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قلة النوم لدى الأمهات اجلدد ت�شرع من ال�شيخوخة
بعد  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  النوم يف  قلة  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  ت�سري 

ولدة الطفل توؤدي اإىل ت�سريع ال�سيخوخة لدى الأم.
ووجدت الدرا�سة اأن احل�سول بانتظام على اأقل من �سبع �ساعات من 
النوم يف الليلة ميكن اأن يرتك ج�سد املراأة اأكرب مبعدل من ثالث اإىل 

�سبع �سنوات.
وحثت الباحثة الدكتورة جوديث كارول الأمهات اجلدد على احل�سول 
والد  مب�ساعدة  وال�ستعانة  امل�ستطاع،  ق��در  النوم  من  ك��ايف  ق��در  على 

وجدي الطفل حيثما اأمكن ذلك.
اأًم��ا لأطفال   33 ل�  �سوؤاًل  الباحثون  اأول درا�سة من نوعها، وجه  ويف 
ال��ذي ح�سلن عليه  النوم  العمر عاًما واح��ًدا عن مقدار  يبلغون من 
منذ ولدة اأطفالهن، وكان اإجابة اأكرث من ن�سفهن اأنهن يح�سلن على 

اأقل من �سبع �ساعات نوم يف الليلة.
ا عينات من دم امل�ساركات وحللتها بحًثا  واأخذت الدكتورة كارول اأي�سً
عن تغيريات طفيفة يف احلم�ض النووي، حيث ترتبط هذه التغيريات 
بال�سيخوخة، وكذلك الأمرا�ض املرتبطة بالعمر، مثل اأمرا�ض القلب، 

وارتفاع احتمالت الوفاة املبكرة.
تعترب  الطفل  ولدة  بعد  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  اأن  النتائج  وك�سفت 
حا�سمة، وقلة النوم يف تلك الفرتة اأدت اإىل ت�سريع ال�سيخوخة، وزيادة 
الأ�سهر  يف  النوم  قلة  اأن  حني  يف  خطرية،  باأمرا�ض  الإ�سابة  وخطر 
هناك  اإن  ك��ارول  الدكتورة  وقالت  اأق��ل.  تاأثريها  ك��ان  املقبلة  القليلة 
ا التحقق مما اإذا  حاجة لدرا�سات اأكرب لتاأكيد النتائج، ومن املهم اأي�سً
كانت ال�سيخوخة دائمة اأو اإذا كان النوم الأف�سل يف ال�سنوات الالحقة 

يلغيها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

اأمل جديد ملر�شى �شرطان الدم 
للعالج  ال�ستجابة  معدل  انخفا�ض  اأ�سباب  حتديد  يف  باحثون  جنح 
ومتالزمة  ال����دم،  ���س��رط��ان  م��ر���س��ى  ل���دى  "دي�سيتابني"  الكيميائي 
اأحيا الأمل يف تطوير املزيد من  خلل التن�سج النخاعي، الأمر الذي 

ا�سرتاتيجيات العالج اخلا�سة باملري�ض.
الوطنية للعلوم"  الأكادميية  "وقائع  املن�سورة يف جملة  الدرا�سة  ويف 
بالوليات املتحدة، ا�ستطاع العلماء حتديد الآليات اجلينية واجلزيئية 
داخل اخلاليا التي جتعل عقار العالج الكيميائي "دي�سيتابني" فعاًل 

مع بع�ض املر�سى دون غريهم.
يعمل  "دي�سيتابني"،  الكيميائي  العالج  عقار  فاإن  الدرا�سة،  وبح�سب 
على تعديل احلم�ض النووي، الذي بدوره يقوم بت�سغيل اجلينات التي 

متنع اخلاليا ال�سرطانية من النمو والتكاثر.
ما  اإىل حد  "دي�سيتابني" منخف�ض  ا�ستجابة  ف��اإن معدل  ذل��ك،  ومع 
يرتك  مما  املر�سى(،  من  فقط  املئة  يف   35-30 يف  حت�سًنا  )يظهر 

�سيًئا من الغمو�ض حول �سبب عدم جناحه لدى عدد من املر�سى.
للعلوم  ال��ك��وري  املعهد  باحثون من  ق��ام  ذل��ك،  ح��دوث  �سبب  وملعرفة 
اجلزيئيني  ال��و���س��ط��اء  يف  بالتحقيق   )KAIST( والتكنولوجيا 

امل�ساركني يف تنظيم اآثار الدواء.
ول��ف��ه��م اآل���ي���ة ع��م��ل ال���ع���الج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي، اأ�����س����ارت ال���درا����س���ة اإىل اأن 
الداخلية  القهقرية  الفريو�سات  اإنتاج  بتن�سيط  يقوم  "دي�سيتابني" 
الفريو�سات  م��ن  م�ستقة  امل��ن�����س��اأ  داخ��ل��ي��ة  ف��ريو���س��ي��ة  عنا�سر  )وه���ي 
القهقرية، وتوجد بوفرة يف جينومات الفقاريات الفكية(، التي تقوم 

بدورها بتحفيز ا�ستجابة مناعية.

زيت اللوز... يحارب تق�شف ال�شعر 
قالت الرابطة الأملانية مل�سففي ال�سعر، اإن زيت اللوز يعد نبوع �سحة 
وجمال لل�سعر، اإذ ي�ساعد على منوه ويحميه من التق�سف والت�ساقط، 

ومينحه ملعاناً ياأ�سر الألباب من ناحية اأخرى.
والفيتامينات،  امل��ع��ادن  م��ن  كنز  ال��ل��وز  زي��ت  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���س��ح��ت 
والبوتا�سيوم،  والكال�سيوم،   D و   E و   B و   A بفيتامني  وي��زخ��ر 

واملغني�سيوم.
املغذية  بالعنا�سر  ال�سعر  اإم��داد  على  املتفردة  التوليفة  ه��ذه  وتعمل 
ال�سرورية، التي ت�ساعد على منوه وعلى تقوية بنيته، وحمايته من 
التق�سف والت�ساقط. كما يزخر زيت اللوز بالأحما�ض الدهنية، التي 
ملعاناً  عليه  وٌت�سفي  مثل احلرير،  ناعماً  ال�سعر اجلاف ملم�ساً  متنح 

جذاباً يخطف الأنظار.
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اآثار غري متوقعة لتناول 
مكمالت املغني�شيوم

املغني�سيوم عن�سر غذائي مهم لأنه ي�سارك يف جمموعة متنوعة من وظائف 
اجل�سم، وميكن اأن يكون لنق�ض اأو زيادة هذا العن�سر الغذائي اأثار جانبية على 
اجل�سم. فيما يلي جمموعة من الآثار اجلانبية للمغني�سيوم على اجل�سم، وفق 

ما اأورد موقع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين:
الغثيان والت�سنجات البطنية وحركات الأمعاء الرخوة: يتفاعل املغني�سيوم مع 
م�ستويات ال�سوديوم يف اجل�سم، مما قد يوؤدي اإىل بع�ض النتائج الدراماتيكية. 
اأن حتفز الن�ساط التنا�سحي للملح غري املمت�ض  وميكن ملكمالت املغني�سيوم 
ا من حركة املعدة. حركة املعدة هي  يف الأمعاء الدقيقة والقولون وتزيد اأي�سً
ميكن  املغني�سيوم  تناول  ف��اإن  وبالتايل  الأم��ع��اء،  اإىل  الفم  من  الطعام  حركة 
انتظام  الأمعاء.  تعاين من حركات  قد  اأن��ك  لدرجة  اله�سم  ي�سرع عملية  اأن 
حركة الأمعاء: ميكن للمغني�سيوم اأن ي�ساعد يف حت�سني انتظام حركة الأمعاء 
مما  اله�سمي  اجل��ه��از  يف  امل��اء  ب��زي��ادة  املغني�سيوم  ���س��رتات  ي�سمح  وترطيبها. 

ي�ساعد على ا�سرتخاء ع�سالتها.
وخف�ض  الكتئاب  حماربة  مع  جنب  اإىل  جنًبا  النوم:  وكمية  نوعية  حت�سني 
�سغط الدم، يرتبط املغني�سيوم بنوم اأف�سل كماً ونوعاً. يقوم املغني�سيوم بذلك 
عن طريق تنظيم وتفعيل هرمونات اجلهاز ال�سمبتاوي والناقالت الع�سبية 
املغني�سيوم  ي�ساعد  ا�سرتخاء. كما  الدخول يف حالة  الدماغ على  ت�ساعد  التي 
ا�سطرابات  النوم، مثل  تعيق  التي  احل��الت  بع�ض  اأعرا�ض  ال�سيطرة على  يف 
ا اإىل  اجلهاز اله�سمي. الت�سمم: ميكن اأن يوؤدي تناول مكمالت املغني�سيوم اأي�سً
�سمية املغني�سيوم، والتي بدورها ميكن اأن توؤدي اإىل اآثار جانبية خمتلفة مثل 

انخفا�ض �سغط الدم والقيء واحتبا�ض البول والكتئاب و�سعف الع�سالت.

اأهمية الإطارات الأ�شلية 
لل�شيارات الكهربائية

للفح�ض  الأملانية  الهيئة  خ��رباء  اأو�سى 
ال�سيارات  اإط���ارات  ا�ستبدال  عند  الفني 
الأ�سلية،  املوديالت  باختيار  الكهربائية 

التي طورت خ�سي�ساً لهذا الغر�ض.
وقال خرباء الهيئة اإن اإطارات ال�سيارات 
اأج����ل مقاومة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ط����ورت م��ن 
الدوران  للتدحرج، و�سو�ساء  منخف�سة 
للو�سول اإىل مدى �سري اأكرب، وذلك رغم 
اأنها غالباً ما تبدو م�سابهة وبنف�ض اأبعاد 

اإطارات حمركات الحرتاق الداخلي.
املطورة  الإط���ارات  على  التعرف  وميكن 
العالمات  م��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��ي��ارات 
على الإطار مثل E اأو Elect. وين�سح 
خ������رباء ال��ه��ي��ئ��ة ب��ط��ل��ب امل�������س���ورة عند 

اختالط الأمر اأو ال�سك.
وملزيد من الأمان، يو�سى برتكيب نف�ض 
ن��وع الإط���ار، ال��ذي اأت��ت ب��ه ال�سيارة من 
امل�سنع، والذي اختربته ال�سركة املنتجة 
الكفاءة  م��ن  ممكن  ق��در  اأع��ل��ى  ل�سمان 

والقت�سادية وال�سالمة.

�شحة الأمعاء: اأطعمة ينبغي جتنبها 
لتقليل قتل امليكروبات فما هي البدائل؟ �ص 23

هل يعترب العد�س من الأطعمة 
الثقيلة على املعدة؟

�سحية،  وال��ك��رب��وه��ي��درات  والأل��ي��اف  ال��ربوت��ني  م��ن  كبرية  كميات  على  العد�ض  يحتوي 
وكذلك املعادن مثل احلديد والنحا�ض واملنغنيز. ب�سبب حمتواه العايل من الألياف، فاإنه 
اأو حتى  ميكن اأن ي�سبب النتفاخ لدى الأ�سخا�ض الذين يعانون من م�ساكل يف الأمعاء 
من اأمعاء ح�سا�سة. كما انه يعترب ثقياًل اأي�ساً لالأ�سخا�ض الذين مل يعتادوا على تناول 
الكثري من الألياف. ومثل الفول، العد�ض يحتوي اأي�ساً على FODMAPs فت�ساهم 
هذه ال�سكريات يف الإفراط يف اإنتاج الغاز والنتفاخ. فال�FODMAPs هي عبارة عن 
كربوهيدرات ق�سرية ال�سل�سلة تفلت من اله�سم ثم تخمرها بكترييا الأمعاء يف القولون. 

الغاز هو نتيجة ثانوية لهذه العملية.
يف  املفيدة  للبكترييا  الطاقة   FODMAPs توفر  الأ�سحاء،  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة 

اجلهاز اله�سمي ول يجب اأن ت�سبب اأي م�ساكل.
كيفية الوقاية من ثقل العد�ض على املعدة؟

- قوموا بغلي العد�ض ملدة ثالث دقائق قبل نقعه لإطالق بع�ض ال�سكريات التي حتتوي 
على الغازات.

ب�سكل طبيعي، مما  اإىل تخمريها  النقع  ي��وؤدي  الغليان.  بعد  الليل  العد�ض طيلة  نقع   -
ي�ساعد على تقليل الغازات املعوية. بعدها يجب اإ�سافة ملعقة �سغرية من �سودا اخلبز 

اإىل املاء للم�ساعدة يف اإزالة ال�سكريات من العد�ض.
بع�ض  تقليل  يف  للم�ساعدة  خفيفة  ن��ار  على  طنجرة  يف  العد�ض  بطهي  قوموا  بعدها   -

املركبات امل�سببة للغاز.
- اأ�سيفوا املكونات احلم�سية مثل الدب�ض اأو الطماطم فقط بعد طهي العد�ض. الأطعمة 

احلم�سية متنع الغازات.

ينظفون  اإن��ه��م  ق��ال��وا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  الباحثون   وجد 
دقيقتني،  م��ن  لأق��ل  ال��ي��وم  م��ن مرتني يف  اأق��ل  اأ�سنانهم 
لديهم خطر متزايد مبقدار ثالثة اأ�سعاف مقارنة مبن 
قالوا اإنهم ينظفون اأ�سنانهم مرتني يومياً على الأقل ملدة 

دقيقتني اأو اأكرث.
وح�سب د. �سوجو مات�سوي، الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة، 
وه��و ب��اح��ث يف معهد ال��ط��ب احل��ي��وي وال��ع��ل��وم ال�سحية 
اإىل  ت�سري  النتائج  ف��اإّن  اليابان،  يف  هريو�سيما  بجامعة 
اأن "�سحة الفم ال�سيئة، التي تعتمد على �سلوك تنظيف 
قلب  ب�سحة  م��رت��ب��ط��ة  ���س��ي��ئ،  ب�سكل  ال��ي��وم��ي  الأ���س��ن��ان 
الأمرا�ض  اأح��د  هي  اللثة  اأم��را���ض  اأن  اإىل  �سيئة"، لفتاً 
م�ستمر،  التهاب  حالة  يف  اجل�سم  فيها  يكون  قد  "التي 
القلب  اأم��را���ض  على  للغاية  ق��وي  موؤ�سر  ه��ذا  اأن  ويبدو 

والأوعية الدموية".
جورنال  تن�سن  هايرب  موقع  ن�سرها  اأخ���رى،  درا���س��ة  ويف 
اأمرا�ض  اأن  اأك��دت   ،Hypertension Journal
اللثة توؤدي اإىل ارتفاع �سغط الدم، كما اأن �سحة الأ�سنان 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  على  خطراً  تعدُّ  ال�سيئة 

م�ساكل يف �سمام القلب.
الأوروبية، اأ�سارت  القلب  جملة  ن�سرتها  اأخ���رى  درا���س��ة 
تقلل  الأ�سنان  طبيب  وزي���ارات  املنتظم  التنظيف  اأن  اإىل 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن 
ال�سحة  �سجل  بيانات من  الدرا�سة  وا�ستخدمت   ،14%
 247.696 بيانات  حتليل  متَّ  حيث  كوريا،  يف  الوطني 
من البالغني الكوريني الأ�سحاء )يبلغون من العمر 40 
عاماً فاأكرث( والذين خ�سع جميعهم لفح�ض �سحة الفم 
الدرا�سة،  ب��داي��ة  القلب يف  اأم��را���ض  م��ن  وك��ان��وا خاليني 
فح�ض  بعد  تقريباً  �سنوات  ع�سر  مل��دة  متابعتهم  ومت��ت 

الأ�سنان.
خالل فرتة الدرا�سة، كان هناك ما يقرب من 15000 
وف�سل  الدماغية  وال�سكتة  القلبية  ال��ن��وب��ات  م��ن  ح��ال��ة 
الدرا�سات  غ��رار  بالقلب. على  املرتبطة  وال��وف��اة  القلب 
باأمرا�ض  الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  اأن  التحليل  اأك���دَّ  ال�سابقة، 
القلب كانت اأعلى لدى البالغني امل�سابني باأمرا�ض اللثة، 
وكذلك اأولئك الذين يعانون من ت�سو�ض الأ�سنان وفقدان 

الأ�سنان.

نتائج درا�سة جمعية القلب الأمريكية
من كل ما �سبق، تو�سلت درا�سة جمعية القلب الأمريكية 

اإىل اأّن:
بزيادة  ترتبط  ال�سن(  دواع��م  )التهاب  اللثة  اأم��را���ض   -

خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
- تزيد �سحة الأ�سنان ال�سيئة من خطر الإ�سابة بعدوى 
ب��ك��ت��ريي��ة يف جم���رى ال����دم، وال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��وؤث��ر على 
�سمامات القلب. قد تكون �سحة الفم مهمة ب�سكل خا�ض 

اإذا كان لديك �سمامات قلب �سناعية.
ال�سريان  الأ����س���ن���ان مب��ر���ض  ف���ق���دان  اأمن�����اط  ت��رت��ب��ط   -

التاجي.
- هناك عالقة قوية بني مر�ض ال�سكري واأمرا�ض القلب 
والأوعية الدموية، وهناك اأدلة على اأن مر�سى ال�سكري 

ي�ستفيدون من عالج اللثة.
القلب  مر�سى  الأمريكية  الأ�سنان  طب  جمعية  تو�سي 
ومن لديهم تاريخ عائلي مر�سي بالقلب، وبح�سب موقع 

كارديو �سمارت CardioSmart ، بالآتي:
- غ�سل الأ�سنان مرتني يف اليوم على الأقل ملدة دقيقتني 

با�ستخدام معجون اأ�سنان يحتوي على الفلورايد.

- ا�ستخدام اخليط يومياً.
- القيام بجدولة فحو�ض وتنظيف الأ�سنان بانتظام.

يجب  القلب،  اأم��را���ض  م��ن  الوقاية  ب�ساأن  القلق  عند   -
مثل  املخاطر،  لتقليل  مثبتة  ط��رق  ع��ن  الطبيب  ���س��وؤال 
وغري  �سحي  وزن  على  واحلفاظ  التدخني  عن  التوقف 

ذلك.

 التهابات اللثة 
وت��و���س��ل��ت درا���س��ة اأج��رت��ه��ا م��وؤخ��را كلية ه���ارف���ارد لطب 
يعانون من  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  ببو�سطن  الأ�سنان 
القلبية  بالنوبات  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  اللثة  التهاب 

وال�سكتات الدماغية.
توما�ض  تودي" الطبي عن  نيوز  "ميديكال  ونقل موقع 
فان ديك، قائد فريق البحث بالدرا�سة التي اأجرتها كلية 
هارفارد لطب الأ�سنان ومعهد فور�سيث بكامربدجنقوله  
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ض  م�ساًبا  كنت  "اإذا 
اأكرث خطورة  فال تتجاهل التهاب اللثة، لأنه قد ي�سبح 
وعر�سة للنوبات القلبية". وبينت الدرا�سة اأن الأ�سخا�ض 
الذين ظهر لديهم التهاب ن�سط يف اللثة ببداية الدرا�سة 
اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 
وال�سكتات الدماغية. وعادة ما ترتبط الإ�سابة باأمرا�ض 
اللثة والقلب بعدة عوامل مثل التدخني وارتفاع �سغط 

الدم وال�سكري وارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم.
تظهر  التي  البكترييا  اأن  اإىل  ال�سبب  الباحثون  واأرج���ع 
ال��دم يف اجل�سم، وت��وؤدي اإىل  يف التهاب اللثة تنتقل عرب 
ال��دم��وي��ة للقلب، وظهور  الأوع��ي��ة  ال��ت��ه��اب��ات يف  ح���دوث 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ��ا.. وه��و  اأي�����سً القلب  ع���دوى يف �سمامات 

حدوث ال�سكتات الدماغية والنوبات القلبية املفاجئة .

رولز روي�س تقدم 
�شيارتها امل�شتوحاة 

من اليخوت الفاخرة
النقاب  روي�ض  رول��ز  �سركة  ك�سفت 
عن ال�سيارة Boattail اجلديدة 
الفاخرة،  اليخوت  م��ن  امل�ستوحاة 
 3 على  انتاجها  �سيقت�سر  وال��ت��ي 
خمتارين  ل��ع��م��الء  ف���ق���ط،  ن�����س��خ 

بعناية.
باأربعة  ال�����س��ي��ارة اجل��دي��دة  وت��اأت��ي 
 5.90 مقاعد، ويبلغ طولها نحو 
التي حتاكي  امل��زاي��ا  ببع�ض  اأم��ت��ار، 
التناق�ض  م��ث��ل  ال��ي��خ��وت  ت�سميم 
اليخت،  ح���ج���م  يف  ال����ت����دري����ج����ي 
واجلزء العلوي الذي ي�سبه ال�سراع 

اأكرث من ال�سقف.
غطائني  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ارة  وت�ستمل 
خلفيني مع حيز ي�ستمل على اأطباق 
وطاولت قابلة للطي ومظلة قابلة 
بالإ�سافة  هيدروليكياً  للتمديد 
اإىل جهاز لتربيد امل�سروبات. وعلى 
غ��رار جميع ط���رازات رول��ز روي�ض 
�سواعد  على   Boattail تعتمد 
حمرك V12، لكن مل تك�سف اأي 

معلومات عن معدلت اأدائه.

ريبيل ويل�شون ب�شورة 
جديدة بعد خ�شارتها وزنها
العاملية   للنجمة  ���س��ورة  انت�سرت 
خ�سارتها  ويل�سون بعد  ري���ب���ي���ل 
وزن���ه���ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري، وق���د ت���داول 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد 
ال�������س���ورة، م��ث��ن��ي��ني ع��ل��ى اإرادت���ه���ا 
القوية التي اأفقدتها الوزن الزائد، 
اإذ ظهرت مبالمح خمتلفة واأ�سغر 

من قبل.
ريبيل  حت��دث��ت  اآخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
ويل�سون موؤخرا عن اختطافها من 
اأفريقيا  يف  م�سلحة  جماعة  قبل 
وك�سفت  �سنوات،  قبل  كاملة  لليلة 
ح�����دث معها،  م����ا  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع����ن 
 Straight ب��رن��ام��ج  يف  وق��ال��ت 
م�سافرة  كانت  انها   Talking
م����ع جم���م���وع���ة م����ن ال���ن�������س���اء اىل 
ري��������ف م�����وزم�����ب�����ي�����ق، ع����ن����دم����ا مت 
ت��وق��ي��ف ال�����س��ي��ارة ال��ت��ي ك���ن فيها 
ق��ب��ل رجال  م���ن  اخ��ت��ط��اف��ه��ن  ومت 
"كنا يف �ساحنة موا�سي  م�سلحني: 
�ساحنة  ال���رج���ال يف  ه����وؤلء  وج����اء 
اأخرى ومعهم الكثري من البنادق. 
بنادقهم  م��ع  جانبنا  اإىل  ت��وق��ف��وا 
"نعم،  ي��ق��ول��ون،  ال��ك��ب��رية وك���ان���وا 

عليك النزول من �ساحنتك".

جلميع مر�شى القلب.. درا�شات 
ت�شدد على �شحة الفم!

تو�سلت درا�سة جديدة، ن�سرها موقع جمعية القلب الأمريكية، 
ترتبط  ال�سيئة  الأ�سنان  تنظيف  ع��ادات  اأّن  اإىل 

الإ�سابة  خم��اط��ر  ب��ارت��ف��اع  ك��ب��ريًا  ارت��ب��اط��ًا 
باأمرا�ض القلب.. فماذا جاء يف هذه الدرا�سة 

اجلديدة؟
اأكدت الدرا�سة العلمية اجلديدة اأن تنظيف 

الأ���س��ن��ان ب��ال��ف��ر���س��اة م��رت��ن ي��وم��ي��ًا ملدة 
خطر  من  يقلل  قد  الأق��ل،  على  دقيقتن 

والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة 
اإذا  فيما  الدرا�سة  وبحثت  الدموية. 

لدى  الأ�سنان  تفري�ض  ع��ادات  كانت 
الإ�سابة  بخطر  مرتبطة  ال�سخ�ض 
اأو  القلب  ق�سور  اأو  قلبية  بنوبة 

ال�سكتة الدماغية اأو الوفاة.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�ض 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة الحتاد الن�سائي 
العام رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة، تفقد 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
والتعاي�ض، ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي 
وزيرة دولة، ومعايل حممد اأحمد البواردي وزير دولة 
ل�سوؤون الدفاع، اأم�ض ، مناف�سات الدورة الثانية ع�سرة 
من "امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات2021" التي 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينظمها 
31 م��اي��و املا�سي وحتى  وامل��ه��ن��ي، خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
الوطني  اأبوظبي  الثاين من يونيو اجل��اري، يف مركز 
للمعار�ض، وذلك بح�سور �سعادة الدكتور مبارك �سعيد 
ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
ع�سو  املهيدب  ريا�ض  الدكتور  �سعادة  واملهني،  التقني 
املنتدب  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  اأمناء  جمل�ض 
والدكتور عبدالرحمن جا�سم احلمادي  املعهد،  لإدارة 
املهني،  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  ع��ام  مدير 
بوليتكنك  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي  وال���دك���ت���ور 
اأب��وظ��ب��ي، ون��خ��ب��ة م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني، ح��ي��ث اأ�ساد 
ال��ت��ي بلغ  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ك��وادر  ب����الداء املتميز  ال�����وزراء 
عددها 86 مواطناً ومواطنة، والذين قدموا ملحمة 
وفنياً،  وت��ق��ن��ي��اً  ه��ن��د���س��ي��اً  جم���اُل   "17" يف  تناف�سية 
ومب�ساركة من وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة خليفة 
التكنولوجيا  ،ومعهد  والبحوث  والتكنولوجيا  للعلوم 
التطبيقية، وبوليتكنك اأبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم 
املهني،  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  ال�سحية، 
الرائدة  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من  وغريها 

بالدولة. 
وقد اأعرب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان؛ عن 
امل�سابقة  الذين قدموا خالل  الإم��ارات  باأبناء  �سعادته 

اأداًء متميزاً يف كافة التخ�س�سات ال�سناعية والهند�سية 
ومنها اخلراطة باحلا�سوب، وتقنيات ال�سيارات، وحلول 
برجميات تقنية معلومات ال�سركات، وت�سميم مواقع 
والر�سم  اجل��راف��ي��ك��ي،  الت�سميم  وتقنية  الن���رتن���ت، 
املجوهرات؛  و�سناعة  واللحام،  والأوت��وك��اد،  الهند�سي 
مبا يعك�ض جناح "اأبوظبي التقني" يف حتقيق توجيهات 
القيادة الر�سيدة بتطبق ا�سرتاتيجيات متطورة دائما؛ 
الإمكانيات  خاللها  م��ن  وت��وف��ر  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 
من  الدولة  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  لتمكني  الالزمة 
التقدم  التي متلك مقومات  الوطنية  الكوادر  �سناعة 
الذكاء  و  املتخ�س�سة  امل���ج���الت  مبختلف  وال��ت��ط��ور 
الأجيال  لتاأهيل  را�سخ  اأ�سا�ض  باعتباره  ال�سطناعي 
القادرة على مواكبة التقدم وتلبية متطلبات امل�ستقبل 

القريب والبعيد.
الالفت  التطور  اأن  ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة  وقالت 
يرجع  الإم����ارات،  مل��ه��ارات  الوطنية  امل�سابقة  ملناف�سات 
القيادة  تقدمه  ال��ذي  امل��ح��دود  وغ��ري  املتنامي  للدعم 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة، 
�ساحب  و  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
و�سمو  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
التي  الإمارات"  "اأم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
12 عاماً  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى م���دى  ت��وا���س��ل رع��اي��ت��ه��ا 
متوا�سلة، من اأجل العمل الوطني نحو بناء القدرات 
املتطورة ل�سباب الدولة يف كافة املجالت وكما تتوا�سل 
هذه الرعاية ال�سامية من خالل حر�ض "اأم الإمارات" 
على متابعة ورعاية �سباب وفتيات الإمارات ومتكينهم 
من حتقيق مراكز متقدمة يف امل�سابقات الدولية، حيث 
ترى �سموها اأن اأبناء وبنات الإمارات يتمتعون مبهارات 
وقدرات خا�سة، متكنهم من التناف�ض يف كافة جمالت 

الإبداع والبتكار، والتفوق دولياً .
اإن  اأ�سافت معايل الدكتورة ميثاء ال�سام�سي فقالت  و 

التقني" يف جناح دائم نحو تطوير امل�سابقة  "اأبوظبي 
املوؤثر  ق���وى ع��ل��ى دوره����ا  ب�سكل لف���ت، وه���ذا م��وؤ���س��ر 
روؤية  م��ع  تتوافق  التي  املبتكرة  املخرجات  �سناعة  يف 
اجلديدة  ال����دورة  اأن  اإىل  م�سرية  ال��ر���س��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
"اأبوظبي التقني" على  من امل�سابقة، هي نتاج حر�ض 
القيادة  تنفذها  التي  املتقدمة  ال�سرتاتيجية  تطبيق 
القادرة  و  املبتكرة  الوطنية  الكوادر  ل�سناعة  الر�سيدة 
على �سناعة امل�ستقبل، وهي ال�سرتاتيجية التي توؤكد 
من خاللها على اأهمية العمل املتكامل مع كافة اجلهات 
املعنية؛ لكت�ساف و�سقل الكفاءات والقدرات الوطنية 
بهدف اإعداد اأجيال و طنية مبدعة وقادرة على تلبية 
ال�سناعية  والنه�سة  املجتمعية  التنمية  متطلبات 
اإمارات  مبختلف  ال�ساملة  والجتماعية  والقت�سادية 
الدولة ، موؤكدة على اأن دولة الإمارات العربية املتحدة، 
رائدة ومتميزة يف كافة قطاعات العمل اإقليميا ودوليا 
وهو الأمر الذي يعمل اجلميع لإر�سائه وتطويره وفق 

