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هذه الأطعمة تقي من التهاب املفا�صل
امل�ؤملة، من  الأعرا�ض  املفا�صل جمم�عة من  التهاب  اأن ي�صبب  ميكن 
اآلم املفا�صل اإىل اللتهاب. وهناك العديد من العالجات التي ميكن 

اأن ت�صاعد يف اإبطاء اأعرا�ض هذه احلالة.
وميكن تقدمي الأدوية والعالج الطبيعي واجلراحة كعالج، لكن بع�ض 
النظام  تغيريات  مثل  احل��ي��اة،  من��ط  يف  بتغيريات  ي��ص�ن  اخل���راء 
الغذائي، لأن بع�ض الأطعمة قد ت�صاعد يف تقليل اللتهاب وزيادة ق�ة 

العظام واجلهاز املناعي للم�صاعدة يف اإدارة الأعرا�ض.
وي������ص��ي خ����راء ال�����ص��ح��ة ب��احل��د م���ن ب��ع�����ض الأط��ع��م��ة ال��ت��ي يك�ن 
زي��ادة يف  ت�صبب  ك�نها  منها،  املفا�صل ح�صا�صية  التهاب  لدى مر�صى 

اللتهابات.
ف�ائد  فهم  يف  للم�صاعدة  ا�صتق�صائية  درا�صة  ي���رك  جامعة  واأج��رت 

حمية الإق�صاء بناء على نتائج اختبار عدم حتمل الطعام.
بانتظام، مثل   3 اأوم��ي��غ��ا  اأح��م��ا���ض  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  وت�صري 
البي�ض، ميكن اأن يقلل اللتهاب. لكن النتائج خمتلفة متاما اإذا كان 

ال�صخ�ض يعاين من عدم حتمل البي�ض اأو احل�صا�صية.
زيت  ت��ن��اول مكمالت  اأو  الأ���ص��م��اك  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  وت�صري 
�صحة  على  اإيجابي  ب�صكل  ي�ؤثر  مغ   1000 اإىل   600 من  ال�صمك 

املفا�صل، ويقلل من التيب�ض والت�رم.
والأنث��صيانني  والفيتامينات  الأك�����ص��دة  مب�صادات  مليئة  وال��ف���اك��ه 
والعنب  ال��ك��رز  مثل  ال��ف���اك��ه،  بع�ض  وحت��اف��ظ  لاللتهابات.  امل�صادة 
ت�����ص��اع��د يف م��ن��ع التهاب  اأن  امل��ف��ا���ص��ل ومي��ك��ن  ال�����ري، ع��ل��ى ���ص��ح��ة 

املفا�صل.

طبيب يك�صف �صببا غري متوقع للنعا�س يف النهار
اأعلن الدكت�ر دميرتي م�ناخ�ف، اأخ�صائي اأمرا�ض الكبد، اأن ظاهرة 
النعا�ض اأثناء فرتة النهار والأرق ليال قد تك�ن اإ�صارة ل�ج�د م�صكالت 

يف الكبد.
ويق�ل الأخ�صائي يف حديث تلفزي�ين "ما الذي يقلق املري�ض؟ هذه 
متالزمة ال�هن النباتي املعروفة: �صعف، خم�ل وهن. هذه العالمات 
تظهر على �صكل نعا�ض يف النهار واأرق ليال ، وهي ت�صري اإىل م�صكالت 

يف الكبد".
العني  وبيا�ض  اجللد  ا�صفرار  مثل  اأخ��رى  عالمات  ت�صري  وي�صيف، 
وج�د  اإىل  ال�صلع،  اأ�صفل  اليمنى  اجلهة  يف  واأمل  والتقي�ؤ  والغثيان 

م�صكالت يف الكبد.
للحفاظ  املت��صط  الأبي�ض  البحر  حمية  باتباع  الأخ�صائي،  وين�صح 
على الكبد وحمايته، وتناول اأوميغا3- و الأحما�ض الدهنية املتعددة 

غري امل�صبعة وممار�صة الن�صاط البدين.

احلذاء املفتوح جنم املو�صة يف �صيف 2021
ميثل احلذاء املفت�ح اأو ما ُيعرف ب� "ال�صب�صب" جنم م��صة الأحذية 
اجليدة  الته�ية  يف  تتمثل  مزايا  من  به  يتمتع  ملا   2021 �صيف  يف 

والراحة الفائقة خالل امل�صي يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.
الأمل���اين  امل��ع��ه��د  ل���دى  �ص�لت�ض، حمللة الجت���اه���ات  ك��الودي��ا  وق��ال��ت 
لالأحذية، اإن "ال�صب�صب" يطل هذا امل��صم مبظهر جذاب واأنيق بحيث 
ميكن ارتدائه يف اأن�صطة احلياة الي�مية املختلفة، ولي�ض يف حمامات 

ال�صباحة وال�ص�اطئ فقط.
ال�صيف  ه��ذا  اإليه  الأن��ظ��ار  يخطف  ال�صب�صب  اأن  �ص�لت�ض  واأو�صحت 
يزدان  اأنه  كما  والرتقايل،  وال�صماوي  كالبنف�صجي  الزاهية  باأل�انه 

باحلليات مثل الالآيلء ال�صميكة والر�صام.
امل�ديالت  اأك��ر  يعد  اجللد  من  امل�صن�ع  امل�ديل  اأن  �ص�لت�ض  واأك��دت 
اأناقة وفخامة، م�صرية اإىل اأنه ميكن احل�ص�ل على اإطاللة اأنيقة من 
خالل تن�صيقه مع بليزر و�صروال ط�يل للغاية، بينما ميكن احل�ص�ل 
�ص�رت جينز  مع  تن�صيقه  خ��الل  ك��اج���ال وجريئة من  اإط��الل��ة  على 

وث�ب كا�صف للبطن.
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�صالحف غالباغو�س طورت 
مقاومة للم�صادات احليوية 

اأقل فعالية على �صالحف  اأنها  امل�صادات احلي�ية  اأن���اع من  اأثبتت ثمانية 
غالباغ��ض العمالقة ب�صبب احتكاكها بالب�صر، على ما اأعلن معهد ت�صارلز 

داروين الثنني ا�صتنادا اإىل ا�صتخال�صات درا�صة.
مع  بيئتها  تتقا�صم  التي  غالباغ��ض  ج��زر  �صالحف  اأن  الدرا�صة  واأثبتت 
كمية  ُتظهر  امل��دن،  ويف  وال�صياحية  الزراعية  املناطق  يف  �صيما  ول  الب�صر 
الب�صري  ال�صتخدام  ذات  للم�صادات احلي�ية  املقاومة  البكترييا  اأكر من 

اأو البيطري.
دون  النائبة  املناطق  تعي�ض يف  التي  "ال�صالحف  اأن  بيان  املعهد يف  واأو�صح 

تفاعل مع الكائنات الب�صرية )...( تظهر قدرا اأقل من املقاومة".
واأجرى الدرا�صة علماء من هيئات خمتلفة بينها جامعات اإ�صبانية وحديقة 

�صانت ل�ي�ض للحي�انات يف ال�ليات املتحدة ومنتزه غالباغ��ض ال�طني.
وحلل العلماء براز 270 �صلحفاة تعي�ض يف األ�صيدو و�صانتا كروز، اجلزيرتان 

الأكر تعدادا بال�صكان يف الأرخبيل.
وقالت اأين�ا نييت� كالودين الباحثة يف معهد ت�صارلز داروين وحديقة �صانت 
ل�ي�ض للحي�انات اإن "مقاومة امل�صادات احلي�ية تنت�صر يف العامل، مت�صببة 

ب�باء خفي يهدد ال�صحة والعالجات لأمرا�ض الب�صر واحلي�انات".
احلي�ية،  امل�صادات  ا�صتخدام  من  "زاد  ك�فيد19-  وب��اء  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

وكانت النتيجة ظه�ر بكترييا مقاومة لها يف العامل باأ�صره".

قرب�س تروج لل�صياحة 
بالنباتات العطرية

نطاق  ت��������ص���ي���ع  اإىل  ق�����ر������ض  ت�������ص���ع���ى 
مقّ�ماتها ال�صياحية القائمة على معادلة 
الرتويج  خ����الل  م���ن  وال���ب���ح���ر  ال�����ص��م�����ض 
ا�صتهرت  التي  العطرية  النباتات  لزراعة 
ب��ه��ا ت��اري��خ��ي��اً، م��ن��ذ ال��ع�����ص��ر ال���روم���اين، 
لجتذاب  وال����رود،  والريحان  كالالفندر 
ت�صرق  اإن  م��ا  ال�����ص��ي��اح.  م��ن  �صنف ج��دي��د 
ت�ص�لكي�ض  اأندريا  تنهمك  حتى  ال�صم�ض، 
و�صقيقتها ال�صغرى اإيلينا ووالدتهما ماريا 
قريتهن  يف  الأزه���ار  ب�صجريات  بالعتناء 
ال�صغرية اأغرو�ض ال�اقعة يف �صل�صلة جبال 
1100 م��رت عن  ت��رودو���ض، على ارت��ف��اع 
�صبعة  اأك��ر من  البحر. على مدى  �صطح 
اآل ت�����ص���لك��ي�����ض ع��ل��ى زرع  ع��ق���د، واظ����ب 
ال�ردي  الل�ن  ذات  املن�صاأ  ال�ص�رية  ال���رود 
يف  الأوىل  للمرة  ظهرت  اأنها  ي��روى  التي 
غام�صة،  لأ�صباب  كني�صتها،  ق��رب  البلدة 
ودرج�����ت ال��ع��ائ��ل��ة ع��ل��ى اإن���ت���اج م����اء ال�����رد 
يف  ُت�صتخدم  زي���ت  ا�صتخراج  وعلى  منها، 
وت��صح  التجميل.  وم�صتح�صرات  الطبخ 
"احل�ص�ل  اأن  ع��ام��اً   31 البالغة  اأن��دري��ا 
البتالت ي�صتلزم نح�  على كلغ واح��د من 
400 وردة وزهرة، ومن هذا الكيل�غرام، 

ُي�صتخرج ليرتان من ماء ال�رد".

عالمات حتّذر من تناول اجلرعة 
اخلاطئة من فيتامني )د(! �ص 23

الأعرا�س الأولية 
للباركن�صون.. تعرف عليها

ق��ال��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء الأع�����ص��اب اإن���ه ميكن ال���ص��ت��دلل على 
"الباركن�ص�ن"  با�صم  اأي�صاً  الرعا�ض" املعروف  "ال�صلل  الإ�صابة مبر�ض 

من خالل مالحظة بع�ض الأعرا�ض الأولية غري املميزة للمر�ض.
واأو�صحت الرابطة اأن الأعرا�ض الأولية للباركن�ص�ن تتمثل يف ا�صطرابات 
الن�م  وا���ص��ط��راب��ات  اله�صم  وم�����ص��اك��ل  وال���ذراع���ني  ال��ك��ت��ف  واآلم  ال�����ص��م 
امل�صح�بة بحركات �صديدة لليدين والقدمني، بالإ�صافة اإىل الك�ابي�ض 

والكتئاب.
تظهر  الع�صبي،  اجلهاز  يهاجم  ال��ذي  املر�ض،  من  متقدمة  مرحلة  ويف 
الأع���را����ض امل��م��ي��زة ل��ه، األ وه���ي: الرت��ع��ا���ض )اه��ت��زاز ال��راأ���ض واليدين 
وال���ق���دم���ني( وت��ي��ب�����ض ال��ع�����ص��الت وب����طء احل���رك���ة وا���ص��ط��راب��ات امل�صي 

والكالم.
الأعرا�ض  اأخ��ذ  ينبغي  متقدمة،  ملرحلة  املر�ض  و�ص�ل  دون  وللحيل�لة 
الأولية على حممل اجلد وا�صت�صارة الطبيب للخ�ص�ع للعالج يف ال�قت 
املنا�صب؛ حيث ميكن اإبطاء تقدم املر�ض واحلد من الأ�صرار، التي تلحق 
بالأع�صاب، من خالل العالج الدوائي وامل�اظبة على ممار�صة الريا�صة 

والأن�صطة احلركية.

ف�ائد زيت حبة الركة وحت�صني الب�صرة
الزي�ت  اأح���د  ال��رك��ة  زي��ت حبة  يعتر   -
لأغرا�ض  القدم  ومنذ  بكرة  امل�صتخدمة 

عالجية وجمالية عديدة وكثرية.
زي��ت حبة الركة قد  اأن  - وج��دت درا�صة 
لالأ�صخا�ض  خ��ا���ض  ب�صكل  م��ف��ي��داً  ي��ك���ن 
درا�صة  واأث��ب��ت��ت  ال��ي��د،  ب��اإك��زمي��ا  امل�صابني 
ال�صباب  ح����ب  ل���ع���الج  اأه���م���ي���ت���ه  اأخ�������رى 

وال�صدفية.
تنعيم  ع��ل��ى  ال��رك��ة  ح��ب��ة  زي���ت  ي�صاعد   -
الب�صرة واحلفاظ على رط�بتها ما مل تكن 

تعاين من ح�صا�صية جتاه هذا الزيت.
- ي��ع��م��ل زي����ت ح��ب��ة ال���رك���ة ع��ل��ى اإزال�����ة 
ال�����ص���ائ��ب والأو����ص���اخ واخل��الي��ا اجللدية 
الب�صرة  ج��ع��ل  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د  م���ا  امل���ي���ت���ة، 
م��ت���ه��ج��ة وم�����ص��ي��ئ��ة، وذل�����ك م���ن خالل 
الأحما�ض  على  الركة  حبة  زيت  احت�اء 
يف  املفيدة  الدهنية  والأحما�ض  الأمينية، 
ظه�ر  عنها  ينتج  التي  الفطريات  اإزال���ة 

التهابات جلدية.

و�صحة  ال��رك��ة  حبة  زي��ت  ف��وائ��د 
جهاز الدوران

من ف�ائد زيت حبة الركة اأنه قد ي�صاعد 
على حت�صني �صحة جهاز الدوران وخف�ض 
فر�ض الإ�صابة باأمرا�ض القلب؛ وذلك من 
خالل خف�ض �صغط الدم املرتفع وخف�ض 

ن�صب الك�ل�صرتول ال�صيئ يف اجل�صم.

وخ�صارة  الركة  حبة  زي��ت  فوائد 
الوزن الزائد

وجدت درا�صة اأن زيت حبة الركة ي�صاعد 

وخ�صارة  اجل�صم  كتلة  م�ؤ�صر  خف�ض  على 
ال����زن ال��زائ��د عند ت��ن��اول م��ك��ّم��الت زيت 
ح��ب��ة ال��رك��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، وم���ن امل��م��ك��ن اأن 
مكافحة  يف  حم��ت��م��ل��ة  ف����ائ���د  ل���ه  ت���ك����ن 
علمية  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  ح�صبما  ال�صمنة، 

اأخرى.

فوائد زيت حبة الركة و�صحة ال�صعر
ترطيب  ع��ل��ى  ال��رك��ة  ح��ب��ة  زي���ت  ي�صاعد 
ال�صرورية  ال���رط����ب���ة  واإع��������ادة  ال�����ص��ع��ر 
املفق�دة اإليه، كما اأن له تاأثريات حمتملة 

يف عالج ال�صلع واإعادة اإنبات ال�صعر.

فوائد زيت حبة الركة و�صحة الكبد
اأظهرت درا�صة علمية اأن زيت حبة الركة 
ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف ح�����ّدة الأع���را����ض 
اإىل  بالإ�صافة  الكبد،  لأم��را���ض  املرافقة 
حت�صني �صحة هذا الع�ص� ب�صكل ملح�ظ 
مل��ن ي��ع��ان���ن م��ن �صعف يف ال��ك��ب��د؛ ب�صبب 
ا���ص��ت��ه��الك الأدوي������ة اأو اأم���را����ض اأخ����رى، 

وت�صريع عملية ال�صفاء.

فوائد زيت حبة الركة و�صفاء اجلروح
وجد اأن تطبيق زيت حبة الركة م��صعياً 
على اجلروح قد ي�صاعد على تخفيف حّدة 
اللتهابات، وقتل البكترييا التي قد تلّ�ث 

اجلروح وتت�صّبب يف اإبطاء التئامها.

فوائد زيت حبة الركة وحب ال�صباب
القدمية  العلمية  الدرا�صات  بع�ض  ت�صري 
اإىل اأن ا�صتخدام زيت احلبة ال�ص�داء كعالج 
ولعدة  ال��ف��رع���ين.  للع�صر  ي��ع���د  للبث�ر 

قرون، جرت العادة على ا�صتخدامه لعالج 
والتهابات  وال�����ص��دف��ي��ة  اجل��ل��دي  ال��ط��ف��ح 
العلمية  ال��درا���ص��ات  ت�صري  ك��م��ا  ال��ب�����ص��رة. 
اإىل اأن زيت احلبة ال�ص�داء يت�صّبب يف اأثر 

البنزويل نف�صه  يف عالج حب ال�صباب.

فوائد زيت حبة الركة وااللتهاب
احلبة  زي����ت  ت���ن���اول  اإىل  ك���ث���ريون  ي��ل��ج��اأ 
ال�ص�داء لل�صبب نف�صه  الذي يتناول�ن من 
اأجله م�صادات اللتهاب، فه� يحت�ي على 
م�اد ميكن اأن ت�صاعد على حماية اخلاليا 

من التلف.

فوائد زيت حبة الركة وال�صرطان
بذور  من  ال�ص�داء  احلبة  زي��ت  ع�صر  يتم 
�صاتيفا"  "نيجيال  ه��ي  م��زه��رة  ���ص��ج��رية 
ال�"ثيم�كين�ن"، وه�  بعن�صر  تزخر  التي 
مرّكب ُيعتقد اأن له تاأثرياً ق�ياً يف مقاومة 

اأن�اع من ال�صرطان.

فوائد زيت حبة الركة والربو
يعاين مر�صى الرب� من حالة تنتفخ فيها 
�صعباً،  التنف�ض  وجتعل  اله�ائية،  ال�صعب 
احلبة  زي��ت  اأن  علمية  درا���ص��ة  اأثبتت  وق��د 
ال�ص�داء ي�صاعد يف ال�صيطرة على اأعرا�ض 

الرب�.

ال��رك��ة و�صحة  زي���ت ح��ب��ة  ف��وائ��د 
القلب

- ت�����ص��ت��خ��دم ب�����ذور ح��ب��ة ال���رك���ة ك����دواء 
تقليدي لل�صمنة ومر�ض ال�صكري وارتفاع 
�صغط الدم. ويف بع�ض الدرا�صات العلمية 

امل�صن�عة من  الغذائية  املكّمالت  اأن  تبنّي 
اإىل انخفا�ض م�صت�يات  الزيت ت�ؤدي  هذا 
ال����دم، والتي  ال��ك���ل�����ص��رتول وال���ده����ن يف 

ت�صّمى الده�ن الثالثية.
اأن  اإىل  ت�صري  ال��درا���ص��ات  بع�ض  ه��ن��اك   -
تناول مكّمالت من م�صح�ق حبة الركة 
ن�صبة  زي��ادة  على  ي�صاعد  ال��زي��ت(  )ولي�ض 

الك�ل�صرتول اجليد.

فوائد زيت حبة الركة والتهاب املفا�صل
الذاتية  املناعة  ا�صطراب  ي���ؤدي  اأن  ميكن 
اإىل تاآكل  اإىل ت�صّخم املفا�صل، مما ي�ؤدي 
العلمية  الدرا�صات  اإحدى  العظام. وت�صري 
ي�مياً  ال�ص�داء  احلبة  زي��ت  تناول  اأن  اإىل 
هذا  وتيّب�صها،  امل��ف��ا���ص��ل  ت�����ّرم  م��ن  ي��ق��ّل��ل 
مفيداً للتهاب  اإ�صافياً  وقد يك�ن عالجاً 

املفا�صل الرومات�يدي.

فوائد زيت حبة الركة وع�صر اله�صم
ال����ع����دي����د من  ال�����رك�����ة يف  ت����دخ����ل ح���ب���ة 
رة  املح�صّ ال�صبغة  وتفيد  ال�صتخدامات، 
من بذورها يف بع�ض احلالت، منها ع�صر 
اله�صم، الإ�صهال، فقدان ال�صهية، انقطاع 

وع�صر الطمث، وغريها...

فوائد زيت حبة الركة والتهاب احللق
يخّفف زيت حبة الركة من التهاب احللق، 
تناول حبة  اأن  الأب��ح��اث  بع�ض  بّينت  فقد 
الأع�صاب  اآخ��ر من  ن�ع  اإىل جانب  الركة 
مدة 7 اأيام، يخفف الأمل لدى الأ�صخا�ض 
وانتفاخ  احللق  التهاب  من  يعان�ن  الذين 

الل�زتني.

املاء واحلياة على امل�صرتي 
والزهرة.. درا�صة تفجر مفاجاأة!

ك�����ص��ف��ت درا����ص���ة ح��دي��ث��ة ُن�����ص��رت يف 
جم��ل��ة ع��ل��م ال��ف��ل��ك ال��ط��ب��ي��ع��ي، اأن 
جلعل  املهمة  هي  لي�صت  امل��اء  كمية 
احلياة ممكنة خارج الأر���ض، ولكن 
ال��رتك��ي��ز ال��ف��ع��ال جل��زي��ئ��ات امل���اء - 

املعروف با�صم "الن�صاط املائي".
ال�����درا������ص�����ة اجل�����دي�����دة ت�������ص���ك���ك يف 
ن�صره  ال�����ذي  ال��ب��ح��ث  م�����ص��داق��ي��ة 
العام  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  م�صتقل  ف��ري��ق 
الف��صفني  غ��از  اأن  وزع���م  امل��ا���ص��ي، 
الزهرة  لك�كب  اجل���ي  الغالف  يف 
حياة  وج������د  اح���ت���م���ال  اإىل  ي�����ص��ري 
يف ���ص��ح��ب ح��م�����ض ال��ك��ري��ت��ي��ك يف 
ك����ك���ب ال����زه����رة. م���ن خ����الل هذا 
امل��ب��ت��ك��ر، ت��صل  ال��ب��ح��ث��ي  امل�����ص��روع 
من  هال�ص�رث  اإي.  ج���ن  الدكت�ر 
كلية العل�م البي�ل�جية يف جامعة 
املتعاونني  م����ن  وف���ري���ق���ه  ك����ي���ن���ز 
لتحديد  ط��ري��ق��ة  اإىل  ال���دول���ي���ني 
ال��ن�����ص��اط امل��ائ��ي ل��الأغ��ل��ف��ة اجل�ية 
للك�كب. با�صتخدام نهجهم لدرا�صة 
�صحب حم�ض الكريتيك يف ك�كب 
الزهرة، وجد الباحث�ن اأن الن�صاط 
املائي كان اأقل مبائة مرة من احلد 
فيه  اأن ت�جد  ال��ذي ميكن  الأدن���ى 

احلياة على الأر�ض.
غي�م  اأن  البحث  ُيظهر  املقابل  يف 
ك�كب امل�صرتي حتت�ي على تركيز 
عاٍل من املاء بدرجة كافية، ف�صاًل 
ع��ن ت���ف��ر درج���ة احل���رارة املنا�صبة 
ل�ج�د احلياة هناك. قال الدكت�ر 
اأن  ب��ح��ث��ن��ا  "ُيظهر  ه���ال�������ص����رث: 
�صحب حم�ض الكريتيك يف ك�كب 
الزهرة حتت�ي على القليل من املاء 
الن�صطة،  احل��ي��اة  ت��ك��ف��ي  ل  ب��ح��ي��ث 
ب���ن���اًء ع��ل��ى م���ا ن��ع��رف��ه ع���ن احلياة 
ا  اأي�صً ل��ق��د وج��دن��ا  الأر�������ض.  ع��ل��ى 
اأن ظ����روف امل����اء ودرج�����ة احل����رارة 
داخ����ل ���ص��ح��ب امل�����ص��رتي مي��ك��ن اأن 
ت�صمح بن�ع احلياة امليكروبية، على 
اأخرى  متطلبات  وج����د  اف��رتا���ض 

مثل العنا�صر الغذائية".

مينديز يك�صف عن خالف مع كابيو
مينديز   العاملي  �ص�ن  النجم  فاجاأ 
خ����الف  اأن  ب����ق�����ل����ه  اجل�����م�����ه������ر 
الفنانة  حبيبته  وب��ني  بينه  ح�صل 
الأمريكية  كاميال كابي�  يف الفرتة 
�ص�تي  "رفعت  ق��ائ��ال:  ال�صابقة، 
اأنها  و����ص���ع���رت  م�����رة  ذات  ع��ل��ي��ه��ا 
تتقل�ض واأنني اأ�صبحت اأكر منها، 
ثم �صعرت ب�صع�ر �صيء جًدا.. خفت 

اأن اأ�صبح �صرير و�صخ�ض �صيء".
متابعيه  �ص�ن مينديز  وكان �صدم 
الجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  على 
ن�صره �ص�رة �صادمة له ظهر  بعد 
حبيبته  ق�����دم  ي��ق��ب��ل  وه������  ف��ي��ه��ا 
كاميال كابيل� تعبرياً عن حّبه لها 
"اأقبل  وعلق:  ي�م احلب  مبنا�صبة 

قدمك لنني اأحبك".

فوائد زيت حبة الربكة ال�صحية رائعة بالفعل

يتمّتع زيت حبة الركة، اأو زيت احلبة ال�صوداء، 
كنزًا  كونه  حت�صى؛  وال  تعّد  ال  �صحية  بفوائد 
غنيًا بالفيتامينات B2 وB5 وC، واملعادن مثل 
واالأحما�ض  وال�صيلينيوم،  املغني�صيوم،  الزنك، 
االأمينية، والزيوت الطّيارة، والبيتا كاروتني.. 
وبف�صل هذه املكّونات؛ يعمل زيت حبة الركة 
نزالت  من  والوقاية  املناعة  جهاز  تقوية  على 
الدم  �صغط  خف�ض  على  يعمل  اأن��ه  كما  ال��رد، 
وطرد  بالدم  ال�صكر  م�صتوى  وخف�ض  املرتفع 
اإىل  باالإ�صافة  ذلك  ياأتي  اجل�صم.  من  ال�صموم 
عن  ف�صاًل  لاللتهابات،  مثّبط  بتاأثري  ميتاز  اأنه 
االإيجابي  وتاأثريه  االآالم  تخفيف  على  قدرته 
ع��ل��ى ال��ب�����ص��رة اجل���اف���ة، ال�����ص��دف��ي��ة، ال��رب��و، 
واحل�صا�صية. اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى 

يف املو�صوع االآتي:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

ا�صتقبل معايل زكي اأن�ر ن�صيبة – امل�صت�صار الثقايف 
الإمارات  جلامعة  الأعلى  الرئي�ض  الدولة-  لرئي�ض 
باأب�ظبي  الل�فر  املتحدة، وفداً من متحف  العربية 
مل��ن��اق�����ص��ة ���ص��ب��ل ال���ت���ع���اون ب���ني ال���ط���رف���ني، ح��ي��ث مت 
ت�قيع اتفاقية تعاون بني جامعة الإمارات ومتحف 
الل�فر-اأب�ظبي، بهدف بناء عالقات تبادل املعارف 
وذلك  اجلانبني،  بني  والعملية  العلمية  واخل���رات 
بح�ص�ر الدكت�ر حممد ح�صن، نائب مدير اجلامعة 
ل��ل�����ص���ؤون الأك���ادمي���ي���ة ب���الإن���اب���ة، وال���دك���ت����ر ح�صن 

الناب�دة، عميد كلية العل�م الإن�صانية والجتماعية، 
-اأب�  الل�فر  متحف  مدير  ربانيه،  مان�يل  وال�صيد 
الأكادميية يف اجلامعة  القيادات  وع��دد من   - ظبي 

وكبار العاملني يف املتحف.
اأن جامعة  :"  اإىل  ال��ن��اب���دة  الدكت�ر ح�صن  واأ���ص��ار 
الإمارات ممثلة بكلية العل�م الإن�صانية والجتماعية، 
تعمل على ت�طيد عالقات التعاون العلمي والبحثي 
امل�صرتك بني امل�ؤ�ص�صات العاملية املرم�قة ،وتعزيزها 
،باعتبارها  وامل����ع����ارف  اخل�����رات  ت���ب���ادل  اأج�����ل  م���ن 
 " اجل��ام��ع��ة ال�طنية ال��رائ��دة يف ال��دول��ة. واأ���ص��اف 
مبا  والجتماعية  الإن�صانية  العل�م  كلية  حت��ر���ض 

بناء  على  ن�عية  اأك��ادمي��ي��ة  تخ�ص�صات  م��ن  ت�صمه 
برامج م�صرتكة مع متحف الل�فر مبا له من مكانة 

عاملية."
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن   اإىل  واأ����ص���ار 
وفقاً  وال��ب��ح��ث��ي  الأك�����ادمي�����ي  امل���ج���ال  ال���ت���ع���اون يف 
م�صاريع  اإع��داد  على  والعمل  الطرفني،  لحتياجات 
واأن�صطة علمية وعملية ،من خالل تنظيم الدورات 
وتبادل  امل�صرتكة  وامل���ؤمت��رات  وال��ن��دوات  التدريبية 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ،وت���دري���ب الطلبة  ال����زي����ارات واخل�����رات 
وامل�ظفني وبناء برامج م�صرتكة يف برامج الدرا�صات 
الإم����ارات  دول���ة  يف  الآث����ار  مب��ج��الت  املتعلقة  العليا 

،والتي ناأمل ت��صعتها يف امل�صتقبل لت�صمل برامج مع 
جامعات فرن�صية مرم�قة، من خالل متحف الل�فر، 

ومبا يحقق املح�صلة امل�صرتكة بني الطرفني.
ومن جهته قال ال�صيد مان�يل بارنيه مدير املتحف 
:"باأن هذا التعاون مع اجلامعة الأم والأعلى ت�صنيفاً 
على م�صت�ى الدولة يعد التزام قّيم لتعزيز العالقة 
بني امل�ؤ�ص�صتني خ�ص��صاً يف امل�صاركات البحثية، كما 
لتمكني  احلقيقية  الفر�ض  يخلق  التعاون  ه��ذا  اأن 
يف  ال�صروع  اإىل  نتطلع  الل�فر  يف  اأننا  كما  ال�صباب. 
تعزيز ال��ت��ب��ادل الأك��ادمي��ي وال��ث��ق��ايف يف ال��دول��ة يداً 

بيد."

•• اأبوظبي - الفجر

"�صحة"،  ال�صحية  للخدمات  اأب���ظ��ب��ي  �صركة  ف���ازت 
دورتها  امل��م��ار���ص��ات يف  ال���دول���ي���ة لأف�����ص��ل  ب��امل�����ص��اب��ق��ة 
الذي  املركبة  م��ن  امل�صح  م��راك��ز  م�صروع  ع��ن  ال�صابعة 
من�صاآت  اإحدى  العالجية اخلارجية،  تديره اخلدمات 

�صركة "�صحة".
كما ح�صل م�صروع مراكز تقييم ك�فيد19- املتميزة، 
�صبع جن�م،  ت�صنيف  وحملة تطعيم ك�فيد19- على 
الدولية  امل�����ص��اب��ق��ة  ن��ظ��ام  م�����ص��ت���ى ح�صب  اأع��ل��ى  وه���� 
ا�صرتاتيجية  م�صروع  ح�صل  بينما  املمار�صات،  لأف�صل 
ا�صتدامة الأعمال، الذي ركز على احلفاظ على �صالمة 

امل��راج��ع��ني خ���الل اجل��ائ��ح��ة وال���ص��ت��م��رار يف تقدمي 
خم�ض  ت�صنيف  على  لهم،  الأخ��رى  الطبية  اخلدمات 

جن�م.
الأعمال  عمليات  تط�ير  م���رد  م�قع  امل�صابقة  ونظم 
امل�ؤ�ص�صي  التميز  اأبحاث  التجارية )BPIR(، ومركز 
اأب�ظبي  مركز  مع  بال�صراكة  ني�زيالندا،  ومقرهما 
العاملي للتميز، وغرفة اأب�ظبي، وجائزة ال�صيخ خليفة 

دول. للتميز، واأجريت مب�صاركة 68 م�صروعاً من 9 
امل�صابقة  يف  امل�����ص��ارك��ة  امل�����ص��اري��ع  ج��م��ي��ع  ت��ق��ي��ي��م  ومت 
التطبيق  م�صت�ى  �صملت:  معايري  اأرب��ع��ة  با�صتخدام 
على  وت��اأث��ريه  امل�صروع  وتطبيق  ت�صميم  يقّ�م  )ال��ذي 
ت��ق���مّي ما  امل��راج��ع��ني(، وم�صت�ى البتكار م��ن خ��الل 

اإذا كانت هذه املمار�صة جديدة اأو مت تط�يرها، ومدى 
تاأثريها على املجتمع واملنتجات اأو اخلدمات املقدمة. 

اأم�����ا امل���ع���ي���ار ال���ث���ال���ث ف���ريك���ز ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج املحققة 
وتاأثريها على املراجعني واملمار�صات واملنتجات، بينما 
يركز املعيار الأخري على اإن كان هذا امل�صروع يعد من 
اأف�صل املمار�صات التي مت اأو قد يتم تطبيقها من قبل 

جهات اأخرى.
وتعليقاً قال حممد ح�ا�ض ال�صديد، املدير التنفيذي 
للخدمات العالجية اخلارجية، "نحن فخ�رون بف�زنا  
مراكز  مل�صروع  املمار�صات  لأف�صل  الدولية  امل�صابقة  يف 
امل�صح من املركبة، و�صعداء ب��ص�ل ثالثة من م�صاريعنا 
الأخرى، التي ترتبط جميعها مبكافحة ك�فيد19-، 

العاملية،  املمار�صات  اأف�صل  النهائية �صمن  املرحلة  اإىل 
ملزودي  الر�صيدة  قيادتنا  دع��م  على  ب��ره��ان  خ��ري  وه��� 
انعكا�ض  ه���  كما  اجل��ائ��ح��ة،  خ��الل  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
لهتمامنا يف �صركة "�صحة" بتطبيق اأف�صل املمار�صات 
بهدف  وامل����ب����ادرات  والأن��ظ��م��ة  والإداري�������ة  الت�صغيلية 

الرتقاء باخلدمات املقدمة".

تطبيق  م���ن  مت��ك��ن��ت  "�صحة"  ���ص��رك��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
جميع  يف  ال��ع��دوى  ومكافحة  ال�صالمة  معايري  اأع��ل��ى 
�صيق  رغ��م   ،19  � ك�فيد  جائحة  ملكافحة  م�صاريعها 
اأفراد  �صالمة  على  حفاظاً  وذل��ك  والتحديات،  ال�قت 

املجتمع، وخط الدفاع الأول.

