ن  احلم�ية  يف  ي�ش�عد  ب�نتظ�م  الكركم  ت��ن���ول  اأن  ُي��زع��م 
تراكم  خطر  من  يقلل  الكركم  اأن  واحليوانية  املعملية  الدرا�ش�ت  وك�شفت 

ال�شف�ئح الدموية.

ال�سكري
نظ�مهم  اإىل  الكركم  من  املزيد  اإ�ش�فة  من  ال�شكري  مر�شى  ي�شتفيد  قد 

الغذائي.
وت�ش�عد التوابل على احلم�ية من ارتف�ع ن�شبة ال�شكر يف الدم، والتي ميكن 

اأن توؤدي اإىل تلف االأع�ش�ب.

�سحة اجللد
يجعله  م�  الطبيعية،  واالأك�����ش��دة  االلته�ب�ت  م�ش�دات  من  الكركم  يعترب 

عالج� مث�لي� لبع�س االأمرا�س اجللدية.
وميكن اأن تتف�قم اأعرا�س ال�شدفية واالأكزمي� من االلته�ب. ولكن العلم�ء 

زعموا اأي�ش� اأن الكركم ميكن اأن يح�شن "توهج وبريق" اجللد.
وق�ل خبري التغذية اإن بع�س الن��س ميكن اأن يتجنبوا ارتف�ع الكولي�شرتول 

عن طريق تن�ول املزيد من الكركم.
وي�ش�عد على تنظيم الكولي�شرتول والتخل�س من الكولي�شرتول ال�ش�ر يف 

اجل�شم.

مزيل لالمل
م�ش�بهة  ب���ط���ري���ق���ة  ل�������الأمل،  ط��ب��ي��ع��ي  م�����ش��ك��ن  ه����و  ال���ك���رك���م  اأن  ُي����زع����م 

للب�را�شيت�مول.
واأبلغ مر�شى الته�ب املف��شل عن انخف��س االأعرا�س بعد اإ�ش�فة املزيد من 

الكركم اإىل نظ�مهم الغذائي.

؟ اإلينا  ي�سل  حتى  القمر  �سوء  ي�ستغرق  الوقت  من  •  كم 
- ث�نية واحدة .

؟ جبال  �سل�سلة  كاأنها  و  تبدو  التي  ال�سوداء  الغابة  توجد  •  اأين 
- توجد يف اأمل�ني� .

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

الرام�ض؟ الغ�ساء  عن  تعرف  • ماذا 
الغ�ش�ء الرام�س هو اجلفن الث�لث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجف�ن جفن�ن ك�الإن�ش�ن وجفن ث�لث يحمي العني من الهواء وال�شوء 
ال�شديد وي�شمى اجلفن الرام�س ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�ش�ر ويف العني الي�شرى اإىل اليمني.

الت�شمم اىل  يوؤدي  الفيت�مين�ت  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندم�  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�ش�ن  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحف�ة  اأن  تعلم  • هل 

ين�م عندم�  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�شمع ح��شة  متتلك  ال  واالفعى  والذب�بة  ال�شلحف�ه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�شلة  هي  االإن�ش�ن  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى االأذن  من  �شمع�ً  اأ�شعف  الي�شرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتج�وز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الث�نية  يف  مرة   )32( حوايل  جن�حه�  تهز  الذب�بة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�شبب  تنتحر  لكنه�  و  متوت  ال  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�ش�ن  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�ش�ن يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينم� جلد الفيل خ�ل من هذه الغدد ب��شتثن�ء 

جفون العينني

القـدر 
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القهوة

اأن  اأوه���ي��و، وعلم�ء من ج�معة ك�ليفورني�  اأك��د خ��رباء من ج�معة والي��ة 
ا�شتخدام الك�فيني يزيد من الرتكيز وكف�ءة العمل.