اأرقى املعايري العاملية.
ال��ب��واردي وزي��ر دولة  اأحمد  اأع��رب معايل حممد  كما 
ل�����س��وؤون ال���دف���اع، ع��ن ف��خ��ره ب��اأب��ن��اء الإم�����ارات الذين 
امل�سابقة؛  اأن  اىل  يتناف�سون بكل ثقة وج��دارة، م�سرياً 
توؤكد على اأن مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
وامل��ه��ن��ي؛ ي��ع��م��ل وف���ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��م��ي��زة متكنه 
منح  خاللها  م��ن  يتم  متقدمة،  م��ب��ادرات  تنفيذ  م��ن 
ومهاراتهم  قدراتهم  لإب��راز  الكاملة  الفر�ض  ال�سباب 
خمتلف  يف  اأنف�سهم  لتنمية  وحتفيزهم  وابتكاراتهم 
كافة جمالت  الهامة يف  والتقنية  الهند�سية  املجالت 
ال��ق��ادر على تلبية  امل��واط��ن  ث��م �سناعة  احل��ي��اة، وم��ن 
م��ت��ط��ل��ب��ات اخل��ط��ط ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��دول��ة وروؤي����ة 

اأبوظبي 2030.
و قال �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام 
التقني واملهني" اأن  اأبوظبي للتعليم والتدريب  مركز 
الدورة ال�12 من امل�سابقة ت�سهد تخ�س�سني جديدين 

با�ستخدام  والنحت  ال�سناعي،  التحكم  اأنظمة  وهما 
احلا�سوب، وهو الأمر الذي يوؤكد على اأن ا�سرتاتيجية 
"اأبوظبي التقني" ت�سعى دائما نحو املزيد من التطور 
والتخ�س�ض مبا ميكن ال�سباب املواطنني من وظائف 
اأن  اىل  م�����س��رياً  ال��ن��ف��ط،  ب��ع��د  م��ا  وم��رح��ل��ة  امل�ستقبل 
عاملية  الوطنية حدث وطني هام مبوا�سفات  امل�سابقة 
يتم من خالله العمل على بناء واإبراز قدرات ومهارات 
طلبة جميع املوؤ�س�سات التعليمية، موؤكدا حر�ض املركز 
على زيادة عدد وفئات  امل�ساركني فيها ب�سكل دائم، مبا 

يحقق م�سلحة الوطن واملواطن.
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك ال�����س��ام�����س��ي فقال 
والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  نرفع  فاإننا  "وبالتاأكيد 
للقيادة الر�سيدة التي تقدم كافة اأ�سكال الدعم املادي 
واملعنوي ل� "اأبو ظبي التقني" وكافة موؤ�س�سات الدولة 
الكوادر  لبناء  ال��راق��ي  الوطني  العمل  م��ن  لتمكينها 
الإبداعية  املهارات  املبدعة، واكت�ساف و�سقل  الوطنية 
احلياة  جم��الت  خمتلف  يف  الإم���ارات  وفتيات  ل�سباب 
والقت�سادية  ال�سناعية  النه�سة  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ي��ت��واف��ق م���ع اخلطط  امل��ت��ق��دم، ومب���ا  ال���ع���امل  يف دول 
2030، كما  اأبو ظبي  وروؤي��ة  للدولة،  ال�سرتاتيجية 
نتقدم بخال�ض ال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك “اأم الإمارات" على الرعاية الكرمية التي 
وامل�سابقة  ع��ام،  ب�سكل  املركز  لفعاليات  �سموها  توليها 
التوايل،  على  ال�12  وللمرة  خ��ا���ض  ب�سكل  الوطنية 
الوطنية  املواهب  لكت�ساف  الأب��رز  احل��دث  باعتبارها 
واملهنية  والتقنية  الهند�سية  التخ�س�سات  يف  املتميزة 
الهامة.  ومن جهته قال املهند�ض علي حممد املرزوقي 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
الإم����ارات،اأن  م��ه��ارات  رئي�ض  ب��الإن��اب��ة  واملهني  التقني 
فيما  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  م�ساء  �سيكون  املناف�سات  خ��ت��ام 
اخلمي�ض، يف مركز  الفائزين غداً  وتتويج  اإع��الن  يتم 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض

•• العني - الفجر

الإم����ارات  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  ح�سلت 
الأكادميي  العتماد  على  املتحدة  العربية 

من جمل�ض العتماد يف اإعداد املعلمني 
 The Council for the
 Accreditation of Educator
يف    )Preparation )CAEP
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، وه���و اأكرب 
اإع�����داد املعلمني  جم��ل�����ض اع��ت��م��اد ل��ربام��ج 
، حيث مت  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 
التميز  ل�سمان   CAEP تطوير معايري 
يف برامج اإعداد املعلمني. وقد ح�سلت كلية 
الكلي  العتماد  وبكل ج��دارة على  الرتبية 
وال�سامل ل�سبع �سنوات قادمة وهي اأق�سى 
للموؤ�س�سة  العتماد  جمل�ض  مينحها  م��دة 

التعليمية. 
واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة جن���وى احل��و���س��ن��ي – 

اأن  اإىل   – ب��الإن��اب��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد 
هذا الإجناز ي�ساف اإىل �سل�سلة الإجنازات 
التي حققتها جامعة الإمارات منذ ن�ساأتها 
مت�سارعة  بخطوات  امل�سي  على  وحر�سها 
باإجنازات وا�سحة لالرتقاء بجودة التعليم 
الدائم  وال�سعي  عليه  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ايل 

وتقدمي  التعليم  ج���ودة  ���س��م��ان  لتحقيق 
واأ�سافت"  الأك��ادمي��ي��ة.   اخل��دم��ات  اأف�سل 
يعترب ح�سول كلية الرتبية على العتماد 
العتماد  م��ن جمل�ض  ال���دويل  الأك��ادمي��ي 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  امل��ع��ل��م��ني  اإع�����داد  يف 
الأمريكية من اأهم الإجنازات التي تعك�ض 
ج���ودة ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة امل��ط��روح��ة يف 
ال��ك��ل��ي��ة وم�����س��ت��واه��ا ال����دويل ال����ذي يوازي 
الدول  يف  املماثلة  املعلمني  اإع����داد  ب��رام��ج 

املتقدمة عامليا". 
بالإنابة"اأن  الرتبية  كلية  عميد  واأك���دت   
احل�سول على العتماد الأكادميي الدويل 
ال�سرتاتيجية  الأه�������داف  اأه����م  م���ن  ك����ان 
للكلية الذي �سعت للح�سول عليه م�سيدة 
الفريق  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة  ب��اجل��ه��ود 
الالحمدود  وال���دع���م  ال��ك��ل��ي��ة  امل��خ��ت�����ض يف 
كان  وال���ذي  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  قدمته  ال���ذي 
وراء حتقيق هذا الإجن��از الذي يفتخر به 

وطالب  واإداري  ت��دري�����ض  هيئة  ع�سو  ك��ل 
ي���ع���د خطوة  ال����رتب����ي����ة، ح����ي����ث   ك���ل���ي���ة  يف 
م��ن خالل  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  للم�سي  رئ��ي�����س��ة 
اأف�سل  مع  الكلية  برامج  وان�سجام  توافق 
عليها  املتفق  ال��رتب��وي��ة  املرجعية  املعايري 
املتعلقة  الدولية  الأكادميية  الأو���س��اط  يف 

اإعداد املعلمني. حيث تقوم عملية  بربامج 
الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م جميع 
مدخالت  من  الأكادميية  ال��ربام��ج  اأج���زاء 
ل����ل����وق����وف على  وع���م���ل���ي���ات وخم�����رج�����ات 
الأكادميية  املعايري  مع  وتوافقها  جودتها 

الدولية."
ال����دك����ت����ورة هالة  اأف���������ادت  وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
احل���وي���ر����ض، رئ��ي�����ض ف���ري���ق الع���ت���م���اد يف 
نتيجة  الأكادميي كان  اأن العتماد  الكلية، 
الهيئة  اأع�ساء  كافة  م�ساركة  على  موؤكدة 
التدري�سية والإدارية يف ال�سعي والإخال�ض 
الدائم يف تنفيذ الروؤية الطموحة للكلية، 
اأكادميي  اإجن���از  العتماد  على  واحل�سول 
الكلية  �سمعة  م��ن  �سك  ب��ال  �سيعزز  كبري 
وبراجمها حمليا وعامليا ويوؤكد للمجتمع 
ع��ل��ى ج�����ودة ال����ربام����ج الأك����ادمي����ي����ة التي 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  تقدمها جامعة 

والكفاءة العالية ملخرجاتها. 

حتت رعاية اأم الإمارات و�سمن ملحمة تناف�سية بن 86 مواطنًا

نهيان بن مبارك وميثاء ال�شام�شي والبواردي يتفقدون امل�شابقة الوطنية للمهارات وي�شيدون باأداء الكوادر الوطنية 

كلية الرتبية بجامعة الإمارات حت�شل على اعتماد CAEP من الوليات املتحدة الأمريكية

•• العني - الفجر

حت���ت رع���اي���ة ال�����س��ي��خ م�����س��ل��م ب���ن ����س���امل ب���ن حم 
العامري ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري الوطني لإمارة 

 ، ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأبوظبي 
الدفعة  بتخريج  باليحر  املتحدة  املدر�سة  احتفلت 
والتي  ع�سر  الثاين  طالبات  و  طالب  من  الثامنة 
الذي  احلفل  ح�سر  اخلم�سني.   ع��ام  �سعار  حتمل 

الحرتازية  ب��الإج��راءات  التزاما  افرتا�سياً  اأقيم 
»كورونا«  ف��ريو���ض  ان��ت�����س��ار  م��ن  للحد  وال��وق��ائ��ي��ة 
امل�ستجد ، نبيل الفرا م�سرف عام مدار�ض بن حم 
امل��در���س��ة والهيئة  ���س��الم عمر م��دي��رة  ال��دك��ت��ورة   ،

الطالب  وح�سر  باملدر�سة.  والتدري�سية  الداري���ة 
احلفل من منازلهم وهم مرتديني مالب�ض التخرج 
و�سط فرحة اأ�سرهم، وتفاعلوا مع ذكريات حر�ست 
املدر�سة على بثها لتحيي لهم ذكريات تواجدهم يف 
اأن مدر�ستهم  املدر�سة على مر ال�سنوات، موؤكدين 
اأر�ست فيهم دعائم املعرفة بفكر قادر على م�سايرة 

التطور العلمي يف جميع مفا�سل احلياة.
���س��الم عمر مديرة  ال��دك��ت��ورة  األ��ق��ت  وم��ن جهتها 
املدر�سة كلمة ا�سارت فيها باأهمية م�ساركة اأبنائها 
الذي  اأمورهم فرحتهم بالإجناز  واأولياء  الطالب 
حققوه، والذي ميثل م�سدر فخر كبري للمدر�سة، 
ل�سيما اأن هذا اليوم هو يوم فارق يف حياة الطلبة 
امل�ساركة  ومرحلة  والتدريب،  التلقي  مرحلة  بني 
اليوم  هذا  ب��اأن  موؤكده  الوطن،  بناء  يف  والفاعلية 
يقع عليهم م�سوؤولية امل�ساركة وامل�ساهمة يف تطبيق 
ال���واق���ع، وه���ي م�سوؤولية  اأر�����ض  ت��ع��ل��م��وه ع��ل��ى  م��ا 
امل�سوار الطويل  اأن هذه هي بداية  كبرية، ل�سيما 
نحو العطاء والتميز واثبات كفاءة الفرد الفعلّية .

اإن��ن��ا نحتفل  امل��در���س��ة يف كلمتها  واأ���س��اف��ت م��دي��رة 
اليوم بهذه املنا�سبة ، ن�سد على اأيدي اأبنائنا وبناتنا 
لكي يتابعوا ما بدوؤوا به ، بالجتهاد ، والإخال�ض 
بالعمل الدوؤوب ،لكي ي�سلوا لأعلى املراتب العلمية 
العلماء ي�سهمون  امل�ستقبل جيال من  ، ليكونوا يف 
بفاعلية  يف بناء ه��ذا ال��وط��ن، ه��ذا ال��وط��ن  الذي 
بناه واأ�س�ض قواعده املغفور له  ال�سيخ زايد رحمه 
ال�سيخ  ال�سمو  ،  ويكمل م�سرية بنائه �ساحب  اهلل 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د رئ��ي�����ض ال���دول���ة ، ح��ف��ظ��ه اهلل ،  
الإمارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه  
الكوكبة من  ه��ذه  اأن   ، يقني  على  وق��ال��ت، نحن   ،

طلبتنا ، �سيكون لهم �ساأن عظيم يف امل�ستقبل.
اإقامة  اأن  والطالبات  ال��ط��الب  اأم���ور  اأول��ي��اء  واأك���د 
حفالت التخرج عن بعد تر�سم الفرحة على وجوه 
الأ�سدقاء  لقاء  لهم  احلفل  �سيتيح  حيث  الطلبة، 
اأنها  كما  الإداري���ة،  والهيئات  واملعلمات،  واملعلمني 
�ست�سعر اخلريجني بدخولهم اإىل مرحلة تعليمية 

جديدة.

برعاية م�سلم بن حم

املدر�شة املتحدة حتتفل افرتا�شيًا بتخريج دفعة عام اخلم�شني

تدوير يعلن عن فتح باب الرتخي�س 
لن�شاط اإعادة تدوير الأخ�شاب

ال�شركات املتخ�ش�شة ملعاجلة واإعادة  من  جمموعة  • تاأ�شي�س 
تدوير نفايات الأخ�شاب بال�شراكة مع القطاع اخلا�س 

ن�شاط  رخ�شة  على  احل�شول  يف  الراغبة  ال�شركات  • دعوة 
اإعادة تدوير الأخ�شاب اإىل تقدمي الطلبات 

•• اأبوظبي - الفجر

الرتخي�ض  ب��اب  فتح  "تدوير" عن  النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن   
لن�ساط اإعادة تدوير الأخ�ساب اأمام ال�سركات املتخ�س�سة يف معاجلة نفايات 
الأخ�ساب واإعادة تدويرها وذلك يف اإطار جهوده املتوا�سلة لتقلي�ض النفايات 

املر�سلة اإىل املطامر بن�سبة 75%.
ودع����ا امل���رك���ز ال�����س��رك��ات ال��راغ��ب��ة يف 
احل�سول على رخ�سة الن�ساط وتنفيذ 
م�سروع حمطة اإعادة تدوير الأخ�ساب 
نبذة  مت�سمنة  الطلبات  تقدمي  اإىل 
عن ال�سركة وخربتها يف هذا املجال، 
ف�����س��اًل ع��ن م���دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى فرز 
الأخ�ساب  ت���دوي���ر  واإع�������ادة  وجت��ه��ي��ز 
والنخيل  كالأ�سجار  اأن��واع��ه��ا،  بكافة 

وبقايا املخلفات اخل�سراء وغريها.
و�سي�سمح الرتخي�ض لل�سركات املوؤهلة 
ب��ت��ط��وي��ر واإن�����س��اء حم��ط��ات معاجلة 
الأخ�ساب  ن���ف���اي���ات  ت���دوي���ر  واإع��������ادة 
كنفايات  ال�ستخدام،  لإع��ادة  القابلة 

اإر�سال نفايات الأخ�ساب  اأ�سجار النخيل و�سواها، حيث �سيتم  البناء وبقايا 
بعد فرزها اإىل حمطات املعاجلة لتحويلها اإىل مواد قابلة لال�ستخدام اأو 

ميكن معاجلتها داخلًيا بوا�سطة �سركات موؤهلة.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور �سامل خلفان الكعبي، مدير عام مركز 
اإع��ادة تدوير  "ياأتي ترخي�ض حمطات  النفايات )تدوير(:  اأبوظبي لإدارة 
الأخ�ساب يف اإمارة اأبوظبي من منطلق اجلهود املتميزة التي يبذلها مركز 
م�ستدام  باأ�سلوب  النفايات  اإدارة  ثقافة  لتكري�ض  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
وامل�ساهمة يف تعزيز القت�ساد الدائري يف اإمارة اأبوظبي، حيث يعمل املركز 
بالتعاون مع �سركائه يف القطاع اخلا�ض على تنفيذ م�ساريع رائدة ت�ساهم 
بيئتها من  وحماية  اأبوظبي  لإم��ارة  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  يف حتقيق 
وتعزيز  بدعم  املركز  التزام  على  �سعادته  واأك��د  للنفايات".  ال�سلبية  الآث��ار 
كافة  توفري  خالل  من  التدوير  اإع��ادة  على  القائمة  امل�ستدامة  ال�سناعات 
الإمكانات وتطوير البنى التحتية الالزمة مبا ي�ساعد على ا�ستعادة املوارد 
�سينعك�ض  الذي  الأمر  اقت�سادي حيوي،  رافد  اإىل  النفايات وحتويلها  من 
اإيجاباً على املظهر احل�ساري واجلمايل لالإمارة واملحافظة على مواردها 
واآمنة  املقبلة، ف�ساًل عن توفري بيئة نظيفة و�سحية  الطبيعية لالأجيال 
ا�ستثمارية  املركز يحر�ض على توفري فر�ض  اأن  واأو�سح �سعادته  للجميع. 
حتقيق  اإىل  الهادفة  روؤيته  حتقيق  يف  للم�ساهمة  اخلا�ض  للقطاع  جمزية 
الإدارة امل�ستدامة واملتكاملة للنفايات من خالل خف�ض النفايات واحلد من 
اآثارها ال�سلبية على البيئة مبا ي�سهم يف تعزيز املكانة الريادية التي تتمتع 

بها اأبوظبي على �سعيد ال�ستدامة البيئية.
الأخ�����س��اب، يهدف  اإع���ادة تدوير  لن�ساط  ب��اب الرتخي�ض  وم��ن خ��الل فتح 
ال�سركات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��اأ���س��ي�����ض  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
مع  بال�سراكة  تدويرها  واإع���ادة  الأخ�ساب  نفايات  معاجلة  يف  املتخ�س�سة 
امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ض لدعم عملية ا�سرتداد املواد القابلة لإعادة 
التدوير والتقليل من النفايات املر�سلة اإىل املطامر. ويتم ذلك عرب اإ�سدار 
تنفيذ  يف  اإ�سراكها  بهدف  اخلا�ض  القطاع  ل�سركات  الالزمة  الرتاخي�ض 
امل�ستوى يف هذا  وت��ق��دمي خ��دم��ات عالية  الأخ�����س��اب  ت��دوي��ر  اإع���ادة  برنامج 
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العامة  برفاهيتك  ال�سلة  وثيقة  اله�سمي  اجلهاز  �سحة  تعد 
لدرجة اأن اخلرباء ي�سددون على اأهمية حماية اأمعائك ب�سكل 

�سحيح ل�سمان �سحة كل �سيء اآخر.
وكثري من النا�ض غري مدركن لهذه احلقيقة، وبالتايل ي�ستهلكون 
اأطعمة معينة تقتل دون ق�سد ميكروباتهم )بكترييا الأمعاء( 
ما يوؤدي اإىل اآثار مدمرة لي�ض فقط على اله�سم، ولكن اأي�سا على 
احلالة املزاجية والقدرة على اإنقا�ض الوزن. فما هي الأطعمة 
التي يجب جتنبها والتي قد تدمر �سحة اأمعائك، وما الذي يجب 

ت�سمينه يف نظامك الغذائي؟.

ت��ت��غ��ذى م��ي��ك��روب��ات الأم���ع���اء ع��ل��ى ال��ط��ع��ام الذي 
نتناوله، لذلك اإذا كان نظامك الغذائي منخف�سا 
يف بع�ض الأطعمة، فاإن بكترييا الأمعاء "اجليدة" 
�ستت�سور جوعا وترتك البكترييا "ال�سيئة" تتكاثر 

ب�سكل اأكرب وتت�سبب يف جمموعة وا�سعة من 
امل�سكالت.

ح�سريا  التغذية  خ��رباء  وحت��دث 
لتقدمي  "اإك�سربي�ض"،  م����ع 

باأف�سل  يتعلق  فيما  روؤي��ت��ه��م 
مليكروباتك  الأطعمة  واأ���س��واأ 

و�سحة اأمعائك.
وب���������������داأ خ�����ب�����ري ال����ت����غ����ذي����ة 
ب��������ي��������رت اأوه������������������ال������������������وران، 

 ProYouth �����س����ف����ري 
ب���ال���ق���ول:   ،Nutrition

اأكرث  م��ن  واح���دة  ه��ي  "الأمعاء 
اأج�����زاء اجل�����س��م ن�����س��اط��ا م���ع اأكرث 

يف  املناعية  اخلاليا  من   70% من 
اأمعائنا".

"عالوة  وت�������اب�������ع: 

ي���وؤوي حوايل  الب�سري  ال��ق��ول��ون  ف���اإن  ذل���ك،  على 
من  نوع   1000 من  واأك��رث  دقيقة  كائنات   10
البكترييا، ويعترب اأكرث املواقع ن�ساطا يف التمثيل 
الغذائي يف ج�سم الإن�سان. وثبت اأن هذه امليكروبات 
احلفاظ  يف  ب���ارزا  دورا  تلعب  املعوية 

على �سحة الأمعاء".
الأطعمة  مناق�سة  وع��ن��د 
املده�سة التي ميكن اأن 
اإيجابي  ب�سكل  توؤثر 
ميكروبيوم  ع��ل��ى 
ي�سرد  الأم����ع����اء، 

بيرت:

البلح 
"من  وق�����������������ال: 
مع  ع���م���ل���ن���ا 
ع��������ل��������م��������اء 
ين  ر لتما ا

بجامعة  التطبيقية  ال��ع��ل��وم  ق�سم  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اأنه من الأف�سل بكثري  لندن �ساوث بانك، تعلمنا 
احلفاظ على ا�ستجابة مت�ساوية لالأن�سولني و�سكر 
الدم اأي�سا، وميكن للتمر حتقيق ذلك. ويف مقال 
ملعلومات  الوطني  امل��رك��ز  قبل  م��ن  م��وج��ود  بحثي 
اأن  وج����د   ،)NCBI( احل��ي��وي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ا�ستهالك ثمار التمر قد يعزز �سحة القولون عن 
مينع  وحتى  املفيد  البكتريي  النمو  زي��ادة  طريق 

تكاثر خاليا �سرطان القولون".

بروتن م�سل اللنب
جم����ل����ة  "يف  ب��������ي��������رت:  اأو������������س�����������ح 
 Nutritional Journal of
در�ست  التي   Biochemistry
اللنب،  مل�سل  الوظيفية  اخل�سائ�ض 
الأمينية  الأحما�ض  �سل�سلة  ت�ستمل 
امل��ت��ف��رع��ة ع��ل��ى ال��غ��ل��وت��ام��ني، ال���ذي 
ُيقرتح اأن يكون له تاأثري اإيجابي على 
عوامل  حتديد  ومت  اله�سمية.  القناة 
والتي  للغليكول  الكلية  الببتيدات  مثل 
تظهر ن�ساط بريبيوتيك و/اأو بروبيوتيك 
الكولي�سي�ستوكينني  اإط�����الق  حت��ف��ز  وق����د 
)CCK( من اخلاليا املعوية وتثبيط ارتباط 
م�سل  ب��روت��ني  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سموم. 
م�سبقا،  مه�سوم  ال��ربوت��ني  م��ن  �سكل  ه��و  ال��ل��نب 
ما  ب�سهولة،  البكترييا  ثنائي  ت�ستخدمه  وال���ذي 

ي�ساهم يف حت�سني اأداء اجلهاز اله�سمي".

ما يجب جتنبه
امل�سجلة  التغذية  اأخ�سائية  باكر،  روك�سان  وقالت 
الأمر  يتعلق  "عندما   :www.Vitl.com يف 
ب�سحة تريليونات البكترييا يف اأمعائك، فمن املهم 
احلفاظ على نظام غذائي �سحي متوازن وجتنب 

الإفراط يف اأنواع معينة من الطعام".
ي���وؤدي  اأن  امل���ث���ال، مي��ك��ن  ���س��ب��ي��ل  "على  وت��اب��ع��ت: 

ومنتجات  اللحوم  مثل  احل��ي��واين،  الطعام  تناول 
الأل���ب���ان، اإىل الإخ����الل ب��ت��وازن ال��ب��ك��ت��ريي��ا. ومع 
الأطعمة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ب��اع��ت��دال، مي��ك��ن  ذل����ك، 
الأخرى  املغذية  وامل���واد  للربوتني  كبريا  م�سدرا 
مثل الكولني، وهو اأمر حيوي للحفاظ على �سحة 

اجلهاز الع�سبي وتخليق احلم�ض النووي".
واأ�سافت: "الأطعمة التي حتتوي على الكحوليات 
الب�سيطة وال�سكرية، ميكن اأن تهيج بطانة الأمعاء، 
م�سببة اللتهاب الذي قد يوؤدي اإىل جمموعة من 
احلالت الأخرى. ويجب جتنب الأطعمة امل�سنعة 
الذرة  ���س��راب  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي 
من  تعاين  كنت  اإذا  الأخ��رى  ال�سناعية  واملحليات 
التي يجب  الأخ��رى  الأ�سياء  اأمعاء ح�سا�سة. ومن 
املقلية حيث ي�سعب على اجل�سم  الأطعمة  ذكرها 
ه�سمها. والطبخ بالدهون امل�سبعة ميكن اأن يزيد 
تعزز  اأن  املقلية ميكن  والأطعمة  املعدة،  تهيج  من 

منو البكترييا ال�سارة يف امليكروبيوم".
ول يعد الطعام العامل الوحيد الذي يجب تذكره 

عندما يتعلق الأمر ب�سحة الأمعاء ب�سكل اأف�سل.
على  بالفعل  نعلم  كما  الإج��ه��اد  ي��وؤث��ر  اأن  وميكن 
���س��ح��ة اجل�����س��م ب���ع���دة ط����رق مب���ا يف ذل����ك �سحة 

الأمعاء.
ميكروبيوم  �سحة  "لتح�سني  روك�����س��ان:  وق��ال��ت 
اأمعائك، تاأكد من خف�ض م�ستويات التوتر لديك 
حيثما اأمكن ذلك - فامل�ستويات املزمنة من التوتر 
والع�سب  اأم��ع��ائ��ك.  �سحة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  اأن  مي��ك��ن 
املبهم هو اأحد اأكرب الأع�ساب التي تربط اأمعاءك 
ك��ال الجتاهني  اإ����س���ارات يف  اإن���ه ير�سل  ب��ال��دم��اغ. 
نف�سك  وج����دت  اإذا  ل��ذل��ك،  ت�����س��دق.  ل  اأو  ���س��دق 
اله�سمي  اجلهاز  يف  م�ساكل  تواجه  فقد  متوترا، 
ي��وؤث��ر على  مثل الن��ت��ف��اخ والأمل والإم�����س��اك، م��ا 
املهم  وم��ن  اأك���رب.  ب�سكل  الأم��ع��اء  بكترييا  �سحة 
اأي�سا احل�سول على ق�سط كاف من النوم، والبقاء 
اأمعاءك  ب��ب��طء، م��ا مينح  رط��ب��ا، وت��ن��اول ال��ط��ع��ام 

فر�سة لله�سم بكفاءة".

�شحة الأمعاء: اأطعمة ينبغي جتنبها لتقليل قتل امليكروبات فما هي البدائل؟

قد ت�سري مالحظة اأورام اأو اآفات ناعمة �سفراء على اجللد 
مل�ساكل  ا���س��ت��ع��داد وراث���ي  اإىل  الأ���س��ف��ر،  ال���ورم  با�سم  ت��ع��رف 

الكولي�سرتول.
من  العديد  يف  املوؤملة  غري  الروا�سب  ه��ذه  تظهر  اأن  وميكن 

املناطق، مبا يف ذلك زوايا عينيك.

روا����س���ب  اإن   Medical News Today وق������ال 
الكولي�سرتول عبارة عن كتل ناعمة وم�سطحة و�سفراء.

ع��ل��ى اجلفن  ال��ظ��ه��ور  اإىل  "متيل  ال�����س��ح��ي:  امل��وق��ع  وت��اب��ع 
للعني،  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���زاوي���ة  م��ن  ب��ال��ق��رب  وال�سفلي  ال��ع��ل��وي 
وقد  العينني.  كلتا  ح��ول  متماثل  ب�سكل  تتطور  م��ا  وغالبا 

تظل هذه الآفات باحلجم نف�سه اأو تنمو ببطء �سديد مبرور 
الوقت. وتتحد يف بع�ض الأحيان معا لت�سكيل كتل اأكرب".