•• ال�شارقة- الفجر

وباعتبارها  عربي،  خرة  بيت  كاأف�صل  لدورها  تكري�صاً 
املجال  دخ�����ل  يف  ال���راغ���ب���ني  ل��ل��ط��الب  الأول  اخل���ي���ار 
للعل�م  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  اأعلنت  اإقليمياً،  البحري 
فتح  عن  ال�صارقة  فرع  البحري  والنقل  والتكن�ل�جيا 
يعادلها  وم��ا  العامة  الثان�ية  خلريجي  الت�صجيل  ب��اب 
-22 ال��درا���ص��ي  ل��ل��ع��ام  الأول  الف�صل  ���ص��ه��ادات يف  م��ن 
الت�صجيل يف تخ�ص�صني  الأكادميية حالًيا  وتتيح   ،21
درا�صيني، هما تكن�ل�جيا الهند�صة البحرية مع �صهادة 
�صهادة  مع  البحري  النقل  وتكن�ل�جيا  ثالث،  مهند�ض 
امل�انئ  ال�صحن وعمليات  ثان مالحة يف جمال  �صابط 
وي�ؤهل  ال��ب��ح��ري��ة.  احل���ق����ل  خ���دم���ات  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  اأو 
ال�صفن  م��ن  ع��ل��ى  للعمل  ال��ط��الب  التخ�ص�صني  ك��ال 

التجارية.
وقد افتتحت الأكادميية اأب�ابها للت�صجيل منذ عامني؛ 
ح��ي��ث جن��ح��ت يف ا���ص��ت��ق��ط��اب ع���دد ك��ب��ري م���ن الطالب 
البحري،  ال��ق��ط��اع  دخ�����ل  يف  ال���راغ���ب���ني  وال��ط��ال��ب��ات 
دولة  م�اطني  من  الطالب  اأهمها  عدة  جن�صيات  ومن 
العربية  م�صر  وجمه�رية  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
وعمان و�ص�ريا واليمن وباك�صتان بالإ�صافة اإىل اإيران.  
وتلعب الأكادميية العربية للعل�م والتكن�ل�جيا والنقل 
التعليم  تعزيز  يف  اأ�صا�صاً  دوراً  ال�صارقة  ف��رع  البحري 
والتدريب البحري يف منطقة اخلليج العربي وال�صرق 
الفريدة  الأكادميية  الفر�ض  خالل  من  ككل،  الأو�صط 
التي ت�فرها يف �ص�ء ر�صالتها لإعداد وتاأهيل القدرات 
والكفاءات ال�صابة يف دولة الإمارات؛ حيث ترفد ال�ص�ق 
مع  ان�صجاماً  املتميزة؛  ال�طنية  بالكفاءات  الإم��ارات��ي 

روؤية القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري رائد على م�صت�ى 

العامل. 
الغفار  عبد  اإ�صماعيل  ال��دك��ت���ر  اأف���اد  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
اإ���ص��م��اع��ي��ل ف����رج، رئ��ي�����ض الأك���ادمي���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة للعل�م 
اأبهرنا  "لقد  ق��ائ��اًل:  البحري،  والنقل  والتكن�ل�جيا 
منذ  ب��الأك��ادمي��ي��ة  الل��ت��ح��اق  على  ال�صتثنائي  الإق��ب��ال 
ال��رغ��م م��ن ح��داث��ة عمر ف��رع ال�صارقة  الف��ت��ت��اح؛ على 
العريقة  ال�صمعة  ول��ك��ن  ال��ع��ام��ني،  ي��ت��ج��اوز  مل  ال����ذي 
لالأكادميية عم�ماً، وكذلك املكانة التي يحتلها القطاع 
اهتماماً  الإم������ارات، خلقت  اأب��ن��اء  وج����دان  ال��ب��ح��ري يف 
كبرياً لدى الطالب لعتبار الأكادميية خياراً مف�صاًل 
يف  اأدرك���ن���ا  وق���د  الأك���ادمي���ي.  تعليمهم  ل�صتئناف  ل��ه��م 
الأكادميية اأن العملية التعليمية ل ت�صمل فقط ح�صر 
معل�مات الطالب بني دفتي الكتب واملناهج التعليمية. 
من اأجل ذلك، نحر�ض على تعزيز الفكر القيادي لدى 
اجلديدة  ال��ق��درات  وت�ظيف  اآفاقهم،  لت��صيع  طالبنا 
التي تفتحها اأدوات التعليم احلديثة، لن�صيف اإمكانات 
جديدة لأدائنا الأكادميي، ون�فر قيمة م�صافة للطالب 
والتفكري  الإب����داع  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  على  لتحفيزهم 

خارج ال�صندوق."
واأ�صاف: "متثل القدرات والإمكانات التي ميتلكها فرع 
الطلبة  اأم���ام  ح���دود  ب��ال  فر�صاً  بال�صارقة  الأك��ادمي��ي��ة 
التخرج  ل��ه��م  ت�صمن  تعليمية  جت��رب��ة  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني 
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  مطل�بة  تخ�ص�صات  يف  وال��ع��م��ل 
اأننا  ونعتر  الأخ����رى،  التخ�ص�صات  باقي  م��ع  مقارنة 
اإذ ترتكز طبيعة التعليم يف القطاع  نفتح فر�صاً كبرية 
وال�صن�ات  امل���راح���ل  ك��اف��ة  امل���زاوج���ة يف  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري 

الدرا�صية بني التدري�ض الأكادميية واملزاولة التطبيقية 
اأدوات  ع��ر  م��زاي��ا لحم����دودة  ن��ق��دم  اأن��ن��ا  كما  العملية 
هذه  وتتيح  الف��رتا���ص��ي،  والت�ا�صل  بعد  ع��ن  التعليم 

الأدوات لطالبنا قدرات تعّلم غري م�صب�قة".
من جهته، قال الربان الدكت�ر اأحمد ي��صف، نائب عميد 
الأكادميية  ل��دى  والتكن�ل�جيا  البحري  النقل  كلية 
فرع  البحري  والنقل  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العربية 
ال�صارقة: "ت�يل القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات اأهمية 
وباعتبارها  امل�صت�ى.  رفيع  والتدريب  للتعليم  ك��رى 
املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  البحرية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  م��ن  واح���دة 
اإع��داد جيل يت�ىل قيادة  الأكادميية على عاتقها  تاأخذ 
الهدف،  ه��ذا  ولتحقيق  امل�صتقبل.  يف  البحري  القطاع 
من  با�صتمرار  التدري�ض  تقنيات  تط�ير  على  نحر�ض 
ورفع وعي طالبنا  التكن�ل�جيا احلديثة،  تبني  خالل 
املت�صارعة  التغريات  مل�اكبة  الرقمي،  التح�ل  باأهمية 
الهتمام  اإىل  واإ���ص��اف��ة  ي���م.  ك��ل  ال��ع��امل  ي�صهدها  التي 
ل�صحة طالبنا  اأهمية كرى  ن�يل  الأك��ادمي��ي،  باملنهج 

البدنية والنف�صية."
واأ�صاف ي��صف: "ت�صهد ال�صناعة البحرية طلًبا كبرًيا 
والهند�صة  ال��ب��ح��ري  النقل  تكن�ل�جيا  خريجي  على 
ال��ب��ح��ري��ة، ل���ص��ي��م��ا م��ن م���اط��ن��ي دول����ة الإم�������ارات، اإذ 
من  ال��ع��دي��د  يف  العمل  الأك��ادمي��ي��ة  خ��ّري��ج���ا  ي�صتطيع 
البحرية،  ك��ال��ق���ات  ال��ن���ع��ي��ة،  وال���ظ��ائ��ف  امل���ؤ���ص�����ص��ات 
مبختلف  ال�صرطة  واأج��ه��زة  وال��ع��ام،  القطاع  م�ؤ�ص�صات 
اإمارات الدولة. كما حتتاج �صركات البرتول التي متتلك 
�صركات  وكذلك  خريجينا،  خ��رات  اإىل  بحرية  حق�ًل 
الدولية  الت�صنيف  وه��ي��ئ��ات  ال�����ص��ف��ن  واإدارة  ال�����ص��ح��ن 
املعنية  وال�����ص��رك��ات  امل�ؤ�ص�صات  م��ن  وال��ع��دي��د  واملحلية، 

التي  العمل  فر�ض  فاإن  وباخت�صار،  البحري.  بالقطاع 
يح�صل عليها خّريج�نا ل حدود لها."

ول تقت�صر ال�ظائف التي ميكن اأن يعمل بها خريج�ا 
الأك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى م��ن ال�����ص��ف��ن، ب��ل ميكنهم ال��ع��م��ل يف 
واإدارة  ال�صحن  �صركات  يف  واملكتبية  الإداري��ة  ال�ظائف 
ال�صفن واخلدمات الل�ج�صتية، وكذلك يف جمال البحث 

العلمي والتط�ير وقطاع التدريب.
م���ن اأج�����ل حت��ف��ي��ز ال���ط���الب ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
ال��ت��ح�����ص��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، ت���ف��ر الأك���ادمي���ي���ة ب��ي��ئ��ة مثالية 
والتجهيزات  امل��راف��ق  اأف�����ص��ل  ع��ر  ال��ط��الب��ي��ة،  للحياة 
�صكن  الأك��ادمي��ي��ة  يف  ويت�افر  والطالبية.  الأك��ادمي��ي��ة 
داخ���ل���ي ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ك���ل ع��ل��ى ح����دة، جمهز 
باأف�صل املرافق الرتفيهية حتت اإ�صراف فريق حمرتف 
والأمان  ال��راح��ة  درج���ات  اأع��ل��ى  ل�صمان  امل�ظفني  م��ن 
ريا�صية  مرافق  على  الأكادميية  حتت�ي  كما  للطالب، 
اللياقة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  للتدريب  وم�صابح  متكاملة 
ال�صحي  احل��ي��اة  من��ط  على  احل��ف��اظ  ويعتر  البدنية، 
اأه���م امل��م��ار���ص��ات ال��ت��ي ت�صجع الأك��ادمي��ي��ة طالبها  م��ن 
اأكر  اأن الأكادميية ت�صم  على اتباعها.  جدير بالذكر 
ن�صبة من الطالبات مقارنة مع غريها من الأكادمييات 
الطلبة  ع���دد  اإج��م��ايل  م��ن   40% تبلغ  اإذ  ال��ب��ح��ري��ة، 
امللتحقني بالأكادميية، ما ي�ؤكد مدى اللتزام بتمكني 
املراأة يف القطاع البحري. وحتر�ض الأكادميية على ربط 
طالبها بقيادات ال�صناعة البحرية املحلية والإقليمية، 
جميع  يف  والف��رتا���ص��ي��ة  امليدانية  امل�����ص��ارك��ات  وتنظيم 
الفعاليات البحرية التجارية واملهنية، وت�صت�صيف كبار 
اخلراء للحديث مع الطالب وتعريفهم بفر�ض العمل 

يف القطاع البحري. 

جامعة الإمارات ومتحف اللوفر باأبو ظبي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والبحث العلمي

م�صروع مراكز تقييم كوفيد- 19 املتميزة، وحملة تطعيم كوفيد- 19 حت�صل على ت�صنيف �صبع جنوم

�صركة �صحة تفوز بامل�صابقة الدولية لأف�صل املمار�صات يف دورتها ال�صابعة

خلريجي الثانوية العامة وما يعادلها

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�صارقة تعلن عن فتح باب الت�صجيل للعام الدرا�صي 22-21

تربع بالدم يف ال�صوؤون 
القانونية ب�صرطة اأبوظبي

نظمت مديرية ال�ص�ؤون القان�نية بقطاع �ص�ؤون القيادة حملة ترع بالدم 
اخلدمات  اإدارة  مع  اإن�صان" بالتعاون  بحياة  كفيلة  دم  "قطرة  �صعار  حتت 
الدم  بنك  وخدمات  اأب�ظبي  �صرطة  يف  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع  الطبية 
باب�ظبي وذلك وفق الإج��راءات الحرتازية وال�قائية الالزمة حتت ظل 

جائحة فريو�ض ك�رونا امل�صتجد.
ال�ص�ؤون  مديرية  م��دي��ر  احل��صني  اإب��راه��ي��م  ع��ب��دال���ه��اب  العميد  واأك���د    
القان�نية  اأهمية الترع بالدم باعتباره من الأعمال الإن�صانية التي ت�صهم 
يف اإنقاذ حياة املر�صى، وتر�صخ ثقافة التكافل الجتماعي لفتاً اإىل حر�ض 
الدم  من  املطل�بة  الكميات  بت�فري  امل�صت�صفيات  دعم  على  العامة  القيادة 

مبختلف ف�صائلها .

دورية ال�صعادة جتوب طرق اأبوظبي 
وتن�صح ال�صائقني بفح�س الإطارات

••  اأبوظبي-الفجر

لل�صائقني  تثقيفي  ت�عية  برنامج  اأب�ظبي  ب�صرطة  ال�صعادة  دوري��ة  نفذت 
ح�ل اأهمية فح�ض الإطارات �صمن حملة "�صيف مروري اآمن "  من خالل 

ج�لت ميدانية  يف عدد من الطرقات باإمارة اأب�ظبي .
ال�صعادة   دوري���ة  ف��ري��ق  ع�ص�   الظنحاين  را���ص��د  في�صل  النقيب  واأو���ص��ح 
ال�صائقني  بتعريف  اأب�ظبي   �صرطة  اهتمام  اإط��ار  ياأتي يف   الرنامج   اأن  
ذلك  فح�ض  ال�صيف ومن  اتخاذها  يف  ال�اجب  ال�صرورية  بالحتياطات 
، �صمن   مبادرات  الآمنة   بالقيادة  املركبات والل��ت��زام  الإط���ارات و�صيانة 
،وتر�صيخ  قيم  الإم���ارة  امل��روري��ة  يف   ال�صالمة  تعزيز  وحت�صني م�ؤ�صرات 
يلم  اأن  يجب  التي  ال�صرورية  املعل�مات  اأن  ذكر  و    . وال�صعادة  الإيجابية 
بها ال�صائق�ن ،ت�صمل تاريخ �صناعة الإط��ارات ومدة �صالحية الإطار بعد 
تركيبه ،و�صرورة فح�صها و تبديلها بعد انتهاء فرتة ال�صالحية  وال�ص�ابط 
الإط��ارات اجلديدة و  ، والتاأكد يف حالة �صراء  التخزين  اخلا�صة ب�صروط 
عدم  تاأثرها بالرط�بة ودرج��ات احل��رارة .   وحذر ال�صائقني من خط�رة 
اإىل وفيات  ت���ؤدي  والتي  الإط���ارات  انفجار  الناجتة عن  املرورية  احل���ادث 
اإىل انفجارها  التي ت�ؤدي  الأ�صباب  اأبرز  اأنه من  ، م��صحاً  واإ�صابات بليغة 
: قلة اأو زي��ادة �صغط ه���اء الإط��ار ، احلم�لة ال��زائ��دة  ،ك��رة ال�صتخدام 
من خالل قطع امل�صافات الط�يلة  الإطارات املقلدة و�ص�ء امل�صنعية رداءة 

الإطارات ، و�ص�ء التخزين، وا�صتخدام الإطارات  امل�صتعملة. 

حديقة احليوانات بالعني تطلق 
برنامج متكني ملوظفيها  

•• العني - الفجر

حتت  مل�ظفيها  التط�يري  برناجمها  بالعني  احل��ي���ان��ات  حديقة  اأطلقت 
م�صمى برنامج " متكني" الذي ي�صاهم يف ن�صر املعارف ودعم امل�اهب �صمن 
عدة مبادرات من �صاأنها تط�ير وا�صتثمار كفاءات امل�ظفني.  يهدف الرنامج 
اإىل تقييم اإمكانيات امل�ظفني ودعم وا�صتثمارم�اهبهم ومعارفهم اإىل جانب 
م�صمى  اختيار  وجاء  امل�ؤ�ص�صية.  الكفاءات  لتعزيز  واملعرفة  اخل��رات  تبادل 
لدى  امل�ؤ�ص�صية  القيم  تر�صيخ  على  احلديقة  حر�ض  منطلق  من  الرنامج 
م�ظفيها وت�صجيعهم على ا�صتثمار قدراتهم وكفاءاتهم يف اتخاذ  قراراتهم 
وت�صمن    . للحديقة  واملنفعة    ال��ف��ائ��دة  يحقق  مب��ا  العملي  النطاق  على 
اإعداد  يف  يتمثل  ال��ذي  املعرفة  مثل خبري  تط�يرية  م��ب��ادرات   7 الرنامج 
جمم�عة من اخلراء الذين ي�صاهم�ن يف بناء ون�صر املعارف �صمن حمت�ى 
تعليمي، واجلل�صات املعرفية التي ت�صعى اإىل اإثراء معارف امل�ظفني مبهام 
تدعم  التي  امل�اهب  من�صة  اإىل  بالإ�صافة  الأخ���رى،  الإدارات  وتخ�ص�صات 
امل�اهب وامل�ه�بني وت�فر لهم امل�صاحة لعر�ض معارفهم وخراتهم بحيث 
الرنامج  يقدم  وكما  امل�ؤ�ص�صية،  وامل�صاريع  الرامج  دعم  يف  ت�ظفيها  يتم 
مبادرة معارف م�ه�ب، و نح� معارف اأو�صع، اإىل جانب امل�ظف امل�جه وجنم 
امل�اهب. وت�صعى احلديقة اإىل ت�فري فر�ض تط�يرية للم�ظفني والرتكيز 
يف  وامل�صاهمة  املعرفة  وب��ن��اء  امل��ج��الت  خمتلف  يف  مهاراتهم  ت�ظيف  على 
وت�فري  املتخ�ص�صة  اخل���رات  م��ن  ال�صتفادة  خ��الل  م��ن  تط�يرالكفاءات 
برامج تط�يرية وت�ع�ية متن�عة والتي بدورها  تنعك�ض ب�ص�رة مبا�صرة 

على ج�دة اخلدمات والتجارب التي تقدم يف احلديقة.
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خل�صت درا�صة ت�صم االآالف من مر�صى القلب ممن يتناولون 
االأ�صرين، اإىل اأن اجلرعات العالية واملنخف�صة تبدو اآمنة 
وفعالة بنف�ض القدر ملنع م�صاكل القلب وال�صكتات الدماغية 
�صجلوا  الذين  امل�صاركني  اأن  الباحثون  االإ�صافية.واأو�صح 
اأنف�صهم لتتبع �صحتهم عر االإنرتنت اأثناء تناول االأ�صرين، 
كان لديهم تف�صيل قوي للجرعة املنخف�صة لدرجة اأنه من 
غري الوا�صح ما اإذا كانت النتائج ميكن اأن تثبت اأن العالجات متكافئة حقا. ون�صف الذين طلب منهم تناول جرعة 

اأعلى من الدواء، اأخذوا اجلرعة املنخف�صة بدال من ذلك اأو توقفوا عن ا�صتخدام االأ�صرين متاما.

وقال الدكت�ر �صليم فرياين، طبيب القلب يف كلية بايل�ر 
الدرا�صة:  يف  دور  له  يكن  وال��ذي مل  هي��صن،  للطب يف 
لأنهم  تناوله  يريدون  ما  لأنف�صهم  اأ�صا�صا  املر�صى  "قرر 

ا�صرتوا الأ�صرين باأنف�صهم".
وم���ع ذل���ك، تظهر ال��ن��ت��ائ��ج اأن���ه ل ي���ج��د ف���رق ك��ب��ري بني 
الفعالية،  اأو  ال�صالمة  يف  والعالية  املنخف�صة  اجل��رع��ات 
حيث تناولت جمم�عة من امل�صاركني جرعة عالية )325 
بينما  الأط��ب��اء(  من  العديد  بها  ي��صي  التي  ملليغراما، 

تناولت املجم�عة الثانية من 81 ملليغراما.
ين�صح  ل  ولكن  ال��دم،  جتلط  منع  يف  الأ�صرين  وي�صاعد 
به لالأ�صخا�ض الأ�صحاء الذين مل ي�صاب�ا بعد باأمرا�ض 

فاإن  ذل��ك،  وم��ع  النزيف.  ينط�ي على خطر  لأن��ه  القلب 
ف�ائده وا�صحة لالأ�صخا�ض الذين اأ�صيب�ا بالفعل بن�بة 
تتطلب  ال��ت��ي  امل�����ص��دودة  ال�����ص��راي��ني  اأو  ج��راح��ة  اأو  قلبية 

دعامة.
ت��زال غري معروفة  ما  الأ�صرين  اأف�صل جرعة من  لكن 
الدرا�صة،  �صخ�ض، خالل  األف   15 نح�  وتلقى  الآن.  اإىل 
دع�����ات ل��الن�����ص��م��ام ع��ر ال��ري��د الإل���ك���رتوين اأو مكاملة 
�صتة  اإىل  ع��ادوا كل ثالثة  وي��ب، حيث  اإىل م�قع  هاتفية 
ال�صحية  امل���راك���ز  م��ن  �صبكة  وق��دم��ت  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة.  اأ���ص��ه��ر 
�صجالتهم  م��ن  امل�صاركني  ع��ن  طبية  معل�مات  امل�صاركة 

الإلكرتونية ومطالبات التاأمني.

ووقع اختيار امل�صاركني ع�ص�ائيا لتناول جرعة منخف�صة 
اأو عالية من الأ�صرين، والتي ا�صرتوها دون و�صفة طبية. 
وقال الدكت�ر فرياين اإنهم جميعا تقريبا كان�ا يتناول�ن 
الأ�صرين قبل بدء الدرا�صة وكان %85 منهم يتناول�ن 
"كانت مهمة �صاقة منذ  بالفعل جرعة منخف�صة، لذلك 
طلبت  التي  اجلرعة  ي�صتخدم�ن  النا�ض  البداية" جلعل 

منهم.
وبعد ما يقارب عامني، ت�يف نح� %7 من كل جمم�عة 
�صكتة  اأو  قلبية  ن�بة  ب�صبب  امل�صت�صفى  اإىل  نقلهم  مت  اأو 
دماغية. وكانت نتائج الأمان يف اجلرعات مت�صابهة اأي�صا، 
حيث اأن اأقل من %1 عان�ا من نزيف حاد يتطلب دخ�ل 

امل�صت�صفى ونقل الدم.
اأعلى  %41 ممن مت تكليفهم بتناول جرعة  وما يقارب 
املرتفع  املعدل  اأق��ل، وه��ذا  اإىل جرعة  حت�ل�ا يف وق��ت ما 
اأو  ال�صالمة  يف  حقيقيا"  اختالفا  يحجب  اأن  "ميكن 
بجامعة  الطب  عامل  بايجنت،  ك�لني  قال  كما  الفعالية، 

اأك�صف�رد يف اململكة املتحدة.
وقال اأحد قادة الدرا�صة، الدكت�ر �ص�يلر ج�نز من جامعة 

دي�ك،
اأنه  اإىل  واأ�صار  اإر�صادات قيمة.  الدرا�صة ل تزال تقدم  اإن   
اإذا كان املر�صى يتناول�ن جرعة منخف�صة من الأ�صرين 
التبديل  "ال�صتمرار يف تلك اجلرعة بدل من  فاإن  الآن، 

ه� الختيار ال�صحيح".
ن��صي  �ص�ف  ع��ام،  "ب�صكل  اجل��دد،  للمر�صى  وبالن�صبة    

ببدء اجلرعة املنخف�صة".
واأو�صح فرياين اأن النا�ض يجب اأن يتذكروا اأن الأ�صرين 
دواء واأنه على الرغم من بيعه دون و�صفة طبية، يجب األ 

يتخذ املر�صى قرارات ب�صاأن ا�صتخدامه باأنف�صهم.
التحدث  دون  تت�قف  اأو  "ل تغري اجلرعة  اأن  وح��ذر من 
اإىل ط��ب��ي��ب. ه����ذا م���ه���م، خ��ا���ص��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���ع���الج مثل 

الأ�صرين".

درا�صة تقدم اأدلة عن اجلرعات االآمنة والفعالة ملر�صى القلب

ال�صربين: ل ين�صح به لالأ�صخا�س الأ�صحاء

الأمريكية  ال�طنية  املكتبة  يف  ن�صرت  درا���ص��ة  يف 
مزيد  اأج��ري  لل�صحة،  ال�طنية  واملعاهد  للطب 

من التحقيق يف �صمّية فيتامني )د(.
ندرة  الرغم من  "على  اأن��ه  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
ال�صحية  الآث����ار  اأن  اإل  )د(،  بفيتامني  الت�صمم 
حتديدها  ي��ت��م  مل  اإذا  خ��ط��رية  ت��ك���ن  اأن  مي��ك��ن 
الأكر  ال�صريرية  الأعرا�ض  وت�صمل  الف�ر.  على 
الرت����ب����اك  )د(:  ف��ي��ت��ام��ني  ل��ت�����ص��م��م  م���الح���ظ���ة 
والالمبالة والقيء املتكرر واآلم البطن والتب�ل 

الأ�صحاء،  الأف���راد  ول��دى  واجل��ف��اف.  والعطا�ض 
عادة  )د(  لفيتامني  اخل��ارج��ي��ة  ال�صمّية  حت��دث 
ب�صبب ال�صتخدام املط�ل )اأ�صهر( جلرعات كبرية 
التعر�ض  ب�صبب  لي�ض  ول��ك��ن  )د(،  فيتامني  م��ن 
عن  اأو  لل�صم�ض،  للجلد  الطبيعي  غ��ري  ال��ع��ايل 

طريق تناول نظام غذائي متن�ع".
واأو�صحت: "قد تك�ن اأعرا�ض �صمية فيتامني )د( 
كال�صي�م  ف��رط  ب��ح��الت  اخلا�صة  لتلك  م�صابهة 
الدم، وت�صمل مظاهر نف�صية ع�صبية مثل �صع�بة 

الرتكيز والرتباك والنعا�ض والكتئاب والذهان، 
والغيب�بة.  ال���ذه����ل  ال��ق�����ص���ى،  احل�����الت  ويف 
للت�صمم:  امل��ع���ي��ة  امل��ع��دي��ة  الأع����را�����ض  وت�����ص��م��ل 
وفقدان  والعطا�ض  البطن  واآلم  املتكرر  ال��ق��يء 
والتهاب  اله�صمية  والقرحة  والإم�صاك  ال�صهية 

البنكريا�ض".
وت�صمل العالمات الأخرى التي ت�صري اإىل تناولك 

الكثري من مكمالت فيتامني )د(، ما يلي:
• الغثيان.

• القيء.
التب�ل. • كرة 

ال�صهية. • فقدان 
• العط�ض.

• اجلفاف.        
• الإم�صاك.

الع�صالت. • �صعف 

ما هي اجلرعة الي�مية امل��صى بها من فيتامني 

)د(؟
 10 ح�����������ايل  اإىل  ال�����ن�����ا������ض  م����ع����ظ����م  ي����ح����ت����اج 
يف  مب��ا  ي�ميا،  )د(  فيتامني  م��ن  ميكروغرامات 

ذلك الن�صاء احل�امل واملر�صعات.
ويحتاج اأي طفل اأ�صغر من عام واحد اإىل ما بني 

ي�ميا. ميكروغرامات  و10   8.5
وخالل اأواخر الربيع اإىل اأوائل اخلريف، يجب اأن 
يح�صل معظم النا�ض على ما يكفي من فيتامني 

)د( من خالل ممار�صة حياتهم الي�مية.

ول���ك���ن ق���د ي���ك����ن م���ن ال�����ص��ع��ب احل�������ص����ل على 
فيتامني )د( بني نهاية �صبتمر وبداية مار�ض.

اإنتاج  املبا�صر اجل�صم على  ال�صم�ض  وي�صجع �ص�ء 
فيتامني )د( ب�صكل طبيعي، 

النا�ض  ال�صهل على  م��ن  اأن��ه  ال�صبب يف  ه���  وه��ذا 
�صنع فيتامني )د( يف ال�صيف، عندما يك�ن اجل� 

حارا يف اخلارج.
الداخل  ولكن عندما نك�ن جميعا حمب��صني يف 

لأن اجل� بارد اأو ممطر، يزداد خطر النق�ض.

عالمات حتّذر من تناول اجلرعة اخلاطئة من فيتامني )د(!
الهواء  يف  كافيا  وقتا  يق�ض  مل  اإذا  اأي�صا  ولكن  ما،  نوعا  فقريا  للفرد  الغذائي  النظام  يكون  عندما  )د(  فيتامني  نق�ض  يحدث 

الطلق.
من  العديد  و�صي�صاعد هذا يف  الغذائية.  باملكمالت  النق�ض  الزائد عن هذا  بالتعوي�ض  ال�صخ�ض  يقوم  ما  وغالبا 

من  الكثري  ياأخذ  اأن  لل�صخ�ض  ميكن  االأحيان  بع�ض  يف  ذلك،  ومع  النق�ض،  ي�صببها  التي  ال�صحية  امل�صاكل 
املكمالت، ما ي�صبب جتربة �صمّية فيتامني )د(.

فما هي العالمات التي حتذر من ذلك، وما هي اجلرعة املو�صى بها من فيتامني )د( لتجنب ال�صمّية؟.
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املال والأعمال

مليار درهم قيمة ال�صفقات   5.17
املربمة يف اأ�صواق الأ�صهم خالل 3 جل�صات

•• اأبوظبي-وام:

 5.17 نح�  اإىل  الإماراتية  املال  اأ�ص�اق  يف  املرمة  ال�صفقات  قيمة  قفزت 
مليار درهم خالل ثالث جل�صات، بعدما ت�ا�صل تدفق ال�صي�لة اأم�ض ب�ترية 
عالية اإىل قاعات التداول التي جنحت يف ا�صتقطاب املزيد من امل�صتثمرين 
اإىل تعامالتها. وحافظ �صهما العاملية القاب�صة واألفا اأب�ظبي املغلقان عند 
115 درهما و16.90 درهم على الت�ايل على املركز الأول يف قائمة اأكر 
الأ�صهم ن�صاطا بالإ�صافة اإىل �صهم بنك اأب�ظبي الأول املرتفع اإىل 16.38 

درهم و�صركة الدار العقارية الذي اأقفل عند 3.80 درهم.
قيمة  اإجمايل  من   65.5% نح�  على  الأرب��ع��ة  الأ�صهم  ه��ذه  وا�صتح�ذت 
التداول يف اأ�ص�اق املال الإماراتية خالل جل�صة ام�ض الثالثاء والتي و�صلت 
للتعامالت وج�د عمليات  الي�مي  الر�صد  دره��م. ويظهر  1.6 مليار  اإىل 
جتميع على �صهم األفا اأب�ظبي املدرج حديثا يف �ص�ق العا�صمة وذلك رغم 
عمليات امل�صاربة اجلزئية التي تعر�ض لها يف الن�صف الثاين من اجلل�صة.

وكان امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية ارتفع اإىل م�صت�ى 6763 
اأغلق  حني  يف  ال�صابق  الي�م  مع  مقارنة   0.21% ن�صبتها  ب��زي��ادة  نقطة 
اأب�ظبي  2827 نقطة . ووا�صل �ص�ق  امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق دبي املايل عند 
ال�صتح�اذ على اجلزء الأكر من ال�صي�لة املتداولة يف اأ�ص�اق املالية خالل 

جل�صة ام�ض حيث جتاوزت قيمة ال�صفقات املرمة فيه 1.4 مليار درهم.

املتو�صط ال�صهري خلام » اأوبك «
 يتخطى 71 دولرا للربميل خالل يونيو

•• اأبوظبي-وام:

تخطى املت��صط ال�صهري ل�صعر خامات “اأوبك” خالل �صهر ي�ني� 2021 
دولر   71.63 اإىل  ، وو�صل  كان مت�قعا  كما  للرميل  دولرا   71 حاجز 
للرميل بنم� ن�صبته %7.1 مقارنة مع �صهر ماي� من العام ذاته وذلك 
وف��ق��ا لأح���دث ال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��ادرة ع��ن منظمة ال���دول امل�����ص��درة للنفط “ 
املت��صط  ارتفاع  مع  اجلديد  ال�صهري  ال�صعري  امل�صت�ى  وترافق   . اأوب��ك« 
63.61 دولر للرميل خالل  اإىل م�صت�ى  اأوب��ك  ل�صعر خامات  ال�صن�ي 
53.4 % باملقارنة مع عام 2020 بح�صب  2021 ، بزيادة ن�صبتها  عام 
النفط على  ال�صعرية اجلديدة لأ�صعار  القفزات  . وجاءت  املنظمة  ت�قعات 
اختالف ت�صنيفاته يف ال�ص�ق العاملي و�صط ترقب امل�صتثمرين للنتائج التي 
�صي�صفر عنها الجتماع ال�زاري الثامن ع�صر لدول “ اأوبك + “ املُقرر عقده 
ي�م اخلمي�ض املقبل والذي يتزامن اأي�صا مع ت�قعات بنم� الطلب العاملي 
على الذهب الأ�ص�د . وكانت اأ�صعار النفط اخلام تلقت دعماً من النتعا�ض 
املتحدة  ال���لي��ات  مثل  الرئي�صية  ال��ط��اق��ة  اأ���ص���اق  يف  وامل��ل��ح���ظ  ال�صريع 
التطعيمات  حمالت  وترية  ت�صارع  مع  تزامناً  وال�صني  واأوروب��ا  الأمريكية 

واإعادة فتح القت�صادات ورفع املزيد من القي�د املرتبطة بتلك اجلائحة.
ي�صار اإىل اأن اأ�صعار النفط اخلام �صجلت مكا�صب اأ�صب�عية هي اخلام�صة لها 
على الت�ايل يف ختام جل�صات التداول بالأ�ص�اق الآجلة الأ�صب�ع املا�صي حيث 
ال�صابق،  الأ�صب�ع  بنهاية  مقارنة   3.6% بن�صبة  برنت  خام  عق�د  ارتفعت 
لتبلغ 76.18 دولر للرميل عند الت�ص�ية. كما ارتفعت عق�د خام غرب 
تك�صا�ض الأمريكي بن�صبة %3.4 مقارنة بنهاية الأ�صب�ع ال�صابق، ليتحدد 

�صعر الت�ص�ية عند 74.05 دولر للرميل.