عن  مق�لة    Journal of Psychopharmacology جملة  ون�شرت 
نت�ئج درا�شة اأجراه� فريق علمي اأمريكي م�شرتك، در�س ح�لة 72 ط�لب�ً 

مل يكونوا على دراية ب�لهدف احلقيقي للتجربة.
وفهم الطالب امل�ش�ركون اأن عليهم جتربة نوع جديد من القهوة، وامل�ش�ركة 

يف اختي�ر جم�عي للموا�شيع العلمية التي يجب من�ق�شته� الحق�ً.
مل�دة  التجربة عدم وجود ح�ش��شية  امل�ش�ركني يف  اختي�ر  وت�شمنت مع�يري 

الك�ف�يني، وعدم �شرب اأكر من 4 فن�جني من القهوة يومي�ً.
ووجد اخلرباء يف �شي�ق التجربة اأن �شرب القهوة قبل اإجن�ز املهمة ح�ّشن 

من تقييم القدرة على العمل للفريق ب� 1.4 مرة.

رزقت احدى ال�شيدات بولد وحيد خرجت به من هذه الدني� لذلك ك�نت تخ�ف عليه جدا خ��شة بعد ان م�ت 
والده، ك�نت تعي�س له ومل تكن ترت�ح حلظة اال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�شه قد جهزت وطلب�ته قد نفذت، 
ويف احد اللي�يل راأت هذه االم يف من�مه� ان �شي�رة �شخمة ج�ءت م�شرعة و�شدمت ابنه� الوحيد وك�ن قد خرج 
لتوه فرح� من االمتح�ن�ت، وان ال�شدمة ك�نت قوية ومل يقم منه� وراأت نف�شه� وهي تدفنه بيده� بج�نب والده 
بل لقد راأت والده يف انتظ�ره وهو يقول له� اين االم�نة التي تركته� لك اين ..اين؟ ا�شتيقظت من نومه� فزعة 
مذعورة خ�ئفة واخ��ذت تقراأ اي�ت من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل الراأفة به� وان يطيل يف عمره فهو 
وحيده�. وقفت االم تق�شي ح�ج�ت بيته� وهي م�شطربة قلقة تنظر اإىل ال�ش�عة واىل الب�ب بلهفة يف انتظ�ر 
قدوم ولده� ، وب�لفعل ج�ء االبن يف موعده اليومي فرح� ن�شط� مقبال اي�ه� وهو يقول اريد الطع�م ح�ال واريد 
ان ان�م قليال لوجود امتح�ن يف الغد وارغب يف الدرا�شة والتح�شري.. وارتعبت االم وقلقت، ه�هو الغد ي�أتي ومعه 
امتح�ن رمب� هذا هو الغد املن�شود.. قررت االم بينه� وبني نف�شه� ان يذهب الغد اىل اجلحيم وال يهم االمتح�ن 

بل املهم هو الولد فقط، فليدر�س هن� ام�مي و�ش�أتركه ولن اجعله يذهب غدا.
انتهى اليوم ون�م الولد واخذت هي تربت على راأ�شه وتقراأ له اي�ت من القراآن كع�دته� كل يوم حتى راح يف �شب�ت 
عميق، ثم مدت يده� واخذت ال�ش�عة من ج�نبه واغلقت جر�شه� وان�شحبت يف هدوء اإىل غرفته� حتى التزعجه 
، ون�مت ل�ش�ع�ت نوم� م�شطرب� ثم ق�مت عند �شالة الفجر وبعد ان امتت ال�شالة اخذت ترتقب الوقت، ف�بنه� 
يريد ان يذهب من البيت يف مت�م ال�ش�بعة وهي لن ت�شمح له بذلك �شترتكه ن�ئم� وطلبت من اهلل العلي القدير 
ان يظل هكذا حتى الع��شرة موعد انته�ء االمتح�ن، وب�لفعل مر الوقت بطيئ� ك�نه ج�ثم� على قلبه� حتى ج�ءت 
الع��شرة ثم ا�شتجمعت �شج�عته� لتتقبل غ�شب ابنه� وقررت ان تعيد ال�ش�عة املغلقة مك�نه� ثم اقرتبت منه وهي 
تربت على كتفه بهدوء وتقول ا�شتيقظ ايه� احلبيب مر الوقت ومل ندر به، ال�ش�عة االن الع��شرة .. لقد دقت 
ال�ش�عة لكنك اغلقته� ومنت ا�شتيقظ ايه� الك�شول، هي� �ش�عد لك افط�را �شريع� واقرتبت من الب�ب للخروج 
و�شكونه..  ج�شده  ب��رودة  ولكنه� الحظت  وتداعبه  لتقبله  منه  ف�قرتبت  �ش�كن�  يحرك  انه مل  ولكنه� الح�شت 
�شرخت فيه ومل يجب لقد ك�ن ميت� يف فرا�شه..  ومل� ح�شر الطبيب ق�ل انه م�ت قبل �ش�ع�ت رحمه اهلل، �شرخت 