 80% اإنتاج  الكولي�سرتول من م�سدرين حيث يتم  وياأتي 
النظام  م��ع  والأم��ع��اء  الكبد  طريق  ع��ن  طبيعي  ب�سكل  منه 

الغذائي لل�سخ�ض الذي ميثل اآخر 20%.
اأعرا�ض  م��ن  الأ���س��خ��ا���ض  ي��ع��اين معظم  ل��ن  ول�سوء احل���ظ، 

ارتفاع الكولي�سرتول،
 لذا فاإن الطريقة الوحيدة لقيا�ض م�ستويات الكولي�سرتول 

يف الدم هي اإجراء فح�ض الدم.
"�سياأخذ   :)BHF( الربيطانية  القلب  موؤ�س�سة  وت�سرح 
طبيبك اأو املمر�سة عينة دم، عادة عن طريق وخز اإ�سبعك اأو 

قد ُيطلب منك اإجراء فح�ض دم يف امل�ست�سفى املحلي".
ويتم فح�ض الدم بعد ذلك ملعرفة م�ستويات الكولي�سرتول 
اجليد )HDL( والكولي�سرتول ال�سيئ والدهون الثالثية 
ال��دم(، وكذلك احل�سول على نتيجة  اآخ��ر من ده��ون  )ن��وع 

الكولي�سرتول الكلي.
الدهني عايل  الربوتني  وغالبا ما يطلق على كولي�سرتول 
الكثافة )HDL( ا�سم الكولي�سرتول "اجليد" لأنه يقاوم 
منخف�ض  الدهني  ال��ربوت��ني  لكولي�سرتول  ال�سارة  الآث���ار 

الكثافة.
ويكمن املفتاح يف زيادة م�ستويات HDL لديك مع خف�ض 

م�ستويات الكولي�سرتول ال�سار.

وميكن حتقيق هذا التوازن من خالل اتخاذ قرارات تتعلق 
بنمط حياة �سحي، مثل حت�سني نظامك الغذائي.

امل�سبعة يف ما  NHS، ميكن العثور على الدهون  ل�  ووفقا 
يلي:

الدهنية. واللحوم  والنقانق  اللحم  • فطائر 

وال�سمن. • الزبدة 
ال�سيدر. مثل  ال�سلب،  واجلنب  • الكرمية 

والب�سكويت. • الكعك 
زيت  اأو  الهند  ج��وز  زي��ت  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة   •

النخيل.

عالمة يف وجهك قد حتّذر من ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم ب�شكل خطري!
ل ميكن اأن يظهر ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم اأي عالمات على خطورته حتى فوات الأوان. ومع ذلك، ميكن اأن ي�سري الوجه اإىل املخاطر املحتملة.

يوجد الكولي�سرتول لدى كل �سخ�ض، وهو دهون ت�سبه ال�سمع الأبي�ض امل�سفر يف كل خلية من خاليا اجل�سم. ويحافظ الكولي�سرتول على عمل اخلاليا والأع�ساء 
ب�سكل �سحيح. كما اأنه يلعب دورا رئي�سيا يف اإنتاج الهرمونات والفيتامينات وال�سوائل اله�سمية. ويعّر�ض ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم ال�سخ�ض خلطر كبري 

من م�ساعفات �سحية كبرية. فما العالمة التي تظهر على الوجه والتي ت�سري اإىل اأن م�ستوياته لديك مرتفعة للغاية؟.
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العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 142
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ فار�ض حممد خليل مو�سى ، اجلن�سية الردن يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته بالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : مروان فار�ض حممد مو�سى، اجلن�سية الردن يف الرخ�سة 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي   )1 -فرع  املياه  ومعاجلة  تقنية  لجهزة  العناية  )موؤ�س�سة 
اأخرى: تغيري ال�سم التجاري من  ، تعديالت  التنميه القت�سادية  رقم )602371( ال�سادرة من دائرة 
)موؤ�س�سة العناية لجهزة تقنية ومعاجلة املياه - فرع 1( اىل )الرعايه الع�سريه لتجاره املعدات والجهزه 
الطبيه( - تغيري ن�ساط من )جتارة معدات واألت حتلية املياه ولوازمها باجلملة ، �سيانة وتركيب معدات 
الطبيه   والجهزة  املعدات  )جتارة  اىل  والتعقيم(  بالتطهري  التنظيف  خدمات   ، املياه  ومعاجلة  حتلية 

باجلمله ، ا�سالح و�سيانة املعدات الإلكرتونية الطبية(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 143

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ابراهيم خليل حممد احلواجرة -اجلن�سية الردن، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد :افتخار عامل نور 
ال�سالم ، اجلن�سية بنغالدي�ض ، يف الرخ�سة امل�سماه ))كافترييا زهرة اخلالدية(( والتي 
التنميه  دائرة  من  ال�سادرة   )744607( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإم�ارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية ،  تغري وكيل خدمات ، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر. وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 600

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عب�دالعزيز حم�س�ن ح�س�ن عب�داهلل الها�سمي - اجلن�سية 
: الإم�ارات ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ت�ه البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى 
امل�سماه  الرخ�س�ة  ف�ي   ، بنغالدي�ض  ك�م�ال ح�س�ي�ن عب�داملتني - اجلن�سية:  ال�س�يد : حمم�د 
)ور�س�ه تيت�ا�ض لت�سليح كهرب�اء ال�سيارات( تاأ�س�س�ت ب�اإم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م 

)214668( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 599

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ را�سد حممد را�سد خليفه الكتبي - الإمارات اجلن�سية يرغب 
بابري  احمد  ويل  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
تاأ�س�ست  املليحه(  نور  )مغ�سلة  امل�سماه  بالرخ�سة  اجلن�سية  بنغالدي�ض   ، بابري  ح�سن  حممد 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )777944( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 

بال�سارقه. تعديالت اأخرى: - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات.
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/40783
املخط�ر : حممد حبيب الرحمن حممد اأبو طاهر - اجلن�سية: بنغالدي�ض ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784199154739249( 

العن�وان : ال�سارقة – الفالح - هانف رقم : 0553531797
املخطر اإليه : حممد عالء الدين ريبون حممد اجلن�سية : بنغالد�سي يحمل هوية اماراتية رقم )784199137071025(

العن�وان : عجمان - الكرامة - هاتف رقم : 0552793627 / 0551267048
مو�سوع الإخطار : اخطار عدىل للوفاء مببلغ )12200( درهم

الوق�ائع :
رقم  �سيك  بتحرير  اليه  املخطر  وقام  �سخ�سية  معاملة  مقابل  درهم   )12200( مبلغ  املخطر  من  ا�ستلم  اليه  املخطر  ان  حيث 

)000019( وعند تقدمي ال�سيك للبنك اعيدت بدون ر�سيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالتي :
- �سيك رقم )000019( بقيمة )12200( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2019/06/30 وامل�سحوب على بنك امل�سرق 

- طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى.
- وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما اأ�سر باملخطر ووفق 
ن�ض املادة )338( من قانون ا�سول املرافعات املدنية : يجب وفاء احلق متى ا�ستويف �سروط ا�ستحقاقة القانونية فاأن تخلف املدين وجب 

تنفيذة جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�سا طبقا للن�سو�ض القانونية 
وبناءا عليه، اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمنذر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من 
الفائدة  امل�ستحق  له مع  القانونية للمطالبة باملبلغ  تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات 

والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق.  
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
 اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر    
رقم الدعوى 2021/177 منازعات ايجارية 

بناء على طلب مدعي / حممد عي�سى جمعه على املن�سوري اجلن�سية / الإمارات العربية املتحدة
اىل مدعي عليه / جمعه خمي�ض بالل على ال�سحي اجلن�سية / الإمارات العربية املتحدة

وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  والإيجارية  العقارية  املنازعات  ف�ض  جلنة  اخليمة  راأ�ض  حمكمة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة   2021-06-06 املوافق  الأحد  يوم  من   09:00 ال�ساعة  يف  عنك  معتمد 
ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �ستبا�سر الدعوى  او  من بيانات و دفوع و يف حالة تخلفك عن احل�سور 
غيابيا. اعالن بالئحة الطلبات املعدلة 1- الزام املدعي عليه ب�سداد جميع املتاأخرات الإيجارية مببلغ /15،750/ در هم 
2020/10/1 حتى نهاية العقد الفعلي  )خم�سة ع�سر الف و�سبعمائة وخم�سون درهما( وهو امل�ستحق عليه من تاريخ 

يف 2021/4/30
باخالء العني املوؤجرة وت�سفيه الكهرباء واملياه واعطائي �سهادة براءة الذمة وت�سليم ال�سقة  املدعي عليه  بالزام  2- احلكم 
خاليه من العيوب 3- يف حالة عدم ت�سليمنا ال�سقة يف نهاية العقد يتم الزام املدعي عليه ب�سداد قيمة )بدل اأجر مثل( عن 

املدة من تاريخ 2021/05/01 وحتى تاريخ  الخالء وا�ستالم ال�سقة
وامل�سروفات.  الر�سوم  بكافة  عليه  املدعي  الزام   -4

املالحظات : الإمارات / راأ�ض اخليمة / كورني�ض القوا�سم / بناي البنك الربيطاين �سابقا 
 امني �سر 
مكتب اإدارة الدعاوى الإبتدائية 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
 اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر    

رقم الدعوى 2021/74 احوال �سخ�سية    
بناء على طلب مدعي / اأحمد عبداهلل حممود بن متيم

اجلن�سية / الإمارات العربية املتحدة
اإىل مدعى عليه / �سهناز بيكم �سيخ امام اجلن�سية / الهند

فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة الأ�سرة يف راأ�ض اخليمة �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�ساعة 09:00 من يوم اخلمي�ض املوافق 2021-06-03 لالجابة 
على الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع و يف حالة تخلفك عن احل�سور او 

ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد يف املحكمة �ستبا�سر الدعوى غيابيا.
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والجنليزية

 امني �سر 
احمد �سالح ابو مهنا 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

  ال�سماء           
ا�سماء عبداهلل  املدعوة /  ب��اأن  راأ���ض اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
احمد الغداين ال�سحي ، تقدمت بطلب تغيري املقطع الأول من 
اريا   / التغيري  بعد  ا�سمها  ليكون   ، ل�سمها  اأري��ا(  اىل  )اأ�سماء( 

عبداهلل احمد الغداين ال�سحي  
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ض  ام��ام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 حممد مدحت �سكري

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية 

 اعالن بالن�سر 
اىل املدعي عليهما / 1- �سيده �ساكبا كاوثر ،  2- �سيده نا�سره بانو

رقم  امريي  حاجي  عي�سي  احمد   -2 موكا�ض  باندجي�سا  احمد  ني�سار  املدعيني/1-  بان  نعلمكم 
جتاري كلي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبك فيها :  3620/2021

ا�سدار حكم باإلغاء الرخ�سة )ركن النداء للمقاولت الفنية ذ.م.م - ال�سارقة - رقم 728252(  -1
وامل�ساريف. بالر�سوم  عليهما  املدعي  الزام   -2

اإدارة  مكتب   9 رقم  مكتب  الكلية  والتجارية  املدنية  الدائرة  ال�سارقة  حمكمة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا اأو بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات، وذلك يوم الربعاء املوافق 9-6-2021 ، ال�ساعة 8:30 �سباحا 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفكم مدعى عليكم ويف حال عدم ح�سوركم �سيتم 

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم غيابيا
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة خورفكان املحكمة الإبتدائية ال�سرعية الإحتادية  
ال�سخ�سية  الأحوال   KHCFISHPAF2021 /0000045 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سرات ال�ساميت �سانتو حممد اليا�ض الدين  جمهول حمل الإقامة : اخرعنوان له يف الدولة خورفكان 
الرفاع بجوار مدر�سة ملال لتعليم قيادة ال�سيارات منزل رقم  143 - 02

نعلمكم باأن املدعي )5( / مرمي حممد �سهيد ال�سالم العنوان / حمل الإقامة : خورفكان - الرفاع - بجوار مدر�سة املال 
اأقام  قد   .502911640  : الهاتف  رقم   143-02 رقم  منزل   - لتعليم قيادة ال�سيارات - هاتف : 0502911640 

الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب����� :
جل�سة مع اإعالن املدعى عليه ن�سرا كونه خارج الدولة منذ �ستنني كما هو مثبت  موعد  اأقرب  وحتديد  الدعوى  قبول   -1
من حركة خروج ودخول املدعى عليه املرققة. 2- تطليق املدعية من املدعى عليه طلقة بائنة لل�سرر ي�سبب الهجر وعدم 
درهم.  األف   37 والبالغ قدره  الزواج  املتفق عليه يف عقد  املهر  باقي  يوؤدي للمدعية  باأن  املدعى عليه  اإلزام   -3 النفاق. 
�سابقة عن مدة �سنتني مبلغ 1000 درهم �سهريا” اعتبارا من تاريخ المتناع  زوجية  نفقة  بدفع  عليه  املدعى  الزام   -4
عن النفاق. 5- اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية نفقة �سكني العدة خالل فرتة العدة. 6- اإلزام املدعى عليه الر�سوم 

وامل�سروفات.
لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة خورفكان دائرة الحوال ال�سخ�سية الوىل حمكمة خور فكان �سباح يوم الثالثاء 
اإر�سال  اأو  09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم  2021/06/22 ال�ساعة  املوافق 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مدير اخلدمات الق�سائية

حممد را�سد النقبي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ  املدنية - البيت ال�سباين لتجارة مواد البناء - ذ م م 
عبد احلكيم حممد املخلف

مدين   FUCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000035/ 
اإىل : املحكوم عليه : البيت ال�سباين لتجارة مواد البناء ذ م م  )جمهول حمل القامة(

�سبتة لتجارة  املنفذ  املدعي  املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  اإنه  حيث 
اجلرانيت والرخام - يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب 
 : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  اأن  لذلك. ومبا  املحدد  الر�سم  دفع  و  املذكور،  احلكم  لتنفيذ 

درهم املجموع الكلي �سامال ً الر�سوم وامل�ساريف : 104834.5 
15 يوما” بعد  اأعاله خالل  اإليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف  لذلك 

ن�سره ويف حال عدم ح�سوركم �ستبا�سر املحكمة الجراءات التنفيذية يف حقكم.
القا�سي/ ع�سام عطوه الع�سيلي 
حمكمة الفجرية  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021/0002720 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه : 2- نبيل �سامل ابو احل�سن
جمهول حمل الإقامة المارات العربية املتحدة ال�سارقة �سناعية رقم 17 امتداد �سارع ال�سارقة الدائري ار�ض ما�سورة 

مكتب �سربة رقم 5 ملك علياء على عبداللة خمي�ض و�سركاوؤها موبيل 0521622224 ار�سي 065352259 
 GEORGY@ALMADARFACTORY.AE بريد الكرتونى

 haitham@almadarfactory.ae
الزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما ب�سداد مبلغ 77،086.00 درهم �سبعة و�سبعون األفا و�ستة وثمانون 

درهما” والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.  
- اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )10 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/31 م

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002720 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه : 1 - م�سنع املدار لالإن�ساءات املعدنية ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة المارات العربية املتحدة ال�سارقة �سناعية رقم 17 امتداد �سارع ال�سارقة الدائري ار�ض ما�سورة 

مكتب �سربة رقم 5 ملك علياء على عبداللة خمي�ض و�سركاوؤها موبيل 0521622224 ار�سي 065352259 
 GEORGY@ALMADARFACTORY.AE بريد الكرتونى

 haitham@almadarfactory.ae
و�ستة  األفا  و�سبعون  "�سبعة  درهم   77،086.00 مبلغ  ب�سداد  بينهما  فيما  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعى  اإلزام 

وثمانون درهما” والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.
 اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.

 - املدنية   الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/6/13 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة  على  تزيد  ل  وذلك خالل مدة  امل�ستندات  كافة  بها 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/31

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0004052 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مورليدران بيالى نيالكانتا بيالى - 9276297  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / برمياناندان كونييل 

بالتايل : ن�ض احلكم - انه بتاريخ :2021/05/17
ومرفقاتها.  ال�سارقة  اأداء  اأوامر  عرائ�ض   2021 ل�سنة  بعد الإطالع على ملف العري�سة رقم 4052 

واإعمال لن�ض املادة 62 وما بعدها من الالئحة التنظيمية ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية ال�سادرة بقرار جمل�ض الوزراء 
الوزراء 33 ل�سنة 2020 جمل�ض  بقرار  واملعدلة   2018 ل�سنة   57

وحيث اإن مديونية املقدم �سده ثابتة يف حقه للطالب مبوجب ال�سند - املرفق - املثبت لها 
وهو )ال�سيك امل�سحوب ماملقدم �سورته ل�سالح الطالب على بنك اأبوظبي التجاري دون اأن يقابله ر�سيد كاف وفقا لإفادة 
البنك امل�سحوب عليه ومن ثم تتوافر يف الدين النقدي املطالب به ال�سروط املو�سوعية من حيث ثبوته بالكتابة وتعيني 
مقداره وحلول اأجل ا�ستحقاقه، كما توافر ال�سرط ال�سكلي بتكليف الطالب ملدينه بالوفاء يف امليعاد املحدد قبل تقدمي هذه 
العري�سة.  لذلك ، ناأمر باإلزام املقدم �سدها باأن يوؤدي اإىل الطالب مبلغ 18000 درهم )ثمانية ع�سر األف درهم( والفائدة 
5 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي/ ه�سام احمد عو�سني
حمكمة ال�سارقة / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001998 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه حممد عمر عبدالعزيز  - 9245415
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/18

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح بيت  الرتفيه لتجارة 
العاب الطفال بالتايل : ن�ض احلكم

فلهذه الأ�سباب :-
قررت املحكمة: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدر 2630 درهم )األفني و�ستمائة 
وثالثني درهم( ، مع اإلزامه مب�سروفات الدعوي ، ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال 

لال�ستثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي/ حممد اأحمد عبدول  
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001812 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه بثينة حممد الطوالبة - 9243549 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2021/5/24 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح زبيدة جا�سم املازمى 
بالتايل : ن�ض احلكم

فلهذه الأ�سباب :-
)اثنني  درهم   22165 قدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  اإلزام  املحكمة:  قررت 

وع�سرين الفا ومائة وخم�سة و�ستني درهما( مع الزام املدعي عليها مب�سروفات الدعوى. 
حكما قابال لال�ستثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/ حممد اأحمد عبدول  
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0003573 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املامون ملقاولت النجارة امل�سلحة  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / اف�سلي خان خيال كل بالتايل :  
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )38000( درهم 

والزمته بامل�سروفات. 
القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002985 اأمر اداء  
اإىل املدعى عليه : في�سل ال�سمري ملقاولت البناء

نعلمكم باأن املدعي احمد طالب احمد هادي المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

احلكم - انه بتاريخ : 06 /2021/04
بعد الطالع على الوراق

نامر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره)168000( درهم )فقط مئة وثمانية 
و�ستون الف درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 

ال�سداد والزمتها بامل�سروفات
حرر بتاريخ  2021/5/26/ حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
حمكمة را�س اخليمة اليتدائية - دائرة الفال�س

اعالن ا�سماء دائني �سركة ميتل ما�سرتز للدعوى 20 ل�سنة 2020 
اأمني التفلي�سة / الدكتور ظافر حممد كنان احلرية

املدعية : انكميلندد بيه تي اي ليمتد  - املدعى عليها : ميتل ما�سرتز م.م.ح
ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

�سدر احلكم بالدعوى اعاله و تقرر : اول : افتتاح اجراءات افال�ض ال�سركة املدعي عليها )ميتل ما�سرتز( م.م.ح و ا�سهار 
باموال  له عالقة  ما  ال�سفة يف كل  و ي�سحى �ساحب  للتفلي�سة  كاأمني  تعيني اخلبري   : ثانيا   ، اموالها  ت�سفية  و  افال�سها 
التفلي�سة باعتباره وكيال عن جماعه الدائنني و عن ال�سركة املفل�سة و عليه و وفقا لتكليف املحكمة باتخاذ اجراءات الفال�ض 
املتبعه ا�سول لذلك يعلن امني التفلي�سة / د. ظافر حممد كنان احلرية انه ملن يرغب فعليه التقدم اليه بعنوانه الكائن 
الوطني(  دبي  المارات  بنك  )بناية  امارة دبي - مكتبنا يف �سارع ال�سيخ زايد - بالقرب من فندق كروان بالزا - برج �سعيد 1 
coach@  : اللكرتوين  بريد   - العاملي  التجاري  املركز  املرتو  حمطة  بجانب   1901 رقم  مكتب   19 الطابق   -
اأ�سماء  الدائنني  ان   .043853533  : ار�سي  هاتف   -  0569252079  : رقم  موبايل  هاتف   victorious.ae

التي وردت اىل امني الفال�ض هي :

املبلغ ال�سركة الدائنة 

اإماراتي انكميلند بيه تي اي ليمتد  درهم   13،950،744.17 يعادل  والذي  امريكي  دولر   3،801،292.69

 4،070،616.29 دولر امريكي �سركة ترانز ا�سيا

اإعـــــــــــالن 
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

 اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 84713 درهم
برقم املحرر 2021/0005165 

ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  املرخ�سة  و  امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  بكتيا  مدينة  املخط�ر/ 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  افغان�ستان  اجلن�سية   ، خان  تاجك  خان  عبداهلل   / وميثلها   570475 بالرقم 

العن�وان / الذيد املنطقه الو�سطى  - هاتف رقم / 0505699138  -  784197306184710
املخطر اإليه / احلمد انرتنا�سونال للمقاولت �ض ذ م م ، وميثلها املدير/احمد خالد احلمد، �سوري اجلن�سية

 / رقم  هاتف   - بال�سارقة  ال�سحة  وزارة  بناية   - خالد  بحرية  �سارع   - املجاز  منطقة   - ال�سارقة  العن�وان/ 
0507077710

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 84713 درهم اأربعة وثمانون األفا و�سبعمائة وثالثة ع�سر
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 84713 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف 
قابل لل�سحب. وبيانه كالتايل: ال�سيك رقم 000234 مببلغ 84713 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/06/20 
وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري. وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه 

واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. 
فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �سن�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية. واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4823(

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : ا�سرتاليان كانغارو للخدمات الفنية �ض ذ م م

املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب عقد  اإليه ب�سداد قيمة  املنذر  املنذر  ينذر 
�سيك  حيث  اليجارية  القيمة  ا�ستحقاق  بدون  فرتة  لوجود  بيننا  املحرر  اليجار 
درهم   5000 بقيمة   2021/2/1 بتاريخ  �سداد  بدون  البنك  املرجتع من  اليجار 
وبتاريخ 2021/5/1 بقيمة 5000 درهم ، و مبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - 
ح�سب املتفق عليه بعقد اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا 

املاأجور وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4822(

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : الفنان لعمال اجلب�ض وال�سقف املعلقة �ض ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة اليجارية حيث 
انتهاء عقد اليجار وجتددة من تلقاء نف�سة وبدون �سداد اليجار من تاريخ 
ومبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد   2021/4/9
اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور و ذلك 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4827(

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : باج راجن لعمال تبليط الر�سيات - �ض ذ م م 

املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب عقد  اإليه ب�سداد قيمة  املنذر  املنذر  ينذر 
اليجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة اليجارية حيث �سيك اليجار 
واخر  درهم   6237 بقيمة   2021/1/28 بتاريخ  �سداد  بدون  البنك  من  املرجتع 
بتاريخ 2021/2/20 بقيمة 4637،50 درهم ، و مبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( 
ح�سب املتفق عليه بعقد اليجار من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا 

املاأجور وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4825(

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : لفلي دروب�ض للتجارة - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات اليجارية الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة اليجارية حيث 
انتهاء عقد اليجار وجتددة من تلقاء نف�سة وبدون �سداد اليجار من تاريخ 
ومبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( - ح�سب املتفق عليه بعقد   2021/1/1
اليجار - من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور و ذلك 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

اقت�شادية اأبوظبي تتيح لـ 888 م�شنعا 
ا�شتخدام عالمة �شنع يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مكتب تنمية ال�سناعة التابع لدائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي 
عن ال�سماح بو�سع و�سم “�سنع يف اأبوظبي “ على كل الرخ�ض ال�سناعية 
املحلية  للمنتجات  الرتويج  بهدف  وذل��ك  الدائرة  عن  للم�سانع  ال�سادرة 
امل�سنعة يف اإمارة اأبوظبي مبا يعزز تناف�سيتها ويرفع من اإقبال امل�ستهلكني 
احتياجاتهم  ت��ل��ب��ى  ال��ت��ي  امل��ف�����س��ل��ة  اخ��ت��ي��ارات��ه��م  ���س��م��ن  وي��ج��ع��ل��ه��ا  عليها 
ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  اأ���س��ح��اب  اىل  تعميماً  املكتب  واأ���س��در  ومتطلباتهم. 
اأبوظبي”  يف  “�سنع  عالمة  با�ستخدام  ال�سماح  ب�ساأن  الإم��ارة  يف  امل�سجلة 
ي�سمن  مب��ا  للعالمة  الإر����س���ادي  ال��دل��ي��ل  وف��ق  امل�سنعة  منتجاتها  �سمن 
تطبيقها ب�سكل �سليم ووا�سح وبارز يف املنتج حيث ميكنهم احل�سول على 
IDBbackoffice@ded.abudhabi. الدليل عرب الربيد الإلكرتوين
ae. وقال �سعادة را�سد عبد الكرمي البلو�سي وكيل الدائرة اإن حملة �سنع يف 
اأبوظبي التي تنفذها الدائرة تهدف اإىل ت�سجيع اأ�سحاب املن�ساآت امل�سنعة 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى و���س��ع ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��ت��م��دة للحملة ع��ل��ى كافة 
منتجاتهم مبا يعزز من تناف�سية املنتج املحلي ودعم امل�سنعني على م�ستوى 

اإمارة اأبوظبي، ومينحه قيمة م�سافة 
ع���رب ا���س��ت��خ��دام ���س��ع��ار احل��م��ل��ة على 
املنتجات املحلية امل�سنعة يف اأبوظبي.

و�سع  ت�ستهدف  احلملة  اأن  واأو���س��ح 
على  اأبوظبي”  يف  “�سنع  ع��الم��ة 
3340 منتجاً حملياً حلوايل 888 
اإجمايل  ي��ب��ل��غ  اأب��وظ��ب��ي  يف  م�����س��ن��ع��اً 
 369.32 ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
م���ل���ي���ار دره������م م����وزع����ة ع���ل���ى 678 
و181  اأب��وظ��ب��ي  منطقة  يف  م�سنعا 
م�سنعا  و29  ال����ع����ني  يف  م�����س��ن��ع��ا 
�سعادة  واأ����س���ار  ال��ظ��ف��رة.  منطقة  يف 
�سنع  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  ال���دائ���رة  وك��ي��ل 
هوية  ت��ع��زي��ز  ت�ستهدف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
حيث  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  املحلي  املنتج 

م�ستوى  على  الرئي�سة  البيع  منافذ  يف  �سعارها  اإب����راز  خ��الل  م��ن  ب���داأت 
اإن�ساء  ت�سمل  التي  والتوعوية  الرتويجية  احلملة  مع  بالتزامن  اأبوظبي 
وتنفيذ  باأهدافها  التوعية  ر�سائل  لن�سر  “ان�ستغرام”  عرب  خا�ض  ح�ساب 
التوا�سل  ومن�سات  الإع��الم  و�سائل  عرب  وا�سعة  ودعائية  اإعالمية  حملة 
املحليني  امل�سنعني  اأبوظبي على دعم  اقت�سادية  واأكد حر�ض  الجتماعي. 
قطاعات  خمتلف  �سمن  وا�ستثماراتهم  اأعمالهم  تو�سيع  على  وت�سجيعهم 
ملا  وغريها،  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  والزراعية  ال�سناعية  الإنتاج 
امل�ستثمرين  املزيد من  ا�ستقطاب  اإيجابي على  اأن ينعك�ض ب�سكل  �ساأنه  من 
املحليني وت�سجيع ريادة الأعمال يف اأبوظبي. من جانبه قال �سعادة حممد 
منيف املن�سوري املدير التنفيذي ملكتب تنمية ال�سناعة اإنه ميكن لأ�سحاب 
املن�ساآت ال�سناعية طباعة الرخ�سة ال�سناعية املو�سومة بعالمة »�سنع يف 
اأبوظبي« من امللف ال�سخ�سي امل�سجل �سمن اخلدمات الإلكرتونية املتوفرة 

. https://www.added.gov.ae يف موقع الدائرة

طرق دبي تفتتح حمطتي دبي لال�شتثمار 
واك�شبو الواقعتني على م�شار مرتو 2020

•• دبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت ���س��ب��اح اأم�������ض اأول رح��ل��ة مل���رتو دب���ي م���ن حم��ط��ت��ي جم��م��ع دبي 
حمطة  من  ميتد  ال��ذي   2020 م�سار  على   ،2020 واإك�سبو  لال�ستثمار 
الرا�سدية على اخلط الأحمر اإىل حمطة اإك�سبو 2020، وذلك بعد مرور 
6 اأ�سهر على ت�سغيل امل�سار الذي انطلقت اأوىل رحالته يف الأول من يناير 
من العام اجلاري، ب� 4 حمطات هي جبل علي “حمطة انتقالية مع اخلط 

واحلدائق، ودي�سكفري جاردنز، والفرجان. الأحمر”، 
وبدءاً من اليوم �ستكون رحالت مرتو دبي على اخلط الأحمر مبا�سرة بني 
حمطة الرا�سدية وحمطة اإك�سبو 2020، فيما �ستكون حمطة جبل علي، 
حمطة انتقالية للركاب املتجهني اإىل حمطة الإمارات لل�سرافة، والعك�ض. 
و�ستتاح خدمة املرتو اإىل حمطة اإك�سبو 2020 للمخولني بدخول موقع 
الأول  يف  اجل��م��ه��ور  اأم���ام  الر�سمي  افتتاحه  حل��ني  فقط  ال���دويل  احل���دث 
للو�سول  امل��رتو  خدمة  ا�ستخدام  اجلميع  مبقدور  �سيكون  اإذ  اأكتوبر،  من 
للمعر�ض، كما �سيكون ت�سغيل حمطات عقارات جمريا للجولف تزامنا مع 
مع  تزامناً   ،2020 م�سار  على  املحطتني  افتتاح  وياأتي  املعر�ض.  انطالق 
يف الأول من  بدء العد التنازيل لنطالق معر�ض “اإك�سبو 2020 دبي”، 

اأكتوبر 2021 وي�ستمر حتى 31 مار�ض 2022، مب�ساركة 190 دولة.
كما ياأتي بعد اإمتام جميع الختبارات اخلا�سة بكفاءة اأداء اأنظمة القطارات 
القطارات،  خدمة  م�سغل  قبل  من  الت�سغيلية  التجارب  وعمل  وال�سالمة، 
التي  للخدمة  الفعلي  بالت�سغيل  البدء  قبل  امل�سغل  جهوزية  من  للتحقق 
31 عملية اختبار ناجحة، �سملت مركز  اأجريت عليها يف املرحلة املا�سية 
وفريق  القطارات،  عربات  وطاقم  املحطات،  وعمليات  العمليات،  مراقبة 
تدريب  من  الهيئة  انتهت  كما  ال��ط��وارئ،   وخ��دم��ات  وال�سيانة،  الهند�سة 

152 موظفاً ا�ستعداداً للمرحلة الثانية من ت�سغيل م�سار 2020.