»تدوير« يحقق اإجنازات نوعية مبجال 
مكافحة اآفات ال�صحة العامة واإدارة النفايات

•• اأبوظبي-وام:

حقق مركز اأب�ظبي لإدارة النفايات “تدوير” خالل العام 2020 اإجنازات 
ن�عية ، كللت جه�د املركز خالل عام من العمل اجلاد واملت�ا�صل من اأجل 
الظروف  ، رغ��م  املقدمة من جانبه  العمل واخل��دم��ات  الرت��ق��اء بقطاعات 

املتغرية التي متر بها خمتلف دول العامل، يف ظل جائحة ك�رونا.
لت�صمل  النفايات  لإدارة  اأب�ظبي  مركز  حققها  التي  الإجن���ازات  وتن�عت 
العامة  اآفات ال�صحة  اأبرزها يف جه�د مكافحة  خمتلف القطاعات، وتركز 
البيئي  ال�عي  اإىل رفع م�صت�ى  النفايات بالإ�صافة  وم�صاريع اجمع ونقل 
خالل  ال�صتثنائية  املركز  جه�د  مع  بالت�ازي  املجتمع،  �صرائح  كافة  لدى 

امل�صاركة يف برنامج التعقيم ال�طني، خالل اجلائحة.
وكثفت فرق التفتي�ض والر�صد التابعة لإدارة م�صاريع مكافحة اآفات ال�صحة 
املتقدمة على �صعيد مكافحة  اأن�صطتها  املركز جه�دها وو�صعت  العامة يف 

البع��ض والذباب يف خمتلف اأرجاء اإمارة اأب�ظبي.
تنفيذ  يف  وال��صائل  الطرق  اأح��دث  على  تعتمد  خا�صة  اآلية  املركز  ويتبع 
خطة مكافحة البع��ض يف اإمارة اأب�ظبي، تق�م على نظام الإدارة املتكاملة 
واتخاذ  الآف����ات  مكافحة  لإدارة  متكامل  ن��ظ��ام  وه���   »IPM«  - ل��الآف��ات 
القرارات والإج��راءات التي ت�صاهم يف خف�ض ن�صب الآفات وال�صيطرة على 
ن�صاطها �صمن احلدود امل�صم�ح بها باتباع عدة ا�صرتاتيجيات لت�فري حل�ل 
م�صتدامة. ويق�م هذا النظام على اأربع مراحل، الأوىل هي التفتي�ض وامل�صح 
احل�صري، والثانية ت�صنيف وحتليل البيانات، والثالثة املكافحة، اأما الرابعة 

فهي ت�ثيق البيانات والنتائج من خالل قاعدة بيانات اإلكرتونية.
ويلجاأ املركز اإىل ا�صتخدام كافة التقنيات و الطرق املتبيعة عامليا يف مكافحة 
احلديثة  التكن�ل�جيا  ذات  البع��ض  م�صائد  اإ���ص��ت��خ��دام  منها  البع��ض 
ال��ب��ع������ض ب�ص�رة  ن�����ص��اط  اإل���ك���رتوين لت�صجيل ور���ص��د  ب��ن��ظ��ام  وامل��رت��ب��ط��ة 
مبا�صرة كل 15 دقيقة واإر�صال كافة اأعداد البع��ض التي يتم ر�صدها من 
خالل امل�صيدة اىل قاعدة البيانات. واأ�صفرت عمليات الر�صد واملكافحة عن 
للم�صيدة،  احل�صري  الر�صد  نتائج  �صعيد  على  متميزة  اإجن���ازات  حتقيق 
و404،377  بع��صة   2،073،453 ر�صد  املا�صي  العام  حيث مت خالل 

ح�صرة كبرية اإ�صافة اإىل 2،942،621 ح�صرة �صغرية.
اإزالة م�صببات البع��ض يف  2020 عدداً من الإج��راءات مثل  و�صهد العام 
تكاثر  و م�صببات  التحديات  كافة  اأب� ظبي، ور�صد  اإم��ارة  خمتلف مناطق 
البع��ض باملزارع، وعمليات م�صح ور�صد ح�صري للبع��ض يف جميع امل�صاريع 
التط�يرية وال�صكنية، التن�صيق امل�صرتك مع مطار اأب� ظبي الدويل لر�صد 
واملرئية  املكت�بة  الت�عية  برامج  جانب  اإىل  لالأمرا�ض،  الناقل  البع��ض 

وامل�صم�عة امل�جهة عر م�اقع الت�ا�صل.

القائم باأعمال �صفارة ليتوانيا يف اأبوظبي: 

ليتوانيا ت�صارك يف اإك�صبو 2020 بدبي لتعزيز منوها املتوا�صل يف جمالت التجارة والقت�صاد وال�صياحة 

»بن حم لل�صفريات«: عودة رحالت »طريان النيل« من مطار العني يوليو القادم

•• العني-الفجر

اأع��ل��ن��ت جم��م���ع��ة ب���ن ح���م ل��ل�����ص��ف��ري��ات “ 
الأمان لل�صفر وال�صياحة ، العني اك�صري�ض 
“ اإح��دى �صركات  �صامل  ، ووك��ال��ة �صفريات 
جمم�عة بن حم وال�كيل املعتمد لطريان 
ال���ن���ي���ل يف الإم����������ارات ع����ن ع�������دة رح����الت 
والتي  القاهرة  واإىل  من  النيل”  “طريان 

تقلع من مطار العني بدءاً من �صهر ي�لي� 
“طريان  ت��ط��ل��ق  اأن  امل��ق��رر  . وم���ن  ال���ق���ادم 
واجلمعة  الث��ن��ني  اأي����ام  رح��الت��ه��ا  النيل” 
12 ي�لي�  اأ�صب�ع بداية من تاريخ  من كل 
بت�قيت  ال���ق���اه���ره  اإىل  ال��ع��ني  م��ط��ار  م���ن 
بت�قيت  ل��ي��ال   10:15 ال�����ص��اع��ة  اإق������الع 
الإم����ارات وم��ن م��ط��ار ال��ق��اه��رة اإىل مطار 
العني بت�قيت اإقالع ال�صاعة 3:40 ع�صراً 

بت�قيت القاهرة.
وبهذه املنا�صبة قال ال�صيخ اأحمد بن م�صلم 
بن  العام ملجم�عة  املدير  العامري  بن حم 
حم: مع التخفيف التدريجي لقي�د ال�صفر 
ال�صفر  على  ك��ب��رياً  اإق��ب��اًل  ن�صهد  ال��دول��ي��ة 
مع  بالتزامن  احل��ايل  ال�قت  وال�صياحة يف 
زيادة  واأي�����ص��اً  وال�صيف  ال��ع��ط��الت  م��صم 
ويعد  التطعيم،  عمليات  ت�صارع  م��ع  الثقة 
ذلك م�ؤ�صراً على بدء تعايف قطاع الطريان 

. من تداعيات جائحة “ك�فيد-19« 
وتابع املدير العام ملجم�عة بن حم: وبدورنا 

على  لل�صفريات”  ح���م  “بن  يف  ن��ح��ر���ض 
اآمنة وفعالة ومريحة  ت�فري خيارات �صفر 
الإم���ارات  دول���ة  ل�صكان  تناف�صية  وب��اأ���ص��ع��ار 
زي��ارة جمه�رية م�صر  اإىل  يتطلع�ن  ممن 

العربية ال�صقيقة .
جمم�عة  م�����ص���ار  “بداأ  ح��م  ب��ن  واأ����ص���اف 
ب���ن ح���م يف ق���ط���اع ال�����ص��ف��ر و ال�����ص��ي��اح��ة و 
بقراءة  40 ع��ام��اً  اأك���ر م��ن  ال��ف��ن��ادق منذ 
اأهميته  و  ال��ق��ط��اع  ه����ذا  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  واث���ق���ة 
دولتنا  اإل���ي���ه  ت�����ص��ب���ا  مل���ا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الفتية ، و �صاهمت جمم�عة بن حم لل�صفر 
و  الداخلية  ال�صياحة  تط�ير  يف  وال�صياحة 
اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اجل�ائز  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  ح�����ص��ل��ت  و   ،
ال�صركات  خا�صة  و  ال��ط��ريان  �صركات  م��ن 
ال�طنية ، و منها طريان الحتاد و طريان 
�صهادات  على  ح�صلت  كذلك  و   ، الإم����ارات 
تقدير من امل�ؤ�ص�صات احلك�مية و اخلا�صة 
، وتتك�ن جمم�عة بن حم لل�صفر من اأربع 

وك��الت رئي�صية يف دول��ة الإم��ارات العربية 
 ، العطالت  لل�صفر و  الأم��ان   : املتحدة هي 
العني اك�صري�ض ، بن حم لل�صفر ، ووكالة 
�صيتي  وكالة  اإىل  بالإ�صافة  �صامل  �صفريات 
�صيزنز لل�صفر و ال�صياحة يف �صلطنة عمان 
ال�كيل  لل�صفر  ح��م  ب��ن  جمم�عة  متثل   .
للخط�ط  اأب����ظ���ب���ي  اإم������ارة  يف  احل�����ص��ري 
اململكة  اخل����ط�����ط  الأم���ري���ك���ي���ة  اجل�����ي����ة 
امل��غ��رب��ي��ة ، اخل��ط���ط اجل���ي��ة ال�����ص���ري��ة ، 
،اخلط�ط  ال���رتك���ي���ة  اجل����ي���ة  اخل���ط����ط 
اجل�ية  اخل���ط����ط   ، الأث���ي����ب���ي���ة  اجل����ي���ة 
 ، ال�صينية  اجل�ية  اخلط�ط   ، التايلندية 
النيل   ، بروك�صل  طريان م�ري�ص�ض طريان 
املجم�عة  و تق�م   ، دب��ي  ف��الي  و  للطريان 
ب��������اإدارة م��ك��ات��ب م��ب��ي��ع��ات ال���ت���ذاك���ر لهذه 

ال�صركات . 
الكابن حممد �صادق،  اأع��رب  وم��ن جانبه 
“النيل  ل�������ص���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
ل�ص�ق  ب��ال��ع���دة  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  للطريان” 

القادم  ي�لي�  �صهر  م��ن  اب��ت��داء  الإم��ارات��ي��ة 
�صت�فر  اجلديدة  اخلدمة  اأن  اإىل  م�صرياً   ،
مدينتي  ب��ني  وم��ن��ا���ص��ب  �صهل  تنقل  خ��ي��ار 
الأعمال  مل�صافري  خا�صة  والعني،  القاهرة 
ما  اإىل  اإ�صافة  مل�صر،  الإماراتيني  وال�صياح 
نح� مئة األف م�اطن م�صري يقطن�ن يف 

مدينة العني وما ح�لها.
النيل  رح�������الت  ا����ص���ت���ئ���ن���اف  اإن  م�����ص��ي��ف��ا 
ل��ل��ط��ريان ���ص��ي��م��ك��ن امل�����ص��اف��ري��ن م���ن واإىل 
املبا�صرة  ال��رح��الت  ال��ع��ني ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
للخط�ط اجل�ية اإىل م�صر وبقية �صبكتنا 
املحلية وال��دول��ي��ة ، وال��ت��ي ت��خ��دم اأك���ر   . 
للطريان  للنيل  التنفيذي  الرئي�ض  واأ���ص��ار 
اإن�����ه ال���رغ���م م���ن م�����رور اأك�����ر م���ن خم�ض 
�صن�ات منذ اأن بداأنا الطريان بني القاهرة 
وتر�صيخاً  رح��الت��ن��ا،  �صبكة  �صمن  وال��ع��ني 
بني  والعميقة  الأخ�ية  الثنائية  للعالقات 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجمه�رية 

م�صر العربية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ال�����ص��ي��دة ي���رات��ا رام������ص��ك��ي��ن��ي، القائم 
اأب�ظبي،  يف  ال��ل��ي��ت���ان��ي��ة  ال�����ص��ف��ارة  ب���اأع���م���ال 
2020 يف  اإك�صب�  م�صاركة بالدها يف معر�ض 
ال��ذي يحمل ا�صم  دب��ي ع��ر جناحها اخل��ا���ض 
يف  م�ج�ًدا  �صيك�ن  وال��ذي   »Openarium«
�صيتم الحتفال   انه  جناح ال�صتدامة،  وقالت 
جمه�رية  لإق�����ام�����ة   768 ال�������  ب����ال����ذك����رى 
ال�ص�ء  لت�صليط   2020 اك�صب�  ليت�انيا،يف 
امل��ت��ن���ع��ة و  ال��ع��ري��ق وثقافتها  ت��اري��خ��ه��ا  ع��ل��ى 
التي  ليت�انيا  يف  القطاعات  خمتلف  ازده���ار 
تعد اأكر دول منطقة البلطيق �صمال اأوروبا، 
وبيئتها  اخل��الب��ة  ال�صياحية  مبعاملها  ومت��ت��از 
امل�����ص��ج��ع��ة ل��ل��ت��ج��ارة وال���ص��ت��ث��م��ار والأع���م���ال . 
احلدث  ه���ذا  يف  مب�صاركتها  اأن��ه��ا  واأو���ص��ح��ت 
ال��ع��امل��ي ال����ذي ���ص��ي��ق��ام ع��ل��ى اأر������ض الإم������ارات 

اأهمية  ت��درك  ليت�انيا  ف��اإن  املتحدة،  العربية 
ح�����ص���ر م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
190 دولة  جتمع حتت �صقفها ما يزيد على 
م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل، م����ف���رًة فر�صًة 
واخل���رات  ال����روؤى  وت��ب��ادل  للت�ا�صل  ذه��ب��ي��ًة 
واأ�صافت:  ال��ع��امل.   م�صت�ى  على  والتطلعات 
اإك�صب�  يف  م�صاركتها  م��ن  ل��ي��ت���ان��ي��ا  “تهدف 
جمالت  يف  املت�ا�صل  من�ها  لتعزيز   2020
التجارة والقت�صاد وال�صيافة عر ا�صتعرا�ض 

ما ت�فره من اإمكانات على ال�صعيد العاملي«.

بيئة م�صجعة لال�صتثمار
تتمتع  ليت�انيا  اأن  اإىل  رام��صكيني  واأ���ص��ارت 
بجاذبيٍة كاإحدى الدول امل�صجعة للم�صروعات 
ال�����ص��غ��رية وال��ن��ا���ص��ئ��ة يف خمتلف امل��ج��الت ل 
�صيما يف جمال التكن�ل�جيا املالية وتكن�ل�جيا 
املعل�مات وعل�م احلياة والألعاب الإلكرتونية، 

بالإ�صافة اإىل ك�نها ت�فر بيئًة ا�صتثنائية لنم� 
التقدم  وامل���اه��ب  للطاقات  متيحًة  الأع��م��ال 
“متتاز  ق��ائ��ل��ًة:  حديثها  وتابعت  والزده�����ار.  
ل��ي��ت���ان��ي��ا ب�����ص��رع��ة وحم����دودي����ة الإج��������راءات 
من  بغريها  مقارنًة  والبريوقراطية  الإداري��ة 
ع من عمليات اتخاذ القرار  دول العامل، ما ي�صرِّ
اإىل حقيقة  الإبداعية  الأفكار  ل حت�يل  وي�صهِّ
امل��رك��ز احل���ادي ع�صر  واق��ع��ة. وق��د مت منحها 
على م�صت�ى العامل من حيث �صه�لة مزاولة 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، ك��م��ا اأن��ه��ا حت��ت��ل املرتبة 
15 ع��ل��ى م�����ص��ت���ى ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ت�فري 
النا�صئة،  امل�����ص��اري��ع  لزده����ار  املنا�صبة  البيئة 
 11 املرتبة  ليت�انيا  احتلت   2020 ع��ام  ويف 
مزاولة  ل�صه�لة  ال��دويل  البنك  لتقرير  وفًقا 
ت رام��صكيني على  واأكدًّ التجارية«.   الأعمال 
اأن ليت�انيا تتمتع مبركٍز متميز على ال�صعيد 
للمزيد  للت�صدي  وت�صعى  العاملي،  القت�صادي 

من التحديات يف جمالت التكن�ل�جيا املالية 
ال�صيراين وعل�م احلياة والقطاعات  والأمن 
من  وذل���ك  امل�صتقبل.  �صت�صكل  ال��ت��ي  الأخ���رى 
للم�صكالت  م��ت��ط���رة  ح���ل����ل  ت���ق���دمي  خ����الل 
تهدف  ليت�انيا  اإن  وق��ال��ت  والعاملية،  املحلية 
وال�صتعداد  الن��ف��ت��اح  ع��ر  التغيري  لتحفيز 
مل���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة وامل�������ص���ارك���ة يف 

البتكار والنم�.

طبيعة خالبة
وذكرت اأن ا�صتهار ليت�انيا بك�نها اأكر الدول 
ال�صياحة  ازده���ار  اإىل  اأدى  اأوروب����ا،  يف  خ�صرة 
خمتلف  يف  تط�رها  مع  جنب  اإىل  جنًبا  فيها 
اخل�صراء  امل�صاحات  تغ�صي  حيث  القطاعات. 
ث���روًة  م��ا يجعلها  اأرا���ص��ي��ه��ا،  م��ن  ب��امل��ئ��ة   46
حقيقية بالن�صبة ملن يقدرون الطبيعة. عالوًة 
ع��ل��ى م��ا ت���ف��ره م��ن م��ع��امل ���ص��ي��اح��ي��ة جاذبة 

والتجارب  ك��امل��ت��اح��ف  وامل�����ص��اف��ري��ن  ل��ل�����ص��ي��اح 
واختتمت  امل���ت���ن����ع���ة.  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ذوق���ي���ة 
اأينما  الطبيعة  “ترى   “ ب��ال��ق���ل:  ح��دي��ث��ه��ا 
وج��ه��ت ن��ظ��رك يف ل��ي��ت���ان��ي��ا. ����ص����اء ك��ن��ت يف 
اأو خارج حدودها، فاإن اخل�صرة  و�صط املدينة 
ت�صكن كافة الأركان. ورمبا يك�ن هذا ه� �صبب 
الأ�صعد بنمط  العا�صمة فيلني��ض  �صكان  ك�ن 
الع�ا�صم  �صكان  من  بغريهم  مقارنًة  حياتهم 
الأوروبية«.  يذكر ان ليت�انيا تغطي م�صاحة 
وهي  اأوروب����ا.  م��ن  م��رب��ع  كيل�مرت   65300
م�طن ل� 2.8 ملي�ن ن�صمة، ويبلغ عدد �صكان 
العا�صمة فيلني��ض وحدها 600000 ن�صمة. 
مع  ال��ب��الد  م�صاحة  ثلث  ال��غ��اب��ات  تغطي  كما 
اأنحائها.  خمتلف  يف  منت�صرة  بحرية   6000
على  كم   90 ط���ل  على  املمتد  ال�صاحل  ويعد 
بحر البلطيق كنًزا حقيًقا عالوًة على م�قعها 

املتميز بج�ار الدول الإ�صكندنافية.

�صلطة دبي للخدمات املالية تفتح باب الت�صجيل يف الدورة القادمة من برنامج رخ�صة اختبار البتكار 
•• دبي-الفجر: 

التقدم  اإىل  والدولية  املحلية  ال�صركات  تدع�  املالية  للخدمات  دبي  �صلطة 
بطلب للم�صاركة يف الدورة القادمة من “برنامج رخ�صة اختبار البتكار”، 
حيث �صيك�ن الت�صجيل متاحاً خالل الفرتة ما بني 1 اإىل 31 ي�لي�. عقب 
برنامج رخ�صة  بالرنامج.  املقب�لة لاللتحاق  ال�صركات  دع�ة  �صيتم  ذلك، 
اختبار البتكار الذي مت اإطالقه عام 2017، ه� برنامج تنظيمي مرخ�ض 
ومناذج  املالية  واخل��دم��ات  املنتجات  اختبار  م��ن  املقب�لة  ال�صركات  ميكن 
بيئة تنظيمية  العاملي �صمن  امل��ايل  دب��ي  الأع��م��ال اجل��دي��دة يف وم��ن مركز 
من�ذج  ح���ل  وا���ص��ح  �صرح  تقدمي  ال�صركات  على  يجب  ب��اأن��ه  علماً  مقيدة. 
العمل املزمع واملنتج اأو اخلدمة املبتكرة املقرتحة. بهذه املنا�صبة، قال برايان 
�صتايروولت، الرئي�ض التنفيذي لدى �صلطة دبي للخدمات املالية: “يجلب 
البتكار وعًدا بزيادة التناف�صية، وال�صم�ل املايل، وحت�صني اخليارات املتاحة 

جدوى  الأك���ر  اجل��دي��دة  واخل��دم��ات  املنتجات  ت���ف��ري  ع��ر  للم�صتهلكني 
وك��ف��اءة. وم��ع زي��ادة احلاجة اإىل ه��ذه احل��ل���ل، ت��زداد احلاجة اإىل مزودي 
بيئة مبا�صرة  الإبتكار  اختبار  برنامج رخ�صة  يتيح  لذا  بهم.  حل�ل م�ث�ق 
اختبار  خلطة  وفًقا  املبتكرة  الأعمال  ومن��اذج  واخلدمات  املنتجات  لإختبار 
اأن ي�ؤدي العمل �صمن بيئة تنظيمية من تقليل حالت  خم�ص�صة. وميكن 
عدم اليقني وت��صيح الت�قعات التنظيمية والإ�صرافية. ونحن نتطلع اإىل 
تلقي جمم�عة جديدة من الطلبات من ال�صركات املهتمة بالتكن�ل�جيا التي 
تقدم حل�ل الفريدة.« يعك�ض برنامج رخ�صة اختبار الإبتكار التزام ال�صلطة 
امل�صتمر بدعم التكن�ل�جيا اجلديدة والنا�صئة يف مركز دبي املايل العاملي. 
�صركة   105 تقدمت   ،2017 ع��ام  ماي�  �صهر  يف  الرنامج  اإط��الق  ومنذ 
�صركات  خم�صة  تعمل  وحاليا،  منها.   51 قب�ل  ومت  بالرنامج  لاللتحاق 
ا�صتكمال الرنامج بنجاح من  ، ومت  �صمن برنامج رخ�صة اختبار البتكار 

قبل ثالثة �صركات ، يف حني حظيت �صبعة �صركات على م�افقة مبدئية.

�صراكة بني موانئ راأ�س اخليمة و»موجنا�صا« العاملية لتقدمي خدمات الوقود البحري
•• راأ�س اخليمة -وام:

للنفط  العاملية  م�جنا�صا  و�صركة  اخليمة  راأ����ض  م���ان��ئ  اإدارة  وق��ع��ت 
وال�صحن �صراكة اإ�صرتاتيجية تتيح مب�جبها تقدمي جمم�عة متكاملة 
مر�صى  منطقة  يف  اأو  امليناء  داخ��ل  �ص�اء  البحري  ال�ق�د  خدمات  من 
م�انئ راأ���ض اخليمة التي ت�صمح بدخ�ل �صفن ي�صل عمقها حتت املاء 

اإىل 60 مرتا.
ع�صر  اأك��ر  �صمن  من  الأ���ص��ل  الدمناركية  “م�جنا�صا”  �صركة  وتعد 
�صركات يف جمال تزويد ال�ق�د لل�صفن على م�صت�ى العامل حيث تق�م 
بت�ريد ح�ايل خم�صة ماليني طن من املنتجات النفطية كل عام . وقال 
روجر كال�صكني الرئي�ض التنفيذي مل�انئ راأ�ض اخليمة : “ نظرا مل�قعنا 
الإ�صرتاتيجي كب�ابة مركزية لدول اخلليج وباعتبارنا اأقرب ميناء اإىل 

ي�ؤهلها  مثايل  مب�قع  تتمتع  اخليمة  راأ���ض  م�انئ  ف��اإن  هرمز  م�صيق 
“ ميتلك   : واأ���ص��اف  بال�ق�د«.  التزويد  لعمليات  مهماً  مركزاً  لتك�ن 
ق�صم املر�صى واملالحة يف راأ�ض اخليمة اأ�صط�ل حديثا من �صفن الدعم 
واملعدات التقنية التي تقدم خدمات بحرية من الدرجة الأوىل تعمل 

على مدار ال�صاعة ط�ال اأيام الأ�صب�ع ووفقاً لأعلى املعايري الدولية«.
ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ض  اأو���ص��رتج��ارد  اأن��در���ض  اأ���ص��ار  جانبه  م��ن 
الإماراتي  البحري  الن�صاط  من  فاعال  ج��زءا  ب�صفتنا   “  : م�جنا�صا 
تهدف  والتي  اخليمة  راأ���ض  م�انئ  مع  ال�صراكة  بهذه  ف��خ���رون  فاإننا 
نح� التط�ير امل�صتمر ل�صناعة ال�ق�د حمليا عر تزويدنا احتياجات 
اأن ج�دة  نعلم متاما  فاإننا  العامل،  700 ميناء ح�ل  ال�ق�د حل���ايل 
وكفاءة اخلدمة هي يف م�صلحة عمالئنا، كما اأنها يف نف�ض ال�قت تزيد 

من جاذبية خدماتنا ب�صكل عام«.

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم 4578/2021/207 تنفيذ جتاري
م��ص�ع الدع�ى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 106/2021 جتارى جزئى ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 136524.45 درهم ( ، �صاماًل للر�ص�م وامل�صاريف

طالب العالن:  دبى للخر�صانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ 

املطل�ب اعالنهم:  1- ج�صر ال�ص�ي�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م �صفته بالق�صية:  منفذ �صده 

م��ص�ع الإعالن :  قد اأقام عليك�م الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 

به وق��دره ) 136524.45 ( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة �صاملة لر�ص�م املحكمة . 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 30/ 6/ 2021  Issue No : 13279
207/2021/2891 Commercial Executive

Notification and Obligation of Payment for Publication
Notification details:
To the Respondent : Najeeb Haroun
Residence unknown
As the Claimant: Hussain Mohammed Salem Mohammed 
for himself and as the owner of the first choice of real estate 
brokerage - Sole Proprietorship
Represented by: Salma Saeed Mosbeh Al Ketbi
Has filed the above-mentioned executive lawsuit against you 
and obligated you to pay the executed amount of 2531132 to the 
plaintiff or the court treasury therefore, the court will initiate the 
executive procedures against you in the event of non-compliance 
with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 30/ 6/ 2021  Issue No : 13279

Public notice
Civil Appeal 985/2021/300

Public notice details
appellee: 1- Taban Amin,

Unknown place of residence.
appellant: Mubarak Ibrahim Rasool
Since the appellant has appealed the decision/ruling 
issued in Case No. 843/2021-Civil, a hearing has 
been scheduled on Monday 05/07/2021, 10 a.m. in 
the Remote Litigation Chamber, and therefore your 
presence or your legal attorney is required. If you fail, 
ruling will take place in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 30/ 6/ 2021  Issue No : 13279
Public notice

13554/2020/13 partial labour
Public notice details

The losing party: 1- Legit General Trading LLC, Unknown place of residence.
The prevailing party: Hind Sadni
Represented by: Abdul Rahman Muhammad Issa Al-Nauri Al-Amri
The court ruled In default: With obligating the respondent to pay the plaintiff 
AED (110592) one hundred and ten thousand five hundred and ninety-two 
dirhams, late interest from the date of the legal claim (Except for compensation 
for arbitrary dismissal) From the date the ruling became final by 9% until full 
payment. A return ticket to her home country or the equivalent amount in cash 
unless she joined the service of another employer, obligated her to pay the 
appropriate expenses and refused all other requests. Ruling in default subject 
to appeal within thirty days from the day following the publication of this 
notification. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai and Publicly Explained.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

األربعاء   30  يونيو    2021  م   -    العـدد   13279  
Wednesday    30   June   2021   -  Issue No   13279



•• دبي -وام:

واجلمارك  امل�انئ  املركزي مب�ؤ�ص�صة  املختر  اأجرى   
1500 حتليل  اأك���ر م��ن  وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة يف دب���ي 
خالل الن�صف الأول من عام 2021 لفح�ض كفاءة 
ال��ت��ي تدخل  امل��ن��اط��ق  البيئية يف  الأن��ظ��م��ة  و���ص��الم��ة 
%20 يف  بلغت  زي��ادة  بن�صبة  امل�ؤ�ص�صة،  اإ�صراف  حتت 
عدد الفح��صات مقارنة مع الفرتة عينها من العام 

املا�صي.
امل�ؤ�ص�صات  تبذلها  التي  اجل��ه���د  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
وا�صتحدثت  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  للحفاظ  دب���ي  يف  املعنية 
لتعزيز  امل��الئ��م��ة  امل���ؤ���ص�����ص��ي��ة  الأدوات  م���ن  ال��ع��دي��د 
خطة  واأه�����داف  غ��اي��ات  لتحقيق  البيئية  احل���ك��م��ة 

2021 والتي تهدف جلعل دبي مدينة �صحية  دبي 
�صليم،  ب��ن  اأح��م��د  �صلطان  �صعادة  وق��ال  وم�صتدامة. 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل���ان��ئ  م�ؤ�ص�صة  رئي�ض 
يف دبي، اإن امل�ؤ�ص�صة و�صمن جه�دها لت�صهيل وتعزيز 
واأقرت  عمليات  و�صعت  ل��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي  التح�ل 
خاللها  من  تعمل  مبتكرة،  وحل�ل  تنظيمية  ل�ائح 
دبي  يف  للحياة  م�صتدامة  بيئة  ت���ف��ري  �صمان  على 
ت�اكب الت�جهات احلك�مية، حيث تعمل اإدارة البيئة 
وال�صحة ال�صالمة ومن خالل خمترها املركزي على 
تقي�ض  التي  والفح��صات  التحاليل  من  عدد  اإج��راء 
كفاءة وج�دة الأنظمة البيئية يف املجتمعات واملناطق 
اأهم اخلدمات  اإىل  �صعادته  واأ�صار  للم�ؤ�ص�صة.  التابعة 
واجلمارك  امل���ان��ئ  م���ؤ���ص�����ص��ة  خم��ت��ر  يقدمها  ال��ت��ي 

ن�عا من   52 يف  واملتمثلة  امل��رك��زي  احل��رة  واملنطقة 
ال��ت��ح��ال��ي��ل م��ن ب��ن��ي��ه��ا؛ ق��ي��ا���ض ج�����دة م��ي��اه ال�صرب، 
ومياه برك ال�صباحة، واملياه اجل�فية، ومياه ال�صرف 
ال�صحي، وفح�ض العينات الغذائية، وفح�ض املعادن، 
والرتبة، وحتليل ج�دة اله�اء، والنبعاثات الغازية، 

وقيا�ض م�صت�ى ال�ص��صاء، وغريها من اخلدمات.
امل���ؤ���ص�����ص��ة بتعزيز  ب��ن �صلّيم ع��ل��ى ق��ي��ام  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
املتخ�ص�صة  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اءات  امل���رك���زي  خم��ت��ره��ا 
وامل����ؤه���ل���ة لإج�������راء خم��ت��ل��ف اأن��������اع ال��ت��ح��ال��ي��ل عر 
الرائدة  املبتكرة والتقنيات  اأحدث الأجهزة  ا�صتخدام 
والكيميائية  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال��ف��ح������ص��ات  جم����ال  يف 
لأف�صل  مطابقتها  من  والتاأكد  وامليكروبي�ل�جية، 
لدعم  وذل��ك  املعتمدة،  العاملية  وامل��م��ار���ص��ات  املعايري 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر جمل�ض اأب�ظبي للج�دة واملطابقة 60 �صهادة 
الفرتة  خ��الل  اخلارجية  ب��الإ���ص��اءة  خا�صة  مطابقة 
2019 ح��ت��ى ي���ن��ي��� م��ن ال��ع��ام اجلاري  م��ن ي��ن��اي��ر 
اخلارجية  الإ����ص���اءة  مطابقة  ب��رن��ام��ج  �صمن  وذل���ك 
الدولة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  ومب����ا   LED
للطاقة 2050 التي تعد اأول خطة م�حدة للطاقة 
وال�صتهالك  الإن��ت��اج  ب��ني جانبي  ت����ازن  ال��دول��ة  يف 
ال���ع���امل���ي���ة وت����دف����ع خمتلف  والل����ت����زام����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
القطاعات القت�صادية اإىل مزيد من النم� امل�صتدام 
اإدارة  مدير  ال�صميلي  خمي�ض  ب��در  املهند�ض  واأك���د   .

به  ي��ق���م  ال���ذي  ال���دور  املطابقة على  تقييم  خ��دم��ات 
املجل�ض يف خدمة قطاع الطاقة يف اأب�ظبي من خالل 
ومنها  مبا�صرة  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  ال��رام��ج 
وه�   LED اخل��ارج��ي��ة  الإ����ص���اءة  مطابقة  ب��رن��ام��ج 
برنامج متخ�ص�ض يف جمال اإ�صاءة الطرق والأنفاق 
واملرافق العامة من حدائق ومالعب ريا�صية يهدف 
واأ�صار  للطاقة.  وتر�صيدها  �صالمتها  م��ن  للتحقق 
اإىل امل����ردود ال���ذي ي��اأت��ي م��ن تطبيق ال��رن��ام��ج على 
القت�صاد ال�طني من خالل ت�صجيع امل�صتثمرين على 
ال�صتثمار يف جمال الإ�صاءة املت�افقة مع امل�ا�صفات 
الطاقة.  تر�صيد  يف  ت�صهم  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
حقق  اخلارجية  الإ���ص��اءة  مطابقة  برنامج  اإن  وق��ال 

خف�ض  يف  اأ�صهم  حيث  الإيجابية  الآث��ار  من  العديد 
املجتمع  حماية  اإىل  اإ�صافة  الطاقة  ا�صتهالك  تكلفة 
للم�ا�صفات  املطابقة  غ��ري  الإ����ص���اءة  خم��اط��رة  م��ن 
ب�صكل  الطاقة  ا�صتهالك  وتر�صيد  الدولية  واملعايري 
عام يف ظل العمل على تط�ير بنية حتتية م�صتدامة 
والقطاعات  الإم����ارة  احتياجات  كافة  تلبي  للج�دة 
ال�صتثمارات  من  املزيد  جلذب  بها  العاملة  احلي�ية 
وتعزيز تناف�صية الإم��ارة يف خمتلف املجالت. واأ�صار 
اإىل اآليات عمل الرنامج مع اجلهات املخت�صة حيث 
ي�جد تعاون كامل بني فرق العمل التي ي�صكلها قطاع 
خدمات املطابقة وامل�ا�صفات مع اجلهات التنظيمية 
الأخرى اإ�صافة اإىل الجتماعات الدورية للتحقق من 

واحل�ص�ل  املخرية،  العينات  يف  القيا�ض  م���ؤ���ص��رات 
م�ؤ�ص�صة  رئي�ض  ون����ه  وم���ث���ق��ة.  دقيقة  نتائج  على 
امل�����ان����ئ واجل����م����ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل������رة، ب�����اأن فريق 
يعمل  وال�صالمة  وال�صحة  البيئة  اإدارة  يف  التفتي�ض 
بزيارة  املخرية  التقارير  نتائج  على  احل�ص�ل  ف���ر 
امل�اقع التي تظهر نتائج �صلبية يف التحاليل، والعمل 
على اتخاذ الإجراءات الالزمة بالتن�صيق والتعاون مع 
ا�صتخدام  عدم  على  والتاأكيد  املعنية،  املن�صاآت  اإدارات 
والتخل�ض  الآدم��ي  ال�صاحلة لال�صتهالك  املياه غري 
واآم��ن��ة، يف خط�ة حتر�ض من  �صليمة  منها بطريقة 
امل�ؤ�ص�صة على �صمان �صحة و�صالمة الأفراد  خاللها 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات احل��ي���ي��ة ال��ت��ي ت��دخ��ل ���ص��م��ن نطاق 

اإ�صرافها.