االم �شرخة قوية فيه� كل اللوعة واحلزن وهي تقول خب�أته من العربة ومل ا�شتطع ان اخبئه من القدر.

اأظ��ه��رت ن��ت���ئ��ج درا����ش����ت علمية ع��دي��دة ع��ن وج���ود عالقة 
ال��غ��ذائ��ي. لذلك  ال��زه���مي��ر وال��ن��ظ���م  ب��ني م��ر���س  مب��شرة 
مواد  ا�شتبع�د  يجب  ب���خل��رف،  االإ���ش���ب��ة  خطر  لتخفي�س 

غذائية معينة من النظ�م الغذائي اليومي.
ا�شتبع�د  اأوال  يجب  اأن��ه  اإىل   ،focus.de موقع  وي�شري 
اإىل عملي�ت مع�جلة عديدة،  التي خ�شعت  الغذائية،  املواد 
من النظ�م الغذائي اليومي. وب�لذات املعجن�ت واحللوي�ت 
وامل�شروب�ت الغ�زية. الأنه� قد تكون �شبب� يف حدوث الته�ب�ت 
يف الدم�غ، وتلف اخلالي� الع�شبية. وقد اأثبت علم�ء ج�معة 
ب�ث الربيط�نية وجود عالقة بني ان�شداد ال�شرايني وتن�ول 

االأطعمة املحتوية على ن�شبة ع�لية من ال�شكر.
ويعتقد علم�ء ج�معة جنوب اأ�شرتالي�، اأن االأطعمة الغنية 
اأي�����ش���، الأنه�  ب���ل��ت��واب��ل وال��ب��ه���رات احل�����رة ت�شكل خ��ط��ورة 

حتتوي على م�دة الك�ب�شي�شني، التي توؤثر �شلب� يف الذاكرة 
والن�ش�ط الذهني.

وت�شري نت�ئج درا�شة علمية اأجراه� علم�ء اجل�معة الوطنية 
ال�شريعة،  وامل���أك��والت  املقلية  االأطعمة  اأن  اإىل  اأ�شرتالي�،  يف 
الدم�غ،  على  خطورة  ت�شكل  التي  االأطعمة  �شمن  من  هي 
الأنه� حتتوي على ن�شبة ع�لية من الدهون املتحولة، التي 

ت�شبب انخف��س ن�ش�ط الدم�غ.
وتفيد نت�ئج درا�شة اأخرى اأجراه� علم�ء من ال�شني، ن�شرته� 
جملة Current Alzheimer esearch، اإىل اأن 
امل�شبعة، املوجودة بكر  املعلب�ت وامللح واالأحم��س الدهنية 
يف النق�نق ومنتج�ت اللحوم امل�شنعة واجلنب، ت�شكل خطورة 
كبرية على الدم�غ. وهذه االأطعمة م�شوؤولة عن االلته�ب�ت 

يف الدم�غ، وميكنه� اإحل�ق ال�شرر ب�الأوعية الدموية.

اأخطر املواد الغذائية على الدماغ

الهيكل العظمي الذي ي�ساعد الريا�سيني يف اإظهار ما يوؤملهم ، يف مركز تدريب فرق الكرة الطائرة الوطنية 
الأمريكية للن�ساء والرجال ، قبل اأوملبياد طوكيو ، يف كاليفورنيا.  )رويرتز(