تت�سدر املركز الأول يف املوؤ�سر اخلا�ض بتواجد كربيات �سركات تاأجري ال�سيارات

الإمارات �شمن الـ 20 الكبار عامليا يف 5 موؤ�شرات خا�شة بال�شياحة وال�شفر خالل 2020
•• اأبوظبي-وام:

�سنفت الإمارات �سمن قائمة الدول ال� 20 الكبار على 
موؤ�سرات   5 يف   2020 العام  خالل  العامل  م�ستوى 
وذلك  الدولة  يف  ال�سياحة  قطاع  بتناف�سية  مرتبطة 
وفقا ملا مت ر�سده من قبل املركز الحتادي للتناف�سية 

والح�ساء .
و�سملت الإجنازات - التي حققتها الدولة يف القطاع 
بهذا  للتناف�سية  الحت��ادي  املركز  ور�سدها  ال�سياحي 
اخل�سو�ض - املوؤ�سرات التي ت�سمنها تقرير تناف�سية 
القت�سادي  املنتدى  ع��ن  ال�سادر  وال�سفر  ال�سياحة 
للتناف�سية  ال�سنوي  ال��ك��ت��اب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي 
العاملية الذي اأ�سدره املعهد الدويل للتنمية الإدارية.
وح����ازت دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى امل��رك��ز الأول ع��امل��ي��ا يف 

امل��وؤ���س��ر اخل���ا����ض ب��ت��واج��د ك���ربي���ات ���س��رك��ات تاأجري 
وال�سفر  ال�سياحة  تناف�سية  تقرير  بح�سب  ال�سيارات 
ا�ستدامة  موؤ�سر  يف  ال�ساد�سة  باملرتبة  ج��اءت  فيما   ..
البنية  ج���ودة  م��وؤ���س��ر  وال�����س��اب��ع��ة يف  ال��ق��ط��اع  وتنمية 

التحتية لل�سياحة .
وت��ت��م��ت��ع الإم�������ارات ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��م��ي��زة ومرافق 
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  الأك�����رب يف  ت��ع��د  ���س��خ��م��ة 
واخلليج العربي وهي ثمرة ا�سرتاتيجية عمل �ساملة 
ال�سنوات  طيلة  احلكومة  نفذتها  للتطوير  متكاملة 

املا�سية .
كذلك فقد حلت الدولة باملرتبة الثامنة عامليا وفقا 
�سنفها  فيما   .. وال�سفر  ال�سياحة  تناف�سية  لتقرير 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية باملرتبة ال� 17 يف 

موؤ�سر اإيرادات ال�سياحة .

القطاعات  كافة  اأ�سابت  التي  التباطوؤ  حالة  وبرغم 
القت�سادية يف جميع دول العامل خالل العام املا�سي 
اإل اأن القطاعات القت�سادية يف الإمارات من �سمنها 
قطاع ال�سياحة وال�سفر جنحت يف العودة �سريعا اإىل 
حتقيق ن�سب منو جيدة وهو ما يعك�ض قوة القت�ساد 

الوطني ب�سكل عام .
الحتادي  املركز  عن  ال�سادرة  الح�سائيات  وبح�سب 
ال�سياحة  قطاعا  �سهد  فقد  والح�����س��اء  للتناف�سية 
والفنادق يف الإمارات منوا بن�سبة %158.3 خالل 
الربع  م��ع  مقارنة   2020 ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 

الثاين من العام ذاته.
وارتفع عدد نزلء الفنادق يف الدولة اإىل نحو 3.385 
مليون نزيل خالل الفرتة من يوليو وحتى اأغ�سط�ض 
من العام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل يف 

الفرتة من مار�ض وحتى نهاية يونيو من العام ذاته 
. وترافق النمو يف عدد النزلء مع زيادة عدد املن�ساآت 
الفندقية “ فنادق و�سقق فندقية” التي عادت للعمل 
حيث ارتفع عددها اىل 1032 من�ساأة يف نهاية الربع 
الثالث من العام اجلاري مقارنة مع 929 من�ساأة يف 

نهاية الربع الثاين من العام ذاته .
كذلك فقد زاد عدد الغرف الفندقية من 135031 
املقارنة  فرتتي  خالل  غرفة   164935 اإىل  غرفة 

ذاتها.
ي�سار اإىل اأن الإم��ارات عملت خالل ال�سنوات املا�سية 
على اإطالق العديد من املبادرات �سواء على امل�ستوى 
الحتادي اأو املحلي لكل اإمارة لتطوير قطاع ال�سياحة 
وال�سفر والذي بات بدعم من هذه املبادرات من اأهم 

روافد التنويع القت�سادي يف الدولة .

تدوير يعلن عن فتح باب الرتخي�س لن�شاط اإعادة تدوير الأخ�شاب
•• اأبوظبي- الفجر: 

النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
الرتخي�ض  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  “تدوير” 
ل��ن�����س��اط اإع�����ادة ت���دوي���ر الأخ�������س���اب اأم���ام 
ال�سركات املتخ�س�سة يف معاجلة نفايات 
الأخ�ساب واإعادة تدويرها وذلك يف اإطار 
النفايات  لتقلي�ض  امل��ت��وا���س��ل��ة  ج��ه��وده 

املر�سلة اإىل املطامر بن�سبة 75%.
ودع������ا امل����رك����ز ال�������س���رك���ات ال����راغ����ب����ة يف 
وتنفيذ  الن�ساط  رخ�سة  على  احل�سول 
الأخ�ساب  ت��دوي��ر  اإع���ادة  حمطة  م�سروع 
نبذة عن  الطلبات مت�سمنة  تقدمي  اإىل 
املجال، ف�ساًل  ال�سركة وخربتها يف هذا 
ع���ن م����دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ف����رز وجتهيز 

اأنواعها،  بكافة  الأخ�ساب  تدوير  واإع��ادة 
املخلفات  وب��ق��اي��ا  وال��ن��خ��ي��ل  ك��الأ���س��ج��ار 

اخل�سراء وغريها.
املوؤهلة  لل�سركات  الرتخي�ض  و�سي�سمح 
بتطوير واإن�ساء حمطات معاجلة واإعادة 
لإعادة  القابلة  الأخ�ساب  نفايات  تدوير 
وبقايا  ال��ب��ن��اء  ك��ن��ف��اي��ات  ال����س���ت���خ���دام، 
اأ���س��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل و���س��واه��ا، ح��ي��ث �سيتم 
اإىل  فرزها  بعد  الأخ�ساب  نفايات  اإر�سال 
مواد  اإىل  لتحويلها  امل��ع��اجل��ة  حم��ط��ات 
معاجلتها  ميكن  اأو  لال�ستخدام  قابلة 

داخلًيا بوا�سطة �سركات موؤهلة.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة الدكتور �سامل 
خلفان الكعبي، مدير عام مركز اأبوظبي 
“ياأتي  )ت�����دوي�����ر(:  ال���ن���ف���اي���ات  لإدارة 

ترخي�ض حمطات اإعادة تدوير الأخ�ساب 
م��ن منطلق اجلهود  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
املتميزة التي يبذلها مركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات  اإدارة  ثقافة  لتكري�ض  النفايات 
تعزيز  يف  وامل�ساهمة  م�ستدام  ب��اأ���س��ل��وب 
اأبوظبي،  اإم����ارة  ال��دائ��ري يف  الق��ت�����س��اد 
�سركائه  بالتعاون مع  املركز  يعمل  حيث 
م�ساريع  تنفيذ  على  اخلا�ض  القطاع  يف 
اأه��داف التنمية  رائدة ت�ساهم يف حتقيق 
امل�ستدامة لإمارة اأبوظبي وحماية بيئتها 

من الآثار ال�سلبية للنفايات«.
بدعم  امل��رك��ز  ال��ت��زام  على  �سعادته  واأك���د 
القائمة  امل�ستدامة  ال�سناعات  وتعزيز 
ع��ل��ى اإع����ادة ال��ت��دوي��ر م��ن خ���الل توفري 
التحتية  البنى  وتطوير  الإمكانات  كافة 

ا�ستعادة  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د  مب����ا  ال����الزم����ة 
اإىل رافد  النفايات وحتويلها  امل��وارد من 
�سينعك�ض  الذي  الأمر  حيوي،  اقت�سادي 
اإيجاباً على املظهر احل�ساري واجلمايل 
ل�����الإم�����ارة وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م����وارده����ا 
عن  ف�ساًل  املقبلة،  لالأجيال  الطبيعية 
واآمنة  و���س��ح��ي��ة  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 

للجميع.
على  يحر�ض  املركز  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
توفري فر�ض ا�ستثمارية جمزية للقطاع 
روؤيته  حت��ق��ي��ق  يف  للم�ساهمة  اخل��ا���ض 
امل�ستدامة  الإدارة  حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
خف�ض  خ��الل  م��ن  للنفايات  واملتكاملة 
ال�سلبية  اآث���اره���ا  م��ن  واحل����د  ال��ن��ف��اي��ات 
املكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  البيئة  على 

من  امل��وّل��دة  ال��ط��اق��ة  ا�ستخدام  و�سيتم   
لت�سغيل  ب��ال�����س��ب��ك��ة  امل��ت�����س��ل  امل�������س���روع 
م��ب��ن��ى م���واق���ف ال�����س��ي��ارات، ف�����س��اًل عن 
بالطاقة  املطار  يف  اأخ��رى  اأق�سام  تغذية 

الفائ�سة.
الرئي�ض  الها�سمي،  ها�سم  �سريف  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ط���ارات اأب��وظ��ب��ي: “جرى 
اأبوظبي،  ملطار  اجل��دي��د  املبنى  ت�سميم 
ال���رتاث���ي لدولة  ال��ط��اب��ع  م���ع م���راع���اة 
ت��ق��دمي جتربة  ي�سمن  ومب���ا  الإم�����ارات 

عرب  للم�سافرين  ومريحة  �سهلة  �سفر 
ال���دويل، حيث حر�سنا  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 
خالل تطوير املبنى اجلديد على توفري 
حتقيق  ت�سمن  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ودم����ج 
ال�ستدامة البيئية وحتافظ على البيئة 
التي  املعايري  اأع��ل��ى  م��راع��اة تطبيق  م��ع 

ت�سهم يف حتقيق ذلك«.
“نت- تطوير  “اإن  الها�سمي:  واأ���س��اف 
زيرو” يعترب عن�سراً رئي�سياً يف ت�سميم 
وبناء املبنى اجلديد، حيث جرى اعتماد 

تطوير  خالل  وم�ستدامة  ذكية  خيارات 
املبنى واختيار الزجاج املزدوج والإ�ساءة 
وال�سوابط  امل��ع��اي��ري  ك��اف��ة  م��راع��اة  م��ع 

البيئية«.
 وق��د وف���رت وح���دة خ��دم��ات ال��ط��اق��ة يف 
للم�سروع  م��ت��ك��ام��اًل  ح����اًل  “م�سدر” 
والت�سميم  ال��ت��م��وي��ل  ع��م��ل��ي��ات  ي�����س��م��ل 
�سروط  ومبوجب  والبناء.  وامل�سرتيات 
“م�سدر”  ���س��ت��وف��ر  ال��ت��اأج��ري،  ات��ف��اق��ي��ة 
ملدة  وال�سيانة  الت�سغيل  خدمات  اأي�ساً 

25 ع����ام����اً.  وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال حممد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال���رحم���ي،  ج��م��ي��ل 
اإجن��از هذا  “يعك�ض  “م�سدر”:  ل�سركة 
امل�سروع املهم �سمن املبنى اجلديد ملطار 
اأبوظبي الدويل التزام “م�سدر” و�سركة 
ا�سرتاتيجية  بدعم  للمطارات  اأبوظبي 
واأه������داف   2050 ل��ل��ط��اق��ة  الإم��������ارات 
اأنه  كما  املناخي،  التغري  اآث��ار  احل��ّد من 
يظهر مكانة “م�سدر” ك�سريك اأ�سا�سي 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

على  اأبوظبي  بها  تتمتع  التي  ال��ري��ادي��ة 
خالل  وم��ن  البيئية.  ال�ستدامة  �سعيد 
فتح باب الرتخي�ض لن�ساط اإعادة تدوير 
لإدارة  اأبوظبي  مركز  يهدف  الأخ�ساب، 
ت��اأ���س��ي�����ض جم��م��وع��ة من  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
ال�سركات املتخ�س�سة يف معاجلة نفايات 
بال�سراكة مع  واإعادة تدويرها  الأخ�ساب 
لدعم  اخلا�ض  القطاع  من  امل�ستثمرين 
ال��ق��اب��ل��ة لإع����ادة  امل����واد  ا����س���رتداد  عملية 
املر�سلة  النفايات  من  والتقليل  التدوير 
اإ�سدار  ع��رب  ذل���ك  وي��ت��م  امل��ط��ام��ر.  اإىل 
القطاع  ل�سركات  ال��الزم��ة  الرتاخي�ض 
اخلا�ض بهدف اإ�سراكها يف تنفيذ برنامج 
وتقدمي خدمات  الأخ�ساب  تدوير  اإع��ادة 

عالية امل�ستوى يف هذا القطاع احليوي. 

“ ن�سعى  الرحمي:  واأ�ساف  امل�سرتكة«. 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  خربتنا  ت�سخري  اإىل 
يف  للم�ساهمة  ودول��ي��اً،  حملياً  املتجددة 
اأهدافهم  حتقيق  م��ن  �سركائنا  متكني 
م��ن خالل  النظيفة  ال��ط��اق��ة  يف جم���ال 
ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع مم���اث���ل���ة«.    وتهدف 
 2050 للطاقة  الإم��ارات  ا�سرتاتيجية 
اإىل زيادة ح�سة الطاقة النظيفة �سمن 
50 يف  اإىل  ال���دول���ة  ال��ط��اق��ة يف  م��زي��ج 

املائة. 

•• اأبوظبي -وام:

زادت اأ�سواق املال الإماراتية من وترية �سعودها يف 
و�سط  يونيو،  �سهر  يف  تعامالتها  من  الأول  اليوم 
التداول  ق��اع��ات  ال�����س��ي��ول��ة اىل  امل��زي��د م��ن  ت��دف��ق 
قائمة  اىل  الأ�سهم  من  جديدة  �سريحة  وان�سمام 
ال���راب���ح���ني مم���ا م��ن��ح ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل�سهم 
مليار   13.6 بقيمة  مكا�سب  امل��ت��داول��ة  ال�سركات 
بداية  منذ  الن�سط  تعد  تعامالت  ختام  يف  دره��م 

الأ�سبوع .
و�سهدت جل�سة ام�ض ارتفاع قيمة ال�سفقات املربمة 

ب��دوره من  1.83 مليار دره��م مما رف��ع  اإىل نحو 
5.13 مليار درهم  3 جل�سات اإىل  اإجمايل �سيولة 

تقريبا وفقا ملا يظهر الر�سد اليومي للتعامالت .
من  املزيد  دخ��ول  امل�سجل  الكبري  الن�ساط  ويعك�ض 
اإىل  الأف����راد  اأو  املوؤ�س�سات  م��ن  ���س��واء  امل�ستثمرين 
اأكرب  لتحقيق  املتوفرة  الفر�ض  الأ�سواق لقتنا�ض 

ن�سبة من العوائد.
ويف ظل الن�ساط الذي �سهدته الأ�سواق فقد جنحت 
جديدة  م�ستويات  اإىل  بال�سعود  العامة  املوؤ�سرات 
،ح��ي��ث ارت��ف��ع امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�سوق دب��ي امل���ايل اىل 

. 2.837 نقطة بنمو ن�سبته 1.41% 

ويف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية فقد ارتفع املوؤ�سر 
ن�سبتها  ب��زي��ادة  نقطة   6613 م�ستوى  اىل  ال��ع��ام 

%0.83 مقارنة مع اليوم ال�سابق .
اأكرث  قائمة  ت�سدر  القاب�سة  العاملية  �سهم  ووا�سل 
درهم   95.1 م�ستوى  اإىل  مرتفعا  ن�ساطا  الأ�سهم 
يف  دره��م  مليون   690 قيمتها  جت���اوزت  ب�سفقات 
حني ارتفع �سهم بنك اأبوظبي الأول اىل 16.90 
درهما   17 ح��اج��ز  لتخطي  ب��ذل��ك  ممه��دا  دره���م 
مليون   328 نحو  قيمتها  بلغت  ت����داولت  و���س��ط 

درهم .
 10% وقفز �سهم ادنوك للتوزيع بن�سبة جتاوزت 

بالغا 4.39 درهم بتداولت بلغت قيمتها اأكرث من 
 3.70 235 مليون درهم واأغلق �سهم الدار عند 
التجاري  ابوظبي  بنك  �سهم  و�سل  حني  يف  دره��م 

6.87 درهم .
ويف دبي �سعد �سهم اعمار اإىل حاجز 4.05 درهم 
فيما و�سل �سهم اعمار مولز م�ستوى 1.98 درهم 
.ويف قطاع البنوك ارتفع �سهم بنك الم��ارات دبي 
الإ�سالمي  دب���ي  وب��ن��ك  دره��م��ا   14 اإىل  ال��وط��ن��ي 

4.83 درهم .
 376 اجلل�سة  خ��الل  املتداولة  الأ�سهم  ع��دد  وبلغ 

مليون �سهم نفذت من خالل 9395 �سفقة .

مطارات اأبوظبي وم�شدر تنجزان اأكرب مبنى
 ملواقف ال�شيارات مزّود بالطاقة ال�شم�شية يف اأبوظبي

مليار درهم مكا�شب الأ�شهم يف اليوم الأول من تعامالت يونيو  13.6

األيك للطاقة تفوز بعقد املقر الرئي�شي لهيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا«
•• دبي-الفجر: 

جنحت �سركة األيك للطاقة يف توقيع عقد لتوفري حلول للطاقة ال�سم�سية 
الكهرو�سوئية للمقر الرئي�سي اجلديد لهيئة كهرباء ومياه دبي يف منطقة 
املدير  �ستيوارت،  ق��ال جيم�ض  ه��ذا اخل��رب،  على  ب��ُدب��ي.  وتعليقاً  اجل��داف 
تاأكيد  مبثابة  امل�سروع  بهذا  الفوز  كان  “لقد  للطاقة:  األيك  ل�سركة  العام 
وا�سح على قدرة �سركة األيك للطاقة على توفري حلول اأكرث ابتكاراً واأقل 
تكلفًة،  من اأجل تلبية الأهداف ال�سافية الطموحة التي حددتها “ديوا”. 
با�ستخدام الطاقة  “ديوا”  ومن خالل توفرينا حللوٍل ُتربز مدى التزام 
النظيفة، فاإننا ندعم اأي�ساً اأهداف احلكومة املتمثلة يف الو�سول اإىل ن�سبة 

اإمدادات طاقة نظيفة تبلغ 50% خالل ال�سنوات الثالثني املقبلة.«
الطاقة  حلول  توفرها  التي  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ق��در  اأق�سى  بلوغ  اأج��ل  وم��ن 
يت�سمن  امل�ستويات  متعدد  ح��اًل  للطاقة  األ��ي��ك  �سركة  قدمت  ال�سم�سية، 
ت�سليم 21،139 مرتاً ُمربعاً من الألواح الكهرو�سوئية اأعلى �سطح املبنى، 
واجهة  يف  املتكاملة  الكهرو�سوئية  اللوحات  م��ن  مربعاً  م��رتاً  و1،021 

ِمعي  املبنى، اإ�سافًة اإىل 1،923 مرتاأً مربعاً من اجُلنيحات الزجاجية وجُمّ
ال�سم�سية،  والأ�سجار  املظللة  الكهرو�سوئية  والأل���واح  الب�سرية،  الألياف 
ميغاواط   4.8 تنفيذها  م��ن  الن��ت��ه��اء  عند  جمتمعة  ��د  ُت��ولِّ ���س��وف  وال��ت��ي 
للِحمل الِذروي، مما �سي�سمن بلوغ املقر اجلديد اأهدافه ال�سفرية ال�سافية 
يف غ�سون ع�سر �سنوات اأو اأقل. وتعمل �سركة األيك للطاقة جنباً اإىل جنب 
مع �سركاء اآخرين، مثل جمموعة غنتوت للنقل واملقاولت العامة - املقاول 
ت�سميم  الهند�سية، على  اأتكنز لال�ست�سارات  و�سركة   - للم�سروع  الرئي�سي 
األواح �سم�سية حممولة ذات �سفافية عالية كي تتنا�سب مع الت�سميم املعماري 
املذهل للمبنى. وقد �سرحت “ديوا” اأن املبنى �سيكون “اأطول واأكرب واأذكى 
مبنى حكومي �سفري الطاقة يف العامل.« واأ�ساف جيم�ض �ستيوارت قائاًل: 
يف  وتطوراً  كفاءًة  الأك��رث  ال�سم�سية  الطاقة  خاليا  با�ستخدام  قمنا  “لقد 
العديد من  باإجراء  تقوم خُمتربات معتمدة  و�سوف  امل�سروع،  لهذا  العامل 
اختبارات الأداء الدقيقة واختبارات �سارمة ل�سوابط اجلودة واملتانة قبل 
هو  املتكامل  بت�سميمه  امل�سروع  هذا  وُيعد  الكهرو�سوئية.  الأل��واح  ت�سنيع 

بالفعل اأحدث ما تو�سل اإليه العلم يف جمال الطاقة ال�سم�سية.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة يف  العاملية  ال�سركات  اإحدى  “م�سدر”،  امل�ستقبل  اأبوظبي لطاقة  و�سركة  اأبوظبي  اأعلنت مطارات 
يف  ال�سم�سية  بالطاقة  م��زّود  ال�سيارات  ملواقف  مبنى  اأك��رب  بناء  من  النتهاء  عن  املتجددة،  الطاقة  جم��ال 

اأبوظبي، �سي�سهم يف احلد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون مبعدل 5300 طن �سنوياً.
و�سمل امل�سروع تركيب األواح للطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية بقدرة 3 ميجاواط على �سطح مبنى مواقف 
مبعدل  ال��دويل،  اأبوظبي  ملطار  اجلديد  املبنى  يف  الق�سرية  الوقوف  لفرتات  املخ�س�ض  املظلل  ال�سيارات 

7542 لوح �سم�سي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
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املال والأعمال

 •• دبي-وام:

و�سول  دبي عن  ومياه  كهرباء  اأعلنت هيئة 
ن�سبة الإجناز يف املحطة الكهرومائية التي 
تنفذها يف منطقة حتا اإىل %23، و�ست�سل 
 250 اإىل  ل��ل��م��ح��ط��ة  الإن���ت���اج���ي���ة  ال���ق���درة 
ميجاوات ب�سعة تخزينية 1،500 ميجاوات 
�ساعة وبعمر افرتا�سي ي�سل اإىل 80 عاماً. 
وت��ع��د ه���ذه امل��ح��ط��ة الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا يف 
ا�ستثمارات  وت�سل  العربي،  اخلليج  منطقة 

امل�سروع اإىل مليار و421 مليون درهم.
الع�سو  الطاير،  �سعيد حممد  وق��ال معايل 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
ومياه دبي: “نعمل وفق روؤية �ساحب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
ال��وزراء حاكم  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

�ساملة  تنمية  لتحقيق   ، اهلل”  “رعاه  دب��ي 
وم�ستدامة يف جميع اأنحاء اإمارة دبي، وياأتي 
م�سروع املحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة 
الهيئة  جهود  �سمن  حتا،  يف  املخزنة  املائية 
واملتجددة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ن�سبة  ل��زي��ادة 
ي�سهم يف  دب��ي، مبا  الطاقة يف  �سمن مزيج 
للطاقة  عاملي  كمركز  الإم��ارة  مكانة  تعزيز 
اإىل  اإ�سافة  الأخ�سر،  والقت�ساد  النظيفة 
اأب��رز مناطق  تعزيز مكانة حتا كواحدة من 
واأ�ساف  دبي”.  اإم��ارة  يف  ال�سياحي  اجل��ذب 
امل�����س��روع ال���س��رتات��ي��ج��ي يف  :” ي�سهم ه���ذا 
النظيفة  للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  حتقيق 
2050 التي تهدف اإىل توفري %75 من 
القدرة الإنتاجية للطاقة يف دبي من م�سادر 
الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وياأتي 
اعتمدتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  ���س��م��ن  امل�����س��روع 

عمل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  اإىل  وال��ه��ادف��ة  الهيئة 
م��ب��ت��ك��رة ل��ل��م��واط��ن��ني يف ح��ت��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
تطوير املنطقة وتلبية احتياجاتها التنموية 
والجتماعية والقت�سادية والبيئية.” واأكد 
م��ع��ايل ال��ط��اي��ر اأن الأع���م���ال الإن�����س��ائ��ي��ة يف 
ا�ستخدام  تت�سمن  ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة  امل��ح��ط��ة 
احلفر  تقنيات  يف  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ط��رق  اأح����دث 
الظروف  لتالئم  واأم���ان���اً  ت��ط��وراً  واأك��رثه��ا 
اأعلى  مراعاة  مع  حتا  ملنطقة  اجليولوجية 
امل��ع��اي��ري ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
النتهاء  اإىل  م�سرياً  اجلبلية،  حتا  حممية 
امل�سروع  يف  اخلدمة  اأنفاق  حفر  اأعمال  من 
500 مرت،  ي��ب��ل��غ ط����ول ك���ل م��ن��ه��ا  وال���ت���ي 
وجت����اوز ع���دد ���س��اع��ات ال��ع��م��ل الآم���ن���ة حتى 
الآن اأكرث من 3.5 مليون �ساعة عمل، دون 

ت�سجيل اإ�سابات ب�سرية.