نتائج الختبارات وح�ص�لها على نتائج مت�افقة مع 
التعاون  اآليات  اأن  العاملية، م�صيفا  امل�ا�صفات  اأف�صل 
زي��ادة عدد منتجات  مع اجلهات املخت�صة تعمل على 
الطاقة احلا�صلة على �صهادات مطابقة بالإ�صافة اإىل 
م�صاندة امل�ردين لالإ�صاءة اخلارجية باحل�ص�ل على 
�صهادة املطابقة. واأكد حر�ض قطاع خدمات املطابقة 
وامل�ا�صفات يف جمل�ض اأب�ظبي للج�دة واملطابقة على 
تفعيل كافة الأن�صطة الت�صغيلية للقطاع والتي تهدف 
اإىل دعم عمل ال�صركاء من القطاعني العام واخلا�ض 
والرتقاء  عملهم  منظ�مة  ت��ط���ي��ر  يف  للم�صاهمة 
مبعايري اجل�دة وال�صالمة ورفع كفاءة العامليني يف 

املجالت املختلفة.

خمتر املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة املركزي يف دبي يجري 1500 حتليل خالل الن�صف االأول 

�صلطان بن �صلّيم: املخترب يقي�س كفاءة وجودة الأنظمة البيئية يف املناطق احلرة

»اأبوظبي للجودة« ي�صدر 60 �صهادة مطابقة لالإ�صاءة اخلارجية لرت�صيد الطاقة

تراأ�ض اجتماع جمل�ض االإدارة االأعلى ملركز دبي املايل العاملي 

مكتوم بن حممد: ن�صري وفق روؤية حممد بن را�صد يف احلفاظ 
على ا�صتدامة النمو القت�صادي والأداء املتميز لقطاعات دبي احليوية

•• دبي -وام:

بن  بن حممد  مكت�م  ال�صيخ  �صم�  اأك��د 
را�صد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي رئي�ض 
املنظ�مة  اأن  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز 
الروؤية  وفق  ت�صري  دبي  يف  القت�صادية 
ال�صم�  �صاحب  اأر�صاها  التي  ال�صديدة 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م، نائب 
ال����زراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، يف احلفاظ على 
القت�صادي  النم�  مق�مات  ا�صتدامة 
والأداء املتميز ملختلف قطاعات الإمارة، 
التي  الق�ية  النتائج  اأظهرته  م��ا  وه��� 
العاملي خالل  امل��ايل  دب��ي  حققها مركز 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  رغ��م  املا�صية  ال��ف��رتة 

مير بها القت�صاد العاملي.
واأثنى �صم�ه على جه�د فرق العمل يف 
التحديات  ع��ب���ر  م��ن  لتمكنهم  امل��رك��ز 
مب��رون��ة واق��ت��دار، و���ص���ًل اإىل حتقيق 
على  املركز  ق��درة  اأثبتت  متميزة  نتائج 

وحتقيق  اأعماله  يف  الت��صيع  م�ا�صلة 
على  واحل��ر���ض  مرتفعة  اأداء  م��ع��دلت 
دع�����م ال�������ص���رك���اء ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 
ال�صعبة  ال��ظ��روف  وذل��ك رغ��م  النجاح، 
“يعزز  اأملت بالعامل. وقال �صم�ه:  التي 
العاملي  امل���ايل  دب��ي  مل��رك��ز  ال��ق���ي  الأداء 
لالأن�صطة  رئي�صي  كمح�ر  دب��ي  مكانة 
املنطقة  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  ل��ي�����ض  امل���ال���ي���ة 
فح�صب بل على م�صت�ى العامل اأجمع، 
كما يعك�ض النهج الرا�صخ الذي تنتهجه 
التن�ع  ع��ل��ى  وال���ق���ائ���م  الإم�������ارات  دول 
البداع  عنا�صر  وتعظيم  القت�صادي، 
والبتكار والت��صع يف الأعمال، واللتزام 
الداعمة  ال��ن��م���ذج��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  بتهيئة 
الأعمال«.  وم�ؤ�ص�صات  لل�صركات  للنم� 
“ ���ص��ن���ا���ص��ل العمل  ���ص��م���ه:  واأ����ص���اف 
خالل املرحلة املقبلة والتي تتطلب منا 
املق�مات  لتعزيز كافة  العمل  م�صاعفة 
املتميز  الأداء  على  احلفاظ  تكفل  التي 
ملركز دبي املايل العاملي وبذل املزيد من 

جديدة  جن��اح��ات  اإىل  لل��ص�ل  اجلهد 
القيادة  وط��م���ح��ات  ت��ط��ل��ع��ات  ت����اك���ب 
القت�صادية  التنمية  مل�صتقبل  الر�صيدة 

يف دبي ودولة الإمارات«.
ال�صيخ  �صم�  ت��روؤ���ض  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
مكت�م،  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكت�م 
نائب حاكم دبي رئي�ض مركز دبي املايل 
الأعلى  الإدارة  جمل�ض  اجتماع  العاملي، 
ملركز دبي املايل العاملي الي�م، حيث اطلع 
�صم�ه خالله على التقدم املحرز خالل 
الن�صف الأول من العام والإجنازات التي 
امل�صتقلة  الثالث  املركز  هيئات  حققتها 
وت�صم: �صلطة مركز دبي املايل العاملي؛ 
و�صلطة دبي للخدمات املالية؛ وحماكم 
الق�صائية.  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي  م��رك��ز 
املت�ا�صل  ب��ال��ت��ق��دم  ���ص��م���ه  اأ����ص���اد  ك��م��ا 
الذي يحرزه املركز على �صعيد حتقيق 
ا�صرتاتيجيته لعام 2024 وقام �صم�ه 
لعام  املقرتحة  ال�صرتاتيجية  باعتماد 
مكانته  ع��ل��ى  ب��ذل��ك  م����ؤك���داً   ،2030

الريادية كمركز عاملي للخدمات املالية 
وال�صركات بف�صل اأطر عمله القان�نية 
التحتية  وبنيته  املتقدمة،  والتنظيمية 
وجميعها  املبتكرة،  ومنظ�مته  الرائدة 
اأف�صل  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف  ت�صهم  م��ق���م��ات 
يف  امل�صاهمة  م��ن  ومتكينها  ال�����ص��رك��ات 

ا�صت�صراف م�صتقبل اخلدمات املالية.
جمل�ض  يعقده  اجتماع  اأول  ه��ذا  ويعد 
العاملي  امل��ايل  دبي  ملركز  الأعلى  الإدارة 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  اإ�����ص����دار ���ص��اح��ب  ب��ع��د 
حممد بن را�صد اآل مكت�م، نائب رئي�ض 
ال������زراء حاكم  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
دبي، رعاه اهلل، للمر�ص�م رقم 35 ل�صنة 
وانعقد  املجل�ض.  ت�صكيل  ب�صاأن   2020
الجتماع بح�ص�ر �صعادة عي�صى كاظم، 
حمافظ مركز دبي املايل العاملي؛ وزكي 
ب��ن ع��زم��ي، رئ��ي�����ض حم��اك��م م��رك��ز دبي 
امل����ايل ال��ع��امل��ي؛ وف��ا���ص��ل ال��ع��ل��ي رئي�ض 
للخدمات  دب���ي  ���ص��ل��ط��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
����ص���رف، وه�صام  ال��ف��ت��اح  امل��ال��ي��ة، وع��ب��د 

ال��ق��ا���ص��م، و ار����ص���اد غ��ف���ر، ح��ي��ث �صهد 
املركز  من�  فر�ض  ا�صتعرا�ض  الجتماع 
خ��الل الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام. ويف 
كاظم،  عي�صى  �صعادة  قال  ال�صياق،  هذا 
العاملي:  امل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز  حم���اف���ظ 
جنح مركز دبي املايل العاملي مب�ا�صلة 
للخدمات  رائ��د  كمركز  مكانته  تر�صيخ 
امل���ال���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
الن�صف  خ��الل  اآ�صيا  وجن�ب  واأفريقيا 
2021، ممهداً بذلك  الأول من العام 
النم�  فر�ض  م��ن  امل��زي��د  نح�  الطريق 
الهائلة التي ترتاءى اأمامنا تزامناً مع 
منظ�مة  دعائم  لإر�صاء  امل�صتمر  �صعينا 
وت�طيد  املالية  والتكن�ل�جيا  البتكار 
مكانة دبي يف طليعة البتكار املايل. ويف 
هذا املقام، ن�ؤكد حر�صنا املت�ا�صل على 
الإم���ارة،  يف  القت�صادي  التن�ع  تعزيز 
جميع  ج��ان��ب  اإىل  با�صتمرار  و�صنعمل 
كمح�ر  دبي  مبكانة  لالرتقاء  �صركائنا 

مايل عاملي حا�صراً وم�صتقباًل. 

امل�صرف املركزي ي�صدر اإر�صادات جديدة ب�صاأن 
مواجهة غ�صل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

ب�صاأن  اإر���ص��ادات جديدة  املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأ�صدر م�صرف 
املالية  للم�ؤ�ص�صات  الإره�����اب  مت���ي��ل  وم��ك��اف��ح��ة  الأم������ال  غ�صل  م���اج��ه��ة 
الثمينة  امل��ع��ادن  وجّت���ار  ال��ع��ق��اري  للقطاع  خدماتها  تقدم  التي  املرّخ�صة 
والأحجار الكرمية.  وت�صهم الإر�صادات اجلديدة - التي دخلت حيز التنفيذ 
اإ�صافة  حّدتها،  من  والتخفيف  املخاطر  فهم  يف   - اجل��اري  ي�ني�   20 يف 
اإىل �صمان التنفيذ الفاعل من قبل امل�ؤ�ص�صات املالية املرّخ�صة للتزاماتها 

القان�نية املتعلقة مب�اجهة غ�صل الأم�ال ومكافحة مت�يل الإرهاب.
 ”20“ رقم  احت��ادي  بقان�ن  املر�ص�م  اإىل  ا�صتناداً  الإر���ص��ادات  ُو�صعت  وقد 
الإرهاب،  الأم���ال ومكافحة مت�يل  �صاأن م�اجهة غ�صل  2018 يف  ل�صنة 
وقرار جمل�ض ال�زراء رقم “10”ل�صنة 2019 ، وتاأخذ هذه الإر�صادات يف 
العتبار املعايري والت�جيهات ال�صادرة عن جمم�عة العمل املايل “فاتف«.

تعامالت  بجميع  املتعلقة  الإر����ص���ادات  يف  عليه  من�ص��ض  ه���  مل��ا  وط��ب��ق��اً   
العناية  باإجراءات  القيام  املرّخ�صة  املالية  امل�ؤ�ص�صات  على  يتعنّي  العمالء، 
بغ�صل  ارتباطه  باحتمال  ت�صتبه  �صل�ك  اأي  والإب��الغ عن  للعمالء  ال�اجبة 
الأم�ال اأو مت�يل الإرهاب اأو اأية جرمية جنائية، وذلك عر تقدمي تقارير 

الأن�����ص��ط��ة امل�����ص��ب���ه��ة م��ب��ا���ص��رة اإىل 
الإمارات  يف  املالية  املعل�مات  وح��دة 

.»goAML« با�صتخدام ب�ابة
على  ي���ت����ج���ب  ذل��������ك،  ج����ان����ب  اإىل 
امل�ؤ�ص�صات املالية املرّخ�صة التي تقدم 
ال��ع��ق��اري وجّتار  ل��ل��ق��ط��اع  خ��دم��ات��ه��ا 
الكرمية  والأح��ج��ار  الثمينة  امل��ع��ادن 
تقييم خماطر  على  العمل  حت��دي��داً، 
غ�����ص��ل الأم���������ال ومت����ي���ل الإره������اب 
فّعال  برنامج  وتط�ير  ال�صلة،  ذات 
تعيني  ذل����ك  وي�����ص��م��ل   ، مل��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
وتدريب  م����ؤه���ل  ام���ت���ث���ال  م�������ص����ؤول 
م�ظفي امل�ؤ�ص�صات املالية للتعامل مع 

املخاطر امل��ذك���رة.  وق��ال معايل خالد 
حممد �صامل بالعمى التميمي حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة 
املركزي اإن �صمان فهم جميع امل�ؤ�ص�صات املالية املرّخ�صة لدورها يف تخفيف 
خماطر الأن�صطة غري امل�صروعة يف النظام املايل لدولة الإمارات ومعاجلتها 
الإر�صادات  اأن  واأو���ص��ح  امل��رك��زي.  امل�صرف  يف  عملنا  من  مهّماً  جانباً  ميثل 
اجلديدة تعد مرجعاً اأ�صا�صياً للعاملني يف تقدمي اخلدمات للقطاع العقاري 
وجّتار املعادن الثمينة والأحجار الكرمية، حيث مت اإعدادها لزيادة فعالية 
امل�ؤ�ص�صات املالية املرّخ�صة للم�صاهمة يف اجله�د ال�طنية احلثيثة مل�اجهة 
ال�كالء  اأّن  بالذكر  اجل��دي��ر  الإره����اب.   مت�يل  ومكافحة  الأم�����ال  غ�صل 
امل�ؤّهلني  الكرمية  والأحجار  الثمينة  املعادن  وجّت��ار  العقاريني  وال��صطاء 
للعمل يف املهن غري املالية املحددة يخ�صع�ن لرقابة وزارة القت�صاد، وهي 

اجلهة التي تت�ىل اإ�صدار الإر�صادات ذات ال�صلة.

ارتفاع الرقم القيا�صي ل�صعر املنتج لقطاع ال�صناعة 
التحويلية بدبي بن�صبة 6.14 باملائة يف الربع الأول 

•• دبي -وام:

يف  التح�يلية  ال�صناعة  لقطاع  املنتج  لأ�صعار  العام  القيا�صي  الرقم  �صجل 
اإمارة دبي خالل الربع الأول من عام 2021 ارتفاعا بلغت ن�صبته 6.14 
باملائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وارتفاعا بن�صبة 6.62 باملائة 

مقارنة مع الربع الرابع من عام 2020.
جاء ذلك يف التقرير -ال�صادر عن مركز دبي لالإح�صاء اأم�ض - الذي اأ�صار 
اإىل اأن الرقم القيا�صي العام لأ�صعار املنتج لقطاع ال�صناعة التح�يلية �صجل 
باأ�صعار  2021 مقارنة  الأول  الربع  باملائة خالل   6.62 ارتفاعا مقداره 
الربع الرابع 2020 حيث يرجع ذلك اإىل ارتفاع اأ�صعار كل من املنتجات 
النفطية املكررة بن�صبة 31.09 باملائة والتي ا�صهمت يف دفع الرقم العام 
لأ�صعار املنتج نح� الرتفاع مبقدار 3.28 نقطة والفلزات القاعدية بن�صبة 
11.33 باملائة والتي دفعت امل�ؤ�صر مبقدار 1.58 نقطة والآلت واملعدات 
امل�ؤ�صر  دفعت  والتي  باملائة   12.09 بن�صبة  اآخ��ر  م��صع  يف  امل�صنفة  غري 
مبقدار 0.57 نقطة واملنتجات الغذائية بن�صبة 3.20 باملائة والتي دفعت 
 8.63 بن�صبة  واللدائن  املطاط  ومنتجات  نقطة   0.44 مبقدار  امل�ؤ�صر 

باملائة والتي دفعت امل�ؤ�صر مبقدار 0.30 نقطة.
ولفت التقرير اإىل ارتفاع اأ�صعار الطباعة وا�صتن�صاخ و�صائط الإعالم امل�صجلة 
0.27 نقطة ومنتجات  امل�ؤ�صر مبقدار  7.34 كذلك والتي دفعت  بن�صبة 
لة با�صتثناء الآلت واملعدات بن�صبة 2.29 باملائة والتي دفعت  املعادن امل�صكَّ
دفعت  والتي  باملائة   3.54 بن�صبة  والأث���اث  نقطة   0.24 مبقدار  امل�ؤ�صر 
امل�ؤ�صر مبقدار 0.09 نقطة وامل�صروبات بن�صبة 4.49 باملائة والتي دفعت 
باملائة   1.66 بن�صبة  الكهربائية  وامل��ع��دات  نقطة   0.08 مبقدار  امل�ؤ�صر 
والتي دفعت امل�ؤ�صر مبقدار 0.07 نقطة، واملن�ص�جات بن�صبة 8.20 باملائة 
والتي دفعت امل�ؤ�صر مبقدار 0.02 نقطة واملركبات ذات املحّركات واملركبات 
املقط�رة ون�صف املقط�رة بن�صبة 1.54 باملائة والتي دفعت امل�ؤ�صر مبقدار 
امل�ؤ�صر  دفعت  والتي  باملائة   1.37 بن�صبة  التبغ  ومنتجات  نقطة   0.02
امل�ؤ�صر  باملائة والتي دفعت   0.30 0.02 نقطة، واملالب�ض بن�صبة  مبقدار 

مبقدار 0.01 نقطة.
من ناحية اأخرى ن�ه التقرير اإىل اأن بع�ض ال�صناعات �صجلت انخفا�صا يف 
اأ�صعارها مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 حيث انخف�صت اأ�صعار كل 
1.97 باملائة والتي خف�صت  من الكيماويات واملنتجات الكيميائية بن�صبة 
امل�ؤ�صر مبقدار 0.17 نقطة وال�صناعات التح�يلية الأخرى بن�صبة 3.87 
باملائة والتي خف�صت امل�ؤ�صر مبقدار 0.09 نقطة واإ�صالح وتركيب الآلت 
واملعدات بن�صبة 1.65 باملائة والتي خف�صت امل�ؤ�صر مبقدار 0.06 نقطة 
والتي خف�صت  باملائة   0.21 بن�صبة  الأخ��رى  الالفلزية  املعادن  ومنتجات 
امل�ؤ�صر مبقدار 0.01 نقطة وال�رق ومنتجات ال�رق بن�صبة 0.56 باملائة 
والتي خف�صت امل�ؤ�صر مبقدار 0.01 نقطة واجللد واملنتجات ذات ال�صلة 
اخل�صب  م��ن  ك��ال  �صناعة  اأ���ص��ع��ار  ا�صتقرت  فيما  ب��امل��ائ��ة..   0.92 بن�صبة 
الأ�صا�صية  ال�صيدلنية  واملنتجات  الأث���اث  ع��دا  والفلني  اخل�صب  منتجات 

وم�صتح�صراتها ومعدات النقل الأخرى.

»جافزا« تطور بنيتها التحتية امل�صتدامة مب�صاريع قيمتها 2.484 مليار درهم
•• دبي -وام:

امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة جل����ب����ل علي  ق����ام����ت 
مركز الأعمال الرائد مل�انئ  “جافزا” - 
دبي العاملية – اإقليم الإمارات - بتح�صني 
وبنيتها  للطرق  �صبكتها  م�صت�ى  ورف��ع 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ت���ف��ري اأف�������ص���ل الإم���ك���ان���ات 
لل�صركات العاملة فيها ملمار�صة اأن�صطتها 
ال��ت��ج��اري��ة و���ص��م��ل��ت امل�����ص��اري��ع ال���ت���ي مت 
تنفيذها على مدى خم�ض �صن�ات تط�ير 
كرى  من�صاآت  وب��ن��اء  م�صتدامة  م��راف��ق 
مليار   2.484 ب��ن��ح���  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت���ق���در 
امل�صتمر  ���ص��ع��ي��ه��ا  ���ص��م��ن  وذل����ك  دره������م.. 
مرافق  وت�فري  الذكية  التجارة  لتمكني 
مبعايري عاملية . ويعتر دعم ال�صتدامة 
جافزا  م����ب����ادئ  م����ن  ي���ت���ج���زاأ  ل  ج��������زًءا 
يف  ال�صتثمار  على  رك��زت  حيث  الرئي�صة 
عمالءها  لت�صجع  ال���ص��ت��دام��ة  م�صاريع 
للطاقة  ا�صتهالكهم  م��ن  التقليل  ع��ل��ى 
وتقليل  الطبيعية  امل���ارد  على  واحلفاظ 
ريادتها  على  ت��اأك��ي��ًدا  ال��ك��رب���ن  انبعاثات 
يف تبني هذه املمار�صات بالدولة والتزاًما 
على  الطلب  لإدارة  دب��ي  با�صرتاتيجية 

الطاقة واملياه 2030.
وت���ع���د ج���اف���زا م���ن ب���ني امل���ن���اط���ق احل���رة 
التي  الأو�صط  وال�صرق  الدولة  الأوىل يف 
م�صابيح  ل��ل��ط��رق  �صبكتها  يف  ت�صتخدم 
م�فرة للطاقة بقيمة 80 ملي�ن درهم. 

بلغت  التي  الرئي�صة  م�صاريعها  وحققت 
لتحديث  دره���م  م��الي��ني   105 قيمتها 
يف   30 بن�صبة  وف����رات  التحتية  البنية 
لتتخطى  ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��ه��الك  يف  امل���ائ���ة 
املطل�بة  م�صتهدفاتها  ع��دي��دة  مب��راح��ل 
الطلب  لإدارة  دب���ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق 
على الطاقة واملياه 2030. كما جنحت 
م�انئ دبي العاملية وجافزا يف اإجناز اأحد 
األ������اح الطاقة  اأك����ر ال���رام���ج ل��رتك��ي��ب 
ال�����ص��م�����ص��ي��ة ع��ل��ى الأ���ص��ط��ح وال���ت���ي ت�لد 

ح�ايل 45 جيجا وات/�صاعة �صن�ًيا.

وقال عبداهلل بن دميثان املدير التنفيذي 
اإقليم   - العاملية  العام مل�انئ دبي  واملدير 
اإن���ه م��ن��ذ انطالقتها  الإم�����ارات وج��اف��زا 
اإيجاد مركز  ركزت جافزا اهتمامها على 
اأعمال جمهز باأحدث املرافق التي ترفع 
من الكفاءة الت�صغيلية لعمالئها يف ال�قت 
ذاته الذي تقلل فيه من التاأثريات البيئية 
جميع  ت�صميم  مت  ذل��ك  ووف��ق  ال�صلبية. 
املرافق يف منطقتها احلرة لرتاعي تلبية 
الت�صنيع  ب�صركات  اخلا�صة  الحتياجات 
م���ع حماية  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ًب��ا  وال���ت���ج���ارة 

البيئة.. معراً عن فخره بالنتيجة التي 
ملمار�صة  مف�صلة  ك�جهة  اإل��ي��ه��ا  و�صلت 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة امل�����ص��ت��دام��ة وق���د مت 
ال�صركات  من  العديد  قبل  من  اخيارها 
متعددة اجلن�صيات واملدرجة �صمن قائمة 
“ف�رت�صن 500” لل�صركات اخلم�صمائة 
“جافزا”مقًرا  تك�ن  ك��ي  اإي����راًدا  الأع��ل��ى 
اإق��ل��ي��م��ًي��ا ل��ه��ا. واأ����ص���اف اب���ن دم��ي��ث��ان اأن 
لتح�صني  ال�����ص��ام��ل��ة  م�����ص��اري��ع��ه��ا  اأه��م��ي��ة 
اإىل  امل�صتمرة  تكمن يف حاجتها  مرافقها 
و�صبكة  التحتية  بنيتها  وحتديث  تط�ير 
الطرق يف جافزا فهي من اأهم حمفزات 
وتعزيز  ال��ت��ج��اري��ة  الأع����م����ال  مم���ار����ص���ة 
الل�ج�صتي  ملركزها  املتكاملة  منظ�متها 
ال��ف��ري��د واملالئم  ال����ذي مي��ت��از مب���ق��ع��ه 

العاملية  الأ���ص���اق  اإىل  عمالئها  ل��ص�ل 
اجلديدة  الفر�ض  خلق  م��ن  ميّكنهم  م��ا 
الرئي�صة  ال��ت��ط���ي��رات  و���ص��م��ل��ت  ل��ل��ن��م���. 
على  اإج���راء حت�صينات  اإجن��ازه��ا  التي مت 
تبلغ  ال������ذي  ون  ج����اف����زا  م��ب��ن��ى  جم���م���ع 
 13 وت�صييد  دره���م  م��ل��ي��ار   1.2 قيمته 
ع�صرة  من  يتك�ن  منها  كل  �صكنية  بناية 
ط�ابق اإ�صافة اإىل الطابق الأر�صي تت�صع 
بناء ردهة  األ��ف �صخ�ض مع   35 لإق��ام��ة 
للمطاعم بتكلفة 689 ملي�ن درهم كما 
املباين  من  جديدة  جمم�عة  تط�ير  مت 
خم�ص�صة  دره����م  م��ل��ي���ن   130 بقيمة 
اخلفيفة  ال�صناعية  الأع��م��ال  ل���ح��دات 
ج�ص�ر  متديد  اإىل  اإ�صافة  وامل�صت�دعات. 
جديدة وحتديث الطرق وحت�صني �صبكة 
ت�صريف مياه الأمطار يف جافزا ال�صمالية 
بقيمة 280 ملي�ن درهم. جدير بالذكر 
 57 الكلية متتد على  اأن م�صاحة جافزا 
كيل�مرًتا مربًعا وتعتر مقًرا لأكر من 
8 اآلف و 500 �صركة م�صجلة فيها من 
اأ�صا�ض  140 دول��ة. وهي جزء  اأك��ر من 
املمّكن  العاملية  دبي  م�انئ  منظ�مة  من 
جافزا  وُت��ع��رف  الذكية.  للتجارة  ال��رائ��د 
اأه��م املناطق احل��رة يف دولة  ك�احدة من 
الإمارات وال�صرق الأو�صط ومن بني اأكر 
كما  العامل  م�صت�ى  على  احل��رة  املناطق 
القت�صادي يف  للنم�  رئي�ًصا  ُتعد حمرًكا 

اإمارة دبي.
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»The BIG 5« خالل ندوة اإلكرتونية نظمها بالتعاون مع

جمل�س �صيدات اأعمال دبي ي�صتعر�س اأف�صل ممار�صات التنوع والندماج يف قطاع الت�صييد والبناء
•• دبي-الفجر:

نظم جمل�ض �صيدات اأعمال دبي م�ؤخراً 
»The BIG 5« ندوة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
 “ عن�ان  حملت  متخ�ص�صة  اإلكرتونية 
وحت�صني  لتغيري  والندماج  التن�ع  دور 
�صملت جل�صة  والبناء”،  الت�صييد  قطاع 
امل�صاركني  م��ن  ع���دد  ح�صرها  نقا�صية 

واملهتمني واملتخ�ص�صني. 
منتديات  �صل�صلة  �صمن  ال��ن��دوة  وت��اأت��ي 
�صيدات  جمل�ض  ينظمها  التي  الأع��م��ال 
اأع����م����ال دب�����ي ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص����ء على 
املراأة  حتفيز  وتفعيل  ال�صاعة،  م�ا�صيع 
وت�صريع  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
الأعمال،  جمتمع  يف  متكينها  م�صرية 
وت����زوي����د ����ص���ي���دات ورائ��������دات الأع���م���ال 

باملعارف واملهارات لتط�ير خراتهن.
ال���ن���دوة الإل��ك��رتون��ي��ة جل�صة  و���ص��ه��دت 
ن��ق��ا���ص��ي��ة ����ص���ارك ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ل�ي�ض 
يف  وال��ط��اق��ة  الهند�صة  رئي�ض  ك�لينز، 
و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق  اإل  اإل  جيه   “
و�صينثيا   ،»JLL MENA اأف��ري��ق��ي��ا 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  ���ص��ري��ك  ك����رب���ي، 
الإقليمي،  وال�صمان  التدقيق  لعمليات 
والبناء  الت�صييد  ع��ن  م�����ص���ؤول  وق��ائ��د 
“ديل�يت  ���ص��رك��ة  الأو����ص���ط يف  ب��ال�����ص��رق 
 Deloitte Middle الأو�صط  ال�صرق 
�صاب�ين،  رمي  وال����دك����ت�����رة   ،»East
يف  املدنية  الهند�صة  يف  امل�صارك  الأ�صتاذ 
جامعة اأب�ظبي. واأدار اجلل�صة مارك��ض 
 “ ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  ت��اي��ل���ر، 

.»FIFTHEDGE فيفث اإيدج
املهارات  ج��ذب  كيفية  ال��ن��دوة  وناق�صت 
ع��ل��ي��ه��ا يف قطاع  وامل���ح���اف���ظ���ة  ال�����ص��اب��ة 
الت�صييد والبناء وا�صتقطاب مهارات غري 
والدرو�ض  الت�صييد،  بقطاع  متخ�ص�صة 

القت�صادية  القطاعات  م��ن  امل�صتفادة 
الأخرى، وكيف ميكن لإجازات الأم�مة 
والأب�ة اأن تلعب دوراً يف ال��ص�ل لبيئة 
ع��م��ل م��ت���ازن��ة، وت�����ص��اع��د ال�����ص��رك��ات يف 
وت�صاهم  امل�اهب،  اأف�صل  على  احلفاظ 
يف تعزيز التكاف�ؤ بني اجلن�صني وحت�صني 

الإنتاجية القت�صادية.
واأل��ق��ت ���ص��ع��ادة ال��دك��ت���رة رج���اء عي�صى 
�صيدات  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��رق،  ���ص��ال��ح 
اأعمال دبي، كلمة افتتاحية خالل الندوة، 
والندماج  التن�ع  اأن  اإىل  فيها  اأ���ص��ارت 
كا�صرتاتيجية  اإليهما  ينظر  اأن  يجب 
بيئة  لأهميتهما يف  نظراً  الأم��د  ط�يلة 
ال��ع��م��ل امل��ت��غ��رية وامل��ت��ج��ددة، لف��ت��ًة اإىل 
%75 من   ،2025 ال��ع��ام  بحل�ل  اأن��ه 
ال��ق���ى ال��ع��ام��ل��ة ح����ل ال��ع��امل �صتك�ن 
من جيل الألفية، الذي �صيتخذ قرارات 
م�����ص���ؤول��ة ���ص��ت���ؤث��ر ع��ل��ى ث��ق��اف��ات العمل 
وحياة النا�ض، وه� اجليل الذي ميتلك 
روؤية مميزة ومعرفة عميقة فيما يتعلق 

بالتن�ع والندماج.
واأو�����ص����ح����ت ����ص���ع���ادة ال����ق����رق اأن�������ه من 
م��ب��ت��ك��رة لتعزيز  ت��ط���ي��ر ح��ل���ل  اأج����ل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ن���ع والن����دم����اج يف 
العمل  ال�صركات  على  ينبغي  امل�ؤ�ص�صات، 
والتحديات  امل�������ص���ائ���ل  ل��ف��ه��م  امل���ك���ث���ف 
ال���ت���ي ت���ع���رت����ض ط���ري���ق ت��ط��ب��ي��ق هذه 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات، واع���ت���م���اد امل���رون���ة 
والب�����ت�����ك�����ار، ومن��������اذج ج����دي����دة ت���اأخ���ذ 
واملراحل  ال�����ص���ق  م��ت��غ��ريات  ب��الع��ت��ب��ار 
القادمة، م�صرية اإىل اأن تبادل اخلرات 
لتحقيق  اجله�د  اأ�صا�صي من هذه  جزء 

الأهداف.  
و���ص��ددت على ال���دور ال��ه��ام ال��ذي يلعبه 
دب��ي يف حت�صني  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�ض 
مم���ار����ص���ات امل�������ص���اواة ب���ني اجل��ن�����ص��ني يف 

القيام  ع��ل��ى  امل�����راأة  وت�صجيع  امل��ج��ت��م��ع، 
التنمية  م�����ص��رية  يف  ال���ب���ّن���اء  ب����دوره����ا 
م���ب���ادرات  اأن  اإىل  لف���ت���ًة  امل�����ص��ت��دام��ة، 
على  تعتمد  املجل�ض  وفعاليات  وب��رام��ج 
الأعمال  �صيدات  لدعم  �صاملة  مقاربات 
يف كل جمالت العمل من الت�ا�صل اإىل 
التعليم والتط�ير املهني وريادة الأعمال 

والبتكار.
املراأة  اأن منتدى وج�ائز  جدير بالذكر 
يعقد  وال��ذي  الإن�صائية،  القطاعات  يف 
متا�صياً   The Big 5 م��ظ��ل��ة  حت���ت 
لالأمم  امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  م��ع 
اإىل  ي���ه���دف   ،5 رق����م  امل���ت���ح���دة،ال���ه���دف 
ت�صليط ال�ص�ء على التاأثري الجتماعي 

العاملة  للق�ى  الإيجابي  والقت�صادي 
امل����ت�����ازن����ة ج��ن�����ص��ي��اً وت����ك����رمي ال����ك�����ادر 
امل��ت��م��ي��زة وال�������ص���رك���ات التي  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة 
���ص��ج��ل ح��اف��ل يف اح����داث تغيريات  ل��ه��ا 
الأمام  اىل  القطاع  بهذا  يدفع  اإيجابية 
امل�صاواة  بتحقيق  يتعلق  فيما  ل�صيما 
امل�صاركة  ن�صبة  بني اجلن�صني من حيث 

والتمثيل.
الدور  املجل�ض  فعاليات  �صل�صلة  وتعك�ض 
�صيدات  جمل�ض  يلعبه  ال���ذي  امل��ت��ن��ام��ي 
التط�ر  مفاهيم  تر�صيخ  يف  دبي  اأعمال 
والتناف�صية والأداء املتميز لدى �صيدات 
و�صقل  دب������ي،  يف  الأع�����م�����ال  ورائ���������دات 
وفق  وتط�يرها  وخراتهن  مهاراتهن 

وتفعيل  ال��ع��امل��ي��ة،  امل���م���ار����ص���ات  اأف�����ص��ل 
دورهن يف خمتلف جمالت عملهن.

دبي  اأعمال  �صيدات  تاأ�ص�ض جمل�ض  وقد 
غرفة  م��ظ��ل��ة  حت���ت   2002 ال���ع���ام  يف 
جتارة و�صناعة دبي، حيث يعتر ممثاًل 
ر���ص��م��ي��اً ل�����ص��ي��دات ورائ�����دات الأع���م���ال يف 
دبي، ويهدف اإىل ت�فري الدعم والرعاية 
الإمارة،  يف  الأع��م��ال  ورائ���دات  ل�صيدات 
لهن  الأوىل  اخل��ط���ة  يخطني  ال��الت��ي 
ع��ل��ى درب ع���امل الأع���م���ال، ح��ي��ث يلعب 
م�صاهمة  تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً  املجل�ض 
���ص��ي��دات الأع����م����ال ب��اق��ت�����ص��اد ال���دول���ة، 
القت�صادية يف جميع  بالتنمية  والدفع 

قطاعات جمتمع الأعمال.

»اإمباور« تطلق حملتها ال�صيفية ال�صنوية 
لرت�صيد ا�صتهالك طاقة التربيد

•• دبي-الفجر:

اأكر مزود  اأعلنت م�ؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التريد املركزي “اإمباور” - 
ال�صن�ية  ال�صيفية  حملتها  اإط���الق   - ال��ع��امل  يف  املناطق  تريد  خل��دم��ات 
 ”Set & Save 24°C“ لرت�صيد ا�صتهالك طاقة التريد حتت �صعار
»ا�صبط ووفر على 24 درجة مئ�ية” والتي بداأت ال�صهر اجلاري وت�صتمر 
تر�صيخ  اىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه���ده��ا  �صمن  وذل���ك  ال�صيف  ف�صل  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
امل�صاهمة  م�ا�صلة  وبغية  املتعاملني  ل��دى  ال���ص��ت��دام��ة  ثقافة  مم��ار���ص��ات 
بتقدمي خدمة تريد املناطق مب�ا�صفات عاملية �صديقة للبيئة ل�صيما واأن 

ت�صتخدم  اأن��ظ��م��ت��ه��ا 
بن�صبة  اأق������ل  ط���اق���ة 
 50% اإىل  ت�������ص���ل 
م����ق����ارن����ة ب��������ص���ائ���ل 
التقليدية.   التريد 
وذك����رت امل���ؤ���ص�����ص��ة اأن 
بداأ  العام  ه��ذا  �صيف 
م����ب����ك����را وب�����درج�����ات 
ح����������رارة ع����ال����ي����ة ما 
املتعامل  ي��ج��ع��ل  ق���د 
احلفاظ  اىل  مي���ي���ل 

ع���ل���ى درج��������ة ح������رارة 
مكيف اله�اء عند درجة حرارة منخف�صة دائًما مما ي�صفر عن هدر كبري 
اأنها  اإىل  امل�ؤ�ص�صة  واأ���ص��ارت  عالية.   ا�صتهالك  بفات�رة  وينتهي  الطاقة  يف 
والتي  والتجارية  ال�صكنية  املن�صاآت  يف  املتعاملني  �صرائح  كل  مع  تت�ا�صل 
األف متعامل   140 “اإمباور” وال��ذي يزيد عددهم على  تغطيها خدمات 
بغية حثهم وت�صجيعهم على تر�صيد ال�صتهالك يف اإطار احلملة - التي يتم 

اطالقها للعام الثامن على الت�ايل. 
�ص�اء  جميعا،  اإننا  ل�”اإمباور”  التنفيذي  الرئي�ض  �صعفار  بن  اأحمد  وق��ال 
م�صتفيدين من اخلدمة، معني�ن  او متعاملني  للخدمة  كم�ؤ�ص�صة مزودة 
جمة  امل�صتدامة  املمار�صة  ه��ذه  من  وف�ائدنا  الطاقة  ا�صتهالك  برت�صيد 

وكبرية ت�صملنا جميعا وت�صل مبكا�صبها اىل الأجيال القادمة.

مليار درهم �صيولة جديدة �صخها غري   10.7
املقيمني يف ودائع البنوك الوطنية خالل 4 اأ�صهر 

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  يف  املقيمني  غري  من  الأجانب  امل�صتثمرين  اإقبال  وترية  ارتفعت 
على ال�صتثمار يف ال�دائع لدى البن�ك ال�طنية، وذلك وفقا لالإح�صائيات 

ال�صادرة عن م�صرف المارات املركزي.
غري  من  الأجانب  امل�صتثمرين  اأن  املركزي  امل�صرف  اإح�صائيات  اأظهرت  و 
املقيمني قام�ا ب�صخ �صي�لة جديدة بقيمة 10.7 مليار درهم يف ال�دائع 

. لدى البن�ك ال�طنية خالل الأ�صهر الأربعة الأوىل من العام 2021 
ويف ظل القبال املت�ا�صل للم�صتثمرين الأجانب على ال�صتثمار يف ال�دائع 
البنكية لدى البن�ك ال�طنية فقد ارتفع اجمايل ر�صيدهم الرتاكمي يف 
هذا البند اإىل م�صت�ى 179.37 مليار درهم خالل �صهر ابريل من العام 
نهاية  الر�صيد يف  اإجمايل  املائة مقارنة مع  6.1 يف  ن�صبته  بنم�   2021
العام 2020 . ويعك�ض النم� املت�ا�صل للم�صتثمرين الأجانب على ال�دائع 
يف البن�ك ال�طنية ا�صتمرار ارتفاع ن�صبة الثقة يف هذه البن�ك التي باتت 
املالية يف منطقة  امل��الءة  ق���ة من حيث  البن�ك  اأك��ر  بك�نها من  ت�صنف 

اخلليج العربي وال�صرق الأو�صط ب�صكل عام .
يف  امل�صريف  اجلهاز  م�ؤ�صرات  بحركة  اخلا�ض  الر�صد  خ��الل  من  ويت�صح 
10.8 يف املائة من اإجمايل  اأن ودائ��ع غري املقيمني �صكلت نح�  الإم��ارات 
العام  م��ن  اب��ري��ل  �صهر  نهاية  م��ع  ال�طنية  البن�ك  ل��دى  ال���دائ��ع  ر�صيد 

.  2021

•• ال�شارقة-الفجر: 

من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  الأرب���ع���اء  ال��ي���م  تنطلق 
اإك�صب�  الذي ينظمه مركز  “ج�اهر الإمارات”،  معر�ض 
ال�صارقة بدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، خالل 
املقبل،  ي�لي�   3 ولغاية  اجل��اري  ي�ني�   30 من  الفرتة 
من  اأك��ر  م�صاركة  و�صط  اجلمال”،  “بريق  �صعار  حتت 
ال��دول��ة، ونخبة من  اإم����ارات  100 ع��ار���ض م��ن خمتلف 

م�صممي املج�هرات وامل�صغ�لت الذهبية والأملا�ض.
املعر�ض  ل��زي��ارة  ال�����ص��ارق��ة اجل��م��ه���ر  اإك�صب�  ودع���ا م��رك��ز 
الفاخرة  امل��ج���ه��رات  ت�صكيالت  اأح����دث  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
وامل�صغ�لت  ال��ك��رمي��ة  والأح���ج���ار  ال��ف��ري��دة  وال�����ص��اع��ات 
احلدث  يتيحها  التي  الفر�صة  من  وال�صتفادة  املا�صية، 
الثمينة، يف ظل  باأ�صعار مغرية تعزز مقتنياتهم  للت�ص�ق 

م�صاركة اأرقى بي�ت ت�صميم املج�هرات وال�صاعات واأ�صهر 
وا�صعة  خيارات  تعر�ض  التي  املحلية  التجارية  العالمات 
وعالية اجل�دة تتميز بالرقي واملهارة يف الت�صاميم التي 
على  املعر�ض  زوار  �صيك�ن  كما  الأذواق.  خمتلف  تنا�صب 
م�عد مع باقة وفرية من اجل�ائز الثمينة، حيث �صيتم 
ال�صحب يف الي�م الأخري على خامت من الذهب الأبي�ض 
للمج�هرات،  ال�صعيبي  ���ص��امل  تقدمة  ب��الأمل��ا���ض  مر�صع 
على  الي�مية  ال�صح�بات  جانب  اإىل  الأمل��ا���ض،  من  وطقم 
ه��ات��ف اأي��ف���ن 12 ب��رو م��ن خ��الل ال���ص��رتاك يف م�اقع 
ال��ت���ا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي اخل��ا���ص��ة ب��امل��ع��ر���ض، ف�صال عن 
بالإ�صافة  دره��م،   2000 بقيمة  ي�مية  �صرائية  ق�صائم 
التي  والتخفي�صات  احل�صرية  ب��ال��ع��رو���ض  التمتع  اإىل 
فر�صة  احلدث  هذا  وُيعد  العار�صة.  ال�صركات  �صتطلقها 
هامة لعقد ال�صفقات، كما يتيح لعامة اجلمه�ر اإمكانية 

الإبداعات وخط�ط  اآخر  على  والط��الع  املبا�صر  ال�صراء 
امل��صة يف جمال �صياغة املج�هرات وامل�صغ�لت الذهبية 
والأحجار الكرمية والالآىلء و�صاعات اليد، كما يت�صمن 
واملتاجر  ال�صركات  اأه��م  ي�صم  للعط�رات  خا�صاً  جناحاً 
املتخ�ص�صة يف العط�ر والبخ�ر والع�د. وحر�صت اللجنة 
اأق�صى  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة  اإك�����ص��ب���  مل��رك��ز  التنظيمية 
الإج���راءات والتدابري الح��رتازي��ة، خ��الل احل��دث الذي 
ال�صاعة  الأربعاء وال�صبت من  للزوار ي�مي  اأب�ابه  يفتتح 
الثانية ظهرا وحتى ال�صاعة العا�صرة ليال، وي�م اخلمي�ض 
ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  حتى  ظهرا  الثانية  ال�صاعة  من 
ل��ي��ال، وي����م اجل��م��ع��ة م��ن ال�����ص��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��را حتى 
احلادية ع�صرة ليال، و�صيك�ن الدخ�ل جماين للمعر�ض 
مقابل  �ص�اء  ال�صيارات  مل�اقف  كبرية  م�صاحات  ت�فر  مع 

املركز اأو يف املبنى املال�صق له جمانا للزوار.

مب�صاركة اأكرث من 100 عار�ض من خمتلف اإمارات الدولة

معر�س »جواهر الإمارات« ينطلق اليوم يف مركز اإك�صبو ال�صارقة

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س
••دبي - وام:

اأكر  اأم�ض  بدبي  والأم��الك  الأرا�صي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
من مليار درهم . و�صهدت الدائرة ت�صجيل 266 مبايعة بقيمة 517.86 
درهم  ملي�ن   115.53 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   19 منها  درهم  ملي�ن 
و247 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 402.33 ملي�ن درهم. وجاءت اأهم 
مبايعات الأرا�صي بقيمة 46 ملي�ن درهم يف منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة 
تليها مبايعة  الثالثة  الر�صاء جن�ب  دره��م يف منطقة  13 ملي�ن  بقيمة 

منطقة  وت�صدرت  الثالثة.  احلبية  منطقة  يف  دره��م  ماليني   10 بقيمة 
احلبية الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 5 مبايعات بقيمة 
3 مبايعات  بت�صجيلها  الأوىل  وتلتها منطقة جبل علي  درهم  21 ملي�ن 
مبايعتني  بت�صجيلها  الثالثة  ال�صبا  ند  يف  وثالثة  دره��م  مالينب   8 بقيمة 
بقيمة 5 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت 
مبايعة بقيمة 22 ملي�ن درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها 
مبايعة بقيمة 21 ملي�ن درهم يف منطقة املركا�ض واأخرياً مبايعة بقيمة 

16 ملي�ن درهم يف منطقة نخلة جمريا.

»دو« تعلن عن تعيينات جديدة يف جمل�صها لل�صباب لعام 2021 دعمًا لالأجندة الوطنية  لدولة الإمارات 
•• دبي-الفجر: 

لالت�صالت  الإم����ارات  ل�صركة  التابعة  دو،  اأعلنت 
ان�����ص��م��ام جم��م���ع��ة م��ن الأع�صاء  امل��ت��ك��ام��ل��ة، ع��ن 
مع  مت���ا����ص���ي���اً  ال�������ص���ب���اب  جم��ل�����ص��ه��ا  اإىل  اجل�������دد 
مهارات  �صقل  اإىل  الرامية  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 
ال�����ص��ب��اب الإم����ارات����ي����ني وال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال�����روؤى 
والأف����ك����ار ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع���ن ب��ه��ا يف ���ص��ب��ي��ل حتقيق 
ال�طنية لدولة  الأجندة  امل�ؤ�ص�صية ودعم  الأهداف 
الإمارات العربية املتحدة. وكان جمل�ض دو لل�صباب 
قد تاأ�ص�ض يف عام 2017 متا�صياً مع روؤية القيادة 
ال��ر���ص��ي��دة يف دول���ة الإم�����ارات ال��ه��ادف��ة اإىل متكني 
للنجاح  واإع��داده��م  ال�طني  امل�صت�ى  على  ال�صباب 
م�صتقباًل وامل�صاهمة ب�صكل فّعال يف حتقيق الروؤى 

اخلم�صني  خالل  للدولة  ال�صرتاتيجية  واخلطط 
القادمة. وي�صتهدف جمل�ض دو لل�صباب دعم  عاماً 
اأبناء الإمارات العاملني يف دو خالل حياتهم املهنية 
عر تزويدهم بخرات ومهارات متعددة يف قطاع 
عن  ف�����ص��اًل  والت�������ص���الت،  امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا 
يف  املهنية  م�صاراتهم  ملتابعة  الإم��ارات  �صباب  اإلهام 
دع�ات  اجل��دد  الأع�صاء  وتلقى  الت�صالت.  قطاع 
تقاليد  م��ع  يتما�صى  مب��ا  املجل�ض  اإىل  الن�����ص��م��ام 
التاأهيل ال�صن�ية. ومتثل فئة 2021 من الأع�صاء 
اجلدد الدورة الرابعة من التعيينات يف جمل�ض دو 
اأهداف  دعم  على  جميعهم  �صيعمل  حيث  لل�صباب، 
الإم�����ارات خ��ا���ص��ًة فيما  ل��دول��ة  ال�طنية  الأج��ن��دة 
التنمية  اأه���داف  وحتقيق  ال�صباب  بتمكني  يتعلق 

امل�صتدامة.

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  187/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع الدع�ى : 
اإ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن املذك�ر اعاله بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 104 
البالغ م�صاحته 7،800.00 قدم مربع مبنطقة املرابع باإمارة دبى اململ�ك للمطل�ب �صده الول واملره�ن للبنك الطالب 
درهم   50،954،572.00 مببلغ  املقدره  �صدهم  املطل�ب  قبل  الطالب  حق�ق  لتح�صيل  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه 
لحكام  طبقا  البيع  ح�صيلة  من  دره��م(  و�صبعني  واثنني  وخم�صمائة  ال��ف  وخم�صني  واربعة  وت�صعمائة  ملي�ن  )خم�ص�ن 

القان�ن واملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 بامارة دبى.
طالب التنفيذ: بنك الفجرية ال�طني - �ض م ع - واآخرون - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�صعيد - ديرة - دبي - مبنى 

بناية البزن�ض ب�ينت - �صقة مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - وميثله : �صبحي ح�صني احمد  
املطل�ب اإعالنه : انيل كاب�ر �صني دا�ض كاب�ر - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى مبنى 

info@panglobeltrading.ae - 0500000000 - 3407 ذى بريزم 1 - �صقة العقار رقم
م��ص�ع الإعالن : منفذ �صده : بان جل�بال التجارية - �ض ذ م م 

�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف 
بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخ�ل 
301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 104 - املنطقة : وادي ال�صفا 6 - امل�صاحة : 724،64 مرت 

مربع - التقييم )3،800،000( درهم. مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  252/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2019/338 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2466303 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ: فريدريك اباي�مي جيم�ض - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي 
- �صارع ع�د ميثاء - مبنى الن�صر - �صقة 510  - وميثله : �ص�ق حم�صن بدر الكثريي  

املطل�ب اإعالنه : اأب� علي مالك �صروف - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع اعمار �صك�ير - مبنى 
 email@yourwebsite.com -  0501234567 - 2 بناية 4 - �صقة ط -

م��ص�ع الإعالن : املنفذ �صده : �صيفليد للعقارات - �ض ذ م م  
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل  م�قعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 128 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مارينت �ص�يت�ض - رقم ال�حدة : 
101  - امل�صاحة : 58.16 مرت مربع - رقم البلدية : 1 - 621 - القيمة التقديرية : 498،333.45 درهم 
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
517 - امل�صاحة : 59.37 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 308،025.88 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
805 - امل�صاحة : 129.04 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 622،496.00 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
809 - امل�صاحة : 67.63 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 343،555.34 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
110 - امل�صاحة : 61.04 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 316،219.08 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
706 - امل�صاحة : 42.83 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 244،471.54 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
610 - امل�صاحة : 58.16 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 301،865.66 درهم  

مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  252/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2019/338 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2466303 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ: فريدريك اباي�مي جيم�ض - واآخرون  - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ع�د ميثا - بردبي - دبي 

- �صارع ع�د ميثاء - مبنى الن�صر - �صقة 510  - وميثله : �ص�ق حم�صن بدر الكثريي  
املطل�ب اإعالنه : اأب� علي مالك �صروف - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع اعمار �صك�ير - مبنى 

 email@yourwebsite.com -  0501234567 - 2 بناية 4 - �صقة ط -
م��ص�ع الإعالن : املنفذ �صده : �صيفليد للعقارات - �ض ذ م م  

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل  م�قعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 128 - املنطقة : مر�صى دبي - ا�صم املبنى : مارينت �ص�يت�ض - رقم ال�حدة : 
101  - امل�صاحة : 58.16 مرت مربع - رقم البلدية : 1 - 621 - القيمة التقديرية : 498،333.45 درهم 
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
517 - امل�صاحة : 59.37 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 308،025.00 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
805 - امل�صاحة : 129.04 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 622،496.00 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
809 - امل�صاحة : 67.63 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 343،555.34 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
110 - امل�صاحة : 61.04 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 316،219.08 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
706 - امل�صاحة : 42.83 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 244،471.54 درهم  
ن�ع العقار : �صقة - رقم الر�ض : 53 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى : ي�نيفري�صال ابارمتنت - رقم ال�حدة 
610 - امل�صاحة : 58.16 مرت مربع - رقم البلدية : 1 -621 - القيمة التقديرية : 301،865.66 درهم  

مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  224/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

اأعاله بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذك�ر  م��ص�ع الدع�ى : 
التنفيذي على العقار رقم 607 بالطابق رقم 6 مببنى مارينا في� تاأور ايه البالغ م�صاحته 70،77 مرت مربع وامل�اقف 
مر�صى دبى باإمارة دبي املره�ن للبنك الطالب واململ�ك للمطل�ب �صده  مبنطقة   99 رقم  الر�ض  قطعة  على   B3/1
)فقط  دره��م   956،250.00 مببلغ  املقدره  �صده  املطل�ب  قبل  الطالب  حق�ق  لتح�صيل  العلني  باملزاد  وبيعه  وتثمينه 
قان�نية  ف�ائد  ي�صتجد عليها من  وما  البيع  درهم لغري( من ح�صيلة  الف ومائتني وخم�صني  و�صتة وخم�صني  ت�صعمائة 
رقم  التاأميني  الرهن  قان�ن  من  بعدهما  وما   )26( و  حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( 

دبي. بامارة   2008 ل�صنة   14
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي التجاري   - عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - ب�ر�صعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية عبداهلل 

حممد امل�صع�د - �صقة مكتب رقم 802 & 804   - وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي  
املطل�ب اإعالنه : فادى فا�صل اخل�رى

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مارينا في� تاور ايه - �صقة العقار رقم 607 - منطقة مر�صى دبي - 
Fadikhoury1980@gmail.com -  040000000  -  0500000000

م��ص�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة  امل�اعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�صة 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض  
: 99  - ا�صم املبنى : مارينا في� تاور ايه - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 607 - امل�صاحة : 70،77 مرت مربع - املقدرة 

ب���� )777،349/40( درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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32
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صارك�ه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
تاريخ: 2021/05/25 امل�دعة بالرقم: 351757 

بيانات الأول�ية:  90348549 – 2020/11/30 – 
ال�ليات املتحدة الأمريكية

ال�صم: بروجر�ض رايل �صريف�صز ك�رب�ري�صن
وعن�انه: 1600 بروجر�ض درايف ، األرتفيل ،ايه ال 35950، ال�ليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:9
ال�صكك  ومعدات  للمركبات  والآلت  املركبات  اإدارة  اأنظمة  ومعداتها،  ومك�ناتها  وقطعها  والآلت  املركبات  اإدارة  اأنظمة 
احلديدية واأ�ص�ل ال�صكك احلديدية وقطعها ومك�ناتها، برجميات قابلة للتنزيل وم�صجلة للت�صغيل واملراقبة والتحليل 
وا�صتك�صاف  املعل�مات  واإدارة  التعاوين  والت�ا�صل  الإن���ذارات  وت�ليد  امل��ادي  والفح�ض  وال�صيانة  والتح�صني  والت�صخي�ض 
الأخطاء واإ�صالحها عن بعد واآلياً للمركبات ومعدات ال�صكك احلديدية واأ�ص�ل ال�صكك احلديدية وقطع ومك�نات ومعدات 
املادي  والفح�ض  وال�صيانة  والتح�صني  والت�صخي�ض  والتحليل  واملراقبة  للت�صغيل  الكمبي�تر  اأجهزة  اآنفاً،  ُذك��ر  ما  جلميع 
للمركبات ومعدات  واآلياً  املعل�مات وا�صتك�صاف الأخطاء واإ�صالحها عن بعد  واإدارة  التعاوين  الإن��ذارات والت�ا�صل  وت�ليد 
اآلياً،  اأنظمة ت�صغيل القطارات  اآنفاً،  ال�صكك احلديدية واأ�ص�ل ال�صكك احلديدية وقطع ومك�نات ومعدات جلميع ما ُذكر 
اأنظمة التحكم بالقطارات اآلياً، الأجهزة والأدوات الكهربائية واللكرتونية،  برجميات الكمبي�تر امل�صجلة ملراقبة ا�صتخدام 

النرتنت على اأجهزة اله�اتف املتحركة، اأدوات التحكم ال�صناعية الآلية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةTALOS باللغة الإجنليزية.

بالريد  اإر�صاله  اأو  الإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكت�با  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ض على  لديه  فعلى من 
امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 163660

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 امل�دعة بالرقم: 351884 
بيانات الأول�ية: 

ال�صم: �صركة حممد حم�د ال�صايع  ذ.م.م
وعن�انه: �ض.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الك�يت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، ت�جيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة: العالمة عبارة اأحرف ورقم TO6 باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 172787

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 امل�دعة بالرقم: 351882 
بيانات الأول�ية: 

ال�صم: �صركة حممد حم�د ال�صايع  ذ.م.م
وعن�انه: �ض.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الك�يت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:25
املالب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض.

و�صف العالمة: العالمة عبارة اأحرف ورقم TO6 باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 172786

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 امل�دعة بالرقم: 351886 
بيانات الأول�ية: 

ال�صم: �صركة حممد حم�د ال�صايع  ذ.م.م
وعن�انه: �ض.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الك�يت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:25
املالب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ورقم TRIBE OF 6 باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 172788

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/27 امل�دعة بالرقم: 351888 
بيانات الأول�ية: 

ال�صم: �صركة حممد حم�د ال�صايع  ذ.م.م
وعن�انه: �ض.ب. 181 ، ال�صفاة 13002 ، الك�يت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، ت�جيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات ورقم TRIBE OF 6 باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 172789

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/05/25 امل�دعة بالرقم: 351758 
بيانات الأول�ية:  90348559  – 2020/11/30 – 

ال�ليات املتحدة الأمريكية
ال�صم: بروجر�ض رايل �صريف�صز ك�رب�ري�صن

وعن�انه: 1600 بروجر�ض درايف ، األرتفيل ،ايه ال 35950، ال�ليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:42
وال�صيانة  والتح�صني  والت�صخي�ض  والتحليل  وامل��راق��ب��ة  للت�صغيل  برجميات  تتميز  كخدمة  برجميات 
والفح�ض املادي وت�ليد الإنذارات والت�ا�صل التعاوين واإدارة املعل�مات وا�صتك�صاف الأخطاء واإ�صالحها عن 
بعد واآلياً للمركبات ومعدات ال�صكك احلديدية واأ�ص�ل ال�صكك احلديدية وقطع ومك�نات ومعدات جلميع 

ما ُذكر اآنفاً، برجميات كخدمة تتميز برجميات كمبي�تر لت�صغيل كامريات املراقبة عن بعد.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمةTALOS باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

EAT 163661

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
ال�صيد / �صاجد �صيتياتيل ب�كر

بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

امل�دعة حتت رقم: 320133         بتاريخ:2019/11/10    
امل�صجلة حتت رقم:                           بتاريخ: 29/03/2020

با�ص��م: متجر العج�ه  �ض.ذ.م.م.
وعن�انه: �ض.ب 127062، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

) رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  
املنتجات: خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وت�جيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي؛ خدمات جتميع ت�صكيلة 
من الب�صائع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة، )ول ينط�ي 
البيع  اأ�ص�اق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  خالل  من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم  وقد  النقل(؛  خدمة  على  ذلك 
باجلملة، كتال�جات الطلب عر الريد املبا�صر اأو ب�ا�صطة الأو�صاط الإلكرتونية، مثل امل�اقع الإلكرتونية 

اأو برامج  الت�ص�ق التلفزي�نية.
ال�اق�عة بالفئة: 35 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: متجر العج�ه  �ض.ذ.م.م.

ا�صم املتنازل له: ال�صيد / �صاجد �صيتياتيل ب�كر
مه�نته: التجارة.

عن�ان وحمل اقامته: �ض.ب 127062 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/06/14.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 23 / 06 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك

�ض. ار بي تك ) �ض ذ م م (

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 159225               بتاريخ : 2011/06/28     

با�ص��م: �ض. ار بي تك ) �ض ذ م م (

وعن�انه: ديرة/املرر، �ض.ب 90419، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت رقم : )159225(       بتاريخ: 2012/05/03 

و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/06/28                وحتى تاريخ :  2031/06/28    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

هي�يت  امل�������دع��������/  ف����ق����د 
اثي�بيا     ، ع���ل���م  ت�����وم����اى 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP5753731( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0521000012

فقدان جواز �صفر
رودى  امل�����������دع������������/  ف������ق������د 
�صي�صل   ، م���������ارى  ان�����ث������ين 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )0123450N(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�صفارة �صي�صل او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30 يونيو 2021 العدد 13279

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7015

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/05 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 
: التايل  النحو  على  املحجوزات  او�صاف  و  فرع  )ذ.م.م(  العامة  للتجارة  اخلليج  تهاين   �صده 

�صعر التقييم                                                              الو�صف  
 22،030                                                                 األعاب  

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يرره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6141

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
باأنه  دب��ي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االم���ارات  تعلن 
وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد  �صينعقد 
ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/05 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة  متام  يف 
: التايل  النحو  على  املحجوزات  او���ص��اف  و  ����ض.ذ.م.م   للمقاوالت  جرين   33 �صده   للمنفذ 

�صعر التقييم                                                                     الو�صف  
 980                                                        اأغرا�ض مكتبيه   

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يرره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 3119/2021/60 امر اداء    
م��ص�ع الدع�ى :ا�صدار امر اداء �صد املدعي عليها )املطل�ب �صدها المر(  عبايل للم�اد الغذائية 

ذ.م.م باأن ت�ؤدي للمدعية )طالبة المر( مبلغ وقدره )281487.38( درهم والفائدة القان�نية عنه ب�اقع 
9% �صن�يا من تاريخ ال�صتحقاق اىل متام ال�صداد مع �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل والزامها بالر�ص�م 

وامل�صاريف والتعاب
طالب الإعالن : املخبز الفرن�صي �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطل�ب اإعالنه : 1- عبايل للم�اد الغذائية ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمه�يل حمل الإقامة 

ب���ت���اري���خ:2021/5/9 -  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة  فقد  اداء  اأم���ر  ا�صت�صدار  : طلب  الإع���الن  م��ص�ع 
اول:بانفاذ العقد التجاري املرم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
متام  وحتى   2021/4/26 يف  املطالبة  تاريخ  من  �صن�يا   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م   )281487.38(
النفاذ حيث  املحكمة طلب  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وامل�صاريف وخم�صمائة  وبالر�ص�م  ال�صداد 

لترى م�جبا لذلك  ، ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 985/2021/300 ا�صتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- تبان امني - جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
بالدع�ى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - ر�ص�ل  ابراهيم  مبارك   /
رقم 2021/843 مدين ،  وحددت لها جل�صه ي�م الثنني امل�افق 2021/7/5 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
 اعالن بالن�صر

1449/2021/305 ا�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
امل�صتاأنف �صده /1- �صالح م�صطفى �صالح مرادويج - جمه�ل حمل  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صيلفرباك كابيتل جروب ليمتد - فرع دبي - قد 
ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 3002/2020 جتاري جزئي ،  
وحددت لها جل�صه ي�م الربعاء امل�افق 2021/6/30 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
 اعالن بالن�صر

955/2021/300 ا�صتئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
لنقل  ار�صاد  امل�صتاأنف �صدهما /1- رفيق احمد عبدالغف�ر 2- حممد  اىل 
امل�اد العامة بال�صاحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م - جمه�يل حمل القامة مبا ان 
املحدودة  الأو�صط(  )ال�صرق  للتاأمني  الالين�ض  اند �صن  رويال   / امل�صتاأنف 
رقم  بالدع�ى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد   - دب��ي(  )ف��رع  ����ض.م.ب 
2021/995 مدين جزئي ،  وحددت لها جل�صه ي�م الإثنني امل�افق 2021/7/5 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1928/2021/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2020/5028 امر اأداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 278695.50 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعالن : ورين انرتنا�صي�نال م.د.م.�ض -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنهما : 1- برو�صبيكت� للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- �ص��صانت �صاجندي� ك�لمكار 
ك�لمكار �صاجندي� - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما

جمه�يل حمل الإقامة 
م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )278695.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  2782/2021/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2297 ل�صنة 2020 ا�صتئناف جتاري ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 21523994.62 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعالن : تران�صجارد جروب �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�صرهان النعيمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعالنه : 1- دريك اآند �صكل انرتنا�صي�نال )�صركة م�صاهمة عامة( - �صفته بالق�صية : 

منفذ �صده - جمه�ل حمل الإقامة 
م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21523994.62( وق��دره  به 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما  �صتبا�صر الج��راءات 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/3644 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2021/1786 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 3.272.675 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعالن : ا�صماعيل غل�م ر�صتم �صالح البل��صي -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

املطل�ب اإعالنه : 1- لب�ينت لل��صاطة التجارية �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
 جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3272695( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن حكم بالن�صر        
13554/2020/13 عمايل جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمك�م عليه 1- جليت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - جمه�ل حمل الإقامة 

مبا ان حمك�م له : هند �صادنى
وميثله : عبدالرحمن حممد عي�صى الناوري العامري 

درهم  للمدعية مبلغ )110592(  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�ص�ري  حكمت 
والف�ائد التاأخريية من تاريخ املطالبة الق�صائية عدا تع�ي�ض الف�صل التع�صفي فمن تاريخ �صريورة 
احلكم نهائيا ب�اقع 9% وحتى متام ال�صداد وتذكرة ع�دة اىل وطنها عينا او مايقابلها نقدا ما مل 
تكن قد التحقت بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها املنا�صب من امل�صروفات فيها ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
اآل مكت�م  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صم�  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر        

 2334/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

واملقاولت  للهند�صة  �ص�با   -2 ���ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  �ص�بها   -1  : عليهما  املدعي  اإىل 
�ض.ذ.م.م  - جمه�يل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اأي األ تي تكن�ل�جي 

يدفعا  ان  والت�صامن  بالت�صامم  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  احلكم  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد 
للمدعية مبلغ )192.351.12( درهم على ان يك�ن التزام املدعي عليها الثانية يف حدود قيمة ال�صيك 
ال�صادر من ح�صابها والزام املدعي عليها الوىل ان ترد ا�صل ال�صيك رقم )135( امل�صح�ب من ح�صاب 
املدعية على بنك المارات دبي ال�طني بقيمة )29.400( درهم او قيمته يف حال �صرفه واحلكم بالزام 
املدعي عليهم بالفائدة ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام بحكم م�صم�ل بالنفاذ املعجل 

بال كفالة والزام املدعي عليهم بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه 
بعد  التقا�صي عن  قاعة  ال�صاعة 09:30 �صباحا يف  امل�افق 2021/7/4  ي�م الحد  لها جل�صة  وح��ددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  3258/2021/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2020/3600 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 18590 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف + تنفيذ احلكم وفق منط�قه
اآي جي جي للم�صاريع ���ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/عبد اجلبار عبد اهلل علي  طالب الإع��الن : 

قرقا�ض )اماراتي اجلن�صية( -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله:عامر �صيد حممد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطل�ب اإعالنه : 1- زحل للطاقة املتجددة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )18590( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1928/2021/16 جتاري جزئي 

م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
)602250( درهم والفائدة ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة وغرامات التاخري ال�اردة يف العقد وثمن 

الب�صاعة النافقة ونفقاتها وتكاليف اخلرة والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صم�ل احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن / 1-م�ؤ�ص�صة اب� لنب للم�ا�صي - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطل�ب اإعالنه :  1-  جمال عبداهلل اكرم -   �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل

 جمه�ل حمل القامة 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما  م��ص�ع الإع��الن :  قد 
وغرامات  املطالبة  تاريخ  من   %12 ب�اقع  والفائدة  دره��م   )602250( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  وال��زام 
النافقة ونفقاتها وتكاليف اخلرة والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب  الب�صاعة  العقد وثمن  ال���اردة يف  التاخري 
  2021/7/6 امل���اف��ق   الثالثاء   ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل  املحاماة 
ال�صاعة 10.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

ماريج�ى   / امل���دع����  ف��ق��د 
الفلبني     ، ����ص���ارون  روزا  ل 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )B2730156P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0559001979

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل���������دع����������/ ام����ي����ن����ات 
اث���ي����ب���ي���ا   ، اب���������رى  ح�������ص���ني 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
)EP3915221(   يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثي�بية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  455/2016/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2013/707 عقاري كلي ، واملعدل بالإ�صتئنافان ارقام 
�صامال   ، درهم(   7755038.09( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقاري  ا�صتئناف   2014/  343  +  363"

للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع  

عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع دبي الطبية - مبنى رقم 16 - �صقة - الطابق الثالث  
وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  

املطل�ب اإعالنه : �صامل خمي�ض �صامل ال�صاعر ال�ص�يدي  
عن�انه : اإمارة دبي - ه�ر العنز �صرق - �صارع رقم 10اأ - منزل رقم 18 - 050/6595333 - 0@0

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�صروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يق�م  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  تقل هذه 
برج ليك   : املبنى  ا�صم   - برج خليفة   : املنطقة   -  157 الر���ض  - رقم  �صكنية  �صقة   : املمتلكات  اأو�صاف  بيان  يلي 
ب���  73،95 مرت مربع - املقدرة  1506 - امل�صاحة :  1 - رقم العقار :  ه�تيل العن�ان : داون تاون - رقم املبنى 

)1،320،005/16( درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  278/2019/250  بيع عقار مرهون  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ  الثانية رقم 184  
 New 2 م��ص�ع الدع�ى : طلب اذن بيع مال مره�ن عبارة عن 1( العقار رقم 3201 ، الطابق 32 ، مبنى
 ،  31 الطابق   ،  3101 رقم  العقار  دبي )2(  اإمارة   ، الثانية اخلام�صة  املنطقة   6 رقم  ار�ض   ،Dubai Gate
وقدره  مبلغ  با�صتالم  دبي  اإمارة   ، اخلام�صة  الثانية  املنطقة   6 رقم  ار�ض   ،New Dubai Gate مبنى 2 

درهم   6،278،918.00
�صارع  دب��ي -  ب��ردب��ي -   - دب��ي  اإم���ارة   - الإم����ارات   : واآخ���رون - عن�انه  م ع -  ���ض   - العربي  البنك  التنفيذ:  طالب 
التجاري مكاين  اخلليج  - على مدخل مكتب مبيعات   1 �صقة   - دناتا  - مبنى مبنى  اب�ظبي  القادم من  الإحت��اد 

وميثله : اأب�بكر �صامل ع��ض املنهايل    -  2488387321
املطل�ب اإعالنه : ك�صاب ميديا منطقة حرة - ذ م م - عن�انه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - �صارع دبي 
لالإعالم ، املقر 2817، مبنى برج ال�صذى - �صقة الطابق 28، مدينة دبي لالإعالم، املقر 2817، الطابق 28، 

 albayanonline.ae - 0506587457 - 14123 76711 مكاين
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 6 - رقم املبنى : 1 - ا�صم 
املبنى : دبي جيت 2 - رقم ال�حدة : 3101 - امل�صاحة : 106،49 مرت مربع - التقييم : 916.998.00 درهم.  

مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
�صركة /يف اأر اإنرتنا�ص�نال - م م ح - منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 2512(  والكائنة ب���� مدينة 
دبي ، دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 372007 ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
املذك�رة يف اعالن  ال�صركة   ، ترغب هذه  املنطقة احلرة ملطار دبي  ، واملرخ�صة لدى �صلطة 
بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض  ب�ا�صطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�صركة. وحل  اغالق  ب�صاأن   2021/5/31
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 ي�ما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد امل�صجل او 

الت�صال ب :  ال�صادة / ال�صيد / يف اأر انرتنا�ص�نال - م م ح  
�ض ب : 372007 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 2886408 9714+  
accounts2@vr-international.ae :  الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 ي�ما.

ا�صعار ت�صفية

األربعاء   30  يونيو    2021  م   -    العـدد   13279  
Wednesday    30   June   2021   -  Issue No   13279
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العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
يف الدعوى  رقم )2021/1883( جتاري جزئي 

املدعي عليه : حممد ي��صف عبيد الق�صاب 
من  �صدكم  املقامة  بالدع�ى  م�صريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
ميثلكم  من  او  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، ع  م  �ض   - التجاري  اأب�ظبي  بنك   : املدعي 
 2021/7/5 امل�افق  الإثنني  ي�م  واملقرر  بعد  اجتماع اخلرة عن  بح�ص�ر  قان�نا 
يف متام ال�صاعة 10.00 �صباحا ، وذلك باحل�ص�ر على املن�صة الإلكرتونية ب�ا�صطة 
برنامج مايكرو�ص�فت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�ص�ر والإت�صال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�صتندات امل�ؤيدة لدفاعكم 
باجلل�صة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ص�ر فاإن اخلرة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخ�لة لها قان�نا. 
حممد ح�صن املرزوقي 
خبري م�صريف        

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

الدعوى 2020/765 اإ�صتئناف عقاري 
اإعالن ح�ص�ر اأم�ام اخلبري املحا�صبي / ي�ن�ض حمم�د ح�صن

الإقامة  حمل  جمه�ل   - باتيل  را�صميكانت  بري�ض  الثاين/  �صده  امل�صتاأنف  على  يتعني 
رقم  مكتب  امليزانني  طابق  يف  الكائن  املنازعات  وت�ص�ية  اخلرة  اإدارة  مقر  اإىل  احل�ص�ر 
الثاين من  �صارع  ال�اقع على   )C( مبجمع مباين احل�صيبة للج�ائز مبنى ) M09(
الدوام  �صاعات  اأثناء   2021/7/15 حتى   2021/6/30 من  الفرتة  يف  دي�صمر، 
الر�صمي من ال�صابعة والن�صف �صباحا حتى الثانية والن�صف بعد الظهر، ومقابلة اخلبري 
الدع�ى  يف  م�قفكم  ت�ؤيد  التي  وامل�صتندات  ال�ثائق  كافة  واإح�صار  املذك�ر  املحا�صبي 

)2020/765 ا�صتئناف عق�اري( وذلك خالل ا�صب�عني من تاريخ ن�صر الإعالن.

عن لإدارة اخلبـرة وت�صوية املنازعات
اخلبري املحا�صبي

يون�س حممود ح�صن

اإجتماع خربة 
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5471(

املنذر/ �صركة ف�از للتجارة واخلدمات الهند�صية ذ.م.م
�صد

املنذر اليه الأول / فالذى فيالندى راجان - هندي اجلن�صية
امل��ص�ع

ال�فاء  ب�صرورة  عليهما  للتنبيه  اأعاله  �صدهما  للمنذر  النذار  بهذا  تت�جه  املنذرة 
القان�نية  الفائدة  درهم( مع  بقيمة )47،214  بذمتهما  ل�صاحلها  املرت�صد  باملبلغ 
هذا  ا�صتالم  تاريخ  اأيام من  وذلك يف خالل خم�صة  ال�صداد  12% حتى متام  ب�اقع 
الإنذار، واإل �ص�ف ت�صطر املنذرة اإىل اللج�ء اإىل الق�صاء للمطالبة باملبلغ و الف�ائد 
يكفل  مبا  القان�نية  الإجراءات  كافة  اإتخاذ  و   ، الأتعاب  و  امل�صروفات  و  القان�نية 

احلفاظ على حق�قها من اأي ن�ع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0002236 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جا�صم علي عبداهلل ا�صماعيل  
جمه�ل حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف فيال رقم 19 بجانب ح�ت �ص�بر 

ماركت �ض ب 2998 مكاين رقم 4790510952 
انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2021/7/8 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 8( �صخ�صيا او ب�ا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر 

رقمها اعاله - ب��صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/29م
مدير اخلدمات الق�صائية      
خلود �صامل ال�صويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001079/ 
اإىل املحك�م عليه : الناجح لتجارة التمديدات الكهربائية وال�صحية  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ الدوار لالدوات الكهربائية - �ض ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب 

تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف : 233094.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
القا�صي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - املحيط لتجارة املعدات البحرية )ذ م م(   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2019/ M0000395 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحك�م عليه : املحيط لتجارة املعدات البحرية - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ كانيبا وكامبي - ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي :
املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 197408 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قان�نا.  
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: ال�صركة اخلليجية للبيع املبا�صر - ذ م م   
بزن�ض  الإم���ارات  33 ملك  رق��م  : مكتب  العن�ان   512668  : الرخ�صة  رق��م 
رقم  حم��دودة  م�صئ�لية  ذات   : القان�ين  ال�صكل   - دي��رة   - املطار  �ض   - �صنرت 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   53010  : التجاري  بال�صجل  القيد 
ال���اردة اعاله وذلك مب�جب  بال�صركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�صدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  ي�ما من  وذل��ك خالل )15(  الثب�تية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 171
والتنازل  البيع  يف  يرغب  ال�صني  اجلن�صية  ايرى،  هيم�   : ال�صيد  باأن  للجميع  معل�ما  ليكن 
يف  ال�صني  اجلن�صية  هاجن،  �ص�ورونغ   : ال�صيد  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�صته  كامل  عن 
الرخ�صة )املاء النظيف ملقاولت معاجلة املياه( والتي تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة 
رقم )778678( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية ، تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صم 
التجاري من )املاء النظيف ملقاولت معاجلة املياه( ايل )املاء النظيف ملقاولت معاجلة املياه ذ م 
م - متلك اجنبي( - مت حت�يل ال�صكل القان�ين من وكيل خدمات اىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد 
ذ م م التملك الأجنبي.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم 
الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003304 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : ار�ض ال�صام لتجارة م�اد البناء م�ؤ�ص�صة فردية ملالكها / ح�صني على العبداهلل 
العلي - جمه�ل حمل الإقامة : اإمارة ال�صارقة - النباعة - �صارع النباعة - مكتب رقم 103 - 

الطابق الول - ملك عبدالعزيز حميد يحيى بدر ال علي  
بناء على طلب املدعي / م�صرف ال�صارقة ال�صالمي

ال�صارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/14 بجل�صة  باحل�ص�ر  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 3( �صخ�صيا او ب�ا�صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/29 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 717
ليكن معل�م�ا للجمي�ع ب�اأن ال�صيد : م�اري�ه م�ح�م�د الع�ارو�ض - اجلن�صية : �ص��ريا ، ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يد : �ص�اندرا �صيكار �ص��رات �ص��م - اجلن�صية : الهن�د ف�ي 
الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )بقال�ة ف�ي�ض الن�ه�دة( تاأ�ص�ص�ت باأم�ارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )547161( ال�صادرة 

من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اخرى: تغيري وكيل خدمات

- تغيري الن�صاط من )بقاله( اىل )جممع ا�صتهالكي - �ص�بر ماركت( 
- تغيري ال�صم التجاري من )بقالة في�ض النهدة ( لي�صبح )�ص�بر ماركت في�ض املدينة(

الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 720

ليكن معل�ما للجميع باأن : ال�صيد / �صغرى �صامل عبيد �صامل بن �صرم - اجلن�صية المارات - ترغب 
)�صغرى  امل�صماه  الرخ�صة  100% يف  البالغة  ح�صته  كامل  يف البيع والتنازل عن جزء 5% من 
�صامل بن �صرم للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
برخ�صة جتارية رقم )776010( وذلك اإىل ال�صيد/ عبدالعزيز حممد عبدالغني اخلمريي ال علي 

- اجلن�صية المارات. تعديالت اأخرى :- تغري ال�صكل القان�ين من فردية اىل �صركة اأعمال مهنية.
- تغري ال�صم التجاري من �صغرى �صامل بن �صرم للمحاماة و ال�صت�صارات القان�نية اىل �صغرى بن 

�صرم و عبدالعزيز اخلمريي للمحاماة و ال�صت�صارات القان�نية.
2013 يف �صان  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه 
بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 721
ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�صيد/عبدالروؤوف عبدالغني - اجلن�صية : باك�صتان يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( اإىل ال�صيد/حممد في�صل كالنك�نان 
الطيب(  الذوق  )كافترييا  امل�صماه  الرخ�صة  يف  الهند.   : اجلن�صية   - كالنك�نان  بريان 
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم .)767855( تعديالت 

اأخرى:- تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 719

ليكن معل�ما للجميع باأن ال�صيد/ عبيد ا�صماعيل عبيد ولد الرولة الزعابي اإماراتي اجلن�صية 
دروجا  ال�صيد/  اىل  وذلك   )%  100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
برا�صاد بارما ناند �صينغ هندي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة املهنية امل�صماة )كافترييا ا�صرتاحة 
الرولة( تاأ�ص�صت باأم��ارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة مهنية رقم ) 549486( - مت تغيري ال�صكل 

القان�ين من م�ؤ�ص�صة فردية اىل م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات
 2013 ل�صنة   القان�ن الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 718

ليكن معل�ما للجميع باأن ال�صيدة / ايران كل �صرف الدين - اجلن�صية : اأفغان�صتان ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% ل�صالح ال�صيد/�صكيل خان كل بهار - اجلن�صية 
اأفغان�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )ايران كل ملقاولت النجارة امل�صلحة( �صادرة من دائرة التنمية 
من  التجاري  ال�صم  تغري   -: اخري  تعديالت   )561146( بالرقم  ال�صارقة  يف  القت�صادية 

)ايران كل ملقاولت النجارة امل�صلحة( ايل )ن�صمه ه�ى ملقاولت النجارة امل�صلحة(. 
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القان�ن  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�صديق   يتم  �ص�ف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�صب�عني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
يف الدعوى رقم 2020/13155 عمايل جزئي    

املدعي عليه/ 1 -  خالد انط�ن نامق �صحير  
املقامة من قبل املدعي :  عيادات امل�صت�صفى الأمريكي دبي الر�صاء - فرع   

2020/13155 عمايل  اأن هناك دع�ى مقدمة �صدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم   مبا 
جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�صبيا يف الدع�ى ، فاإننا وعمال باأحكام قان�ن الثبات رقم  
10 ل�صنة  1992 ندع�كم حل�ص�ر اجتماع اخلرة او من ميثلكم قان�نا  والذي �ص�ف يعقد 
مبكتبنا على العن�ان امل��ص�ع اأدناه وذلك ي�م اخلمي�ض امل�افق 2021/7/8 يف متام ال�صاعة 

11.00 ظهرا ، مع اإح�صار كافة امل�صتندات امل�ؤيدة مل�قفكم يف الدع�ى. 
ع�د ميثاء ، �صارع ام هرير ، بالقرب من ج�صر ال مكت�م القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�صفل البناية ه�مز ار ا�ض للمفرو�صات ، خلف البناية نادي الن�صر الريا�صي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 1119/2021/300 ا�صتئناف مدين  
م��ص�ع الإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2020/1939 مدين 

جزئي ، والر�ص�م وامل�صاريف.   
طالب الإعالن : هند�صة التعمري والبناء - �ض ذ م م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

املطل�ب اإعالنه : 1- جمدى عديل من�ص�ر �صعد  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده .
جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2020/1939 مدين جزئي. 
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2020/7/13 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
قان�نيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  بعد  وعليه يقت�صي ح�ص�ركم  التقا�صي عن 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 18/2021/582 عقاري جزئي  

م��ص�ع الدع�ى: املطالبة اأول : ببطالن عقد �صراء ال�حدتني اأرقام 1203 و1204 مب�صروع رويف ت�ين تاروز لعدم وفاء املدعى 
عليها بت�صجيل ال�حدة بال�صجل العقاري املبدئي مع احلكم باإلزام املدعى عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ 4،370،400.00 

درهم اأربعة ماليني وثالثة مائة و�صبع�ن الفا واربعمائة درهم عباره عن الثمن امل�صدد وتع�ي�ض اخل�صائر والك�صب الفائت لإخالل 
املدعي عليها بالتزامها بت�صليم ال�حدات وفقا للعقد والفائدة  القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ رفع الدع�ي. ثانيا / الزام املدعى 

عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب العالن : �صفيق حمي الدين احلاج �ص�يف ف�صل احمد عن نف�صه وب�صفته وكيال عن �صقيقه حمب�ب حمي الدين  �صفته بالق�صية: 

مدعى ، املطل�ب اعالنهم: 1- رويف ت�ين تاورز ليمتد - �صفته بالق�صية: مدعى عليه
�صفته بالق�صية: مدعى عليه  - م  م  ذ  �ض  للعقارات  رويف   -2

م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة اأول : بببطالن عقد �صراء ال�حدتني اأرقام 1203 و1204 مب�صروع 
رويف ت�ين تاروز لعدم وفاء املدعى عليها بت�صجيل ال�حدة بال�صجل العقاري املبدئي مع احلكم باإلزام املدعى عليهما بالت�صامن والت�صامم 
وتع�ي�ض  امل�صدد  الثمن  عن  عباره  دره��م  واربعمائة  الفا  و�صبع�ن  مائة  وثالثة  ماليني  اأربعة  دره��م   4،370،400.00 مبلغ  ب�صداد 
اخل�صائر والك�صب الفائت لإخالل املدعي عليها بالتزامها بت�صليم ال�حدات وفقا للعقد والفائدة  القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ رفع 
الدع�ي. ثانيا / الزام املدعى عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة ي�م الثنني امل�افق 2021-07-05 
ال�صاعة 10:00 �صباحا �صباحا بالقاعة قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2021/5699(
املن��ذرة : ميجا ملعدات وخدمات حق�ل النفط والغاز)ذ.م.م(

املنذر اإلي�ه : ا�صك� م�صروع م�صرتك
)جمه�ل حمل الإقامة(

امل��رتت��ب بذمتكم والبالغ  امل��ب��ل��غ  ب�����ص��داد  اإل��ي��ه وتكلفه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة -  ت��ن��ذر  الإن�����ذار  مب���ج��ب ه���ذا 
وخم�ص�ن  و�صتة  درهما  وع�صرون  وت�صعة  وت�صعمائة  األف  وثالث�ن  و�صتة  �صتمائة   636،929،56(
اأق�صاه  اإلينا يف مكتبنا، وذلك خالل م�عد  اأو بت�صليمه  فل�ض( و ذلك بت�صليمه اإىل م�كلتنا �صخ�صياً 
خم�صة اأيام من تاريخ هذا العالن، واإل �صن�صطر اآ�صفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القان�نية �صدكم 
الفائدة  بذمتكم مع  املرت�صد  املبلغ  كامل  ب�صداد  باإلزامكم  اأداء  اأمر  واإ�صدار  به ق�صائياً  ومطالبتكم 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام، وكذلك املطالبة بالتع�ي�ض 
عن  ف�صاًل  ال�صتحقاق  م�اعيد  ال�صداد يف  عن  تقاع�صكم  ج��راء  املعن�ية  و  املادية  الأ���ص��رار  كافة  عن 

الر�ص�م و امل�صاريف الق�صائية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )5706/2021(

املنذرة : اإمف�ر �ض م ح
املنذر اليها: ديل لل�صناعات ال�صيدلنية �ض م ح

امل��ص�ع : اإنذار قان�ين ل�صداد مبلغ وقدره 125،000 درهم 
)مائة وخم�صة وع�صرون األف درهم فقط لغري(

وقدره  بذمتها مبلغ  املرت�ص�د  املبلغ  �ص�داد  ب�ص�رعة  ونهائي  اأخري  كاإنذار  وتطالبكم  املنذرة  تنذركم   -
)مائة وخم�صة وع�صرون األف درهم فقط لغري( وانه يف حالة عدم �ص�داد املنذر  درهم   125،000
اليها ملبلغ املطالبة اعاله خالل مدة اق�ص�اها خم�ص�ة ايام عمل من تاريخ الن�ص�ر �ص�تتخذ املنذرة كافة 
التاأخريية املقررة  الجراءات القان�نية املمكنة �ص�د املنذر اليها للمطالبة بر�صيد الدين وبالف�ائد 
وال�صرر وما فات من  بالعطل  املطالبة  بال�صافة اىل  ال�صداد  وحتى متام  12% �صن�ياً  ب�اقع  عنه 
ك�صب نتيجة احتبا�ض املنذر اليها مل�ص�تحقات املنذرة دون وجه حق وحرمانها من النتفاع به وا�ص�تثماره 

بال�صافة اىل املطالبة بكافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5709(

املنذرة/ ايك�فرنديل خدمات جمع القمامة وازالتها ونقلها - فرع من اخلياط لال�صتثمار�ض.ذ.م.م 
�صد/ املنذر اإليها/ البنا للهند�صة والإن�صاءات �ض.�ض.و

األف  ع�صر  )�صبعة  دره��م   17،850 مبلغ  ب�صداد  وتكلفها  اإليها  امل��ن��ذر  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن 
ا�صتالم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�صة  اق�صاه  م�عد  خ��الل  وذل��ك  دره��م��ا(  وخم�ص�ن  وثمامنائة 
تاريخ  منذ  قان�نية  12% كفائدة  ن�صبة  اإليه  تاأخري، م�صافاً  اأو  دون مطل  الإن���ذار،  هذا 
الإجراءات  من  مزيد  لتخاذ  املنذرة  ت�صطر  �ص�ف  واإل   ، ال�صداد  متام  وحتى  الإ�صتحقاق 
والفائدة  ذمتها  يف  املرت�صد  املبلغ  ب�صداد  ق�صائيا  ومطالبتها  اإليها،  املنذر  �صد  القان�نية 
ال�صداد، مع الحتفاظ بحقها  ال�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  12% من  ب�اقع  القان�نية 
�ص�ف  التي  وامل�صاريف  الر�ص�م  اإليها  املنذر  حتميل  مع  العادلة،  بالتع�ي�صات  املطالبة  يف 

تتكبدها اخلا�صة بالتقا�صي بالإ�صافة اإىل مقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
الدعوى رقم 906 - 2021 جتارى جزئی

حمكمة دبي - الدائرة التجارية اجلزئية ال�صاد�صة )10(
املدعي/ من�ص�ر فروزمند - وميثله/ مكتب عامر املرزوقي للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية م: 0505542344 

Email:mansour3348@yahoo.com & info@mlegal.ae   & 042500023 :ت
�ض م ح الو�صط  ال�صرق  طاقة  �صابقا   - )�ض.م.ح(  ك�نتينينتال  نفيتا�ض   - �صد املدعى عليهم/ 1 

هاين اجل�صمي للمحاماة والإ�صت�صارات القان�نية مكتب   / وميثلهم   - زاد  �صبهري  حممد  �صعيد   -  2
م : 0505581676 ت : 4 04295774 

Email:info@aljasmilaw.com & info@mlegal.ae
Email: s.sepehrirad@navitascon.com  -  0505581676  : م   - اأ�صي  ها�صمي  داري��ض   -  3
Email: s.sepehrirad@navitascon.com  -  0505581676  : -م  فرهادي   ر�صا  �صهرزاد   -  4

Email: s.sepehrirad@navitascon.com - 0505581676 : فليلدين ف�صلى حممد فيليدين - م  5-
ال�صيد / داري��ض ها�صمي اأ�صي، وال�صيد/ �صهرزاد ر�صا فرهادي، وال�صيد/ فليلدين ف�صلى حممد فيليدين بال�صارة اىل حكم املحكمة 
التمهيدي بتاريخ 13/06/2021 يف الدع�ى املذك�رة اأعاله ب�صاأن ندب جلنة خرة فانكم مدع�يني للح�ص�ر ب�صخ�صكم او وكيلكم 
ل�صماع  ظهرا   1:00 ظهرا  ال�احدة  ال�صاعة   05/07/2021 امل�افق  الثنني  ي�م  عقده  واملقرر  اخل��رة  جلنة  لجتماع  املعتمد 
اأونالين عر الك�نفران�ض ك�ل تطبيق زووم. و�ص�ف يتم تزويدكم برابط  ، وذلك  وجهة نظركم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات 

الدخ�ل ف�ر الت�ا�صل مع اللجنة.
اخلبري الهند�صي م/ اأحمد بهجت ح�صن
خبري تقنية املعلومات واأمن �صبكات الت�صالت

اإعالن بالن�صر 

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/5704(

املنذرة : برايت فيت اوت للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
املنذر اإليها : ي�ني�صيا انتريي�ر �ض.ذ.م.م - )جمه�ل حمل الإقامة(

نتيجة تعامل جتاري تر�صد بذمة املنذر اإليها مبلغ 102537،75 درهم مب�جب الفات�رة رقم 
BFO/IPR/UI/027/20 بتاريخ 2020/8/30 مببلغ 97655 درهم والفات�رة املعدلة 
 BFO/IN/UI/002/21 بعد اإ�صافة �صريبة القيمة امل�صافة مببلغ 4882،75 وحتمل رقم 
ليك�ن اإجمايل امل�صتحق �صامل ال�صريبة مبلغ 102537،75 درهم وال�صادر باإعتماده وامل�افقة 
حمل  القيمة  ب��ذات   2020/12/31 بتاريخ   2 رق��م  ال��دف��ع  �صهادة  عليها  امل��دع��ي  م��ن  عليه 
املطالبة. وملا كان املبلغ حمل الإخطار ثابت بالكتابة وحال الأداء وه� مبلغ من النق�د معل�م 
القيمة ومعني املقدار ومن ثم فاإن املنذرة تخطر وتكلف املنذر اإليها ب�صداد مبلغ 102537،75 
اأي��ام من تاريخ الإع��الن بهذا الإخطار، حتت طائلة  دره��م ل�صالح املنذرة وذل��ك خ��الل  خم�صة 

اإ�صت�صدار اأمر اأداء باملبلغ والفائدة القان�نية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
�صركة /يف اأر اإنرتنا�ص�نال - م م ح - منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 2512(  والكائنة ب���� مدينة 
دبي ، دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 372007 ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
املذك�رة يف اعالن  ال�صركة   ، ترغب هذه  املنطقة احلرة ملطار دبي  ، واملرخ�صة لدى �صلطة 
بتاريخ  عقد  ال��ذي  اإجتماعه  يف  الإدارة  جمل�ض  ب�ا�صطة  ات��خ��اذه  مت  وال���ذى  للكافة  ق��راره��ا 

ال�صركة. وحل  اغالق  ب�صاأن   2021/5/31
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى م�اجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 15 ي�ما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد امل�صجل او 

الت�صال ب :  ال�صادة / ال�صيد / يف اأر انرتنا�ص�نال - م م ح  
�ض ب : 372007 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 2886408 9714+  
accounts2@vr-international.ae :  الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 ي�ما.

ا�صعار ت�صفية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30
اإعالن باإ�صتمرار ال�صركة خارج املنطقة احلرة ب�صلطة دبی للتطوير

اى فرونت منطقة حره – ذ.م.م
رقم الت�صجيل 16659

)“ال�صركة«(

هذا الإعالن  لأغرا�ض املادة 98 من ل�ائح ال�صركات اخلا�صة بهيئة 
دبي للتط�ير لعام 2016.  تعتزم ال�صركة ال�صتمرار خارج املنطقة 
املايل  دبي  مركز  يف  خارجية  ك�صركة  للتط�ير  دبى  ل�صلطة  احلرة 
العاملي )»DIFC«( ك�صركة خا�صة حمدودة بالأ�صهم و يك�ن مكتبها 
امل�صجل يف مركز دبي املايل العاملي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة يف 

اأو بعد 45 اأيام اأول تاريخ لن�صر هذا الإعالن .

اإعـــــــــــــــــــــــــالن 
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العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم 79/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ص�ع الدع�ى : طلب اذن بيع عقار مره�ن يف اإمارة دبي - املرابع العربية رقم الر�ض 2356 فيال رقم 
باملزاد. البيع  ثمن  درهم   8310225.43 مبلغ  با�صتالم  والت�صريح   62

املنفذ �صده : ارون بها�صني مامن�هان با�صني 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املرابع العربية - رقم الر�ض 2356 - فيال رقم 62  

املطل�ب اإعالنه : روبي بها�صني ارون بها�صني - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املرابع العربية - رقم الر�ض 
 gmail.com@arunbhasin123  -  0507256081  -  62 رقم  فيال   -  2356

م��ص�ع الإعالن : 
اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
ايداع  ال�صراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى م�قعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�صفا 6 - رقم 

الر�ض 2356 - امل�صاحة : 802.96 مرت مربع - املقدرة ب���� )3،500،000( درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم 144/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  به  املنفذ  ب�صداداملبلغ   ، كلي  عقاري   2016/9 رقم  الدع�ى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��ص�ع 
)1556771.97 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب التنفيذ: خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي  
املكاين  الرقم   2502 25 مكتب رقم  2 - الطابق  امل��صى  زاي��د برج  ال�صيخ  ، بردبي - �صارع  اإم��ارة دبي   : عن�انه 
)2646090014( ب�كالة املحامي / خالد بن حممد القا�صمي - وميثله / خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي 

املطل�ب اإعالنه : �صركة ذا ديفل�بر للعقارات )�ض ذ م م(  
اإم��ارة دبي - بردبي - �صارع ع�د ميثاء - اوف�ض ك�رت بلدجن - الطابق الرابع - مكتب رقم 405 - ت :  عن�انه : 

crm@iah.com.ae  -  04/3574407  - كنعان  �صمري   / املحامي  ب�كالة   -  04/3574407
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 87 - امل�صاحة : 58.44 
 520388.71  : التقييم   -  1110  : ال���ح��دة  رق��م   -  B2B  : املبنى  ا���ص��م   -   1  : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت 

درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم  8888/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 4471/2020 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )2844706.52 
درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ: �صركة ال�صراع مل�اد البناء - ذ م م  
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - بيني يا�ض ا�صك�ير  ، �صارع 38A - بناية بني يا�ض - حمل رقم 10 ، رقم مكاين : 2953395882  

املطل�ب اإعالنه : �صركة �صقر الإمارات الكهروميكانيكية - ايفيك� )ذ م م(  
عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - مبنطقة الق�ز الثالثة ، �صارع رقم 4 ، مقابل ABB - بنف�ض مكتب خلف مبنى �صركة اربتك ، مبنى بالكامل 
 info@efecouae.com  - 043263777  - 0097144069200  - 1933779719  با�صم ايفيك� ، رقم مكاين : 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإم��ارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
قبل  ال�صا�صي  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قان�ن الإج��راءات  باملادة  املبينة  امل�اعيد 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
1 - ا�صم املبنى : يل �ص�لري�م - رقم العقار :  592 - رقم املبنى :  املمتلكات : �صقة �صكنية - املنطقة : ند ح�صة - رقم الر���ض : 

درهم    )2،683،755/27( ب���  مقدرة   - مربع  مرت   502،23  : امل�صاحة   -  1404
�صقة �صكنية - املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�ض : 592 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : يل �ص�لري�م - رقم العقار : 1405 - امل�صاحة 

: 137،83 مرت مربع - مقدرة ب��� )764،146( درهم  
�صقة �صكنية - املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�ض : 592 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : يل �ص�لري�م - رقم العقار : 1403 - امل�صاحة 

: 463،62 مرت مربع - مقدرة ب��� )2،477،735/87( درهم  
�صقة �صكنية - املنطقة : ند ح�صة - رقم الر�ض : 592 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : يل �ص�لري�م - رقم العقار : 1401 - امل�صاحة 

: 188،90 مرت مربع - مقدرة ب��� )1،032،299/80( درهم  
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  84/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع الدع�ى : نلتم�ض من عدالة املحكمة امل�قرة اإ�صدار القرار بت�قيع احلجز التنفيذي على العقار املره�نة بدبي املذك�رة 
باجلدول املرفق بال�صحيفة مببنى �صيلفر تاور )Silver Tower( - منطقة الثنية اخلام�صة - بدبي - متهيدا لبيعها باملزاد 
العلني وفقا لالإجراءات املعم�ل بها لدى دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي نظري املدي�نية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �صدها البالغ 
الف و�صبعمائة و�صتة و�صبع�ن درهما و�صبعة  56.053.776 درهم( )�صتة وخم�ص�ن ملي�ن وثالثة وخم�ص�ن   /67 قدرها 

و�صت�ن فل�صا( وذلك وفقا لك�صف احل�صاب امل�صتخرج ح�صب الأ�ص�ل من دفاتري و�صجالت البنك التجارية.
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي ال�طني - �ض م ع - واآخرون  

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بج�ار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 - م�بايل رقم 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae   -  055/7016552

وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطل�ب اإعالنه :  ك���ل ان��د اوي��ل ك�مبني - م د م ���ض   عن�انه : اإم��ارة دب��ي - بردبي - اأب��راج بحريات اجلمريا - ب��رج الف�صة 
)AG Tower( - مكتب )AG-34-G( ار�ض رقم )JLT-PH1- I1A( - هاتف رقم 043972525 - فاك�ض رقم 
ramani@  -  043971663  -  050000000000000  - رقم )1266773852(  - مكاين   043971663

coalandoil.com
م��ص�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�صا�صي  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل 
ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار 

: B1/34/08 - امل�صاحة : 52،49 مرت مربع - املقدرة ب��� )448،108/51( درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  511/2018/211 - تنفيذ عقاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ  الوىل رقم 183  

واملعدل   ، كلي  ع��ق��اري   2015/462 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م������ص���ع 
بالإ�صتئناف رقم 4798951.25 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25 

درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
املنفذ �صده : اوربيت ه�لدينجز ليمتد - واآخرون  

عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد برج امل��صى 2 الطابق 25 مكتب 2502  
املطل�ب اإعالنه : هيمال فالبهاد�ض تاكار - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - تالل الإمارات - �صارع الليك 

lawmg@gmail.com  -  0507199990  -  23-  6 فيال   -  3
م��ص�ع الإعالن :  اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع 
http://www.emiratesauction. صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين�(

ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة  امل�اعيد  للبيع ويف 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 75 - املنطقة : احلبية الرابعة - امل�صاحة 4133.90 

مرت مربع - املقدرة ب��� )12459128( درهم  ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات : 1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر

يف الدعوى رقم  120/2016/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

بالإ�صتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  ع��ق��اري   2014/329 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م������ص���ع 
للر�ص�م  �صامال   ، دره��م(   15339040( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقاري  ا�صتئناف   2014/823 رق��م 

وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ: الفرجان - �ض ذ م م - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة  ال�صف�ح الوىل 

العقارية اإن اإيه - مركز مبيعات نخيل - هاتف 043903333 - وميثله : دمل�ك حممد حميد دمل�ك  
املطل�ب اإعالنه : د�صتني اوي�صي�ض اإنرتنا�صي�نال اأند جرنال تريدينج ليمتد - عن�انه : تعلن على عن�ان وكيلها 
املختار مكتب جعفر وعل�ان واجلزيري وم�صارك�نه - دبي - ديرة - مركز حمر عني - مدخل رقم 2 - الطابق الرابع 

besthomes@emirates.net.ae - 0502626777 - 042626777 : هاتف -
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  اأنه يف ي�م    : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�صروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يق�م  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�صر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 4011 - املنطقة : جبل علي الوىل - امل�صاحة : 

عطاء.  لعلى  ويباع   - درهم   )8525032( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   3600.01
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف الدعوى رقم 570/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/464 عقاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4،958،190/02 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي   عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �صارع اب�بكر ال�صديق  
- وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  

ال��ر���ص��اء جن�ب  اإم����ارة دب���ي - منطقة  ك����ارويل رب��ي��ك��ا بري�صك�ت - ع��ن���ان��ه :  اإع��الن��ه : را���ص��ي��ل��ي  امل��ط��ل���ب 
 - 681  - 1621 257 رقم بلدية  ار���ض رقم  16 على قطعة  الرابعة )قرية جمريا الوىل( فيال رقم 

 peter@asia8.com  -  0507348055
م��ص�ع الإعالن : املنفذ �صده :  بيرت وليام باتريك بري�صك�ت 

اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
ايداع  ال�صراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى م�قعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 257 - املنطقة 
: الر�صاء جن�ب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�صاحة : 195،19 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،700،000( 

درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظات : 1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  161/2017/211 - تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2016/712 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )842،876،54 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي  
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع اب�بكر ال�صديق - بج�ار مركز القبائل  

وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطل�ب اإعالنه : ح�صن يد اله اهري ب�ر  - عن�انه : اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مهند�ض لدى 
�صركة �صل - الكائنة بناية �صبكرتوم - الطابق رقم )4( مقابل نادي الن�صر - بالقرب من املركز ال�صماعيلي 

hahari74@yahoo.com - 0506578411 -
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف امل�اعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 28 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : 

درهم.   471،746.88  : التقييم   - مربع  مرت   89  : امل�صاحة   -  404  : ال�حدة  رقم   -  MED65
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم 79/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ص�ع الدع�ى : طلب اذن بيع عقار مره�ن يف اإمارة دبي - املرابع العربية رقم الر�ض 2356 فيال رقم 
باملزاد. البيع  ثمن  درهم   8310225.43 مبلغ  با�صتالم  والت�صريح   62