لقاء ال�سراكة بن راأ�ض اخليمة واإ�ستونيا

بحث �شبل تعزيز التعاون القت�شادي يف التكنولوجيا الرقمية
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بحث �سعادة حممد علي م�سبح النعيمي 
راأ�ض  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 
اخليمة موؤخراً ، مع وفد من جمهورية 
راينهولد  ي��ان  �سعادة  برئا�سة  ا�ستونيا 
الدولة  ل��دى  ا�ستونيا  جمهورية  �سفري 
�سبل   ، اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ودول 
والإ�ستثماري  التجاري  التبادل  تعزيز 
الإهتمام  القطاعات القت�سادية ذات  يف 
امل�سرتك ، مبا يواكب العالقات املتنامية 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ب���ني دول����ة الإم�������ارات 
وجمهورية ا�ستونيا يف خمتلف املجالت 
، جاء ذلك، خالل لقاء عقده اجلانبان 
الوفد  زي������ارة  اإط������ار  ال���غ���رف���ة يف  مب��ق��ر 
ال�ستوين لإمارة راأ�ض اخليمة ، بح�سور 
ال��ع��ام لحتاد  الأم���ني  امل�����س��اري  د. �سعود 
 ، اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  غ��رف 
حميد  ب��ن ���س��امل، الأم���ني ال��ع��ام لحتاد 
غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة ، 
وحممد  ال��غ��رف��ة  ادارة  جمل�ض  اأع�����س��اء 
ح�سن مدير عام الغرفة بالوكالة ، حيث 
واآلية   ، تعزيز  �سبل  الطرفان  ا�ستعر�ض 
الرقمية  اخل���دم���ات  وت��ط��وي��ر  حت���وي���ل 
رقمية  جمتمعات  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  مب��ا   ،
ا�ستعرا�ض  اىل  ب��ال���س��اف��ة   ، م��ت��ق��دم��ة 
بقطاعات   ، الإ����س���ت���ث���م���اري���ة  ال���ف���ر����ض 
والزراعة  وال�سناعة  وال�سياحة  الأعمال 
اإمارة  من  التجارية يف كال  والأع��م��ال   ،

راأ�ض اخليمة وجمهورية ا�ستونيا .
ك��م��ا ����س���ارك ب��ال��ل��ق��اء م���ن اإم�������ارة راأ�����ض 
�سكوين  ك���ال  روج�����ري  ����س���ع���ادة  اخل��ي��م��ة 
اخليمة  راأ���ض  ملدينة  التنفيذي  الرئي�ض 

امل��الح��ي��ة “ م��وان��ئ راأ�����ض اخل��ي��م��ة “  ، 
الت�سويق وتطوير  م��ودي مدير  وم��ارك 
العمال جلزيرة املرجان ، واألن بوغورد 
لل�سراكات  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  م���رك���ز  م���ن 
الدولية ، ومن اجلانب ال�ستوين �سعادة 
الرقمية  ال�سوؤون  �سفرية  لري�سك  نيلي 
باإ�ستونيا ، واأنيت نوما م�ست�سارة التحول 
فارتنو  واأول��ي��ف��ر   ، اإ�ستونيا  يف  ال��رق��م��ي 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة �سيربنيتيك، 
اأ����س���ور رئ��ي�����ض م��ن��ت��ج��ات �سركة  واأرت������ور 
نورتال حللول تقنية املعلومات ، ورئي�ض 
ممثل املوؤ�س�سة اإ�ستونيا، حيث ا�ستعر�ض 
التطويرية  امل�ساريع  اأهم  اجلانبني  كال 
وامل�����ب�����ادرات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي يتم 

تنفيذها م�ستقباًل . 
���س��ع��ادة حم��م��د م�سبح  ���س��دد  م��ن جهته 
اأهمية  ع��ل��ى   ، ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����ض  النعيمي 
غرفة  بني  فيما  التعاون  م�ستويات  رفع 
راأ�ض اخليمة وجمهورية اأ�ستونيا ممثلة 
يف قطاع القت�ساد ورجال العمال ، من 
مذكرات  وتوقيع  الزيارات  تبادل  خالل 
التفاهم والتعاون ، م�سرياً اإىل اأن توطيد 
،  م��ن �ساأنه  ب��ني اجل��ان��ب��ني  ال��ع��الق��ات 
تعزيز التعاون القت�سادي وال�ستثماري 
وجمهورية  اخل��ي��م��ة  راأ������ض  اإم������ارة  ب���ني 
ال�سفري  �سعادة  حر�ض  مثمناً   ، ا�ستونيا 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ع��ل��ى ه���ذا ال��ل��ق��اء ، 
توؤكد  التي  اللقاءات  ه��ذه  مثل  لأهمية 

وتنميتها  العالقات  تطوير  يف  الرغبة 
لفتاً   ، اأرح�����ب  اآف�����اق  اإىل  ب��ه��ا  وال���دف���ع 
راأ����ض اخليمة ممثلة  اإم���ارة  اإىل ح��ر���ض 
خ��ل��ق عالقات  ، اىل  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  يف 
ثنائية مع العديد من دول العامل ، من 
�ساأنها ان ت�سهد المارة منواً م�ستمراً يف 
العديد من القطاعات احليوية، خا�سة 
و�سرورة   ، وال�ستثمارية  القت�سادية 
ا�ستثمار العالقات القت�سادية املتميزة ، 
للنهو�ض والرتقاء بها للم�ستويات التي 
ت��ل��ب��ي ط��م��وح جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف كال 
اجلانبني ، م�سرياً اىل الدور الذي تلعبه 
العالقات  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ت���ج���ارة  غ���رف���ة 
التبادلت  من���و  وزي�����ادة   ، الق��ت�����س��ادي��ة 
التحديات  خمتلف  وتذليل   ، التجارية 
على  م��وؤك��داً   ، امل�ستثمرين  ت��واج��ه  التي 
التعاون  تعزيز  يف  اللقاءات  تلك  اأهمية 
امل�سرتك على �سعيد القت�ساد الرقمي، 
وتنمية ال�ستثمارات امل�سرتكة يف توظيف 
ال�سحابية  واحلو�سبة  املعلومات  تقنية 
واخلدمات   ، ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
القت�سادية  القطاعات  كافة  يف  الذكية 
الرقمية  التحتية  البنية  جم��ال  وك��ذا   ،
التي تخدم حتقيق التنمية القت�سادية 

امل�ستدامة لدى اجلانبني.
راينهولد  ي��ان  �سعادة  اأع���رب  جهته  م��ن 
الدولة  ل��دى  ا�ستونيا  جمهورية  �سفري 
قوبل  التي  احلفاوة  لهذه  �سعادته  ، عن 

قبل غرفة  له من  املرافق  والوفد   ، بها 
جتارة راأ�ض اخليمة وم�سوؤوليها  ، موؤكداً 
حر�سه على تعزيز تلك ال�سراكة واملزيد 
خارطة  وو�سع   ، التجاري  التعاون  من 
امل�سرتكة  الأن�سطة  م��ن  ملزيد  الطريق 
راأ������ض اخليمة  اإم������ارة  م���ع   ، م�����س��ت��ق��ب��اًل 
اىل  ، لف��ت��اً  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  متمثلة يف 
دولة  مع  الثنائية  العالقات  تطوير  اأن 
اأولوية  ب��ات  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ما  اليوم  لقاء  واأن   ، لإ�ستونيا  بالن�سبة 
هو اإل بداية �سفحة جديدة من التعاون 
ب���ني اإ���س��ت��ون��ي��ا واإم������ارة راأ������ض اخل��ي��م��ة ،  
وهناك املزيد من التعاون لبناء م�ستقبل 

اأف�سل مًعا .
واأ�ساف ان هذا اللقاء مل يكن الول فقد 
�سبقه لقاء افرتا�سي يف نوفمرب املا�سي 
واأع�ساء  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����ض  ���س��ع��ادة  ���س��م   ،
جمل�ض الدارة ، بح�سور وزيري التجارة 
وقد   ، والإم��ارات��ي  الإ�ستوين  اخلارجية 
تعزيز  على  الول  اللقاء  ومنذ  حر�سنا 
املحليني  ال��ن��ظ��راء  جميع  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ب���دول���ة الم��������ارات ، وت����ب����ادل اخل����ربات 
مل���ا ل���س��ت��ون��ي��ا م���ن جت��رب��ة م��ت��م��ي��زة ، يف 
الرائد   - للمجتمع  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
و�سندوق  الرقمية  احلكومة  يف  العاملي 
احلماية الرقمي ، لفتاً اىل ان اإ�ستونيا 
ب��ل��د ل ي���ذه���ب ف��ي��ه ال���ن���ا����ض اأب�������ًدا اإىل 
املكاتب احلكومية ، لأن جميع اخلدمات 

ال�سرورية تعمل عرب الإنرتنت .
اإمارة راأ�ض  واأ�سار �سعادة ال�سفري اىل ان 
لكرم  الإ�ستونيني  لدى  ماألوفة  اخليمة 
 ، املمتازة  ال�سياحية  وفر�سها  �سيافتها 
حيث ي��زور الإم����ارات ك��ل ع��ام م��ا يقرب 
 ، اإ�ستونيا  م��ن  �سائح  األ���ف  ع�سرين  م��ن 
ا  اأي�سً طريقهم  منهم  الكثري  وجد  وقد 
 ، اجلميلة  اخليمة  راأ����ض  منتجعات  اإىل 
ال�سبه فيما  املنطلق ولوج��ه  ه��ذا  وم��ن 
ع��ل��ى تعزيز  ف���اإن���ن���ا ح��ري�����س��ني   ، ب��ي��ن��ن��ا 
التعاون فيما بيننا  مبا ي�سهم يف تنويع 
الق��ت�����س��اد م���ع دول�����ة الم�������ارات بوجه 
راأ����ض اخليمة بوجه خا�ض  واإم����ارة  ع��ام 

وجمهورية ا�ستونيا .
ومن جهتها اأكدت �سعادة  نيلي لري�سك 
بجمهورية  الرقمية  لل�سوؤون  �سفرية   ،
�سركات  وحر�ض  اهتمام  على   ، اإ�ستونيا 
ان   ، ا�ستونيا  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
ي���ك���ون ل��ه��ا ت���واج���د يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة ، 
اإك�سبو  مبعر�ض  م�ساركتنا  ان  م�سيفة 
لتعاون  البداية  �ستكون   ، بدبي  العاملي 
م��ث��م��ر ن�����روي م���ن خ���الل���ه ق�����س��ة جناح 
من  ملزيد  وتطلعات   ، الرقمية  اإ�ستونيا 

التعاون  .
ن��وم��ا م�ست�سارة  اأن��ي��ت  ���س��ع��ادة  واأ���س��اف��ت 
ان   ، اإ����س���ت���ون���ي���ا  ال���رق���م���ي يف  ال���ت���ح���ول 
الرائدة   جتربتها  ا�ستونيا  جلمهورية 
يف تطوير اخلدمات احلكومية الرقمية 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى ، مم��ا ك���ان ل��ه تاأثريه 
الإيجابي على توفري التكاليف والوقت ، 
وهو نف�ض ما حققته اإمارة راأ�ض اخليمة 
موؤخًرا من خطوات قوية لبناء خدمات 

رقمية جديدة.

وزارة املالية تنظم ور�شة عمل حول جتربة حكومة دبي يف تطبيق 
اأ�شا�س ال�شتحقاق وفقا ملعايري املحا�شبة الدولية للقطاع العام

•• دبي-الفجر: 

انطالقاً من حر�سها على تطوير العمل املايل احلكومي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وبهدف تطبيق اأف�سل منهجيات املحا�سبة احلكومية املبنية على املعايري 
دبي،  بحكومة  املالية  دائ��رة  مع  وبالتعاون  موؤخراً  املالية  وزارة  عقدت  الدولية، 
وفقاً  ال�ستحقاق  اأ�سا�ض  تطبيق  يف  دب��ي  اإم��ارة  حكومة  جتربة  ح��ول  عمل  ور�سة 
ملعايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام )IPSAS(، وذلك عرب تقنيات الت�سال 
ال��دوائ��ر املالية حلكومات  اأع�����س��اء م��ن  ال��ت��ي ح�سرها  ال��ور���س��ة  امل��رئ��ي. وه��دف��ت 
الإمارات، وم�سوؤولني من وزارة املالية، اإىل تعميم التجارب الناجحة للممار�سات 
املالية على م�ستوى الدولة، وال�ستفادة من جتربة حكومة اإمارة دبي يف تطبيق 

اأ�سا�ض ال�ستحقاق وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام.
ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اليتيم  را�سد  �سعيد  �سعادة  اأك��د  الور�سة؛  على  وتعليقاً 
الالزمني  والدعم  امل��وارد  كافة  توفري  على  املالية  وزارة  التزام  وامليزانية  امل��وارد 
جودة  وحت�سني  املحا�سبي  التخطيط  فعالية  لتعزيز  ب��ال��دول��ة  املالية  ل��ل��دوائ��ر 
اأهدافها ال�سرتاتيجية  ال��وزارة من حتقيق  و�سفافية التقارير املالية، مبا ميكن 
ويف مقدمتها رفع فعالية التخطيط املايل وتنفيذ امليزانية العامة للدولة بكفاءة 
واإبداع وفقاً لأف�سل للممار�سات واملعايري العاملية. وقال اليتيم: “ياأتي تنظيم هذه 
املالية  للممار�سات  الناجحة  التجارب  كافة  تعميم  اإطار حر�سنا على  الور�سة يف 
حلكومات  املالية  ال��دوائ��ر  كافة  قبل  من  منها  وال�ستفادة  الدولة  م�ستوى  على 
الرائدة  الإم��ارات، مبا يعزز من مكانة حكومة الإم��ارات �سمن حكومات العامل 
وتف�سياًل،  احلكومية.«  املحا�سبة  ومعايري  الإدارة  منهجيات  اأف�سل  تطبيق  يف 
القطاع  يف  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�ض  عن  مقدمة  العمل  ور�سة  تناولت 
العام، واأهمية تبني معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام، كما وا�ستعر�ست 
م�سروع معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام على �سعيد حكومة اإمارة دبي 
اأبرز التحديات والإجنازات  واجلهات احلكومية، ف�ساًل عن ت�سليط ال�سوء على 
ال�ستحقاق  اأ�سا�ض  دبي يف تطبيق  اإم��ارة  امل�ستفادة من جتربة حكومة  والدرو�ض 
باب  فتح  مت  الور�سة  نهاية  ويف  ال��ع��ام.  للقطاع  الدولية  املحا�سبة  ملعايري  وف��ق��اً 

النقا�ض وال�ستف�سار، ومتت الإجابة عن كافة ا�ستف�سارات واأ�سئلة احلا�سرين.

ر�شيد امل�شرف  مليار   393.78
املركزي من الأ�شول الأجنبية مع نهاية 

اأبريل
•• اأبوظبي-وام:

ارتفاعه  املركزي  الإم��ارات  م�سرف  لدى  الأجنبية  الأ�سول  ر�سيد  وا�سل 
بالغا م�ستوى 393.78 مليار درهم خالل �سهر اأبريل من العام 2021 
وذلك  ذات��ه  العام  من  مار�ض  �سهر  يف  دره��م  مليار   392.44 مع  مقارنة 

بح�سب الح�سائيات التي اأ�سدرها امل�سرف املركزي اأم�ض.
الأجنبية  الأ�سول  من  املركزي  امل�سرف  لر�سيد  املتوا�سل  النمو  ويعك�ض 
ت�سهدها  ق��د  تقلبات  اأي  م��واج��ه��ة  على  بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ق��درة 
الأ�سواق اخلارجية، كما اأنه يعزز من املالءة املالية مليزان املدفوعات لدولة 

الإمارات.
وتظهر اح�سائيات امل�سرف املركزي اأن الدعم الأكرب لرتفاع ر�سيد املركزي 
املالية  الأوراق  بند  يف  امل�سجلة  الزيادة  نتيجة  جاء  الأجنبية  الأ�سول  من 
 103.44 اإىل  والتي قفزت قيمتها  ال�ستحقاق  تاريخ  بها حتى  املحتفظ 
89.93 مليار  العام اجل��اري مقارنة مع  اأبريل من  �سهر  دره��م يف  مليار 

درهم يف �سهر مار�ض من العام ذاته.
وفيما ارتفع بند الأ�سول الأخرى اإىل 40.22 مليار درهم يف �سهر اأبريل 
باخلارج  البنوك  لدى  والودائع  امل�سرفية  الأر�سدة  بند  بلغ  فقد   2021

ا�ستمرار باب الت�سجيل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة حتى 19 يونيو احلايل

انطالق اأكادميية غرفة دبي- تيك توك لتدريب 1,000 �شركة على ا�شرتاتيجيات الت�شويق الرقمي خالل الأ�شبوع القادم
•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي اأن 
�سي�سهد  ي��ون��ي��و احل����ايل  م���ن  ال�����س��اد���ض 
الإن���ط���الق ال��ر���س��م��ي لأك��ادمي��ي��ة غرفة 
دبي- تيك توك وبدء الدورات التدريبية 
ب���اب  ي�����س��ت��م��ر  ان  ع���ل���ى  امل��ت��خ�����س�����س��ة، 
الت�سجيل مفتوحاً اأمام ال�سركات النا�سئة 
اإىل  لالن�سمام  واملتو�سطة  وال�سغرية 

الأكادميية حتى 19 يونيو القادم.
وتعترب اأكادميية غرفة دبي- تيك توك، 
برناجماً تعليمياً ملدة 5 اأ�سابيع مل�ساعدة 
و�سغرية  نا�سئة  �سركة   1،000 حوايل 
اإم�����ارة دب���ي ع��ل��ى تعزيز  وم��ت��و���س��ط��ة يف 
وتطوير  وت��ن��م��ي��ة  ال��رق��م��ي  ح�����س��وره��ا 
توك.  تيك  خ��الل من�سة  م��ن  اأع��م��ال��ه��ا 
و�ستبداأ ال�سركات التي �سجلت م�ساركتها 
بالربنامج التدريبي بالدورة التدريبية 

الأوىل يف ال�ساد�ض من يونيو اجلاري.
لأكادميية  التدريبي  الربنامج  ويتاألف 
5 دورات  م���ن  ت����وك  دب���ي-ت���ي���ك  غ���رف���ة 
ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م���دى 5 اأ���س��اب��ي��ع، حيث 
من�سة  ال���ت���دري���ب���ي  ال���ربن���ام���ج  ي��ع��ت��رب 

بفيديوهات  م�������زودة  ذك���ي���ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ودورات وم�سابقات م�سجلة م�سبقاً حتى 
الت�سويق  يف  امل�����س��ارك��ون  منها  ي�ستفيد 
بتاأ�سي�ض  البدء  كيفية  وت�سمل  الرقمي، 
ح�ساب على تيك توك، وتطوير املحتوى 
م����ن حمالت  الإب�����داع�����ي وال����س���ت���ف���ادة 
املبا�سر  والتوا�سل  والتح�سني  الت�سويق 
اأف���ك���ار مل�ساريع  م��ع الأع���م���ال ب��ح��ث��اً ع��ن 

نا�سئة
ويوفر الربنامج التدريبي فوائد عديدة 

للم�ساركني منها ال�ستفادة من جل�سات 
وفر�ض  خمت�سني،  مع  اخل��ربات  تبادل 
ال���ف���وز ب���ج���وائ���ز لأف�������س���ل ف��ي��دي��و تيك 
ال�ستفادة  وفر�ض  حملة،  واأف�سل  توك 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والإر����س���اد  التوجيه  م��ن 
احل�سول على �سارة امل�ساركة الرقمية يف 
اأمتوا  الذين  امل�ستفيدين  لكل  الربنامج 

جميع مراحل الربنامج.
توك”  “تيك  م���ع  ال�������س���راك���ة  وت���ه���دف 
على  ال�������س���رك���ات  اع���ت���م���اد  ت���ع���زي���ز  اإىل 
التجارة  جم���ال  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
واخلربات  املعارف  وتبادل  الإلكرتونية، 
امل�ساريع  م���ع  وال���ت���ع���ام���ل  ال��ت��ف��اع��ل  يف 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، وت��ن��ظ��ي��م ور�ض 
للم�ساريع  متخ�س�سة  وفعاليات  عمل 
النا�سئة وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
والتطور  الب��ت��ك��ار  دع��م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
جمتمع  يف  والإل��������ك��������رتوين  ال���ت���ق���ن���ي 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
ودعت نتاليا �سي�سيفا، مدير اأول امل�ساريع 
دبي،  الأعمال يف غرفة  وري��ادة  اخلا�سة 
الربنامج  يف  الت�سجيل  اإىل  ال�����س��رك��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال��ت��دري��ب��ي وال���س��ت��ف��ادة من 

امل�����ع�����ارف واخل���������ربات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الف�ساء  اأن  معتربًة  الرقمي،  الت�سويق 
الرقمي بات املن�سة الأبرز والأمثل لي�ض 
والت�سويق  ب��ال�����س��رك��ات  للتعريف  ف��ق��ط 
ل��ه��ا وخل��دم��ات��ه��ا ف��ح�����س��ب، وامن����ا اأحد 
اختبار  ا�سرتاتيجيات  يف  الو�سائل  اأه��م 
ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة وامل��ن��ت��ج ق��ب��ل البدء 

بت�سنيعه.
ولفتت �سي�سيفا اإىل ان القت�ساد الرقمي 
ركيزة اأ�سا�سية يف خطط �سناعة م�ستقبل 

القت�ساد يف اإمارة دبي، وبالتايل يتوجب 
اإتقان  على ال�سركات لتعزيز تناف�سيتها، 
ال��ن��ج��اح يف  ال��رق��م��ي��ة لتحقيق  امل���ه���ارات 
اأكادميية  اإىل  م�����س��رية  الأع���م���ال،  ب��ي��ئ��ة 
غ���رف���ة دب������ي- ت���ي���ك ت�����وك ه����ي اإح�����دى 
ا�سرتاتيجيات  لتعزيز  املبتكرة  احللول 
العاملة  لل�سركات  الإلكرتوين  الت�سويق 

يف الإمارة.
اأوك��ن��ي��ان، مدير ع��ام حلول  وق��ال �سانت 
الأعمال العاملية يف �سركة “بايت دان�ض” 
واإف��ري��ق��ي��ا وتركيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
ال�سركات  جمتمع  “ميثل  وب��اك�����س��ت��ان: 
اأ�سا�سًيا يف  واملتو�سطة عن�سًرا  ال�سغرية 
القت�ساد، ونحن حري�سون على توفري 
اأعمالهم  لتنمية  لهم  ال��الزم  الدعم  كل 
جمهورهم  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  خ����الل  م���ن 
وت�سكل  اإب��داع��ي��ة.  بطريقة  امل�ستهدف 
توك‘  ت���ي���ك  دب������ي-  ’غرفة  اأك����ادمي����ي����ة 
خ��ط��وة م��ه��م��ة يف ه���ذا الجت�����اه. ونحن 
���س��ع��داء ب��ه��ذه ال�����س��راك��ة م��ع غ��رف��ة دبي 
مل�ساركة خرباتنا ومعارفنا مع ال�سركات 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، مب���ا ي��ع��زز منو 

اأعمالهم يف العامل الرقمي.«

كهرباء دبي: 23 % ن�شبة الإجناز يف املحطة الكهرومائية يف حتا بقدرة 250 ميجاوات

امل���دع���و/ حم��م��د زكريا  ف��ق��د 
اح���م���د حم���م���د ي����ار�����ض علي 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������ض     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BK0764692(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ب��������ولى 
���س��وجم��ي��د على  اح��م��د لت 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������ض     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )BH0063218(
يجده عليه الت�سال بتليفون 
رقم  0551820606    

فقدان جواز �شفر
الدين  املدعو/ جا�سم  فقد 
بنغالدي�ض     ، ع��ب��داخل��ال��ق 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B0278322( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563568361

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ������س�����رى 
راموباتور  ���س��رى  راجم��ي��ث 
بنغالدي�ض     ، دا�������ض  روب������ى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )BL0225340(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0502291177

فقدان جواز �شفر

مياه  �سهيل  امل��دع��و/  ف��ق��د 
بنغالدي�ض     ، مياه  م��وه��ون 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EG0735026( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502291177

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��و/ حم��م��د �سهاب 
عبدالنور،  حم���م���د  ال����دي����ن 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BL0328142(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0502291177

فقدان جواز �شفر

�سافول  حممد  امل��دع��و/  فقد 
ال�������س������الم ن�������ور ال�������س������الم ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )0870803BM(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0504410999    

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ه����اج����ره 
اليمن     ، زي��د  احمد  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07818607( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0502037620

فقدان جواز �شفر
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
يو�سف،  ال�سيخ  فايز  �سمري 
اجلن�سية  ف����ل���������س����ط����ني   
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4998392( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

 0509018747

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و/ م��روه �سالح  فقد 
اليمن     ، م�سفر  ب��ن  �ساملني 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )09432799( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559906238

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال
�سمن جوائز MEA Finance Banking Technology لعام 2021

بنك دبي التجاري يح�شد جوائز عن اأف�شل ابتكار يف 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد واأف�شل خدمات م�شرفية عرب الهاتف املحمول  

•• دبي- د.حممود علياء

البنوك  اأح��د  التجاري،  دبي  بنك  ح�سد 
ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف دول����ة الإم������ارات 
“اأف�سل  ج��ائ��زة  على  امل��ت��ح��دة،  العربية 
امل�سرفية لالأفراد”  ابتكار يف اخلدمات 
وذلك عن ح�ساب CBD Digi، وجائزة 
الهاتف  “اأف�سل خدمات م�سرفية عرب 
CBDللموبايل،  تطبيق  عن  املحمول” 
 MEA وذلك خالل حفل توزيع جوائز
 Finance Banking Technology
ل��ع��ام 2021، وال���ذي اأق��ي��م م��وؤخ��راً يف 

فندق اأرماين بربج خليفة يف دبي.
فان  الدكتور بريند  ت�سلم اجلوائز  وقد 
دبي  لبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ل��ي��ن��در، 

مالهوترا،  اأم��ي��ت  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ج��اري، 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام مل���ج���م���وع���ة اخل����دم����ات 
 ، امل��ط��ري  وج��م��ال  ل���الأف���راد،  امل�سرفية 

رئي�ض اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة.
 MEA Finance ج����وائ����ز  وت�����س��ع��ى 
Banking Technology اإىل تكرمي 
املوؤ�س�سات  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الإجن��������ازات 
التقنياتفي  وم���زودو  واملالية  امل�سرفية 
التحول  رواد  ي��ع��دون  وال��ذي��ن  املنطقة 
اأكرث  اأنظمة  بناء  على  وعملوا  الرقمي 
ذكاًء وفعالية وكفاءة للعمالء يف الع�سر 

اجلديد.
ع��ل��ى هذه  ال��ب��ن��ك  ح�����س��ول  ع��ل��ى  تعليقاً 
اجلوائز، قال الدكتور بريند فان ليندر، 
الرئي�ض التنفيذي لبنك دبي التجاري: 

“نحن فخورون بفوز بنك دبي التجاري 
اخلدمات  يف  ابتكار  “اأف�سل  بجائزتي 
“اأف�سل خدمات  و  امل�سرفية لالأفراد” 
م�سرفية عرب الهاتف املحمول” �سمن 
 MEA Finance Banking جوائز 
متا�سياً   .2021 لعام   Technology
رقمياً”  “بنكاً  ن�سبح  اأن  يف  روؤيتنا  م��ع 
على  با�ستمرار  البنك  يعمل  بالكامل، 
حت�����س��ني ع��رو���س��ه ال��رق��م��ي��ة ب���ن���اًء على 
العمالء  ع��ل��ى  امل��رت��ك��زة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
على  املرتكزة  ثقافته  مع  يتما�سى  ومب��ا 
نحو  رحلتنا  نوا�سل  اإذ  ونحن  البتكار. 
التميز، فاإن مثل هذه اجلوائز �ستحفزنا 
لعمالئنا  خدماتنا  تعزيز  موا�سلة  على 

وتزويدهم بحلول اأكرث ابتكاراً«.