املنفذ �صده : ارون بها�صني مامن�هان با�صني 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املرابع العربية - رقم الر�ض 2356 - فيال رقم 62  

املطل�ب اإعالنه : روبي بها�صني ارون بها�صني - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - املرابع العربية - رقم الر�ض 
 gmail.com@arunbhasin123  -  0507256081  -  62 رقم  فيال   -  2356

م��ص�ع الإعالن : 
اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
ايداع  ال�صراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى م�قعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�صفا 6 - رقم 

الر�ض 2356 - امل�صاحة : 802.96 مرت مربع - املقدرة ب���� )3،500،000( درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم 144/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  به  املنفذ  ب�صداداملبلغ   ، كلي  عقاري   2016/9 رقم  الدع�ى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��ص�ع 
)1556771.97 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب التنفيذ : خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي  
املكاين  الرقم   2502 25 مكتب رقم  2 - الطابق  امل��صى  زاي��د برج  ال�صيخ  ، بردبي - �صارع  اإم��ارة دبي   : عن�انه 
)2646090014( ب�كالة املحامي / خالد بن حممد القا�صمي - وميثله / خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي 

املطل�ب اإعالنه : �صركة ذا ديفل�بر للعقارات )�ض ذ م م(  
اإم��ارة دبي - بردبي - �صارع ع�د ميثاء - اوف�ض ك�رت بلدجن - الطابق الرابع - مكتب رقم 405 - ت :  عن�انه : 

crm@iah.com.ae  -  04/3574407  - كنعان  �صمري   / املحامي  ب�كالة   -  04/3574407
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 87 - امل�صاحة : 58.44 
 520388.71  : التقييم   -  1110  : ال���ح��دة  رق���م   -  B2B  : امل��ب��ن��ى  ا���ص��م   -  1  : امل��ب��ن��ى  رق���م   - م��رب��ع  م��رت 

درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صدهما 
يف الدعوى رقم  570/2018/211 تنفيذ عقاري  

املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/464 عقاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )4،958،190/02 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي   عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �صارع اب�بكر ال�صديق  

- وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
ال��ر���ص��اء جن�ب  اإم����ارة دب���ي - منطقة  ك����ارويل رب��ي��ك��ا بري�صك�ت - ع��ن���ان��ه :  اإع��الن��ه : را���ص��ي��ل��ي  امل��ط��ل���ب 
 - 681  - 1621 257 رقم بلدية  ار���ض رقم  16 على قطعة  الرابعة )قرية جمريا الوىل( فيال رقم 

 peter@asia8.com  -  0507348055
م��ص�ع الإعالن : املنفذ �صده :  بيرت وليام باتريك بري�صك�ت 

اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
للمزادات  الإم��ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
ايداع  ال�صراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى م�قعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 257 - املنطقة 
: الر�صاء جن�ب الرابعة - رقم املبنى : 16 - امل�صاحة : 195،19 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،700،000( 

درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظات : 1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  84/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع الدع�ى : نلتم�ض من عدالة املحكمة امل�قرة اإ�صدار القرار بت�قيع احلجز التنفيذي على العقار املره�نة بدبي املذك�رة 
باجلدول املرفق بال�صحيفة مببنى �صيلفر تاور )Silver Tower( - منطقة الثنية اخلام�صة - بدبي - متهيدا لبيعها باملزاد 
العلني وفقا لالإجراءات املعم�ل بها لدى دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي نظري املدي�نية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �صدها البالغ 
الف و�صبعمائة و�صتة و�صبع�ن درهما و�صبعة  56.053.776 درهم( )�صتة وخم�ص�ن ملي�ن وثالثة وخم�ص�ن   /67 قدرها 

و�صت�ن فل�صا( وذلك وفقا لك�صف احل�صاب امل�صتخرج ح�صب الأ�ص�ل من دفاتري و�صجالت البنك التجارية.
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي ال�طني - �ض م ع - واآخرون  

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بج�ار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 - م�بايل رقم 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae   -  055/7016552

وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطل�ب اإعالنه :  ك���ل ان��د اوي��ل ك�مبني - م د م ���ض   عن�انه : اإم��ارة دب��ي - بردبي - اأب��راج بحريات اجلمريا - ب��رج الف�صة 
)AG Tower( - مكتب )AG-34-G( ار�ض رقم )JLT-PH1- I1A( - هاتف رقم 043972525 - فاك�ض رقم 
ramani@  -  043971663  -  050000000000000  - رقم )1266773852(  - مكاين   043971663

coalandoil.com
م��ص�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�صا�صي  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل 
ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار 

: B1/34/07 - امل�صاحة : 84،17 مرت مربع - املقدرة ب��� )655،841/34( درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  511/2018/211 - تنفيذ عقاري
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ  الوىل رقم 183  

واملعدل   ، كلي  ع��ق��اري   2015/462 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م������ص���ع 
بالإ�صتئناف رقم 4798951.25  ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25 

درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
املنفذ �صده : اوربيت ه�لدينجز ليمتد - واآخرون  

عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد برج امل��صى 2 الطابق 25 مكتب 2502  
املطل�ب اإعالنه : هيمال فالبهاد�ض تاكار - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - تالل الإمارات - �صارع الليك 

lawmg@gmail.com  -  0507199990  -  23-  6 فيال   -  3
م��ص�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع 
http://www.emiratesauction. صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين�(

ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة  امل�اعيد  للبيع ويف 
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف 
املمتلكات : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 75 - املنطقة : احلبية الرابعة - امل�صاحة 4133.90 

مرت مربع - املقدرة ب��� )12459128( درهم  ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات : 1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  40/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

املطل�ب �صده والذي م�ا�صفاته كالتايل  الطالب والعائد اىل  املره�ن ل�صالح  العقار  : بتثمني  الدع�ى  م��ص�ع 
)اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى ل�فت�ض تي اي�صت املبنى رقم 3 - الطابق 18 - �صقة رقم 1804 - رقم 
الر�ض 168 - م�صاحة العقار بالقدم املربع 914( متهيدا لبيعه وفقا لالإجراءات املعم�ل بها لدى دائرة الأرا�صي 
والأمالك باإمارة دبي لتح�صيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب �صده املقدر مببلغ )2،067،023.14 درهم فقط 

ملي�نان و�صبعة و�صت�ن الف وثالثة وع�صرون درهم واربعة ع�صر فل�ض( من ح�صيلة البيع. 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري )���ض.م.ع( - عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة ب�ر�صعيد - ج�ار ديرة �صيتي 
رقم  فاك�ض   ،  042121423 رق��م  ه��ات��ف   ،  2668 ب��ري��د  ���ص��ن��دوق   ، ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  ملك  بناية   ، �صنرت 

وميثله : من�ص�ر عبداهلل حممد احمد الزرع�ين     3191694239 رقم  مكاين   ،  04/2121911
املطل�ب اإعالنه : داود ما�صااله خ�صرويار  - عن�انه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - �صارع ب�ليفارد حممد بن 
 -  0400000000  - خليفة  ب��رج  منطقة   -  1804 رق��م  �صقة   - رق��م  املبنى  اي�صت  تي  ل�فت�ض  مبنى   - را�صد 

 hotmai.com@Davood002
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  اأنه يف ي�م    : الإع��الن  م��ص�ع 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار امل��صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 168 - ا�صم املبنى : ل�فت�ض تي اي�صت - رقم 
الطابق 18 - رقم املبنى : 3 - رقم العقار 1804 - امل�صاحة : 82.14 مرت مربع - التقييم : 870114.71 

درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  84/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

م��ص�ع الدع�ى : نلتم�ض من عدالة املحكمة امل�قرة اإ�صدار القرار بت�قيع احلجز التنفيذي على العقار املره�نة بدبي املذك�رة 
باجلدول املرفق بال�صحيفة مببنى �صيلفر تاور )Silver Tower( - منطقة الثنية اخلام�صة - بدبي - متهيدا لبيعها باملزاد 
العلني وفقا لالإجراءات املعم�ل بها لدى دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي نظري املدي�نية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �صدها البالغ 
الف و�صبعمائة و�صتة و�صبع�ن درهما و�صبعة  56.053.776 درهم( )�صتة وخم�ص�ن ملي�ن وثالثة وخم�ص�ن   /67 قدرها 

و�صت�ن فل�صا( وذلك وفقا لك�صف احل�صاب امل�صتخرج ح�صب الأ�ص�ل من دفاتري و�صجالت البنك التجارية.
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي ال�طني - �ض م ع - واآخرون  

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بج�ار غرفة جتارة و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 - م�بايل رقم 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae   -  055/7016552

وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطل�ب اإعالنه :  ك���ل ان��د اوي��ل ك�مبني - م د م ���ض   عن�انه : اإم��ارة دب��ي - بردبي - اأب��راج بحريات اجلمريا - ب��رج الف�صة 
)AG Tower( - مكتب )AG-34-G( ار�ض رقم )JLT-PH1- I1A( - هاتف رقم 043972525 - فاك�ض رقم 
ramani@  -  043971663  -  050000000000000  - رقم )1266773852(  - مكاين   043971663

coalandoil.com
م��ص�ع الإعالن : اأنه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/7/7 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�صا�صي  راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل 
ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 872 - ا�صم املبنى : �صيلفر تاور - رقم العقار 

: B1/34/02 - امل�صاحة : 46،92 مرت مربع - املقدرة ب��� )420،855/49( درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  161/2017/211 - تنفيذ عقاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2016/712 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )842،876،54 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي  
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع اب�بكر ال�صديق - بج�ار مركز القبائل  

وميثله : حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي  
املطل�ب اإعالنه : ح�صن يد اله اهري ب�ر  - عن�انه : اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مهند�ض لدى 
�صركة �صل - الكائنة بناية �صبكرتوم - الطابق رقم )4( مقابل نادي الن�صر - بالقرب من املركز ال�صماعيلي 

hahari74@yahoo.com - 0506578411 -
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأرب��ع��اء  ي���م  اأن��ه يف   : الإع��الن  م��ص�ع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  امل��صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف امل�اعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 28 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : 

درهم.   471،746.88  : التقييم   - مربع  مرت   89  : امل�صاحة   -  404  : ال�حدة  رقم   -  MED65
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم 3390/2020/207  تنفيذ جتاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  جت��اري   1150/2019 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��ص�ع 
)10249672.65 درهم( �صامال للر�ص�م وامل�صاريف  

طالب التنفيذ: بنك اأب�ظبي التجاري - فرع  
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - خلف جامعة اميت - مدينة دبي الأكادميية - مبنى بنك اب�ظبي التجاري - رقم 

مكاين : 2854492875  - وميثله : اأب�بكر �صامل ع��ض املنهايل  
املطل�ب اإعالنه : ريكها اجاي �صينغ ج�هان  

عن�انه : الإم��ارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي- جبل علي - مبنى م�صت�دع رقم اف زد ا�ض 1 ايه ام 9 - رقم مكاين 
info@psilogint.com  -  0097148860770  -  1866779216

 م��ص�ع الإعالن : منفذ �صدهم : ك�م جارد منطقة حرة - ذ م م - �صبكرتم ترينينج منطقة حرة - ذ م م - اجاي �صينغ ج�هان 
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/7/7 امل�افق  الأربعاء  ي�م  اأن��ه يف 
بيع العقار امل��صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى م�قعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخ�ل 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممن�ع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�ص�م املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ض 108 - رقم البلدية : 0 -621 - امل�صاحة : 67 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : F16 - رقم ال�حدة : 201 - القيمة : 316.401.60 درهم 
ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ض 171 - رقم البلدية : 1111 -621 - امل�صاحة : 46 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : F01 - رقم ال�حدة : S06 - القيمة : 234.987.70 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1691/2021/16 جتاري جزئي  
م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )186.564.99( درهم زائدا الغرامة 

التاأخريية ب�اقع 9% اعتبارا من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام حتميل املدعي عليها كافة الر�ص�م 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  م�صرف المارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �صفته بالق�صية : وكيل

املطل�ب اإعالنه : 1- علياء زعل �صلطان ل�تاه - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمه�ل حمل الإقامة 
م��ص�ع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/26 يف الدع�ى املذك�رة اأعاله 
ل�صالح/م�صرف الم��ارات ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة بالزام املدعي عليها بان ت�صدد للم�صرف املدعي 
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �صن�يا   %5 قدرها  تاخري  غرامة  اليه  م�صافا  دره��م   )186.564.99( وق��دره  مبلغا 
الق�صائية احلا�صل يف 2021/4/27 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر 

هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 11054/2020/13 عمايل جزئي  

م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي م�صتحقاته العمالية البالغ قدرها )271100( درهم مع 
الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 2019/10/31 وحتى متام ال�صداد فيما عدا الف�صل التع�صفي من 
�صريورة احلكم نهائيا وتذكرة ع�دة او ما يقابلها نقدا ب�اقع مبلغ وقدره )5000( درهم مع الزام املدعي عليها اي�صا بت�صليم 

املدعي �صهادة نهاية خدمة وفقا لن�ض املادة 125 من قان�ن العمل والزامها بالر�ص�م وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  اف�صل عبدالعزيز بالكاباىل عبدالعزيز  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:�صيخة احمد عبداهلل �صلطان - �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعالنه : 1- دريك اند �صكل اجنينريجن �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/2/25 يف الدع�ى املذك�رة اأعاله ل�صالح/اف�صل 
عبدالعزيز بالكاباىل عبدالعزيز بحكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )206100( 
درهم وبت�صليمه �صهادة نهاية خدمة مبينا بها تاريخ دخ�له اخلدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الجمالية ون�ع العمل 
الذي كان ي�ؤديه واخر اجر كان يتقا�صاه وملحقاته ان وجدت والف�ائد التاخريية من تاريخ املطالبة الق�صائيه عدا تع�ي�ض 
الف�صل التع�صفي فمن تاريخ �صريورة احلكم نهائيا ب�اقع 9% وحتى متام ال�صداد وتذكرة ع�دة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها املنا�صب من امل�صروفات ،   حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13279 بتاريخ 2021/6/30 

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم  4456/2021/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2021/393 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 46791.75 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعالن : �صركة التاأمني فيدلتي املتحدة �ض.م.ع - فرع دبي -  �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ
املطل�ب اإعالنهم : 1- اأي تي ان دي لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

 جمه�ل حمل الإقامة 
م��ص�ع الإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )46791.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  “تط�ير”،  القدرات  لتط�ير  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  تنظم 
مل�ؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين، برناجماً تدريبياً 
يف امل�صرح خالل الفرتة من 27 ي�ني� اإىل 4 اأغ�صط�ض 2021 
على م�صرح �صيتي �صنرت الزاهية، وت�صتهدف من خالله امل�ؤ�ص�صة 

ال�صباب يف الفئة العمرية ما بني 18 اإىل 23 عاماً، لتمكينهم 
من تط�ير مهاراتهم على ال�صعيدين ال�صخ�صي وامل�صرحي.

ويقدم الرنامج الذي انطلقت اأوىل جل�صاته ي�م الأحد، الفنان 
الإماراتي اأحمد اجل�صمي �صاحب التجربة الفريدة يف الف�صاء 
الدرامي، الذي �صيتابع امل�صاركني على مدار ع�صر جل�صات، ب�اقع 
جل�صتني اأ�صب�عياً، م�صاء كل اأحد واأربعاء، مقدماً لهم خال�صة 

اأدى  �صن�ات  م��دى  على  وال��درام��ي  امل�صرحي  العمل  يف  خرته 
والعرو�ض  والإذاعية  التلفزي�نية  امل�صل�صالت  ع�صرات  خاللها 
امل�صرحية. واأكد خالد اإبراهيم الناخي، مدير م�ؤ�ص�صة ال�صارقة 
الرنامج  هذا  اإقامة  اأن  “تط�ير” بالإنابة،  القدرات  لتط�ير 
انطالق  يف  ال�صارقة  اإم���ارة  لعبته  ال��ذي  الكبري  ال���دور  يعك�ض 
�صاحب  وت�جيهات  دع��م  بف�صل  وتط�رها،  امل�صرحية  احلركة 
ع�ص�  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت���ر  ال�صيخ  ال�صم� 
امل�صرح  اأهمية  من  يعزز  ومب��ا  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
ثقافياً  فناً  وباعتباره  ق�صايانا  عن  والتعبري  ه�يتنا  اإب���راز  يف 
لرنامج  تنظيمنا  “ياأتي  ه���ادف���اً.وق���ال:  وت�جيهياً  وت��رب���ي��اً 
وا�صتثمار  وتنمية  باكت�صاف  اهتمامنا  م��ن  ان��ط��الق��اً  امل�����ص��رح 
طاقات الأجيال يف بيئة اإماراتية حمفزة على الإبداع والبتكار، 
ت�صاعدهم على اأن يك�ن�ا اأفراداً �صاحلني يخدم�ن جمتمعهم 
ووطنهم يف جميع املجالت كي تظل دولتنا متقدمة ورائدة يف 
خمتلف القطاعات، ويعد امل�صرح ميداناً وا�صعاً لبناء الثقة وق�ة 
احل�ص�ر بالذات لدى العديد من الطالب، والتحدث ب��ص�ح 
و�صال�صة اأمام اجلمه�ر. و�صيتمكن امل�صارك�ن يف الرنامج من 
م�صهد  اأداء  كيفية  مثل  الأدائ��ي��ة،  املهارات  من  العديد  اكت�صاب 
واحد اأو �صل�صلة من امل�صاهد من الذاكرة مع املجم�عة، والفهم 
والتمكن  ال�صخ�صية  وتقّم�ض  ال��ك��الم،  و�صياق  للن�ض  الكامل 
والأداء بطالقة  واأهدافها،  لن�اياها  الكامل  الفهم  اإي�صال  من 
وال�عي  املجم�عة،  م��ع  التفاعل  جانب  اإىل  وعف�ية،  وتركيز 
اأع�صاء  بني  والتناغم  ال�صخ�صيات،  بني  ال��صل  ل�صلة  الكامل 
على  امل�صارك�ن  كذلك  و�صيتعرف  والت�قيت.  الأداء  يف  الفريق 
املهارات الفنية الالزمة للم�صرح، ومن بينها ا�صتخدام املهارات 
ال�ص�تية مبا يتنا�صب مع الن�ض وحالة امل�صهد، والرتكيز على 

خمارج احلروف والتحدث ب��ص�ح، والفهم الكامل لل�صفات اأو 
ال�صمات ال�ص�تية املطل�بة لإي�صال الفرتة اأو احلقبة والنمط 
املطل�ب للم�صهد، وكيفية تنا�صب الأداء اأو التفاعل اجل�صدي مع 

الن�ض اأو احلدث، وا�صتخدام م�صاحة امل�صرح ب�صكل فّعال.
وكان �صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد القا�صمي، 
ع�ص� املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة، قد اأ�صدر يف عام 2018 

القدرات  لتط�ير  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  باإن�صاء  اأم��ريي��اً  مر�ص�ماً 
قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين  ربع  م�ؤ�ص�صة  تتبع  “تط�ير” 
يف الإمارة، وتعمل حتت اإ�صرافها، وحتل حمل منتدى ال�صارقة 
يف  الرئي�ض  امل�ؤ�ص�صة  مقر  يك�ن  اأن  على  “تط�ير”  للتط�ير 
مدينة ال�صارقة ويج�ز لها اأن تن�صئ فروعاً اأو مكاتب اأخرى يف 

باقي مدن ومناطق الإمارة.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق��ال��ت م��ع��ايل ن����رة ب��ن��ت حممد 
اإىل  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  “ت�صعى  ال��ك��ع��ب��ي: 
ب�اقع  لالرتقاء  ال�صرتاتيجية  �صراكاتها  تعزيز 
ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف والإب����داع����ي يف دول����ة الإم������ارات، 
ومتكينه من م�اكبة التط�رات للم�صاهمة يف دعم 
باتت   .2071 املئ�ية  وروؤيتنا  ال�طنية  اأجنداتنا 
الثقافة الي�م حمركاً رئي�صياً لدفع عجلة التنمية 
امل�صتدامة، وعلينا ت�حيد اجله�د والعمل امل�صرتك 
لرت�صيخ القيم الثقافية والإبداعية، وتط�ير اآليات 
وت�صتقطب  ال�صابة  امل�اهب  تدعم  ملهمة  وبرامج 

املبدعني، ليلعب�ا دوراً فاعاًل يف املرحلة املقبلة«. 
كافة  متتلك  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  معاليها  واأك����دت 
فالبنية  ال��ق��ط��اع،  متطلبات  تلبي  ال��ت��ي  امل��ق���م��ات 
كبري  ب�صكل  ي�صاهمان  الثقايف  وال��ت��ن���ع  التحتية 
اآفاق  والإب��داع��ي، وفتح  الثقايف  الإن��ت��اج  يف تط�ير 
جديدة اأمام امل�اهب الإماراتية للتميز، والتعريف 
العامل،  اإىل  ونقله  والإن�����ص��اين  الثقايف  مب���روث��ن��ا 
اإىل تعزيز  امل��ذك��رة  ه��ذه  ونحن نتطلع من خ��الل 
خلدمة  حتقق  م��ا  على  وال��ب��ن��اء  ال��ث��ق��ايف  ر�صيدنا 

الثقافة. 

الدور  اخلمي�ض،  ه��دى  �صعادة  ثمنت  جانبها،  من 
الثقافة وال�صباب كحا�صنة لالإبداع  الرائد ل�زارة 
الإماراتي، ومظلة مرجعية للمنجز ال�صتثنائي يف 
الثقافة والفن�ن، ومن�صة وطنية لالحتفاء بكبار 

املبدعني وال�صتثمار يف ال�صباب.
مع  ب�صراكتنا  ال��ي���م  »ننطلق  �صعادتها،  واأ���ص��اف��ت 
ج��دي��دة من  اآف����اق  اإىل  وال�����ص��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
والثقافة  ال���ط��ن  خ��دم��ة  وال��ت��ك��ام��ل يف  ال��ت��ع��اون 
الدور  تعزيز  على  ال��ع��زم  جم��ددي��ن  والإن�����ص��ان��ي��ة، 
ا���ص��ت��دام��ة الإب�����داع ونه�صة  امل����ؤث���ر يف  الإم����ارات����ي 

قيادتنا  من  م�صتلهمني  الثقافات،  وح���ار  الفن�ن 
ال��ر���ص��ي��دة الق���ت���دار ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف م��ن اجلائحة، 

واخلروج منها اأق�ى«.
وتابعت، »الي�م ن�صع خرتنا الثقافية واملجتمعية 
املعرفية  واإمكاناتنا  عاماً،   25 من  لأك��ر  املمتدة 
والتنظيمية وعالقاتنا و�صراكاتنا الدولية الفاعلة 
يف  لن�صاهم  ؛  التفاهم  اتفاقية  تفعيل  خ��دم��ة  يف 
ب��ن��اء ���ص��روح ال��ث��ق��اف��ة خلم�صني ع��ام��اً ق��ادم��ة من 

الإجناز«.
ون�صت مذكرة التفاهم، التي ت�صتمر ملدة 3 �صن�ات، 

على اإتاحة وزارة الثقافة وال�صباب، املراكز الثقافية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ل��ت��ق��دمي ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
من  والفن�ن،  للثقافة  اأب�ظبي  جمم�عة  تنظمها 
ومبادرات  ح�ارية  وجل�صات  ون���دوات،  حما�صرات 
والدبل�ما�صية  والثقافة  الفن�ن  جمال  يف  اأخ��رى 
الثقافية، �صمن حدود واإمكانيات كل من اجلهتني، 
ووفقاً للرنامج التف�صيلي املتفق عليه ب�صاأن كافة 

الفعاليات.
ك��م��ا ن�صت امل���ذك���رة، ع��ل��ى ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك بني 
اجل��ه��ت��ني ب�����ص��اأن ال���رتوي���ج ل��ل��رام��ج وامل����ب����ادرات 

ب�صكل  ت�صت�صيفانها  اأو  التي تنظمانها  والفعاليات 
واملبدعني  امل�ه�بني  رعاية  اإىل  اإ�صافة  م�صرتك، 
يف املجالت الثقافية والإبداعية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة.جدير بالذكر، اأن مذكرة التفاهم 
امل�صرتك  وال��ت��ع��اون  للجه�د  ا���ص��ت��م��رار  ه��ي  ه���ذه، 
وجمم�عة  وال�صباب  الثقافة  وزارة  بني  وامل�صتدام 
روؤيتيهما  اإط����ار  يف  وال��ف��ن���ن،  للثقافة  اأب���ظ��ب��ي 
منجز  ودع����م  ال��ث��ق��ايف  ال��ق��ط��اع  لإث�����راء  و�صعيهما 
يف  وامل�ه�بني  املبدعني  ورعاية  والفن�ن،  الثقافة 

خمتلف املجالت الثقافية.

تعزيًزا جلهود متكني القطاع الثقايف ورعاية املوهوبني واملبدعني

الثقافة وال�صباب توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون

افتتحت �صم� ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل مكت�م، 
رئي�صة هيئة الثقافة والفن�ن يف دبي دبي للثقافة، “اإنفينيتي دي 
ل�ميري”، املركز الأكر للفن�ن الرقمية على م�صت�ى منطقة 
الع�صرية  الفن�ن  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  يد�ّصن  وال���ذي  اخلليج، 
ملكانة  مب�صاركة نخبة من املبدعني وامل�ه�بني.. وذلك تعزيزاً 

دبي مدينًة للم�صتقبل ووجهة عاملية للمبدعني.
على  وامل��ع��ن��ي��ني  ال�صخ�صيات  اأب����رز  م��ن  نخبة  الف��ت��ت��اح  ح�صر 
دي  “اإنفنيتي  ممثلي  كبار  ت�صمنت  والعاملي،  املحلي  امل�صت�ى 
ل�ميري”: كاثرين اأوري�ل، رئي�صة “اإنفنيتي دي ل�ميري”، واآنا 
ب�ل ترافن، مدير عام، ول�ك اأر�صامب�د، رئي�ض تط�ير الأعمال 
�صفري  �صانيل  كرافييه  �صعادة  اإىل  اإ�صافة  ثقافية،  ف�صاءات   -
ناكاجيما  اإكيهيك�  و�صعادة  الدولة  لدى  الفرن�صية  اجلمه�رية 
�صفري اليابان لدى الدولة و�صعادة رجا رابيا قن�صل عام فرن�صا 
يف الدولة و�صعادة كارمن دي اأنط�ني� �صريان�، قن�صل اإ�صبانيا 
لدى الدولة و�صعادة اإ�صرت فان �ص�مرين، نائب القن�صل العام يف 
�صفارة مملكة ه�لندا لدى الدولة وخاميي اإغلي�صيا�ض �صان�صيز 
و  ال��دول��ة  يف  اإ�صبانيا  �صفارة  يف  البعثة  رئي�ض  نائب  �صريفريا، 

�صعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة.
للفن�ن  ال��رائ��د  امل��رك��ز  ه���ذا  م��ث��ل  تاأ�صي�ض  اأن  �صم�ها  واأك����دت 
امل�صتقبلية ُيَعدُّ خط�ة مهمة يف م�صرية دبي نح� العاملية، وي�اكب 
قطاعاتها،  خمتلف  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  التنم�ية  النه�صة 
روؤية قيادتها  الثقافة والفن�ن، مبا يتما�صى مع  ل�صيما قطاع 
الر�صيدة يف تر�صيخ مكانة دبي عا�صمًة ثقافيًة وقبلة للحركة 
ويعزز خطط  واملعا�صرة؛  احلديثة  والفن�ن  العاملية  الإبداعية 
الإم���ارة. يف  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على  القائم  القت�صاد  تط�ير 

واأو�صحت �صم� ال�صيخة لطيفة بنت حممد اأن “دبي للثقافة” 
تتبنى م�صاريع طم�حة مثل “اإنفينيتي دي ل�ميري” باعتباره 
اأحد العنا�صر املهمة يف تر�صيخ مكانة الإمارة عا�صمًة لالقت�صاد 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  لروؤية  وفقاً  الإبداعي 
اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي 
املركز دوراً م�ؤثراً يف  يلعب  اأن  املنتظر  “رعاه اهلل” ، حيث من 
اأ�صحاب الروؤى امل�صتقبلية عر برامج  ا�صتقطاب املبدعني من 

اإ�صافية داعمة للفنانني الرقميني يف دولة الإمارات واملنطقة.
اعتباراً  اجلمه�ر  الرقمي  الفن  مركز  ي�صتقبل  اأن  املقرر  ومن 
�صيتيح  حيث  م�ل”،  “دبي  يف   2021 ي�لي�  م��ن  الأول  م��ن 
لزواره جتربة فريدة جت�ّصد اأمامهم ع�امل ناب�صة باحلياة من 
“ليلة النج�م” للفنان  اأعمال عاملية مميزة منها ل�حة  خالل 
اليابانية  والفن�ن  غ�خ”،  ف��ان  “فين�صنت  ال�صهري  اله�لندي 
روز”  “داين  ا�صت�دي�  من  الأحالم”  اأر���ض  “اليابان  املده�صة 

حتت عن�ان “�ص�ر العامل العائم”، واإبداعات “ت�ما�ض فانز” 
الرقمية بالكامل “الك�ن«.

ويقدم مركز “اإنفينيتي دي ل�ميري” م�صاحة فنية رائدة تعتمد 
على التكن�ل�جيا هي الأوىل يف املنطقة، من خالل 130 جهاز 
مربع،  مرت   2700 م�صاحة  على  �ص�ت،  مكر  و58  عر�ض، 
 3000 بنح�  واملعا�صر  املتميز  الفن  على  احلي�ية  لإ�صفاء 

�ص�رة رقمية متحركة عالية الدقة.
وكانت “دبي للثقافة” اأعلنت يف ماي� املا�صي، عن �صراكتها مع 
يف  والثقافة  الفن  م�صتقبل  لتعزيز  ل�ميري”  دي  “اإنفينيتي 
الفن�ن تعتمد ب�ص�رة  ببدء مرحلة جديدة من  اإيذاناً  املدينة، 
اأ�صا�صية على التقنيات الرقمية عر م�صاهمات فاعلة من نخبة 
“اإنفينيتي  وت�صعى  للثقافة”.  “دبي  يف  امل���اه��ب  م��ن  مبدعة 
الفنانني،  مُيّكن  متخ�ص�ض؛  جمتمع  اإن�صاء  دي ل�ميري” اإىل 

الذين يعتمدون على التكن�ل�جيا، من اللقاء حتت �صقف واحد 
ل املركز من�صة  وم�صاركة روؤاهم واأفكارهم البداعية، كما �صي�صكِّ
جامعة للفنانني الرقميني ميكن من خاللها تقدمي اإبداعاتهم 

املبتكرة للعامل.
“اإنها  “اإنفنيتي دي ل�ميري”:  اأوري���ل، رئي�صة  وقالت كاثرين 
منا�صبة بالغة الأهمية بالن�صبة لنا يف “اإنفنيتي دي ل�ميري”، 
اأن نحظى بدعم �صم� ال�صيخة لطيفة بنت حممد بن را�صد اآل 
الهتمام  ه��ذا  على  امل��رك��ز  حل�ص�ل  بالمتنان  ون�صعر  مكت�م، 
الثقايف  تق�د احل��راك  التي  دبي  والفن�ن يف  الثقافة  من هيئة 

والإبداعي يف الإمارة بروؤيتها الطم�حة ودورها الفاعل ».
واأ�صافت: “ تعد دبي اخليار الأمثل واملقر الأف�صل ملركزنا، ملا 
ومنها  القطاعات،  من  باحلياة  ناب�صة  جمم�عات  من  ت�صمه 
لفتاً  من��ً�ا  جميعها  �صهدت  التي  والإع���الم،  والفن�ن  الثقافة 

على مدار ال�صن�ات القليلة املا�صية بدعم من “دبي للثقافة”، 
الفن  م�صرحها  على  يندمج  مثالية  من�صة  اإن�صاء  اإىل  ونتطّلع 
فريدة،  جتّمعات  خ��الل  م��ن  الأخ���رى  املتن�عة  القطاعات  م��ع 
واملفكرين  ال��ط��م���ح��ة،  امل���ؤ���ص�����ص��ات  م��ع  ج��ه���دن��ا  فيها  تت�صافر 
والإقليميني  املحليني  والفنانني  واملبتكرين  ال�صناعة  وق��ادة 

والدوليني، لالرتقاء مب�صتقبل ال�صناعات الإبداعية يف دبي«.
وتابعت: “ نتطلع اإىل التعاون مع ع�صاق الفن الرقمي من دولة 
الإمارات واملنطقة، الراغبني يف عي�ض جتربة ثقافية فريدة من 
ن�عها وامل�صاركة يف ر�صم م�صتقبل اأكر ازدهاراً لالإبداع يف دبي، 
ونعتقد اأن التجربة �صيك�ن لها �صدى طيب لدى اجلميع من 
خالل ال�ص�ر الرقمية اجلذابة، والتكن�ل�جيا احلديثة، واملكان 
�صتنتج  التي  العاملي  امل�صت�ى  ذات  املتحركة  والر�ص�م  ال��رائ��ع، 

جميعها ثقافة ومعرفة ل حدود لها«.

للقطاع  التنظيمية  الأط���ر  تط�ير  على  للثقافة  دب��ي  وتعمل 
اأول�يات خارطة  اإمارة دبي، انطالقاً من  الثقايف والإبداعي يف 
الداعمة  واملمكنات   ،2026-2020 ا�صرتاتيجيتها  طريق 
امل�صاركة  وحتفيز  امل���اه��ب  دع��م  اإىل  ت�صعى  حيث  لتحقيقها، 

الفاعلة من قبل خمتلف فئات املجتمع، 
منظ�مة  خلق  بهدف  وللجميع،  مكان  ك��ل  يف  الثقافة  وجعل 
اقت�صادية حتفز ال�صناعات الإبداعية، وت�صهم يف تعزيز مكانة 
يف  الإب���داع���ي  لالقت�صاد  وعا�صمة  عاملية  ثقافية  وج��ه��ًة  دب��ي 
�ص�ن  جت��اه  الثقافية  مب�ص�ؤوليتها  ال���ف��اء  عن  ف�صاًل  ال��ع��امل، 
التعرف على  والفكري لالإمارة. وميكن  املادي  الثقايف  الرتاث 
www. :مزيد من املعل�مات ح�ل املركز من خالل الرابط
infinitylumieres.com <http://www.