امل���دي���ر العام  اأم���ي���ت م���ال���ه���وت���را،  وق�����ال 
لالأفراد:  امل�سرفية  اخلدمات  ملجموعة 
 CBD ح�ساب  تكرمي  يتم  اأن  “ي�سعدنا 
Digi وخدماتنا امل�سرفية عرب الهاتف 
املحمول بهذه اجلوائز املرموقة. وميّكن 
ح�ساب CBD Digi العمالء اجلدد من 
با�ستخدام  ف����وري،  ج����اري  ح�����س��اب  ف��ت��ح 
هوية الإمارات فقط يف اأقل من 3 دقائق، 
والتي تعترب واحدة من اأ�سرع اأوقات فتح 
امل�����س��ريف، بينما  ال��ق��ط��اع  احل�����س��اب��ات يف 
العمالء  للموبايل   CBD تطبيق  يتيح 
ع��ل��ى جت��رب��ة م�سرفية  احل�����س��ول  م���ن 
ك��ام��ل��ة م��ن خ���الل ه��وات��ف��ه��م املحمولة، 
اإدارة احل�سابات والبطاقات  مبا يف ذلك 
وحتى ت�سديد الفواتريوحتويل الأموال 

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  �سمن  املباركة  موؤ�س�سة  نظمت 
اليافعني  ومت���ك���ني  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ب���ارك���ة 
عمل  ور����س���ة  “املغاوير”   : وال�����س��ب��اب 
بح�سور  الأعمال  ري��ادة  حول  تطبيقية 
تد�سني  يف  الراغبني  ال�سباب  م��ن  ع��دد 

م�ساريع ريادة الأعمال.
التي عقدت   - العمل  ور�سة  وحت��دث يف 
بعد -  ع��ن  امل��رئ��ي  الت�سال  تقنية  ع��رب 
ال�����س��ري��اين عن  الأع���م���ال خمي�ض  رائ���د 
جتربته كرائد اأعمال اأطلق تطبيقا ذكيا 
والأف��راد من  املوؤ�س�سات  يلبي متطلبات 
�سيانة  وكذلك  املرافق  �سيانة  عمليات 
وت��وف��ري احلرفيني  امل��ن��زل��ي��ة  الأج���ه���زة 

املطلوبني لذلك على مدار ال�ساعة.
املباركة  موؤ�س�سة  ور�سالة  جهود  وثمن 
والفتيات جتاه  ال�سباب  تر�سيخ وعي  يف 
م�ساريع ريادة الأعمال وحر�ض املوؤ�س�سة 

الالزمني  والإر�ساد  الوعي  تقدمي  على 
لل�سباب وتعزيز تبادل اخلربات والأفكار 
بني رواد الأعمال وال�سباب مبا ي�سب يف 

دعم م�سرية التنمية الوطنية.
ال�سرياين  الأع��م��ال خمي�ض  رائ��د  واأك��د 
م��دي��ر ع����ام ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي “ رفيق 
ال�سباب  م����واك����ب����ة  اأه����م����ي����ة  ع����ل����ى   “
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
و�سول  الر�سيدة  القيادة  ترعاها  التي 
اإىل التحول الرقمي ال�سامل للخدمات 
وكذلك  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني 
اأجندة  ملتطلبات  تلبية  الأع��م��ال  ري���ادة 
ا�ستعدادا   2071 الإم��������ارات  م��ئ��وي��ة 
ملحاور  ومواكبة  املقبلة”  ل�”اخلم�سني 

ا�سرتاتيجيتها.
ودعا ال�سباب لتعزيز مهاراتهم يف الذكاء 

البيئة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
امل��ع��ززة ل��ري��ادة الأع��م��ال يف ال��دول��ة وما 
تقدمه اجلهات املعنية من دعم ومتكني 
م�ساريع  ب���اإط���الق  وال��ف��ت��ي��ات  ل��ل�����س��ب��اب 
والذكاء  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  يف  خ��ا���س��ة 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال�سغرية  امل�������س���روع���ات  يف  امل����ت����ط����ورة 
واملتو�سطة التي تخدم فئات وا�سعة من 

ال�سباب والفتيات.
رحلته  ال�����س��ري��اين  خمي�ض  وا�ستعر�ض 
اأن ك��ان طالبا  م��ع ري���ادة الأع��م��ال منذ 
الوليات  يف  اجلامعية  للدرا�سة  مبتعثا 
املتحدة الأمريكية م�سريا اإىل اأنه اأطلق 
اإىل  “ ا�ستنادا  “ رفيق  التطبيق الذكي 
عدد من التحديات التي مل�سها على اأر�ض 
الواقع عندما تكون هناك حاجة طارئة 

ترتبط  معايري  وج��ود  وع��دم  لل�سيانة 
احلرفيني  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ب����اجل����ودة 
الكفاءة  ذوي  امل��ه��ن��ي��ني  واملتخ�س�سني 
ال�سيانة  اإجن��از عمليات  الذين ميكنهم 
ال��ط��ارئ��ة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن اأعطال 
توؤثر على املوؤ�س�سات والأ�سر يف منازلهم 
ومن هنا جاءته هذه الفكرة وعكف على 
الدولة  م�ستوى  على  حمليا  درا���س��ت��ه��ا 
امل�����س��روع منا�سبة  ه��ذا  ف��ك��رة  اأن  ووج���د 
ومن  العمل  �سوق  يف  لها  حاجة  وهناك 
هنا انطلقت رحلته نحو ريادة الأعمال 
ووج���د ك��ل ال��دع��م م��ن ���س��ن��دوق خليفة 

ل�تطوير امل�ساريع .
وف����رت  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  اإن  وق������ال 
ل��ل�����س��ب��اب ك���ل اأ���س��ب��اب ال��ت��م��ي��ز لإط���الق 
ودعمهم  الأع���م���ال  ري�����ادة  يف  م�����س��اري��ع 

فاز  ق����د  ال���ب���ن���ك  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
بالعديد من اجلوائز يف جمال البتكار 
“اأف�سل  اآخ���ره���ا  ك����ان  وال���ت���ي  ال��رق��م��ي 
جتربة  “اأف�سل  و  البتكار”  ع��م��ل��ي��ات 
التحول  �سناع  جوائز  �سمن  للعمالء” 
الرقمي، وجائزة “اأف�سل بنك حملي يف 
“اأف�سل  و  املتحدة”  العربية  الإم���ارات 
منتج يف ال�سرق الأو�سط” �سمن جوائز  
امل�سرفية  للخدمات  فاينان�ض”  “اإمييا 
 IBSI ال�����س��رق الأو�����س����ط، وج���ائ���زة  يف 
موؤ�س�سة  ب��ني  اب��ت��ك��اراً  الأك���رث  لل�سراكة 
م�سرفية و�سركة تقنيات مالية، وجائزة 
“البطاقة الأكرث ابتكاراً” �سمن جوائز 
من  والعديد  الأو�سط،  ال�سرق  �سيمل�ض 

اجلوائز الأخرى. 

خالل  م��ن  ولوج�ستيا  ومعنويا  م��ادي��ا 
اأعمال  ك��رواد  امل��ب��ادرات وع��زز متكينهم 
 ، العمل  �سوق  يف  والفتيات  ال�سباب  من 
فر�ض  من  وا�سعة  اآفاقا  اأمامهم  وتفتح 
ال��ت��وظ��ي��ف وال���س��ت��ث��م��ار وامل�����س��ارك��ة يف 

التنمية الوطنية.
م�ساريع  اإىل  بالتوجه  ال�سباب  ون�سح 
تتم  اأن  و  واإرادة  ب��ع��زم  الأع���م���ال  ري����ادة 
درا����س���ة اأف���ك���ار امل�����س��اري��ع ب���دق���ة بحيث 
ي��ت��م��ك��ن ك���ل ���س��اب وف���ت���اة م���ن الط���الع 
ب���وع���ي ع���ل���ى اأه��������داف امل�������س���روع واآل���ي���ة 
تواجهه  ق��د  التي  والتحديات  التنفيذ 
يف تنفيذ امل�سروع وكيفية التغلب عليها 
م�سريا اإىل اأن �سوق العمل يذخر باآلف 
الأعمال  رواد  م��ن  وال��ف��ت��ي��ات  ال�����س��ب��اب 
الذين قدموا اأفكارا ب�سيطة ثم حتولت 
وم�سروعات كبرية خا�سة  مبادرات  اإىل 
بالذكاء  ت��وظ��ف  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  تلك 

ال�سطناعي يف عملها اليومي.

الطاقة والبنية التحتية: الإمارات تدعم اأكرث من 30 دولة 
مب�شادر الطاقة النظيفة با�شتثمارات تتجاوز 20 مليار دولر

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة �سريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة 
اأن الإم��ارات مت�سي قدما يف خططها املتعلقة بالهيدروجني، ويف  والبرتول 
النخراط مع �سركائها العامليني، للرتكيز على احل�سول على مزيج الطاقة 

املنا�سب بالتوازي مع التزامها بحماية البيئة.
وقال �سعادته - يف كلمته خالل م�ساركته افرتا�سيا ممثال عن دولة الإمارات، 
الأخ�سر  الهيدروجني  ح��ول  هامبورغ  الإم���ارات  بني  امل�ستديرة  الطاولة  يف 
الدولة بل تو�سعت لدعم  داخ��ل  الإم���ارات مل تقت�سر فقط على  اإن جهود   -
بتقدميها م�سادر طاقة نظيفة  دولة”   30 “اأكرث من  البلدان  العديد من 
ب�سعة توليد اإجمالية تزيد عن 10 جيجاوات وا�ستثمارات تتجاوز 20 مليار 
دولر. واأ�ساف اأن الهيدروجني يعترب امل�سدر املقبل اجلديد والواعد لطاقة 
للطاقة، لفتا  ال�سخمة لعتماده م�سدرا  الدولية  بف�سل اجلهود  امل�ستقبل 
اإىل اأن ت�سنيف الهيدروجني اإىل األوان اأو اأنواع خمتلفة مثل النوع الرمادي 
ميكن  للتكنولوجيا؛  الواعدة  املرحلة  اإىل  بالنظر  وذلك  والأخ�سر،  والأزرق 
اأن يعيق تطوير هذا امل�سدر الواعد للطاقة، واإننا نعتقد اأن الرتكيز يف هذه 
املرحلة يجب اأن يكون على خف�ض تكلفة الهيدروجني ورفع م�ستوى الأمان 
لديه بحيث ميكن اعتماده عامليا، كما يجب اأن يكون تقليل اأو اإزالة النبعاثات 
اأنه  العلماء  وذكر  اأولوياتنا.  اإحدى  الهيدروجني  باإنتاج  املرتبطة  الكربونية 
ا�ستنادا اإىل ال�سرتاتيجيات املعلنة للهيدروجني يف 9 دول عاملية، فاإن الطلب 
الإجمايل على الهيدروجني �سيبلغ 330-380 تريا واط �ساعة بحلول عام 
2030، فيما �سيبلغ 870-1600 تريا واط �ساعة بحلول عام 2050، فما 
وبحلول  عامليا  الهيدروجني  على  �سنويا  املتوقع  الأعلى  الطلب  قيا�ض  ي�سري 
270 مليون طن من  اأو ح��وايل  �ساعة  ت���رياواط   9000 اإىل   2050 ع��ام 
الهيدروجني، الأمر ي�ستدعي منا جميعا العمل وفق هذه املعطيات والدلئل 
وتذليل ال�سعاب والتحديات التي تواجه الهيدروجني كم�سدر عاملي لطاقة 
امل�ستقبل. واأ�سار اإىل اأن الإمارات غنية بامل�سادر الطبيعية مما يعني اإمكانية 
املوارد  اأرخ�ض  من  حاليا  يعد  ال��ذي  الطبيعي  الغاز  من  الهيدروجني  اإنتاج 
اأن اإ�سافة اللون اإىل م�سدر الهيدروجني ي�سكل  لإنتاج الهيدروجني، موؤكدا 
عقبة ميكن التغلب عليها من خالل التقنيات احلديثة املتاحة حاليا، وخا�سة 
متتلكها  التي  التقنيات  اإح��دى  وهي  وتخزينه،  الكربون  التقاط  تكنولوجيا 
دولة الإمارات ، فقد اأثبت م�ساريع مثل “الريادة” اأن تقنية التقاط وتخزين 
الكربون متثل حال جتاريا جمديا للحد من النبعاثات ال�سناعية لغاز ثاين 
اأك�سيد الكربون، وبتطبيق تقنية التقاط غاز ثاين اك�سيد الكربون يتم اليوم 
من  �سنويا  ال��ك��رب��ون  اأك�سيد  ث��اين  م��ن  ط��ن   800،000 وتخزين  التقاط 
م�سنع حديد الإمارات، ليتم بعدها حقن ثاين اأك�سيد الكربون بدل من الغاز 
النفط، ونرى هذه  ا�ستخراج  لتعزيز  اأبوظبي  الطبيعي يف حقول نفطية يف 
التقنيات تعد حال عمليا لال�ستفادة من املوارد الطبيعية املتاحة بالتوازي مع 

حماية البيئة وحتقيق ال�ستدامة مبختلف ا�سكالها.

املباركة تنظم ور�شة عمل تطبيقية حول ريادة الأعمال

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1979/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �سده باأن يوؤدي لطالب المر )210.166.73( درهم 

والفوائد القانونيه 12% من تاريخ املطالبة ت�سمني املطلوب �سده كافة الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع  -  �سفته بالق�سية : مدعي
وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- يو�سف احمد �سليمان حممد املازمي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

م��و���س��وع الإع����الن :  ط��ل��ب ا���س��ت�����س��دار ام���ر اداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
2021/3/30 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة ال�سيك الواردة تفا�سيله بالطلب مببلغ 
)210.166.73( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 
الأمر  اإ�ستئناف  ولكم احلق يف   ، املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف وخم�سمائة  وبالر�سوم 

رئي�س ال�سعبة         خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر 
 1882/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  دو�سيجا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة مبا ان الطالب التنفيذ/اإن اإ�ض اإنف�ستمنت�ض ليمتد 

وميثله:عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )10532170.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر        
 452/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بانكاج �ساول �ساندر �ساول  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)245651( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% من 
املطالبة وحتى ال�سداد التام  - وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/6/6 
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 773/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره )500.000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-ماجد عي�سى عبداهلل علي اأهلي -  �سفته بالق�سية : مدعي
ت�سيونغ-   �سفتهم  ن��ام  ت�سان 3- كنج  �سي كيو  ل��وك 2-  ك��وين  تونغ  �سان    -1   : اإعالنهم  املطلوب 

بالق�سية : مدعي عليهم  -   جمهويل حمل القامة 
بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
مببلغ وقدره )500.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل 
التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج الت�سال  الدعوى املذكورة بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى 
املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية ال�سابعة على هاتف رقم:00971566039083 
يوم الثنني امل��واف��ق:2021/6/7 وذلك من ال�ساعة 9:00 �ض ولغاية ال�ساعة 12:30 ظ او احل�سور 
لتقدمي جوابكم  )الع�سيد(  املعتمدة  او مراكز تقدمي اخلدمة  القانوين  الوكيل  املرئي عن طريق 

على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2450

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الثنن 2021/06/7 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

ذا بليونريز لالأ�ست�سارات و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                         الو�سف    �سعر التقييم  

                                                        اغرا�ض مكتبيه         3040 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/4882

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الثنن 2021/06/7 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

درمي كات�سر للو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 1850                                               اغرا�ض مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اإعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 633/2021/208 تنفيذ مدين
مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 512/2020 مدين جزئي “، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 426220 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
جوبتي�سوار ياداف ب�سفته والد ومن ورثة املتوفى/ برمي كومار جوبتي�سوار �سينغ  طالب العالن:  

�سفته بالق�سية: طالب التنفيذ
 املطلوب اعالنهم:  1- �سركة بيكون لالإن�ساءات ذ.م.م �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 
منفذ �سده  بالق�سية:   �سفته  الدين  نور  حممد  الرحمن  اأف�سل  حماميد  اأبو   -2

 3- عمر فخري فالحه �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 
 4- �سركة بيكون لالإن�ساءات ) �ض.ذ.م.م ( فرع دبي �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
426220 اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك� 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 رئي�س الق�سم

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اإعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 281/2021/480 نزاع تعيني خربة جتاري

تكون  �سمو احلاكم  بديوان  اخل��رباء  دائ��رة  بندب خبري حما�سبي من  للمطالبة  دع��وى  الدعوى:  مو�سوع 
مهمته الإطالع على الوراق وامل�ستندات واحت�ساب ال�سرار التي حلقت باملتنازعة جراء اإلغاء عقد التوزيع 

احل�سري املربم مع املتنازع �سدها.     
باقر حمبي للم�ساريع �ض ذ.م.م. �سفته بالق�سية:  متنازع  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم: 1- �سركة ا�سرتاتيجيك لالأغذية العاملية  ذ.م.م  �سفته بالق�سية:  متنازع �سده 
دائرة  بندب خبري حما�سبي من  للمطالبة  دع��وى  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك�  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
اخلرباء بديوان �سمو احلاكم تكون مهمته الإطالع على الوراق وامل�ستندات واحت�ساب ال�سرار التي حلقت 
باملتنازعة جراء اإلغاء عقد التوزيع احل�سري املربم مع املتنازع �سدها. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
�ض بقاعة التقا�سي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2021-06-13
ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على 

القل.     
رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

جتاري تنفيذ   2021/1853
اإىل املدعى عليه / 1 - اخلربة لتوريد العمالة - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املدعى / حممد على اأحمد بن غليطه املهريي
-03-22 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
2021 اأول: بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي. ثانياً: بالزام املدعي 
القانونية  والفائدة  درهم  اربعة الف وخم�سمائة  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها 
بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 30-9-2020 وحتى متام ال�سداد 
وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ مائتى درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 2/ 6/ 2021  Issue No : 13255
Sharjah First Instance Federal Court

Case Management Office Sharjah First Instance Federal Court
Notification by Publication before Case Management Office 

in Arabic & English
To defendants: 1- SYEDA SAKIBA KAUSER
2- SYEDA NASIRA BANU
Please be noted that the plaintiffs:
1- NISAR AHMED BANDGISA MOKASHI   2- AHMED ESSA HAJI AMIRI
Filed a case No. 3620/2021 Commercial Plenary, requesting the following:
1- Issue a ruling to cancel the license (RUKN ALNIDA TE CONTRACTING LLC 
Sharjah- No. 728252)
2- Bind the defendant with costs and charges.
You are requested to present before Sharjah First Instance Federal Court Commercial 
Plenary Circuit - office no.9 - Case Management Office in Sharjah First Instance 
Federal Court in person or represented by a legal attorney to submit a plea to the case 
with all documents attached on Wednesday corresponding to 09/06/2021 08:00 am, to 
consider the above-mentioned case in your capacity as defendants. In case of no show, 
legal actions shall be taken against you in absentia.
Sharjah First Instance Federal Court
Case Management Office 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 6/ 2021  Issue No : 13255
Notification by Publication

In the Case No. 11/2021/773 Civil District
Subject matters of the Case:Claim for obligating the defendants to jointly and severally 
pay an amount of (500.000 AED), the fees, the expenses and the attorney's fee.
The Notifier: Mjed Issa Abdullah Ali Ahli -Capacity in the case: Plaintiff
The Notified: 1. San Tong Kony Lok - Capacity in the case: Defendant
2. C.Q. Chan - Capacity in the case: Defendant
3. Keng Nam Xiong - Capacity in the case: Defendant
The subject matters of the notification: 
He has filed the case against you and its subject matters: obligate the defendants to 
jointly and severally pay an amount of (500.000 AED), the fees, the expenses and the 
attorney's fee. Kindly be informed that the said case, whose data is mentioned above, 
was registered against you, so please kindly be notified and attended through the 
visual communication program (BOTIM) before the seventh initial claim department 
on phone no. (00971566039083) On Monday corresponding to 07/06/2021 from 9:00 
AM until 12:30 at noon or the visual attendance through the attorney or the Accredited 
Service Provision Centers (Al Adheed) to submit your reply to the state of claim and 
attachments thereof.
Director of the Case 
Muhammad Youssef Elbanna

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 6/ 2021  Issue No : 13255
Case File 

Real Estate Summary 452/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Pankaj Shawla Shander Shawla 
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff  / Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 245651), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment.
The hearing of Sunday 06-06-2021 at 08:30 AM on the online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to 
attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court three days at least prior 
to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

األربعاء  2    يونيو   2021  م   -   العـدد   13255  
Wednesday    2   June   2021   -  Issue No   13255
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العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر

رقم )4910/2021(
املنذرة : بيكون هاو�ض لال�ستثمارات التعليمية ذ. م. م

ال�سم التجاري : مدر�سة نيولندز )فرع من بيكون هاو�ض لال�ستثمارات التعليمية ذ. م. م(
املنذر اإليهما: 1( طارق عبد الفتاح علي عرابي )م�سري اجلن�سية( 

الهادي النجار - )تون�سية اجلن�سية( حممد  بنت  نهاد   )2
نخطركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة التي :

خ�الل  وذل�ك  اليه�ا  املن�ذر  بنم�ة  املرت�س�د  دره�م   48،807 مببلغ  وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة 
خم�سة اأيام م�ن ت�اريخ ن�س�ر ه�ذا الإن�ذار، وال �س�وف ت�س�ط�ر املن�ذرة اإل�ى اتخ�اذ ك�اف�ة الج�راءات 
القانوني�ة الالزم�ة ومنه�ا ا�ست�س�دار ام�ر اداء ف�ي م�واجهتكم لل�زامكم مب�ا �س�بق ذك�ره بال�سافة 
الأخرى  القانونية  احلقوق  كافة  حفظ  مع  املقررة  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  حتميلكم  اإىل 

للطالب. ولأجل العلم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

�سادر من حمكمة عجمان ، حمكمة ال�ستئناف املدنية
 AJCAPCIREA2019/0000834 يف الدعوى رقم

ا�ستئناف مدين
مياه  ما�سوك  �سينغ  �سوخديف  �سينغ  /كملجيت  اإىل املحكوم عليه 1 

ري�سوم  - 3/ الزمالك للمقاولت ذ.م.م
عليكم هذه  قد حكمت  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 01/03/2021 
�سكاًل  الإ�ستئناف  بقبول  اأعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة 
وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنفه بر�سوم  ، وبرف�سه مو�سوعاً 

الإ�ستئناف وم�ساريفه.

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/4733(

املن�ذر : فرحان عبدالرحيم فريدوين بوكالة ال�سويب للعقارات ذ م م
املنذر اإليه : كينجز مني لل�سرق الو�سط �ض ذ م م

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث انتهاء عقد اليجار بتاريخ 
14/11/2020 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجاريه جديدة بدون 
�سداد وبذات ال�سروط والقيمه اليجاريه ، ومبهلة مدتها )30( يوما 
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات اليجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/4654(
ميني   - املي�سري  احمد  حممد  �سالح  حممد  بوكالة   - الدهم�ض  عبداهلل  عي�سى  ابراهيم  حممد  املنذر/ 
اجلن�سية مبوجب وكالة رقم حم�سر ت�سديق 2105006791 تاريخ 2021/3/30 �سادرة عن دائرة 

الق�ساء يف اأبوظبي وميثله �سعيد ال�سرمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية مبوجب وكالة خا�سة. 
�سد / املنذر اإليهما/1- عبداحلميد بن را�سد بن �سليم املعنى

الغذائية املواد  لتجارة  هاك�سن   -  2
املو�سوع :- 

ومبوجب هذا الإنذار فاإن املنذر ينذر املنذر اإليهما ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره مبلغ 354301 ثالثمائة 
واأربعة وخم�سون الف وثالثمائة وواحد درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد 
وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمكم الإنذار واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني لتخاذ الإجراءات القانونية 
اأ�سرار  من  موكلنا  حلق  عما  املنا�سبة  بالتعوي�سات  عليكما  الرجوع  وكذلك  حقه  له  حتفظ  التي  املنا�سبة 
مادية ومعنوية و�سنقوم وعلى الفور باإتخاذ التدابري والإجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل املبلغ ف�ساًل 

عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف اأي اإجراء قانوين نتخذه بالإ�سافة اىل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل  

رقم )4879/2021(
املنذر : حممد ح�سني على العبداهلل - اإماراتي اجلن�سية
�سد / املن�ذر اإلي�ه : براموثراج فردي - هندي اجلن�سية

ال�سيك  مب�الغ  ب�سداد  ينذركما  املنذر  موكلن�ا  فاإن   -: املو�سوع 
الفائدة  و  درهما(  ال�ف  )مائت�ان  درهم   200،00 وقدره  املذكور 
12% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك احلا�سل يف  القانوني�ة 
التام وذلك خالل خم�سة اأيام من  ال�سداد  2020/2/20 وحتى 

تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )4846/2021(

املنذر : عبداهلل للمقاولت الكهروميكانيكية - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اليها : تك اجننرييج )ذ م م( )�سابقا( / تك اجننرييج لدارة املن�ساأت - ذ 

م م )حاليا(
للمن�ذرة  دره�م   553717.72 وق�دره  مبل�غ  ب�اأداء  اإليه�ا  املن�ذر  املن�ذرة  تنذر 
وذل�ك خ�الل )5( اأي�ام م�ن ت�اري�خ ه�ذا الإنذار، واإل �ست�س�ط�ر املن�ذرة اإل�ى اإتخ�اذ 
اأج�ل حت�س�يل املبل�غ املذكور بخ�الف  كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة الالزم�ة م�ن 
التعوي�س�ات والفوائ�د القانوني�ة بواق�ع %9 من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام 

ال�سداد بالإ�سافة للر�سوم وامل�سروفات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/1027 انابات جتارية   
طالب التنفيذ: حممد مهدي عبدالباقي لياقت 

عنوانه : الإمارات 
املنفذ �سده : �ستار جيجا ا�ستابل�سمنت ليمتد 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
126،91 مرت مربع - رقم املبنى :  972 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - امل�ساحة :  نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر���ض : 

درهم.   636094.56  : التقييم   -  3901 الوحدة  رقم   - التنفيذي  كر�ست  جولد   : املبنى  ا�سم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

 اإخطار عديل 
 MOJB00097057 رقم �سهادة

مقدم من املخطر / عكاوي لالعمال الفنية ذ.م.م  Technical Works LLC Akkawi - - بوكالة املحامي / حممد عبداهلل املال - 
بوكالة رقم sh20210113a01541 - العنوان : ال�سارقة - املجاز 1 – خلف �سارع الكورني�ض - هاتف :0503011739

�سد / املخطر اإليه / يورو ادفان�ض للمقاولت )EURO ADVANCE CONTRACTING( /الرخ�سة التجارية رقم  596352 
العنوان : دبى - ديره - هور العنز �سرق - ملك جمموعة احلثبور )ذ.م.م( - مكتب رقم 107. هاتف 0097144218828

info@euroadvance.net الكرتوين:  بريد   -  92596  : بريد  �سندوق   /0097142822424
الوقائع :- مبوجب اإتفاق بيننا وبينكم فقد اتفقتم معنا على ان نقوم باأعمال خ�سبية ل�ساحلكم يف )فيال الأوقاف يف منطقة اجلمريا 1( ، و حيث 
، ال انكم مل تقوموا ب�سداد باقي الإلتزامات املادية عن باقي الأعمال  اأنهينا جميع الأعمال التي مت التفاق عليها وت�سلمتموها من دون عيوب 
التي قمنا بها وهي عبارة عن مبلغ )32،482.5 درهم( اإثنان وثالثون الفا واربعمائة واثنان وثمانون درهم ون�سف ، وذلك باقي قيمة العمال 

ال�سا�سية ، بال�سافة اىل قيمة بدل تركيب زجاج املراأة وبدل عملنا ايام العطالت. 
- وحيث ل تزال ذمتكم م�سغولة بباقي قيمة العمال ال�سا�سية مببلغ )32،482.5 درهم ( اإثنان وثالثون الفا واربعمائة واثنان وثمانون درهم 
ون�سف، وذلك باقى قيمة العمال ال�سا�سية بال�سافة اىل قيمة بدل تركيب زجاج املراأة وبدل عملنا ايام العطالت والتي ل تزال بذمكتم حتى 
تاريخ هذا الخطار. - وبالرغم من قيامنا مبطالبات عديدة ومتكررة اإليكم برد املبلغ وتوجيهنا اإنذارات ودية ل�سداد ماتبقى يف ذمتكم اإل اأنكم 
ل تزالون ممتنعون عن ال�سداد دون عذر قانونى.  لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة رد مببلغ )32،482.5 درهم( اإثنان وثالثون الفا واربعمائة 
واثنان وثمانون درهم ون�سف وذلك باقي قيمة العمال ال�سا�سية ، بال�سافة اىل قيمة بدل تركيب زجاج املراآة وبدل عملنا ايام العطالت وهو باقي 
املرت�سد يف ذمتكم عن الأعمال التي قمنا بها ل�ساحلكم واملرت�سدة يف ذمتكم ل�ساحلنا ، وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم هذا الإخطار ، 
واإل �سن�سطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم مع اإلزامكم بالر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 

حتى ال�سداد التام. مع حفظ كافة حقوق موكلنا الأخرى ما ذكر منها وما مل يذكر. 

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/4128 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - املبنى رقم 16 ، الطابق الثالث - مكاين 3248594620 
املنفذ �سده : نارونها اأرثور لي�سلي - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات ، اإمارة دبي ، منطقة القوز ال�سناعية ، مربع 364 - 0456  
اميريت�ض ميلز الثالثة ، تاون هاو�ض رقم 16 ، مربع E36312 �سارع رقم 8 ، ا�سربجن رقم 11 - مكاين 2197380244 
املنفذ �سده:م�سنع بن تاون للمنتجات الورقية �ض.ذ.م.م انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة المارات  بها  انيط  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثالث 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  الع�سرة  املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 898 - امل�ساحة : 
151 مرت مربع - رقم املبنى  1 - ا�سم املبنى :يف ثري تاور - رقم الوحدة : 2606 - القيمة القيمة الكلية : 1،111،798،31 
درهم  عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 6312 - رقم البلدية : 3239 - 394 - امل�ساحة : 429،82 

مرت مربع - رقم املبنى : 378/1283 - القيمة الكلية : 2،107،641،57 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �سركة ايجيندوم الإمارات - ايه بي ا�ض 

عنوانه : خارج الدولة : الدامنارك ، عنوانه املختار : مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون - اإمارة دبي - 
بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ساحة ب - جناح رقم 313 

: احل��رة جلبل علي - مبنى جافزا رقم  املنطقة   - دب��ي - جبل علي  اإم���ارة   - الإم���ارات    : �سيدرا ليمتد - عنوانه   : املنفذ �سده 
 114 رقم  مكتب   - الول  الطابق   -  16

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 68 - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 - امل�ساحة : 487.06 

مرت مربع املقدرة ب��� )5،242،665( درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/2591 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حممد علي �سعيد عبداهلل  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - الق�سباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �سقة رقم 

املدينة  ماركت  �سوبر  بجوار   -  6 الطابق    6303
املنفذ �سده : جوردهان رو�سواين رو�سواين - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الرقة - مبنى ملك �سلطان وورثة 

عبداهلل الظاهر - �سقة مكتب رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 154 - امل�ساحة : 128،02 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : بليفيديري  - رقم الوحدة : 505 - التقييم : 1098126.10 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2020/285 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - فرع ال�سارقة 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - املجاز - مبنى كري�ستال بالزا - الطابق الر�سي - كورني�ض البحرية 
املنفذ �سده : بريريت جويل - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الثنية الرابعة - مبنى قطاع دبليو - قطعة ار�ض رقم 6579 - 

فيال رقم W38 - تالل الإمارات 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 6579 - البلدية : 843 - 394 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    22000000  : التقييم   - مربع  مرت   1749،64

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/1762 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: زتا�ض زمني تكنولوجي�سي اأنونيم �سريكيتي )فرع دبي( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار 

الأول - �سارع دبي لال�ستثمار - مبنى ملك �سركة بوحميد للم�ساريع - م�ستودع رقم )5( 
اإم��ارة دبي - دبي - جممع دبي  املنفذ �سده : �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن )�ض ذ م م( - واآخ��رون - عنوانه : الإم���ارات - 

لال�ستثمار الأول - �سارع دبي  لال�ستثمار - بناية دراك اند �سكول - مكتب رقم 304 
منفذ �سده : مارينا اك�سكلو�سيف ليمتد 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ح�سة - يف قطعة ار�ض - رقم الر�ض 368 - املنطقة : ور�سان الرابعة - م�ساحة احل�سة : 1196.58 مرت مربع - قيمة احل�سة 

: 1،802،505 درهم ، يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 
املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني  - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�ض بناية بنك نور 

ال�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة - الطابق 9  - �سقة رقم 910 ارابيان جروب 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�سم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 904 امل�ساحة : 74.23 مرت مربع قيمتها )743030.70( درهم لعلى عطاء. 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�سم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�ساحة : 140.38 مرت مربع قيمتها )1388417.01( درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/3572 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية ملواد البناء  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور �سعيد - بناية �سنرتيون �ستار - بلوك B - مكتب 

 3166394140 مكاين    042208558  : رقم  هاتف   ،  806 &  807
املنفذ �سده : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الرب�ساء الوىل - مكتب رقم 901 ملك �سمري ابراهيم طالب - �سارع رقم 16 - املنطقة : 373 الرب�ساء 
- بناية TOWERS D2 الطابق التا�سع - رقم مكاين 1911578460  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 371  - املنطقة : ام �سقيم الوىل - م�ساحة احل�سة 286،35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 524  - املنطقة : ال�سفا الثانية - م�ساحة احل�سة 137،63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 234  - املنطقة : ام ال�سقيم الثالثة - م�ساحة احل�سة 825،81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2018/4128 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - املبنى رقم 16 ، الطابق الثالث - مكاين 3248594620 
املنفذ �سده : نارونها اأرثور لي�سلي - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات ، اإمارة دبي ، منطقة القوز ال�سناعية ، مربع 364 - 0456  
اميريت�ض ميلز الثالثة ، تاون هاو�ض رقم 16 ، مربع E36312 �سارع رقم 8 ، ا�سربجن رقم 11 - مكاين 2197380244  
املنفذ �سده:م�سنع بن تاون للمنتجات الورقية �ض.ذ.م.م انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة المارات  بها  انيط  التى  ادناه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثالث 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  الع�سرة  املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 898 - امل�ساحة : 
151 مرت مربع - رقم املبنى  1 - ا�سم املبنى :يف ثري تاور - رقم الوحدة : 2606 - القيمة القيمة الكلية : 1،111،798،31 
درهم  عبارة عن عقار - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 6312 - رقم البلدية : 3239 - 394 - امل�ساحة : 429،82 

مرت مربع - رقم املبنى : 378/1283 - القيمة الكلية : 2،107،641،57 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �سركة ايجيندوم الإمارات - ايه بي ا�ض 

عنوانه : خارج الدولة : الدامنارك ، عنوانه املختار : مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون - اإمارة دبي - 
بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ساحة ب - جناح رقم 313 

: احل��رة جلبل علي - مبنى جافزا رقم  املنطقة   - دب��ي - جبل علي  اإم���ارة   - الإم���ارات    : �سيدرا ليمتد - عنوانه   : املنفذ �سده 
 114 رقم  مكتب   - الول  الطابق   -  16

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 68 - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 - امل�ساحة : 487.06 

مرت مربع املقدرة ب��� )5،242،665( درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2020/2591 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حممد علي �سعيد عبداهلل  - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - الق�سباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �سقة رقم 

املدينة  ماركت  �سوبر  بجوار   -  6 الطابق    6303
املنفذ �سده : جوردهان رو�سواين رو�سواين - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الرقة - مبنى ملك �سلطان وورثة 

عبداهلل الظاهر - �سقة مكتب رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 154 - امل�ساحة : 128،02 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم 

املبنى : بليفيديري  - رقم الوحدة : 505 - التقييم : 1098126.10 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/1762 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: زتا�ض زمني تكنولوجي�سي اأنونيم �سريكيتي )فرع دبي( - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار 

الأول - �سارع دبي لال�ستثمار - مبنى ملك �سركة بوحميد للم�ساريع - م�ستودع رقم )5( 
اإم��ارة دبي - دبي - جممع دبي  املنفذ �سده : �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن )�ض ذ م م( - واآخ��رون - عنوانه : الإم���ارات - 

لال�ستثمار الأول - �سارع دبي  لال�ستثمار - بناية دراك اند �سكول - مكتب رقم 304 
منفذ �سده : مارينا اك�سكلو�سيف ليمتد 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ح�سة - يف قطعة ار�ض - رقم الر�ض 368 - املنطقة : ور�سان الرابعة - م�ساحة احل�سة : 1196.58 مرت مربع - قيمة احل�سة 

: 1،802،505 درهم ، يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2014/1441 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ه�سام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �سيتي �سنرت - الطابق 6 - �سقة 602 
املنفذ �سده : طارق حممد ال�سيد ح�سني  - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية ال�سيخ احمد بن �سعيد نف�ض بناية بنك نور 

ال�سالمي - جمموعة العربية لال�ستثمار املحدودة - الطابق 9  - �سقة رقم 910 ارابيان جروب 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�سم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 904 امل�ساحة : 74.23 مرت مربع قيمتها )743030.70( درهم لعلى عطاء. 
نوع العقار : وحدة عقارية )حتت الإن�ساء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 46 - رقم املبنى Moon Tower - ا�سم املبنى 

: Moon Tower - رقم الوحدة : 1303 امل�ساحة : 140.38 مرت مربع قيمتها )1388417.01( درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2019/3572 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية ملواد البناء  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور �سعيد - بناية �سنرتيون �ستار - بلوك B - مكتب 

 3166394140 مكاين    042208558  : رقم  هاتف   ،  806 &  807
املنفذ �سده : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - الرب�ساء الوىل - مكتب رقم 901 ملك �سمري ابراهيم طالب - �سارع رقم 16 - املنطقة : 373 الرب�ساء 
- بناية TOWERS D2 الطابق التا�سع - رقم مكاين 1911578460  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 371  - املنطقة : ام �سقيم الوىل - م�ساحة احل�سة 286،35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 524  - املنطقة : ال�سفا الثانية - م�ساحة احل�سة 137،63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم 
 نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده يف الر�ض رقم 234  - املنطقة : ام ال�سقيم الثالثة - م�ساحة احل�سة 825،81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/239 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - دبي - مبنى بنك برودا - مكتب رقم 201 - ال�سوق الكبري مقابل للعربة بالقرب من الديوان 
املنفذ �سده : ام�سونز غلف )م.د.م.�ض( واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - اإمارة دبي - اأبراج بحريات جمريا - ار�ض رقم 
)JLT-PH2-T2A( ون ليك بالزا - وحدة رقم 3406 - املنفذ �سده : ام�سونز غلف )م.د.م.�ض(  - املنفذ �سده : كاني�سك موجنا 
املنفذ �سده : �سيفاز موجنا  - املنفذ �سده : اأنيل كومار موجنا - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات 
20% من الثمن  وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�ض 42 - امل�ساحة : 240،36 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : امريت�ض 
1889181.29 دره��م . نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم  1106 - القيمة  ت��اور - رقم الوحدة  ك��راون 
3406 - القيمة :  ب��الزا - رق��م الوحدة :  1 - ا�سم املبنى : ون ليك  99.96 مرت مربع - رق��م املبنى :  64  - امل�ساحة :  الر���ض : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    625404.57

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2020/118 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: علي بن ح�سني بن �سالح الطويرقي 
عنوانه : يعلن على وكيله القانوين / مكتب املحامي حممد اللنجاوي / اإمارة ال�سارقة / النهدة / �سارع الإحتاد / جانب ان�سار 

مول / برج حممد املال / الطابق الرابع / مكتب رقم 406 / هاتف 05561556 
املنفذ �سده : با�سيفيك فنت�سرز ليمتد  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - حتت الإن�ساء - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 149 - امل�ساحة : 93 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�سم املبنى : : برج با�سيفيك - رقم الوحدة : 706 - التقييم : 735204.72 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2020/118 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: علي بن ح�سني بن �سالح الطويرقي 
عنوانه : يعلن على وكيله القانوين / مكتب املحامي حممد اللنجاوي / اإمارة ال�سارقة / النهدة / �سارع الإحتاد / جانب ان�سار 

مول / برج حممد املال / الطابق الرابع / مكتب رقم 406 / هاتف 05561556 
املنفذ �سده : با�سيفيك فنت�سرز ليمتد  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املركز التجاري الوىل - دبي 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/6/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - حتت الإن�ساء - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 149 - امل�ساحة : 93 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�سم املبنى : : برج با�سيفيك - رقم الوحدة : 706 - التقييم : 735204.72 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 204/2021/20 جتاري كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30.887.788/05( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام وحتميل 
املدعي عليها الوىل بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن / 1-الرا�سدين لتجارة وتوزيع املواد ال�ستهالكية �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه :  1-  اأو�سني �سرباي انرتنا�سيونال اإنك -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
)30.887.788/05( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من املطالبة 
و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  الوىل  عليها  املدعي  وحتميل  التام  ال�سداد  وحتى 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/6/8  ال�ساعة 9.30 �ض 
يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 209/2021/20 جتاري كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )30.843.159.30( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام واحلكم للبنك 

املدعي بكافة طلباته يف الالئحة 
طالب الإعالن / 1-بنك ات�ض اإ�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي -  �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما :  1-  �سم�ض املدينة لتجارة الديزل واملحروقات �ض.ذ.م.م 2- �سيخو حممد طه حممد 

طه -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما -  جمهويل حمل القامة 
بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
والت�سامم مببلغ وقدره )30.843.159.30( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املطالبة وحتى ال�سداد التام واحلكم للبنك املدعي بكافة طلباته يف الالئحة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  
املوافق  2021/6/6  ال�ساعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1694/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها مبوعد اجلل�سه املحدده لنطرها احلكم بالزام املدعي 

عليها بدفع مبلغ وقدره )199.667( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة �سمول احلكم ال�سادر �سد املدعي عليها بالنفاذ 

العاجل باعتبار ان الدين جتاري تنفيذا للقواعد القانونية امل�ستقر العمل بها يف دولة المارات العربية املتحدة 
�سد الدعوى رقم دعوى رقم:2021/2575 امر اداء 

طالب الإعالن / 1-�سركه امنك�ض انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنهم :  1-  الغرير لالن�ساءات املينوم �ض.ذ.م.م -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما 

  جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها مبوعد اجلل�سه 
املحدده لنطرها احلكم بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )199.667( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة �سمول احلكم 
ال�سادر �سد املدعي عليها بالنفاذ العاجل باعتبار ان الدين جتاري تنفيذا للقواعد القانونية امل�ستقر العمل بها 
يف دولة الم��ارات العربية املتحدة �سد الدعوى رقم دعوى رق���م:2021/2575 امر اداء. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2021/6/8  ال�ساعة 9.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 969/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا مبلغ وقدره )300.000( 
درهم ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهم من اأ�سرار مادية ومعنوية مع الفائدة 

القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهم بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-اوما �سانكار �ساه من ورثة املتويف ديواناند �ساه -  �سفته بالق�سية : مدعي
اإعالنهم :  1-  جوبي �س�ساريا 2- راكي�ض كومار جوبتا -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  املطلوب 

-  جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الق�ساء بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
بان يوؤديا مبلغ وقدره )300.000( درهم ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهم من اأ�سرار 
مادية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام 
املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها  2021/6/9  ال�ساعة 9 �ض يف مكتب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  ال�ساد�سة  لذا فاأنت مكلف باحل�سور  اإدارة الدعوى البتدائية 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

 3288/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ر�سا �سهباز ديانت

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/او�ساكا لتجارة احلقائب - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

وميثله:حممد حممد امني غياث 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)122544.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

 3236/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  اي ا�ض اأي �سي ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 2- �سانتو�ض فاتابارايل 

جون - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احتاد الهند�سة الن�سائية ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م يونك

وميثله:احمد علي حممد من�سور الزيودي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)126400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

 2655/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ايفيلني �سمري احمد - جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/معذا �ساهر �سيف 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )51050( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �سدها بان توؤدي اىل املدعية اىل الطالبة مبلغ 

وقدره )100.390.50( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد العري�سة امر 
الأداء وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف و�سمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب الإع��الن : �سركة املحيط الهادي ل�سناعة مفاتيح الت�سغيل الكهربائية ذ.م.م  -  �سفته 
بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- اميتيك خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/3 
باأن  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   - عليها  واملدعي  املدعية  بني  املربم  التجاري  العقد  اول:بانفاذ 
تاريخ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )100.390.50( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهما  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
املحاماة وبرف�ض ما عدا ذلك من طلبات، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2836/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )395993( 

درهم والفائدة القانونية بواقع  12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة

طالب الإعالن : �سركة م�سر لل�سترياد والت�سدير لت�سويق املنتجات امل�سرية  -  �سفته بالق�سية 
: مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة اجلوهرة امل�سرية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : 
مدعي عليه  -  جمهول حمل الإقامة 

م��و���س��وع الإع����الن :  ط��ل��ب ا���س��ت�����س��دار ام���ر اداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
القانونية  والفوائد  للمدعية مبلغ )200000( درهم  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام   2021/5/4
بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 2891/2019/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- �سعيب طارق لتحميل اأحوية ال�سحن وتفريغها �ض.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حممد بن �سلمان ال خليفة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/12/23  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حممد بن �سلمان ال خليفة بالزام املدعي عليها بان 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  درهما   )200.000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامها  وك��ذا  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2019/11/12  الق�سائية  املطالبة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن حكم بالن�سر        

 675/2020/20 جتاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�سابقا  واملعروفة   - ����ض.ذ.م.م  وامل��ج��وه��رات  المل��ا���ض  لتجارة  ا���ض  �سي   7  -1 اإىل حمكوم عليهم/ 
)رو�سي بلو للتجارة �ض.ذ.م.م( 2- 7 �سيز يورا�سيا م.م.ح - واملعروفة �سابقا )روزي بلو يوراآ�سيا 
م.م.ح( 3- 7 �سي ا�ض للذهب واملجوهرات ���ض.ذ.م.م 4-  اللم�سة الناعمة للمجوهرات �ض.ذ.م.م 

5- ريهن هار�ساد ميهتا  -  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : اي �سي اي �سي اي بنك ليمتد

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/4/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ اي �سي اي �سي اي بنك ليمتد بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم باأن يوؤدوا 
للبنك املدعي مبلغ )48319335.76( درهم وفوائده بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�سداد والزمتهم امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
 اعالن بالن�سر

272/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
كهو�سالدا�ض  روه��ي��ت  كهو�سالدا�ض  بيبينك�ساندرا   -1/ ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
بادما كومار   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  غوفيندباى روهيت - جمهول حمل 
�سوجنات كاروناكاران - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1019/2021 
امر اأداء بتاريخ 2021/2/28  وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2021/7/4 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر        
 1775/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد عبدالقادر �سامل عمر التميمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :م�سرف المارات ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة 
وميثله : فهد اأحمد علي حممد بن متيم 

مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)1.934.706.00( درهم زائدا الغرامة التاخريية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام وحتميل املدعي عليه كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/6/6 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  3288/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/1953 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )122.544/65( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : او�ساكا لتجارة احلقائب - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة -  �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- ر�سا �سهباز ديانت - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )122544.65( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2303/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:324/2021 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )78334.66( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : راك فيك�ض ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- ملتى لينك للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )78334.66( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  2630/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:5667/2020 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )82398( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : م�سنع مينوتي دراي مك�ض -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- كيلى للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )82398( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2801/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/1025 امر اداء بعد 

اأن اأ�سبح احلكم قابال للتنفيذ اجلربي 
 : بالق�سية  ان��د بال�سرت دراي مك�ض ذ.م.م -  �سفته  ان��د بي م��ورت��ار  ام   : الإع���الن  طالب 

طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- فالكون امبري للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )24735.20( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  3493/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  ب�سدد تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/806 امر اداء 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )68440.63( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة اأك�سيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة لك�سيد ال�سناعية 

ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة تقنية البراج للمقاولت ذ.م.م فرع دبي- �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )68440.63( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1971/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2082/2020 جتاري جزئي ، مببلغ 

)132517.35( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى احلا�سل يف تاريخ 2018/6/22 وحتى 
متام ال�سداد ثالثا وعن م�سروفات الدعويني ال�سلية واملتقابلة فيلزم بهما املدعي عليهما ا�سليا والف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن : تايجر العقارية -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- املا�سه انرتنا�سيونال للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م 2- ابوطالب �سكر اإله طالبي 
ب�سفته ال�سخ�سية مدير املا�سه انرتنا�سيونال للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : منفذ 

�سدهم -  جمهويل حمل الإقامة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )132517.35( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  297/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:95 ل�سنة 2019 عقاري جزئي ، 
واملعدل بال�ستئناف رقم:513/ ل�سنة 2019 ا�ستئناف عقاري ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)1.232.748.25( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�ستاق احمد بالل خان جوباجن  -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية : وكيل
الطالب  ابو  ���ض.ذ.م.م 2-  العقاري  للتطوير  انرتنا�سيونال  املا�سة   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

�سكر اهلل طالبي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.232.748.25( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1111/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 14/2017 اجراءات افال�ض 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : عمر بارزاجني  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة تكنولوجي بارترنز منطقة حرة ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : 

م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 14/2017 اجراءات 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2021/6/16   الربعاء  يوم  لها جل�سه  وح��ددت  افال�ض   
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 209/2021/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 281/2021 امر على عري�سة 

جتاري مع الزام املتظلم �سدها الر�سوم وامل�ساريف  ومقابل التعاب
طالب الإعالن / 1-  القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله:املحاميني/بدر 

حممد علي القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي  - �سفته بالق�سية : متظلم 
املطلوب اإعالنهما :1- ا�ض ايه اف ل�سناعة الطوب اخلر�ساين �ض.ذ.م.م 2- جفني ري�سارد نول�ض 

- �سفتهما بالق�سية : متظلم �سدهما - جمهويل حمل القامة
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم 281/2021 امر على عري�سة جتاري مع الزام املتظلم �سدها الر�سوم وامل�ساريف  
ومقابل التعاب  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/6/8 ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية    

العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 
اعالن بالن�سر        

 1835/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد عبدالقادر �سامل عمر التميمي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�سرف المارات ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة 

وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع  التاأخريية  الغرامة  زائ��دا  دره��م   )47.691.25(
و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  عليه  املدعي  وحتميل  التام  ال�سداد 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/8 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13255 بتاريخ 2021/6/2 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2585/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :ا�سدار المر بان يوؤدي لها املطلوب �سده مبلغ )25.000( درهم والفائدة 
القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�سداد مع حتميله 

بالر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : اأميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(  

-  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- جا�سم قدرت نوري - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/19 
بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ )25.000( درهم قيمة ال�سيك )169056( مع الفائدة 
القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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يكمن املفتاح فيما اإذا كان م�سحوبا بخم�سة عوامل رئي�سية، واأول عالمة 
حتذير ل�سرطان املخ هي اإذا كان ال�سداع م�سحوبا بال�سعور بالغثيان. 

ال��ل��ي��ل، فمن  اأث��ن��اء  ي��وق��ظ��ك  ال�����س��داع  اأن  ل��درج��ة  ك���ان الأم����ر �سيئا  واإذا 
على  اأي�سا عالمة  تكون  وقد  الطبيب.  مع  اأن حتجز موعدا  امل�ستح�سن 
ال�سعور  اأو نقاطا عمياء عند  اأ�سواء وام�سة  راأي��ت  اإذا  املخ،  وجود ورم يف 

بال�سداع.
اأعرا�ض ورم  ت��زداد  اأن  ومن املرجح 

ال���دم���اغ ����س���وءا ع��ل��ى مدار 
اأ�سابيع اأو �سهور.

وقال مركز اأبحاث 
ال�����������س�����رط�����ان يف 

اململكة املتحدة: 
"راج�����������������������������ع 
ال�����ط�����ب�����ي�����ب 
ك���ن���ت  اإذا 
من  ت����ع����اين 

ال�سداع:
م������ع   .1
ال�������������س������ع������ور 

باملر�ض.
2. عندما مل 

ت�����ك�����ن ت����ع����اين 
منه من قبل.

3. حال اأيقظك 
يف الليل.

م�ساكل يف  مع   .4
ال���ع���ني م��ث��ل روؤي����ة 
ال�ساطعة  الأ�سواء 
ال������ن������ق������اط  اأو 

العمياء.
��������س�������اءت   .5

الأمور ب�سكل مطرد على مدى اأ�سابيع اأو �سهور.
داخل  ال�سغط  ب�سبب  ال�����س��داع  اإىل  ال��دم��اغ  ���س��رط��ان  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 

اجلمجمة، الذي يحدث عندما ينمو حجم الورم.
يف  م�ساكل  اإىل  اأي�سا  اجلمجمة  داخ��ل  ال�سغط  زي���ادة  ت���وؤدي  اأن  وميكن 

الروؤية.
ال��ق��درة ع��ل��ى الروؤية  ت��ق��ل  وق���د ي��ح��دث ف��ق��دان الب�سر وي��خ��ت��ف��ي، وق���د 
اإىل ا���س��ط��دام��ك بالأ�سياء  ي����وؤدي  م��ن زاوي����ة ع��ي��ن��ك، م��ا 

والأ�سخا�ض الآخرين.
"روؤية  الأخ��رى  الروؤية  م�سكالت  ت�سمل  وقد 
عدم  اأو  ال��ع��ائ��م��ة  الأ���س��ك��ال  اأو  النفق" 

و�سوح الروؤية.
واع���ت���م���ادا ع��ل��ى م��ك��ان من���و ال���ورم 
اأن تظهر  ال���دم���اغ، مي��ك��ن  داخ����ل 

اأعرا�ض خمتلفة.
ي�سبب  ق��د  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
الف�ض  يف  ينمو  ال���ذي  ال���ورم 
امل�سي  يف  ���س��ع��وب��ة  اجل��ب��ه��ي 
يف  و�سعفا  الكالم  يف  وم�ساكل 

جانب واحد من اجل�سم.
وق�����د ت�����س��م��ل ال���ع���الم���ات الأخ������رى 
حا�سة  وف��ق��دان  ال�سخ�سية  يف  ت��غ��ريات 

ال�سم.
واإذا تاأثر الف�ض ال�سدغي بالورم، فقد يوؤدي 
الق�سري،  امل��دى  على  الذاكرة  فقدان  اإىل  ذلك 

و�سماع الأ�سوات يف راأ�سك.
ويف الوقت نف�سه، ميكن اأن يوؤدي الورم الذي 
اإىل  ال��دم��اغ  اجل���داري يف  الف�ض  على  ينمو 
وفقدان  وال��ك��ت��اب��ة،  ال���ق���راءة  يف  م�ساكل 
الإح�������س���ا����ض يف ج�����زء واح������د من 

اجل�سم.
ال������رغ������م من  وع�����ل�����ى 
�ساآلة حجم 

اأورام املخ، اإل اأن %2 منها مرتبطة بزيادة الوزن.
وتكون اخلاليا الدهنية الزائدة يف اجل�سم "ن�سطة"، ويف بع�ض الأحيان 
- وهو  الأحيان  لتق�سيمها يف كثري من  الأخ��رى  للخاليا  اإ�سارات  تر�سل 

�سرط اأ�سا�سي لل�سرطان.

الدهنية على هرمونات  ال�سادرة عن اخلاليا  الإ�سارات  توؤثر  اأن  وميكن 
النمو واللتهابات والهرمونات اجلن�سية.

اأي�سا  الدماغ، فهي مرتبطة  باأكرث من جمرد �سرطان  ال�سمنة  وترتبط 
ب�سرطان الرحم واملبي�ض والغدة الدرقية والأمعاء.

والآن، عرب هذه امل�سرية النموذجية للتقدم، ياأتي عالج مثري، 
ظاهريا، يبقي العقل والذاكرة حادين اإىل درجة كبرية يف �سن 

ال�سيخوخة.
وهناك جانب اإيجابي اآخر يتمثل يف اأن هذا الدواء قد يتحول 
اإىل ع���الج مل��ر���ض األ��زه��امي��ر واأ���س��ك��ال اأخ����رى م��ن اخل���رف، 
اأجرتها  التي  الدرا�سة  تقول  كما  حيث يوجد تدهور معريف، 
اأن��دري�����س��ون م��ن ج��ام��ع��ة �ستانفورد  ك��ات��ري��ن  ال��ربوف��ي�����س��ورة 

بالوليات املتحدة وزمالوؤها.
وتقول اأندري�سون: "�سجعتنا درا�ستنا كثريا، وناأمل اأن توؤدي 
اإىل عالج يحافظ على ال�سحة الإدراكية لدى النا�ض. يبدو 
الذاكرة  تدهور  متاما  تعك�ض  ا�ستخدمناها  التي  الأدوي��ة  اأن 

املرتبط بالعمر يف مناذج الفئران لدينا".
للحياة،  جديدة  فر�سة  �سنا  الأك��رب  الفئران  العقار  واأعطى 
املكانية  واملالحة  ال�ستدعاء  اختبارات  اأي�سا يف  اأداوؤه��ا  وك��ان 

مثل الفئران الأ�سغر �سنا.
الأكرب  الفئران  ويف  لل�سيخوخة.  معروف  عامل  واللتهاب 
وهو   ،PGE2 م��ن  عالية  م�ستويات  الباحثون  وج��د  �سنا، 
ن��وع من  اأق��ل يف  ج��زيء ي�سبب الل��ت��ه��اب، وم��ع��دل ا�ستقالب 

اخلاليا املناعية، املعروف بالبالعم.
 ،PGE2 ن�����س��اط  ب����دواء يثبط  ال��ف��ئ��ران  وع��ن��دم��ا ع��وجل��ت 
اإىل  الغذائي للبالعم  التمثيل  وقع احلد من اللتهاب وعاد 

م�ستويات ال�سباب.

يف  امل�ستخدم  العقار  اأن  اإىل  اأندري�سون  الربوفي�سورة  وت�سري 
التجربة غري مرخ�ض لال�ستخدام الب�سري، وعلى الرغم من 
اآثار  اأنه قد يكون له  اإل  اآث��ار جانبية يف الفئران،  عدم ظهور 

جانبية �سامة على الب�سر.
ومع ذلك، فهي بداية واعدة  ومتهد الطريق ل�سانعي الأدوية 
لتطوير �سكل من اأ�سكال الدواء ميكن اإعطاوؤه باأمان للنا�ض.

اإدنربة،  جامعة  من  جونز،  �سبريز  ت��ارا  الربوفي�سورة  وقالت 
والتي مل ت�سارك يف الدرا�سة، اإن النتائج م�سجعة ولكن هناك 

حاجة اإىل مزيد من البحث لتاأكيد اإمكانات الدواء.
الفئران،  اأنه يف  الدرا�سة مهمة لأنها تظهر  "هذه  واأ�سافت: 
بالعمر، ومع ذلك، من  املرتبط  الذاكرة  ميكن عك�ض تدهور 

�سغرية  جمموعات  يف  ك��ان  البحث  ه��ذا  اأن  نالحظ  اأن  املهم 
من الفئران و�سيتعني القيام بعمل لتحديد ما اإذا كانت نف�ض 

التاأثريات ممكنة على الب�سر. ومع قليل من احلظ، قد يكون 
لدينا دواء ملر�ض األزهامير يف غ�سون 5 اإىل 10 �سنوات".

عالج واعد من �شاأنه عك�س �شيخوخة 
الدماغ واحلماية من األزهامير

خم�س عالمات رئي�شية تدل اأن ال�شداع قد يكون عالمة على وجود ورم يف املخ!

ك�سفت درا�سة حديثة اأن عقارا م�سادا لاللتهابات جنح يف عك�ض �سيخوخة 
جديدة  فر�سة  الفئران  ومنح  املخترب،  يف  الب�سرية  اخلاليا  يف  الدماغ 

للحياة.
البحث  من  ببطء،  الطبية  الأب��ح��اث  تتقدم  ما  وغالبا 
ثم  الأ�سا�سية،  املعملية  بالدرا�سات  يبداأ  الذي  امل�سني 
ال�سغرية  احليوانات  يف  احليوانات،  على  الختبارات 
مثل الفئران اأول، ثم النتقال اإىل احليوانات الأكرب 

حجما قبل جتربتها على الب�سر.

تتكاثر اخلاليا ال�سرطانية يف املخ لتتحول اإىل ورم، وقال مركز اأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة اإن ال�سداع، الذي ي�سغل حيزا 
داخل اجلمجمة، هو "اأحد الأعرا�ض ال�سائعة" للمر�ض.

ويعاين الكثريون من ال�سداع يف حياتهم اليومية، فكيف ميكنك معرفة ما اإذا كان ناجتا عن ورم يف املخ؟.
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• لعبَت دور �سرير يف م�سل�سل )ع�سرين ع�سرين(، كيف تتعاطى مع موقف النا�ض من املمثل، 
خ�سو�ساً اأنهم ميكن اأن يكرهوه اأو يحبوه انطالقاً من الدور الذي يقّدمه على ال�سا�سة؟

- ل �سك يف اأن النا�ض ميلكون ما يكفي من الوعي ويعرفون اأننا منّثل واأنهم ي�ساهدون عماًل 
فنياً.