 <infinitylumieres.com

ي�صتقبل اجلمهور اأول يوليو 2021 يف دبي مول

لطيفة بنت حممد تفتتح اإنفينيتي دي لوميري اأكرب مركز للفنون الرقمية يف منطقة اخلليج 

يقدمه الفنان اأحمد اجل�صمي

ال�صارقة لتطوير القدرات تنظم برناجمًا تدريبيًا يف فن امل�صرح

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�صرتك  التعاون  ا�صتدامة  اإىل  تهدف  خالقة  ا�صرتاتيجية  روؤية  اإطار  يف 
اأبوظبي  وجمموعة  وال�صباب،  الثقافة  وزارة  وّقعت  الثقايف،  القطاع  ومتكني 
للثقافة والفنون، مذّكرة تفاهم، لتعزيز التعاون امل�صرتك يف تنظيم وا�صت�صافة 
الفعاليات الثقافية، ورعاية املوهوبني واملبدعني يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة.وقعت مذكرة التفاهم معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة 
وال�صباب، و�صعادة هدى اإبراهيم اخلمي�ض، موؤ�ص�صة جمموعة اأبوظبي للثقافة 

والفنون، املوؤ�ِص�ض واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي.

- �صراكة ثقافية جديدة لتعزيز مكانة دبي مدينًة للم�صتقبل 
.. وخطوة مهمة لرت�صيخ موقعها عا�صمًة لالقت�صاد االإبداعي

- من�صة مبتكرة جتمع الفنانني الرقميني املحليني ومتكنهم من 
تبادل خراتهم وعر�ض اإبداعاتهم على العامل
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مو�صم عيد االأ�صحى وال�صيف .. طرح اأفالم �صينمائية جديدة  لكبار النجوم

هل ينجح �صناع ال�صينما يف 
مواجهة الظروف ال�صعبة؟

فى البداية اأكد املنتج ال�صينمائى ه�صام عبد اخلالق اأن الأفالم 
حتقق  اأن  مت�قع  قريبا  العر�ض  دور  �صت�صهدها  التى  الثالثة 
مزيدا من الإي��رادات لعدة اأ�صباب اأهمها اأن اجلمه�ر متعط�ض 
مل�صاهدة اأفالم النج�م مثل تامر ح�صنى بطل فيلم )م�ض اأنا(، 
اأحمد عز بطل فيلم )العارف(، وكرمي عبد العزيز بطل فيلم 
الأفالم  تلك  اأن  خا�صة  م��رت��ني(  ل��ل��م��اأذون  لي��ذه��ب  )البع�ض 
ك�رونا  اأزم��ة  ب�صبب  العلب  حبي�صة  ع��ام  من  اأك��ر  على  قاربت 
التا�صعة  حلفلتى  ال�صماح  بعد  لكن  لها،  امل�صاحبة  وال��ظ��روف 
ومنت�صف الليل واللتني ت�صكالن الن�صبة الأكر من الإيرادات 
لإث���راء �صناعة  اأخ��رى  م��رة  ع���دة اجلمه�ر  ناأمل فى  املرتفعة 
الأفالم  تلك  اأن   فه�  ال��ث��ان��ى  ال�صبب  اأم���ا  امل�����ص��ري��ة،  ال�صنيما 
لها  مت�قع  وبالتاىل  الإنتاج  ومرتفعة  جيد،  حمت�ى  تت�صمن 

املزيد من الإيرادات خا�صة فى م��صم عيد الأ�صحى املقبل. 
واأ�صاف اأن فكرة ت�قيت عر�ض الأفالم قبل حل�ل عيد الأ�صحى 
ال�صينمائى،  للعر�ض  م�صائية  بفرتة  ال�صماح  اإيل  يرجع  باأيام، 
حيث كان  اآخر م�عد لإغالق دور العر�ض بعد ال�صابعة م�صاء 
مما يعد اأمرا قاتال �ص�اء للجمه�ر اأو املنتجني اأو اأبطال العمل 
نف�صه  النجم  ا�صم  على  العتماد  ب�صبب  ولي�ض  �ص�اء،  حد  على 
الأجدر  لكان من  كان ذلك �صحيحا   واإذا  البع�ض   يت�قع  كما 
عر�ض هذه الأفالم فى م��صم عيد الفطر املا�صى اأو فى اأثناء 
هى  امل�صائية  احل��ف��الت  ع����دة  لكن  الأخ����رى،  املنا�صبات  بع�ض 
ال�صبب. واأ�صار اإىل اأنه يت�قع زخما جماهرييا على ال�صينما فى 
الفرتة املقبلة، وه� الأمر الذى �صي�صهم ب�صكل كبري فى انتعا�ض 
منت�صف  ح��ف��الت  ف��رتة  مب��د  ال�صماح  عقب  خا�صة  ال�صناعة، 
الليل، لكن فى ال�قت نف�صه هناك اإ�صكالية �صغرية يجب النتباه 
اإليها  وهى هل اجلمه�ر يخرج من منزله قا�صدا جنم العمل 
اأم من اأجل املحت�ى اجليد للفيلم؟، وهل اإذا ما ا�صتطعت ت�فري 

اأفالم  على  حتت�ى  ل  ال��ع��امل  ف��ى  �صينمائى  دورع��ر���ض  اأف�صل 
واإنتاج �صخم هل ت�صهم فى م�صاألة اجلذب اجلماهريى  جيدة 
من حيث الكم ؟، بالطبع ل خا�صة اأن فكرة العرو�ض اخلارجية 
كانت مت�قفة فى الفرتة املا�صية فمنذ ي�ني� املا�صى كان الذين 
اأ�صبحت  ث��م    25% ال����   ن�صبة  ال�صينما  ب��دخ���ل  لهم  ي�صمح 
الآن  اأما  تذكر،  م�صائية  حفالت  وج�د  عدم  ظل  فى    50%
وبعد ال�صماح بامتداد فرتة احلفالت و�ص�ف يت�صجع اجلمه�ر 

على ارتياد دور العر�ض والتمتع مب�صاهدة الأفالم.
البع�ض  تخ�ف  ظل  فى  خل�صائر  الأف���الم  تعر�ض  وبخ�ص��ض 
قال  للمنتج،  ي�صبب خ�صائر  ال��ع��ر���ض، مم��ا  ب���دور  ال���ج���د  م��ن 
العامل  تليفزي�نية ح�ل  اإن هناك حمطات  ه�صام عبد اخلالق 
ال�صينمائية  العرو�ض  بجانب  الأف���الم  تلك  لعر�ض  مت�ص�قة 
التقليدية فى الداخل واخلارج، الأمر الذى �صي�صهم ب�صكل كبري 
ك�رونا،  جائحة  ج��راء  خ�صارتهم  املنتجني  تع�ي�ض  م�صاألة  فى 
م�صريا اإىل اأن هناك العديد من الأفالم ال�صينمائية الأجنبية 
متا�صيا  العاجل  القريب  ف��ى  العاملية  العر�ض  دور  �صت�صهدها 
اأنحاء  العامل ولي�ض  مع النفراجة وتاأثري ال�صينما ي�صمل كل 
م�صر فقط. بينما قال الناقد طارق ال�صناوى اإن النجم وحده 
خا�صة  ال�صينمائية  للعرو�ض  الأول  الأ���ص��ب���ع  ميتلك  م��ن  ه��� 
الإي������رادات، لكن  ك��م  م��ن ناحية اجل���ذب اجل��م��اه��ريى وح�صد 
بعد الأ�صب�ع الأول ي�صبح الفي�صل النهائى ه� حمت�ى العمل 
الفنى نف�صه وج�دة م��ص�عاته، م�صريا اإىل اأن الأفالم الثالثة 
التى �صتعر�ض قريبا لكبار النج�م قادرة على ع�دة اجلماهري 
واإن كان �صريط الفيلم وحده ه� القادر على حتقيق املزيد من 
الإي��رادات، لكن بجانب ال�صتفادة مب�عد عر�صه هناك جانب 
رواد  م��ن  املتناقلة  ال�صفهية  الدعاية  على  العتماد  وه���  اآخ��ر 
الفيلم �ص�اء اإيجابية اأو �صلبية، خا�صة عقب ع�دة حفلة منت�صف 

الليل التى �صجعت املنتجني على الإف�صاح عما فى جعبتهم من 
اأفالم وجعلتهم غري متخ�فني لعر�ض اأعمالهم بدور ال�صينما 
منافذ  وج����د  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ع��رب��ى،  وال��ع��امل  املنت�صرة مب�صر 
ب�صبب فرتة  ال�صينمائية  العمال  �صناع  تع��ض خ�صارة  اأخ��رى 
الرك�د جراء اأزمة ك�رونا مثل املن�صات الإلكرتونية والقن�ات 
الف�صائية لكن �صيظل اجلزء الكر من الإي��رادات من خالل 
العر�ض ال�صينمائى والت�زيع اخلارجى لأن اجلمه�ر فى ال�قت 
والدليل  العر�ض  دور  داخل  الأف��الم  مل�صاهدة  الراهن متعط�ض 
على ذلك اأن عددا من الأفالم الأجنبية التى مت عر�صها م�ؤخرا 
على  املنتجني  �صهية  فتح  ال��ذى  الأم���ر  كبرية  اإي����رادات  حققت 
اأفالمهم وال�صماح بها بعد فرتة رك�د ا�صتمرت حبي�صة  عر�ض 
الدراج ملدة تزيد على عام. واأ�صار ال�صناوى اإىل اأن الأفالم التى 
�صيتم عر�صها قبل حل�ل عيد الأ�صحي  �صت�صتمر خالل العيد 
مت�قعا  امل������ص��م،  ذل��ك  ف��ى  املت�قعة  الإي����رادات  م��ن  لال�صتفادة 
و�صناعها  اأبطالها  ا�صم  اإىل  بالإ�صافة  املحت�ى  جيدة  تاأتى  اأن 

وع�صق اجلماهري لتلك الأ�صماء.
اأنه  اإىل  الهلباوى  �صف�ت  ال�صينمائى  امل����زع  اأ���ص��ار  جانبه  م��ن 
النج�م  لكبار  �صينمائية ج��دي��دة   اأف��الم  ع��دة  يتم ط��رح  �ص�ف 
فرتة  منذ  امل�ؤجلة  الأف��الم  وهى  املقبلة،  الفرتة  خالل  مب�صر 
نظرا لتداعيات فريو�ض ك�رونا، وهى قادرة على ع�دة اجلمه�ر 
و�صغل �صباك التذاكر خا�صة اأن اأبطال هذه الأفالم من جن�م 
ال�قت  ه��ذا  فى  متعط�صة  ال�صينما  اأن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صباك، 
لهذه الن�عيات من الأفالم التى جاءت بعد فرتة غياب لل�صينما 
ومنت�صف  التا�صعة  حفلتى  ع���دة  خالل  من  لروادها  وال�صماح 
ال��ل��ي��ل.  واأ���ص��اف اأن ع��ر���ض ه��ذه الأف���الم ل يعد ت�صحية من 
كبار النج�م لكن الت�صحية هنا من اجلهات املنتجة نف�صها لأن 
واملحت�ى  التكلفة  مت��صطة  اأف��الم  عر�ض  مت  املا�صية  الفرتة 
اأي�����ص��ا واأخ�����رى ع��ر���ص��ت م��ن اأج���ل م�����ص��ان��دة ���ص��ن��اع��ة ال�صينما 
وال�ج�د فقط، حيث كان م�عد عر�صها ل يتنا�صب اإطالقا مع 
الفرتة التى عر�صت بها. واأ�صار اإىل اأنه من �صمن الأفالم التى 
تامر ح�صنى  اأن��ا( بط�لة  املقبلة )م�ض  الفرتة  �صتعر�ض خالل 
يذهب  )البع�ض ل  وفيلم  وف��ي��ق،  ���ص��ارة  واإخ����راج  �صيحة  وح��ال 
ال�صربينى،  ودينا  العزيز  عبد  ك��رمي  بط�لة  مرتني(  للماأذون 
)العارف(  وفيلم  و)م��صى( بط�لة كرمي حمم�د عبدالعزيز، 
العيد  الأف���الم قبل  اأن عر�ض ه��ذه  اأح��م��د ع��ز، م���ؤك��دا  بط�لة 
اأف��الم ق�ية ول ي�جد ما  اأنها  اأك��ر دليل على  باأ�صب�عني يعد 
يقلق املنتجني اأو جن�مها  من ح�صد اأرباحها، بل اأ�صبحت دعاية 
مبا�صرة لعر�صها خالل عيد الأ�صحى املقبل.  واأو�صح اأن الفيلم 
ي�ص�ق داخليا وخارجيا وبالتاىل يتمكن املنتج من تع�ي�ض نق�ض 

الإيرادات من خالل العر�ض الأول لدور ال�صينما.
وتق�ل الناقدة وال�صيناري�صت ماجدة خري اهلل اإنه من املت�قع اأن 
يحقق عر�ض تلك الأفالم بدور العر�ض ارتفاعا فى الإيرادات 
ال�صينمائية  ب��امل���ا���ص��م  خ�صارتهم  ف��رته  لتع�ي�ض  للمنتجني 
ال�صينما  اإىل  ال�صابقة مع تزايد احلافز عند اجلمه�ر للذهاب 
ب�صبب وج�د ه�ؤلء النج�م، وكذلك وج�د خمرجني لهم �صابقة 
واأ�صارت  ال�صيناري�هات اجليدة.  اإل  اأعمال متميزة ول يقبل�ن 

اإىل اأنه فى ظل عدم وج�د درا�صة حاليا والعتماد على حت�صيل 
ل����زارة الرتبية  امل���اق��ع الر�صيمة  ال��درا���ص��ي��ة م��ن خ��الل  امل����اد 
والتعليم �صتجعل الف�صحة ال�حيدة ملعظم ال�صباب هى ال�صينما 

واملهتم بها قطاع كبري من ال�صباب.
التى  الإلكرتونية  املن�صات  ه�  ذل��ك  على  الدليل  اأن  واأ�صافت 
حققت  وال��ت��ى  الفنية  الأع��م��ال  لعر�ض  جيدة  ن��اف��ذة  اأ�صبحت 
امل�صاركات  امل�صاهدات من خالل  كم  تر�صد  جناحا كبريا حيث 
م�صاهدة  ف��ى  �صالته  وج���د  اجل��م��ه���ر   لأن  عليها،  وال���دخ����ل 
الأف��الم فى اأى وقت يريده  بخالف م�اعيد ال�صينما املحددة 
مرة  لأول  تعر�ض  الأف��الم  ه��ذه  كانت  اإذا  ب�قت معني، خا�صة 

على تلك املن�صات، م�صرية اإىل اأن لها جتربة خا�صة عند عر�ض 
ب��اك���رة ع��رو���ض املن�صات  امل��ق��ام( وال����ذى ك���ان  فيلم )���ص��اح��ب 
لأكر  وارت��ي��اح  بتاأن  م�صاهدته  من  مكنها  حيث  الإلكرتونية، 
من مرة واأي�صا مكن العديد من النقاد واجلماهري من قراءة 
بطريقة  جناحه  اأو  ف�صله  على  احلكم  وبالتاىل  جيدا،  العمل 
�صحيحة، لكن فى ال�قت نف�صه عر�ض ثالثة اأفالم كبرية دفعة 
واحدة لكبار النج�م فى القريب العاجل �صينع�ض �صباك تذاكر 
�صاأنها  والتى من  امل�صائية  احلفالت  ع�دة  بعد  ال�صينما خا�صة 
بخالف  الأف���الم،  ه��ذه  على  �صرفه  مت  عما  املنتجني  تع�ي�ض 

الت�زيع ال�صينمائى فى العامل العربى.

مرة  لأول  �صعيدية  دور  يف  م�صطفى  داليا  الفنانة  تظهر 
انطلق  زهرة" ال��ذي  "اأولد  فيلم  خ��الل  من  ال�صينما  يف 

من  العديد  دال��ي��ا  وت���اج��ه  املا�صي،  اخلمي�ض  ت�ص�يره 
امل�اقف بينها وبني الفنان ن�صال ال�صافعي.

وداليا  ال�صافعي،  ن�صال  زهرة"  "اأولد  فيلم  وي�صم 
اأب��صريع، وجمال  م�صطفى، وهالة فاخر، وم�صطفى 
ومرمي  عمرو�صي،  وحممد  ال��غ��ري��ب،  و�صريف  ف����ؤاد، 

بحراوي، وتاأليف اأحمد اأن�ر عبداجل�اد.
وتدور اأحداث الفيلم ح�ل حياة امل�صابني مبتالزمة 

داون، وامل�صاكل التي ي�اجه�نها وال�صعاب، وتظهر 
ال�صقيقة  دور  يف  الأح����داث  خ��الل  م�صطفى  دال��ي��ا 
يعانى  ال��ذي  �صقيقها  برعاية  تهتم  التي  ال��ك��رى 

الإعاقة ثم تت�اىل الأحداث.
"قبل  فيلم  دال��ي��ا م�صطفى  اأع��م��ال  اآخ���ر  وك��ان��ت 
و����ص���ارك فى  ح�����ص��ام،  م��ع��ت��ز  الأربعني" ل��ل��م��خ��رج 
فاخر،  وه��ال��ة  ب�صمة،  ال��ف��ن��ان��ة  م��ن  ك��ل  بط�لته 
واأحمد جمال  واإيهاب فهمى، وحممد علي  رزق، 

�صعيد، واأحمد حالوة.

م��ن خالله  "اإن�صتغرام" اأك���د  ع��ر  "ب��صت" ل��ه  فهد  ع��اب��د  ���ص��ارك 
ان�صمامه الر�صمي اإىل م�صل�صل "�صتي يا بريوت"،

تاأليف بالل  اأخ�ان"، وه� من  "ال�صباح  �صركة  تنتجه  الذي   
�صحادات، واإخراج اإيلي �صمعان.

واأك�����د ���ص��ح��ادات اأن ال��ع��م��ل اج��ت��م��اع��ي م��ع��ا���ص��ر، واأح���داث���ه 
م�صت�حاة من ال�اقع، "

وكل تف�صيل يف هذا امل�صل�صل حقيقي، لكن احلكاية من وحي 
اخليال"،

 ويتاألف من 30 حلقة،
 ويناق�ض 3 م�ا�صيع هي:

 النتقام والثاأر والفقدان.
وتدور اأحداثه ح�ل �صقيقني واأبناء عم،

 ويعالج ال�صراعات التي يخ��صها الإن�صان خ�صية فقدان من 
يحب، �ص�اء اأبا اأو اأما اأو �صريكا.

واأ�صار اإىل اأنه مازال يف مرحلة كتابة الن�ض 
ومل ينته بعد،

اأن ت��دور الكامريا  امل��ق��رر   وم��ن 
املقبلة،  القريبة  الفرتة  خ��الل 
و�صيجري ت�ص�ير العمل بني 

لبنان ودم�صق.

االأ�صحى  اأفالمهم فى عيد  النجوم  كبار  املقبلة من خالل طرح  االأيام  ال�صينمائية خالل  العر�ض  دور  ت�صهدها  �صينمائية  انتعا�صة 
املقبل، ليعلن �صناع ال�صينما قدرتهم على مواجهة الظروف ال�صعبة التى يواجهها العامل مبزيد من االأعمال املميزة، من اأجل عودة 

اجلمهور اإىل دور العر�ض واإنعا�ض �صباك التذاكر وعودة االيرادات ال�صخمة. 
وعلى اجلانب االآخر راأى البع�ض اأن طرح اأفالم مرتفعة التكلفة لكبار النجوم خطوة خطرية وجريئة، حتى واإن كان توقيت العر�ض 
فى مو�صم �صينمائى �صخم مثل عيد االأ�صحى، ال�صيما اأن اإيرادات االأفالم متو�صطة ومنخف�صة التكلفة ال تزال قليلة، وغري مر�صية 
لبع�ض �صناع ال�صينما، اإال اأن عودة احلفالت امل�صائية والتى ت�صكل الن�صبة االأكر من االإيرادات اأمر مطمئن لطرح االأفالم مرتفعة 
اأن عر�صها ياأتى بالتزامن مع مو�صم عيد االأ�صحى وال�صيف، باالإ�صافة اإىل ت�صوق اجلمهور لنجومه الغائبني عن  التكلفة، خا�صة 

ال�صاحة ال�صينمائية منذ اأكرث من عام ..

داليا م�صطفى 
�صعيدية يف 

)اأولد زهرة(

عابد فهد اأول املن�صمني ر�صميًا 
مل�صل�صل )�صتي يا بريوت(
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ملاذا ل ينبغي حك 
مو�صع لدغة البعو�س

مكان  حك  ينبغي  ل  مل��اذا  رومانينك�،  تاتيانا  الرو�صية  الطبيبة  اأو�صحت 
مكان  حك  "عند  تلفزي�ين،  حديث  يف  الطبيبة  وتق�ل  البع��ض.  لدغات 
اأي  احل��ار.  الطق�ض  يف  وخا�صة  بالعدوى،  الإ�صابة  خطر  ي��زداد  اللدغات، 
قد يظهر جرح كبري مع ت�رم وتقيح بدل من م��صع اللدغة غري امل�ؤذي. 
واعتمادا على حالة منظ�مة املناعة، قد ت�صبب الإ�صابة بالعدوى م�صاعفات 

على �صكل خراج يتطلب تدخال جراحيا".
فعل  رد  اللدغة  م��ك��ان  ح��ك  ي�صبب  ان  ميكن  ذل���ك،  على  ع���الوة  وت�صيف، 
"عندما نحك م��صع  ت�رم اجللد. وتق�ل،  �صببا يف  حت�ص�صيا، وقد ي�صبح 
اللدغة، يبداأ اجلرح بالنزف، ي�صاحبه خروج بع�ض امل�اد الت�صطة بي�ل�جيا، 
اأخ��رى من  �صل�صلة  اإىل  ي���ؤدي  بالطبع  وه��ذا  النزيف.  وق��ف  الغر�ض منها 
التفاعالت الكيميائية احلي�ية، ما قد ت�ؤدي اإىل ال�ذمة". وت�صري الطبيبة، 
حرارة  ارتفعت  اإذا  لذلك  اأي�صا.  العدوى  ينقل  اأن  ميكن  البع��ض  اأن  اإىل 

اجل�صم بعد لدغة البع��ض من ال�صروري ا�صت�صارة الطبيب.

طبيب يتحدث عن عدم جدوى 
الكثري من الو�صفات العالجية

الطب  يف  ي���ج��د  ل  اإن���ه  �صرييريان�صكي،  اأول��ي��غ  امل��ع��روف  الطبيب  ق���ال 
تام، لأنه ي�جد معنى وقيمة لأي  ب�صكل  الفائدة  التقليدي تالعب عدمي 

و�صفة من جانب الطبيب.
اأنه ل  "برامي" الإعالمية، على  ولكن الطبيب، �صدد يف حديث مع وكالة 

يج�ز التمادي ا�صتخدام بع�ض ال��صفات، ول يج�ز اإنفاق كل املال عليها.
وذكر الطبيب، اأن الكثري من هذه ال��صفات معروفة وماأل�فة من جانب 
معظم املر�صى، ومن بينها على �صبيل املثال، �صطف الأنف مباء البحر عند 

الزكام.
 يف كثري من الأحيان، ين�صح الأطباء العالج باأدوية يك�ن �صعرها مرتفعا 
جدا، على الرغم من وج�د البديل الأرخ�ض �صعرا، ميكن مثال حتقيق نف�ض 
التاأثري عن طريق ال�صطف باملاء املالح اأو املحل�ل امللحي. واأكد الطبيب، اأن 

ال�صيء نف�صه ينطبق على العالج الطبيعي.
 واأ�صار اإىل عدم وج�د اأي اإثبات علمي ي�ؤكد على اأن هذه ال��صفات ت�صاعد 
على ال�صفاء. وقال: "عادة، يتم الن�صح بهذه ال��صفات، بالتزامن مع العالج 

الأ�صا�صي اأو يف الفرتة التي تليه.
واأك�����د ال��ط��ب��ي��ب اأن ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي حت���ت اإ�����ص����راف م��ت��خ�����ص�����ص��ني، لن 
ون�صح  بف�صله".  ال��ف���ائ��د  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت��ت���ق��ع���ا  ل  ل��ك��ن  ب��اجل�����ص��م،  ي�صر 
�صرييريان�صكي، بعدم تناول اأي الدواء بدون رقابة الأطباء، لأن ذلك قد 
وا�صتعادة �صحته،  ال�صفاء  بال�صرر بدل من م�صاعدة اجل�صم على  يت�صبب 
و�صدد على اأن ذلك يتعلق ب�صكل خا�ض بالفيتامينات واملكمالت الغذائية – 

لأن ف�ائدها غري م�ؤكدة واأ�صعارها قد ترهق جي�ب املر�صى.

؟ عينا  احليوانات  اأكر  •  ما 
) Squid صمك الكلمار العمالق ) احلبار� -

؟ اجلمل  يعي�ض  �صنة  •  كم 
- ح�ايل 40 عاما

؟ االأبل  حمل  فرتة  تبلغ  •  كم 
- �صنة

؟ لطائر  جناحني  فتحة  اكر  •  ما 
- 3.60 م

؟ االأنهار   �صدور  على  االأزهار  االأطواق  كتاب   موؤلف  •  من 
- الأب�صيهي

اأن  خل�صيت  قلبي  املوت  ذكر  فارق  لو  القائل  من    •
يف�صد علّي قلبي  ؟

- �صعيد بن جبري

الدم�ية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�ض  يف  وي�صاهم  للج�صم  عنه  غنى  ول  حي�ي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
ونق�صه ي�ؤّدي اىل مر�ض ال�صقرب�ط والنزلت ال�صدرية على اأن�اعها

والق�صدة  والزبدة  البي�ض  و�صفار  احل�ت  كبد  وزيت  ال�صمك  زيت   ، يف  امل�ج�د  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
عملية  النم�  يع�ق  ونق�صه  الطفل  لنم�  لزم  والكمرى  واجل��زر  الأوراق  ط�يلة  ال�صفراء  واخل�صروات 
والفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط ال�صعر وي�صقق اجللد وال�صفاه 

ويغري يف تك�ين العظام وي�ؤمل املفا�صل
اجل�صم وزن  من  باملائة   90 ح�ايل  يكّ�ن  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اأو  ال�صاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�صل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •
ال�صنة يف   37843200

325غم  املت��صط فه�  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �صخ�ض اىل  اأن حجم  • هل تعلم 
بالن�صبة للرجال اأما مت��صط وزنه عند الن�صاء فه� 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه

من  كبرية  كمّية  حت���ي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�صيات  وبالأخ�ض  كافة  الف�اكه  اأن  تعلم  هل   •
ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�صّ

امل�ج�د يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والف�ل واحلنطة  اأن نق�ض فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�صّنعة واحلب�ب كالفا�ص�لياء والل�بياء والبطاطا ي�ؤخر النم� وي�صّ�ه وي�صبب تهيجات وا�صطرابات 

يف الأع�صاب وام�صاكا حاّدا 

�ضابط املباحث
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ال�صاى االأخ�صر 
ال�صاي  ���ص��رب  اأن  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  ك�صفت 
الأخ�صر ميكن اأن ي�صاعد يف تقليل ال�صمنة 

وكذلك اللتهابات يف الأمعاء.
جملة  يف  ن�صرت  ال��ت��ي  النتائج،  واأظ��ه��رت 
الفئران  اأن  الغذائية،  احلي�ية  الكيمياء 
ال���ت���ي ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى ن���ظ���ام غ���ذائ���ي غني 

بالده�ن ت�صتكمل مع ال�صاي الأخ�صر اكت�صبت وزًنا اأقل بنح� 20 % كانت 
مقاومتها لالأن�ص�لني اأقل من الفئران التي تغذت على نظام غذائي مماثل 
بدون ال�صاي .وكانت الفئران التي تتغذى على نظام غذائي يحت�ي على 
م�صتخل�ض ال�صاي الأخ�صر بن�صبة %2 تتمتع ب�صحة اأمعاء حم�صنة، مبا 
يف ذلك امليكروبات املفيدة يف الأمعاء ونفاذ اأقل يف جدار الأمعاء، وهي حالة 
ت�صمى )الأمعاء املت�صربة(، اأكر من تلك التي تناولت نظاًما غذائًيا بدون 
ت�صريب، وتعد الأمعاء املت�صربة م�صكلة يف الإن�صان ت�صاهم يف انت�صار التهاب 
منخف�ض الدرجة .وقال الباحث الرئي�صي ريت�صارد برون�، الأ�صتاذ بجامعة 
ولية )اأوهاي�( : ت�فر الدرا�صة دلياًل على اأن ال�صاي الأخ�صر ي�صجع من� 
تقلل  التي  الف�ائد  من  �صل�صلة  اإىل  ي���ؤدي  وه��ذا  اجليدة،  الأمعاء  بكترييا 
ا  اأي�صً يحمي  الأخ�صر  ال�صاي  اأن  واأ�صاف  ال�صمنة.  خطر  من  كبري  ب�صكل 
من حركة ال�صم�م الداخلية – املك�ن البكتريي ال�صام – من اأح�صائهم ويف 
جمرى الدم، كما يرتبط �صرب ال�صاي الأخ�صر بانخفا�ض خطر الإ�صابة 

باأمرا�ض ال�صرطان والقلب والكبد.

خلعت فرف�رة اأ�صاورها ونامت.. ويف ال�صباح مل جتد الأ�صاور يف مكانها.. فت�صت بيتها، فلم جتدها فقالت: ابلغ 
ال�صرطة.. دخلت مكتب �صابط املباحث، ف�جدت ال�صابط قطا يلب�ض مالب�ض ال�صباط.. فقالت: ياخر!! جئت 
اأنا هنا يف خدمة  لياأكلنى!! وخرجت جتري.. لكن القط عرف �صبب خ�فها، فناداها: تعاىل لتخافى منى.. 
ال�صعب.. اطماأنت ورجعت تق�ل له: �صرق بيتي.. �صاعت اأ�صاوري.. خرج ال�صابط وم�صاعده مع فرف�رة.. خرج 
ليعاين البيت، ويعرف كيف حدثت ال�صرقة.. وكان يفكر وه� مي�صي معها يف الطريق و�صل�ا اإىل حديقة البيت.. 
ونظر امل�صاعد اإىل الر�ض و�صاح قائال.. كان هنا ثعبان!! ل بد ان يك�ن ه� الل�ض اخلبيث.. م�صى الثالثة وراء 
طريق الثعبان حتى و�صل�ا اإىل جحره، فقال امل�صاعد: هنا اختفى الل�ض، واأخفى امل�صروقات.. واأم�صك جمرفة 
ياأكلني.. ووقفت  الثعبان  الثعبان بامل�صد�ض.. اما فرف�رة فقالت:  وراح يحفر اجلحر، وا�صتعد ال�صابط لقتل 
بعيدا حفر امل�صاعد حفر، حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد ال�صاور.. فقال ال�صابط: نبحث 
يف مكان اآخر.. وطلع الثالثة اإىل حجرة الن�م، ونظر ال�صابط يف كل مكان فيها، ثم �صاأل فرف�رة قائال: اأين 
و�صعت ال�صاور بعد خلفها؟ فاأ�صارت اإىل ال�صباك وقالت: هنا، هنا و�صعتها كما تع�دت ان ا�صعها كل ليلة.. نظر 
ال�صابط من ال�صباك و�صحك.. ونزل الثالثة يجرون، وقال ال�صابط مل�صاعده: ت�صلق هذه ال�صجرة وانظر يف 
بيده و�صاح: وجدتها.. وجدتها.. فقال  فاأم�صكها  الع�ض،  ال�صاور يف  امل�صاعد  الذي عليها.. وجد  الغراب  ع�ض 

ال�صابط لفرف�رة: ل ترتكي ال�صباك مفت�حاً عند الن�م!!.

هل و�صع �صاق على �صاق م�صر للج�صم، واأي و�صعية جل��ض للعمل يف 
املكتب هي الأف�صل وال�صليمة �صحيا؟

طب  اأخ�صائي  كابيت�صكني،  اأن��دري��ه  ال�صهري  الرو�صي  الطبيب  ي�صري 
الأع�صاب والعم�د الفقري، يف حديث لرادي� "�صب�تنيك"، اإىل اأن و�صع 
�صاق على �صاق لفرتة ق�صرية عند اجلل��ض يف مقعد مريح ل يلحق اأي 
يف  ط�يلة  ول��ف��رتات  ال��صعية  ه��ذه  تكرار  عند  ولكن  باجل�صم.  �صرر 

اأثناء العمل، فاإنه يلحق �صررا بال�صحة، مثل ت�ص�ه احل��ض.
ويق�ل، "عندما يجل�ض الإن�صان وي�صع �صاقا على �صاق، يت�ص�ه احل��ض 
خالل  ال��صعية  بهذه  اجلل��ض  ف��اإن  لذلك  الع�صالت.  بع�ض  وتت�تر 
البداية.  اآلم  ي�صمى  النه��ض،  بالأمل عند  �صع�را  فرتة ط�يلة يخلق 

اأي اأن الع�صالت تتفاعل ب�صرعة ما ي�صبب ظه�ر هذه الأعرا�ض".
وي�ؤكد الأخ�صائي، على اأن اجلل��ض بهذه الطريقة ط�يال وبا�صتمرار، 
من  مت��ام��ا  خالية  املاأب�صية  احل��ف��رة  لأن  الأوردة.  ت��صع  اإىل  ي����ؤدي 
الع�صالت، لذلك فاإن الغ�صاريف والأوردة وال�صرايني تقع بالقرب من 

اإمدادات  ا�صطراب  اإىل  ت���ؤدي  ال�صكل   بهذا  اجللد، وو�صعية اجلل��ض 
الدم وبالتايل ت��صع الأوردة.

اإم��دادات الدم اإىل  ويق�ل، "عند اجلل��ض وو�صع �صاق على �صاق، تقل 
الأطراف: : القدم ل تتزود بالدم ب�صكل كاٍف، ويركد  الدم يف الأوردة، 

ما قد ي�ؤدي نظرًيا اإىل ت��صعها".
وي�صيف، اإن امل�قف الأكر فائدة للجل��ض، خا�صة عند العمل يف املكتب 

، يجب اأن يت�افق مع "القاعدة 90".
ب��ني اجلذع  امل��ح�����ص���رة  ال��زاوي��ة  ت��ك���ن  اأن  يعني يجب  "هذا  وي��ق���ل، 
العل�ي للفخذ عند اجلل��ض قائمة )90 درج��ة(. والزاوية  وال�صطح 
بني عظم الفخذ وعظام ال�صاق يجب اأن تك�ن قائمة اأي�صا. كما يجب 

اأن تك�ن القدم بالن�صبة لالأر�ض. كذلك بزاوية 90 درجة ".
بتعديل  ت�صمح  للعمل،  مريحة  مقاعد  با�صتخدام  الأخ�صائي  وين�صح 
دقيقة   15 قاعدة  نن�صى  األ  يجب  كما  قاعدتها.  وم�صاحة  ارتفاعها 

راحة بعد كل �صاعتني من العمل املت�ا�صل خلف الطاولة.

و�صعية اجللو�س ال�صحيحة للعمل يف املكتب

فنانات ي�صاركن يف عر�ض الإحياء الذكرى املئوية لتاأ�صي�ض احلزب ال�صيوعي ال�صيني يف اال�صتاد الوطني يف بكني. رويرتز