عرب  عليهم  تنهمر  التي  ال�ستائم  من  ن�سيبهم  ينالون  املمثلني  من  الكثري  هناك  لكن   •
)تويرت( وغريه من و�سائل التوا�سل الجتماعي؟

- هذا �سحيح.
مثاًل ال�سخ�سية التي يقدمها الزميل علي منيمنة يف م�سل�سل )ر�سيف الغرباء( الذي فاق عدد 
حلقاته املئة، �سكلت حالة بني النا�ض. ومثاًل، والدة اأحد اأ�سدقائي، )ل تطيقه( وتقول يل )اإياك 

اأن تزورين وهو معك(.
ومن خالل بع�ض التعليقات اأت�ساءل، هل يعقل اأن ي�سّدق النا�ض اأن هذه هي حقيقة ال�سخ�ض؟ 

وهذا الأمر يتكرر من حني اإىل اآَخر.
 وبع�ض امل�ساهدين ين�سجمون بالق�سة، واأحياناً ميكن اأن ي�سّدقوا اأن ال�سخ�سية التي يقّدمها 

املمثل على ال�سا�سة هي �سخ�سيته احلقيقية.
ال�سبب؟ لهذا  معينة  اأدواراً  تتجّنب  اأن  اأحياناً  حتاول  • هل 

اأ�سارك فيها،  اأهتّم لهذا الأم��ر، لأن النا�ض يقّدرون عملي من خالل الأعمال التي  اأنا ل  - بل 
خ�سو�ساً اأنني اأنّوع يف ال�سخ�سيات التي لعبُتها.

هم يحبون �سدقي يف الأداء، 
ل نف�سّية ال�سخ�سية التي األعبها اإىل النا�ض، في�سّدقونني ويقّدرونني  واأنا ل اأغرّي �سكلي واأو�سِ

ويحرتمونني.
اأفتخر بتعاُمل النا�ض خارج جمال التمثيل لأن حمبتهم هي التي تقف وراء جناحي.

اأزماتها، مقابل  بها بالرغم من كل  ال�سا�سة، بل بقيَت متم�سكاً  اأنك مل تِغب عن  • وخ�سو�ساً 
لوا البتعاد؟ اآخرين انكفاأوا وف�سّ
- وما زلُت اأمت�ّسك بها حتى الآن.

امل�سرَتكة؟ الأعمال  يف  التواجد  ل  تف�سّ اإنك  القول  ميكن  • هل 
- امل�ساألة ل عالقة لها بالتف�سيل.

ر فيه اأو  بل اأختار اأعمايل وفق الأدوار التي تر�سيني، وبعيداً عن م�ساحتها اأو البلد الذي ُت�سوَّ
النجوم امل�ساركني فيه.

مثاًل، يف م�سل�سل )للموت( ظهرُت يف م�سهٍد واحد يف احللقة الأخرية.
اأعمال  اأنَت مع فكرة  ثانية من )للموت( و)ع�سرين ع�سرين(، فهل  اأجزاء  • بداأ احلديث عن 

الأجزاء؟
- عندما يرتك العمل اأثراً كبرياً عند النا�ض ويت�سّوقون مل�ساهدة املزيد، فاإن هذا الأمر يدفع 

باملنتجني اإىل التفكري بتقدمي جزء ثاٍن منه.
مِلَ ل!

منه؟ لحقة  اأجزاء  بتقدمي  النجاح  ا�ستثمار  مع  اأنك  يعني  • هذا 
- واأين امل�سكلة اإذا كان اجلزء الثاين مب�ستوى ي�ساهي اجلزء الأول اأو اأف�سل منه!

ع�سرين(؟ )ع�سرين  م�سل�سل  يف  جنيم  نادين  وجدَت  • كيف 
- نادين من املمثالت اللواتي �سنعن اأنف�سهن خالل وقت قيا�سي.

كانت رائعة واأداوؤها ُمْقِنعاً.

خويل؟ • وق�سي 
- تربطني به �سداقة، ولذا فاإن �سهادتي فيه جمروحة.

و�سبق اأن تعاونا ونعرف بع�سنا جيداً.
لب�ض؟ • وكارمن 

- �سهادتي جمروحة فيها هي اأي�ساً.
يتهياأ  اأنه  اأم  عربياً  جنماً  �سار  اللبناين  املمثل  اأن  ترى  • هل 

لأن يكون كذلك؟
- ل اأري���د اأن اأق���ول اإن��ه ك��ان جنماً يف وق��ت م��ن الأوق���ات، 

اأنني  األغي عنه جنوميته يف الوقت احلايل، كما  لأنني 
ل اأريد اأن اأقول اأنه مل يكن جنماً كي ل اأظلم ممثلني 

لبنانيني هم من كبار النجوم يف العامل العربي قبل 
ر�سيد  الراحل  ال�سناعية، منذ زمن  الأقمار  وجود 
اأطال  جم���ذوب،  عبداملجيد  اإىل  وو���س��وًل  عالمة 

اهلل بعمره، وغريه عندما كانت الأعمال اللبنانية 
م على م�ستوى الوطن  من اأهّم الأعمال التي ُتقدَّ

العربي.
يف  اللبنانية  الدراما  تراُجع  بعد  اأق�سد  • واأنا 

الأعوام املا�سية، 
وقبل اأن ت�ستعيد تاألقها؟

القياديني  بل يف  ال��درام��ا  تكمن يف  امل�سكلة ل   -
امل�سوؤولني عن البلد والذين اأو�سلونا لأن نعي�ض 

يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة درام����ا اأك����رب م��ن ت��ل��ك التي 
ن�ساهدها على ال�سا�سات.

اأي�ساً  يتحملون  ال��درام��ا  على  القيمني  ولكن   •
ت�سبه  ل  ُت��ق��ّدم  كانت  التي  ال��درام��ا  لأن  امل�سوؤولية، 

ال��ن��ا���ض، والن��ت��اج��ات ك��ان��ت �سعيفة ج���داً وك���ان يتم 
ولي�ض  الأ�سكال اجلميلة  اأ�سحاب  مع  التعامل 

مع اأ�سحاب املَواهب كما يقال؟
َيطرح  اأن  ك���ان  اأي  ب��اإم��ك��ان   -

امل�سكلَة من وجهة 

نظره، ولكننا لن نكابر ويف الوقت ذاته لن نتكرّب.
كلنا نعرف اأن لبنان كان متطّوراً تلفزيونياً وم�سرحياً وكانت هناك �سناعية �سينمائية وكانت 
الأفالم ُت�سور يف ال�ستديوهات كا�ستوديو هارون وا�ستوديو بعلبك، وكان عندنا منتجون وكنا 

ن�سور خارج لبنان.
الت�سوير  ل  ُيف�سَّ �سار  وال��ي��وم  للت�سوير،  ال�ستديوهات  على  الرتكيز  يتم  ك��ان 

اخلارجي.
امل�ستخَدمة يف  اجل��دي��دة  التقنيات  وم���ع  ال��وق��ت  م��ع  ي��ت��غ��رّي  ���س��يء  ك��ل 

الت�سوير، وما علينا اإل اأن نواكب.
العربي  العامل  ويف  لبنان،  يف  حت�سل  التي  الأح���داث  اأن  امل�سكلة 

كله، 
وخ�سو�ساً يف الأعوام الأخرية، تركت اآثارها ال�سلبية على كل 
اأن  يجب  ول��ذا  التفكري،  ومن��ط  املجتمعات  على  حتى  �سيء، 
نعطي كل �سيء حقه واأن نكون ُمْن�سفني يف عطائنا وفكرنا 

وَتعاُملنا مع بع�سنا.
الفنية  الأعمال  على  نحكم  اأن  ميكن  ل  اأنه  يعني  • وهذا 

يف ظل الظروف التي نعي�سها؟
)نفْل�سف(  اأن  يجوز  ل  ولكن  راأينا،  نعطي  اأن  باإمكاننا   -

املو�سوع اأكرث مما ي�ستحق.
ل �سك يف اأنه يتم تنفيذ اأعمال جيدة، واأخرى جيدة جداً 

ترتك اأثراً عند اجلمهور.
املقبلة؟ للفرتة  حت�سرياتك  • ما 

- با�سرُت بت�سوير م�سل�سل )ليل( وهو عمل لبناين - �سوري 
م�سرتك، واأ�سارك فيه ك�سيف، 

بالإ�سافة اإىل عرو�ض اأخرى، 
بت�سويره،  ب��داأن��ا  ال��ذي  ال�سائع(  )ال��زم��ن  م�سل�سل  يف  اأ���س��ارك  كما 
وهو من اإنتاج اإيلي معلوف واإخراج ماريان �سقر التي كانت تعمل 

ِرج و�سبق اأن تعاملت معها. كُم�ساعدة خُمْ

امل�سرية  الفنانة  اكتفت  فيما 
رن�����ا رئ���ي�������ض، ب��ال��ك�����س��ف عن 
ا���س��ت��ع��داده��ا خل��و���ض جتربة 
دون  م��ن  ج��دي��دة،  �سينمائية 
اأعربت  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا،  اإع������الن 
الأفعال  ب��ردود  �سعادتها،  عن 
م�ساركتها  جت������اه  ال���ط���ي���ب���ة 
رم�سان  درام���������ا  ����س���ب���اق  يف 
الأخ��ري، يف عملني خمتلفني، 
يف  خمتلفتني  وب�سخ�سيتني 
زاهي  و)جنيب  راج��ل(  )�سل 

زرك�ض(.
اأي�ساً  )����س���ع���دت  واأ�����س����اف����ت: 
يا�سر  ال���ف���ن���ان  م����ع  ب��ال��ع��م��ل 
جالل والفنانة نرمني الفقي، 
يف م�����س��ل�����س��ل )����س���ل راج�����ل( 
طيبة  اأف���ع���ال  ردود  وت��ل��ق��ي��ت 
جت�����اه ���س��خ�����س��ي��ة )����س���ه���د((، 
بالتح�سري  قامت  اأنها  معلنة 
ال�سخ�سية،  ل����ه����ذه  ك����ث����رياً 
ب�����س��ك��ل جيد  )ح���ت���ى ت���خ���رج 
وب��ال��ف��ع��ل حققت  ل��ل��ج��م��ه��ور، 
اجلمهور  ب�������س���ه���ادة  جن����اح����اً 
وال������ن������ق������اد، ول�����ك�����ن ت���ف���اع���ل 
ال�سخ�سية،  م����ع  اجل���م���ه���ور 
ل�سعف  ان��ت��ق��ادات  �سبب  ك���ان 

يوؤكد  وهذا  )�سهد(  ت�سرفات 
انفعال اجلمهور معها(.

اأداء  متنت  اإنها  رئي�ض  وقالت 
هذا الدور منذ فرتة طويلة، 
من  للعمل  تر�سيحها  وج���اء 
جالل،  يا�سر  والفنان  املخرج 
ولهذا مل تواجه اأي �سعوبات 
ولكنها  ال���ت�������س���وي���ر،  خ�����الل 
واكت�سبت  ال���ك���ث���ري  ت��ع��ل��م��ت 

خربة فنية.
)جنيب  ال���ث���اين  ال��ع��م��ل  ويف 
زاه���ي زرك�������ض(، اأك����دت رئي�ض 
اأن�����ه�����ا ����س���ع���ي���دة ب���امل�������س���ارك���ة 
اأم�����ام ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ري يحيى 
دارت  وال���������ذي  ال�����ف�����خ�����راين، 
اجتماعي،  اإط����ار  يف  اأح���داث���ه 
من خالل �سخ�سية )نان�سي(، 
والتي تعتربها خمتلفة متاماً 

عن )�سهد(.
واأ�سافت: )قمت بعمل العديد 
الت�سوير  يف  ال���ربوف���ات  م��ن 
اأمام  وق��ويف  لأن  ال���دور،  لهذا 
الفنان الفخراين لي�ض �سهاًل، 
وك����ان ي��ح��ت��اج مل��ج��ه��ود كبري، 
ول���ك���ن���ه ����س���اع���دين ك����ث����رياً يف 

الت�سوير والتح�سري(.

حوراين  مي�سال  امل��م��ث��ل  ي�ستعد 
�سينمائّية  جت����رب����ة  خل����و�����ض 
الفيلم  خ�������الل  م������ن  ج������دي������دة 
 Valley( ال��ط��وي��ل  ال���روائ���ي 
of Exile( )وادي املنفى( من 
اإخ���راج اأّن���ا ف��اه��ر، وه��ي خمرجة 

اأمريكية من اأ�سول اإيرانية.
البطولة  دور  ح���وراين  و�سيلعب 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ه���ذا ال��ف��ي��ل��م، ومت 
اخ���ت���ي���اره م���ن ب���ني ال��ع��دي��د من 
ويف  ل��ل��دور،  امل��ر���س��ح��ني  املمثلني 
ه������ذا الإط����������ار ي����ق����ول ح������وراين 
كانت  )ال��ط��ري��ق��ة  ل������)ال�����راي(: 
وهي  ج��داً  وحمرتمة  احرتافية 

غري موجودة يف عاملنا العربي، 
اإذ طلب مني كما من الكثري من 
املمثلني غريي ت�سوير م�سهد يف 
اأر�سلوه  م�سهد  على  بناء  البيت، 

لنا من الن�ض،
التي  املخرجة  اإىل  اإر�سالها  ومت   
ت��ق��ي��م يف اأم�����ريك�����ا، ث����م ع������اودوا 

الت�سال بعدد منا بح�سورها،
)ل  املمثلني  م��ع  العمل  مت  كما   
اأع�������رف م����ن ه�����م( ل����)ال�������س���وت(

الأخري، 
وم��ن بعدها ج��رت جت��ارب الأداء 

الأخرية، ومت الختيار(.
كان  ال��ف��ي��ل��م  ن�����ض  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
عاملية عدة،  ح��از على جوائز  قد 

خالل  لبنان  يف  ت�سويره  و�سيتم 
�سهر يونيو املقبل، 

وي���������س����ارك ف���ي���ه جم���م���وع���ة من 
والأردن  ����س���وري���ة  م���ن  امل��م��ث��ل��ني 
لبناين-  اإن��ت��اج  وه��و من  ولبنان، 
�سركة  اإن��ت��اج��ه  وتتقا�سم  ك��ن��دي، 
 Morning Bird(
و�سركتا  الكندية،   )Pictures
 )Placeless Films(
 Spotless Mind(و

اللبنانيتان.  )Films
ويج�سد مي�سال حوراين �سخ�سية 
كمتطوع  يعمل  لبناين  مهند�ض 
يف اأح����د خم��ي��م��ات ال��ن��ازح��ني يف 

البقاع،
ب�سقيقتني  ي���ل���ت���ق���ي  وه�����ن�����اك   
�سوريتني و�سلتا اإىل لبنان هرباً 
م��ن ن���ار احل����رب يف ���س��وري��ة بعد 

وفاة والديهما، 
وميد لهما يد امل�ساعدة، يف لقاء 
ال�سكوك  م��ن  ي��خ��ل��و  ل  اإن�����س��اين 
اإطار  يف  والتقلبات  وال��ت��ح��دي��ات 
وعالقتهم  ال����ن����ازح����ني  ع������امل 
باملجتمع امل�سيف وبوطنهم الأم.

ق�سة  ال���ف���ي���ل���م  ي�����واك�����ب  ك����م����ا   
وال�سخ�سيات  ال�������س���ق���ي���ق���ت���ني 
الأخ�������رى م���ع احل�����رب وال���ن���زوح 
واملوت وفقدان الوطن والتم�سك 

باحلياة.

حمبة النا�ض هي التي تقف وراء جناحي

فادي اإبراهيم: اأختار اأعمايل وفق الأدوار التي تر�شيني

بعد دوره املميز يف م�سل�سل )ع�سرين ع�سرين(، وم�ساركته يف م�سهد واحد 
ر الفنان فادي اإبراهيم ملجموعة من الأعمال  يف م�سل�سل )للموت(، يتح�سّ
اجلديدة، با�سر بت�سوير عملْن منها، على اأن ُيْعطي موقفه النهائي من 
م�سروعن ُعر�سا عليه اأي�سًا.اإبراهيم، الذي مل َيِغب عن ال�سا�سة ال�سغرية 
يف اأحلك الظروف التي مرت فيها الدراما اللبنانية، اأ�سار اإىل اأنه لطاملا 
اآمن بدراما بلده ول يزال كذلك، لفتًا اإىل ريادتها منذ ع�سرات الأعوام، 
على  اأّث��رت  والتي  العربية  الدول  بها  متّر  التي  الظروف  عن  ومتحدثًا 
نادين جنيم  الفن، معرجًا على م�ساركته يف )ع�سرين ع�سرين(، وا�سفًا 

باأنها )من املمثالت اللواتي �سنعن اأنف�سهن خالل وقت قيا�سي(.

تخو�ض جتربة �سينمائية جديدة

رنا رئي�س.. �شعيدة بنجاح )�شل 
راجل( و)جنيب زاهي زرك�س(

مي�شال حوراين يخو�س جتربة 
�شينمائّية جديدة
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ثالث عالمات على القدمني قد ت�شري اإىل 
خطر الإ�شابة مبر�س الكبد الدهني

حتتوي القدمان على العديد من الدلئل على �سحة املرء وميكن اأن ت�سري 
اإىل خطر الإ�سابة بحالة �سحية خطرية تتعلق بالكبد.

مر�ض  اإىل  الأع��را���ض  جتاهل  م��ع  ال�سحي  غ��ري  الكبد  يتطور  اأن  وميكن 
الكبد الدهني، وهي حالة خطرية يريد اجلميع جتنبها.

وقبل اأن يتطور املر�ض، غالبا ما تعطي القدم اأدلة وعالمات ت�سري اإىل اأن 
الكبد ل يعمل ب�سكل �سحيح.

وتوجد ثالث عالمات على القدمني حتذر من احتمال تعر�ض �سخ�ض ما 
"اإن  اإريك بريغ:  الدكتور  الكبد الدهني، ويو�سح  خلطر الإ�سابة مبر�ض 
مظهر القدم يعطي الكثري من املوؤ�سرات على ال�سحة العامة لل�سخ�ض لأن 
القلب يجب اأن ير�سل الدم على طول الطريق اإىل اأ�سفل القدمني والعودة 
اإذا كانت هناك م�سكلة يف الكبد  من خالل نظام الأوعية الدموية. وعادة 
نقاطا  ال�سخ�ض  و�سيالحظ  الدموية.  الأوع��ي��ة  يف  م�سكلة  هناك  �ستكون 

حمراء وبنية �سغرية ميكن اأن تكون لمعة يف اأ�سفل ال�ساق".
وهذه عالمة على �سعف الدورة الدموية وعادة ما تكون م�سكلة يف الكبد.

واأ�سار الدكتور بريغ اإىل اأن الكعب املت�سقق هو عالمة على نق�ض فيتامني 
B3 اأو نق�ض يف الأحما�ض الدهنية اأوميغا 3، واإحدى وظائف الكبد هي 

اإنتاج احليوية وم�ساعدتك على امت�سا�ض هذه الأحما�ض الدهنية.
وبالتايل فاإن الكعب املت�سقق ميكن اأن ي�سري اإىل وجود م�سكلة يف الكبد.

اأ�سفل  اأم���ا ال��ع��الم��ة ال��ث��ال��ث��ة فتتمثل يف ح��ك��ة ال��ق��دم وع����ادة م��ا ت��وج��د يف 
لل�سوائل يف  احتياطي  اإىل وجود  "ي�سري هذا  الدكتور بريغ:  وقال  القدم. 
الكبد وميكن اأن ي�سري اإىل اأن الكبد املبتلع ميكن اأن يكون اأي�سا احتياطيا 

لل�سفراء وتراكم الهي�ستامني ما يحذر من وجود م�سكلة يف الكبد".
للمعاهد  التابعة  للطب،  الأمريكية  الوطنية  املكتبة  يف  ن�سرت  درا�سة  ويف 

الوطنية لل�سحة، مت التحقيق يف اأمرا�ض الكبد املزمنة.
التي يعاين منها مر�سى  الأع��را���ض  اأح��د  اأن احلكة هي  الدرا�سة  ووج��دت 
اأمرا�ض الكبد املزمنة. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأنه على الرغم من اأن احلكة 
اأمرا�ض الكبد، فقد  اأو نتائج  قد ل تكون مرتبطة ب�سكل مبا�سر بتوقعات 
احلياة  نوعية  على  تاأثري  لها  اأن احلكة  اأظهرت مراجعة منهجية حديثة 
املرتبطة بال�سحة يف املر�سى الذين يعانون من اأمرا�ض الكبد ال�سفراوية. 
واأ�سافت: "احلكة قد تكون موؤ�سرا لزراعة الكبد حتى يف حالة عدم وجود 
ف�سل الكبد". واأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن اإفراز ال�سفراء ميكن اأن ي�سعف يف 

جمموعة متنوعة من اأمرا�ض الكبد.
وت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل نظرية مفادها اأن اأمرا�ض الكبد ميكن اأن تزيد 
اجللد،  ذلك حتت  بعد  تتجمع  والتي  ال�سفراوية،  الأم��الح  م�ستويات  من 
مما ي��وؤدي اإىل احلكة. واأف��ادت اأبحاث اأخ��رى اأن امل�ستويات غري الطبيعية 

من البيلريوبني تثري اخلاليا الع�سبية احل�سية املحيطية.
وقال موقع "ميديكال نيوز توداي" اإن هناك نظرية ت�سري اإىل اأن امل�ستويات 

املرتفعة من الهي�ستامني ميكن اأن ت�سبب احلكة.
واأ�ساف املوقع ال�سحي: "ت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل وجود م�ستويات عالية 
ال�سفراوية.  الكبد  باأمرا�ض  امل�سابني  الأ�سخا�ض  لدى  الهي�ستامني  من 
�سدة احلكة وتركيز  اأن��ه ل توجد عالقة بني  املوؤلفون  ذل��ك، لح��ظ  وم��ع 

الهي�ستامني".

؟ الفقمة  تنامه  الذي  الوقت  مقدار  تعلم  • هل 
- الفقمة تنام مدة ل تتجاوز دقيقة ون�سف فقط .

؟ الغليان  قبل  املاء  حرارة  درجة  عن  تعرف  • ماذا 
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان 

العربية؟ اللغة  يف  الأ�سد  اأ�سماء  عدد  يبلغ  • كم 
1500- ا�سم.

• ما املق�سود بالُعقار؟
 -اخلمر.

داكن. اأزرق  لون  ذات  وهو  اإن�ض،   20 اإىل  ي�سل  الزرافة  ل�سان  • طول 
• عندما ي�ساب ال�سخ�ض باجلفاف فاإنه ي�ساب مبا ي�سمى الت�سمم املائي، وذلك لوجود اأختالل يف الإلكرتونات 

املوجود يف اجل�سم.
• وزن الإن�سان على �سطح القمر يكون اأقل من وزنة مبقدار ال�سد�ض، وذلك لأن اجلاذبية على �سطح القمر 

تكون مقدارها �سد�ض جاذبية الأر�ض.
• حم�ض الهيدروفلوريك هو اأحد الأحما�ض التي ت�ستطيع اإذابة املاء، وعلى الرغم من هذه اخلا�سية فهو 

يتفكك يف املاء، لهذا ل يطلق عليه حم�ض قوي.
روابط  الزئبق يحتوي على  لأن  العادية،  احل��رارة  درج��ة  �سائل يف  ال��ذي يظل  الوحيد  املعدن  • الزئبق هو 

اإلكرتونية �سعيفة جتعله يظل �سائل طوال الوقت.
• العني احللزونية اأحد العيون التي ميكن اأن تنمو مرة اأخرى لو مت اقتالعها.

النملة املغرورة 
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فوائد الربتقال

يحتوي الربتقال على %80 من وزنه ماء و حوايل %2 دهون و حوايل 
�سكريات   3% حوايل  و  احما�ض  و  معدنية  % مواد  و5  الياف   10%
وفيتامينات. يوجد يف الربتقال امالح معدنية مثل الكبريت و الفو�سفور 

و الكال�سيوم ونحا�ض و فيتامني �سي وفيتامني بي1 وبي 2
و  ال��ربد  لمرا�ض  مقاوم  العظام  يف  الكل�ض  تثبيت  على  الربتقال  ي�ساعد 
انه  الربتقال  الت�سو�ض كذلك من فوائد  ال�سنان من  ي�ساعد على حماية 

ين�سط الدورة الدموية ويقوي الكبد...
ل ين�سح �سرب ع�سري الربتقال للم�سابني بقرحة املعدة و الثنى ع�سر.

كانت النملة �ساحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�سها اجمل منلة يف الوجود ورغم �سكوى ال�سديقات منها 
ال ان ملكتهم مل ت�ستطيع ان تفعل �سيئا فالغرور مثله مثل املر�ض ياأخذ وقته ثم ي�سفي �ساحبه منه.. كان بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�ض ون�ساط وامللكة تراقبهم وهي �سعيدة.. لكنها فجاأة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�سي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�ساعدة.. فجاءت 
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل ويعي�ض هنا يف 
حمايتي لذلك �ساأطلب منك التفكري اما ان تعي�سي هنا كما نعي�ض وتفعلي ما نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي 

وتبحثي لنف�سك عن مكان اآخر.
بالطبع لن ت�ستطيع ان تعي�ض وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�ستطيع ان تبني لنف�سها بيتا وحدها.. هذا �سحيح 
والطبيعة  الزهور  و�سط  بنف�سها  تختال  وم�ست  وخرجت  ي�ساعدها  من  جتد  ان  جمالها  �ساعدها  رمب��ا  لكن 
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�ستنقع �سغري ولن النمل معروف عنه انه يغرق 
الن حتتاج  فهي  وغرورها  ون�سيت جمالها  والعون  امل�ساعدة  وتطلب  وت�سرخ  ت�سرخ  اخ��ذت  فقد  ماء  �سرب  يف 
اإىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودلل، ومع �سرخاتها �سمعتها جمموعة من 
�سديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لروؤيتها ف�سحكن وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها اجلمال 
انقذ �ساحبتك.. هيا ايها اجلمال �سارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�سيع.. هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف 
انقذ �ساحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�سدة وقالت 
و�سط دموعها لكم كل احلق ن�سيت نف�سي ومل اعرف قدرها ال الآن فاجلمال لن يدوم يل.. لكم كل احلق ولكن 
�سيدوم ال�سدقاء والخ��وات و�سائر اململكة، تاأثرن بذلك لح�سا�سهن ب�سدقها فدفعن لها ق�سة قوية ركبتها 
وعادت و�سط اخواتها و�سديقاتها لتبداأ ع�سر جديد ن�سيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب 

منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

نينا�سيفا،اأخ�سائية  ي��ول��ي��ا  ال��رو���س��ي��ة  الطبيبة  ك�سفت 
اأمرا�ض الدم، املوؤ�سرات التي يجب النتباه اإليها يف نتيجة 

حتليل الدم، من اأجل الوقاية من ال�سرطان.
حتليل  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  الأخ�سائية  وت�سري 
م�ستوى  انخفا�ض  فقط  لي�ض  يك�سف  ال�����س��ري��ري،  ال���دم 
بل  ال���دم،  فقر  اإىل  ي�سري  ال��ذي  ال���دم،  يف  الهيموغلوبني 

واأي�سا م�ستوى كريات الدم احلمراء.
احلمراء،  ال��دم  وك��ري��ات  الهيموغلوبني  "ارتفاع  وت��ق��ول، 
بامرا�ض  املخت�ض  الطبيب  ا�ست�سارة  ���س��رورة  اإىل  ي�سري 
الدم. لأن هذا قد يكون موؤ�سرا لحتمال الإ�سابة ب�سرطان 

الدم، الذي يتطلب عالجا وم�ساعدة طبية معينة".

ارت���ف���اع م�ستوى  ي�����س��ري  الأح����ي����ان  ب��ع�����ض  وت�����س��ي��ف، ويف 
ال�سفائح الدموية وكريات الدم البي�ساء اإىل هذا املر�ض 

اأي�سا.
انخفا�ض م�ستوى كريات  ي�سري  اأن  اأي�سا  "ميكن  وتقول، 

الدم البي�ساء، اإىل احتمال الإ�سابة ب�سرطان الدم.
وانخفا�ض عدد كريات الدم البي�ساء يف الدم ل ي�سعر به 
الإن�سان، مع اأن �سببه قد يكون ورما حميدا، وهذا كقاعدة 
حياة  على  خطر  اأي  ي�سكل  ل  لأن��ه  ع��الج.  اإىل  يحتاج  ل 

الإن�سان".
وتن�سح الأخ�سائية ب�سرورة اإجراء حتاليل الدم الأ�سا�سية 

على الأقل مرة واحدة �سنويا.

طريقة غري اعتيادية لك�شف �شرطان الدم مبكرا

رجل ي�سري يف مياه الفي�سانات حامال حقيبة كبرية بالقرب من بلدة اأ�سبورتون يف كانرتبري حيث اأعلنت 
ال�سلطات النيوزيلندية حالة الطوارئ بعد تعر�ض املنطقة لهطول اأمطار غزيرة. ا ف ب


