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ك�شفت درا���س��ة طبية حديثة ،ع��ن العالقة ب�ين ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية واحتماالت الإ�صابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم ،يف �سن
مبكرة .ووف��ق الدرا�سة التي �أج��راه��ا باحثون يف جامعة "�أبردين"
با�سكتلندا ،ون�شرت نتائجها يف موقع "كلينيكال �أدفايزر" الطبي ،ف�إن
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية قد ي�ساهم يف زي��ادة الإ�صابة ب�سرطان
القولون وامل�ستقيم.
تغي ميكروبيوم الأمعاء
وبح�سب الدرا�سة ،ف���إن امل�ضادات احليوية رّ
ب�شكل �سلبي (جم��م��وع امل��ي��ك��روب��ات املتعاي�شة م��ع �إن�����س��ان �أو �أي من
الأحياء الأخ��رى وتعي�ش على ج�سمها �أو يف داخل �أمعائها ،وت�ساهم
يف عملية التمثيل الغذائي) ،وت�ساعد على حتفيز الإ�صابة ب�سرطان
القولون وامل�ستقيم يف عمر مبكر� ،أي دون اخلم�سني عاما.
وتو�صل العلماء لنتائجهم بعدما قاموا بتحليل بيانات 30418
�شخ�صا ،خ�لال الفرتة الواقعة بني عامي  1999و ،2011حيث
تبني �إ�صابة  7903ب�سرطان القولون �أو امل�ستقيم ،بني الأفراد الذين
تناولوا امل�ضادات احليوية على نحو م�ستمر.
و�أ�شار القائمون على الدرا�سة �إىل �ضرورة التو�سع يف �إج��راء املزيد
من الأبحاث وتو�سيع عينة التجربة ،يف مواجهة �سرطان القولون
املبكر ،والذي �سجل ارتفاعا يف تعداد الإ�صابات به مبعدل  3يف املئة
�سنويا على م��دار العقدين املا�ضيني من الزمن .و�أ�ضاف الباحثون
�أن��ه "من املحتمل �أن تكون الوجبات ال�سريعة وامل�شروبات ال�سكرية
وال�سمنة والكحوليات قد لعبت دورا يف هذا االرتفاع املرتبط ب�سرطان
القولون ،لكن بياناتنا ت�ؤكد على �أهمية جتنب امل�ضادات احليوية غري
ال�ضرورية ،خا�صة عند الأطفال وال�شباب".

خوذة مغناطي�سية تنجح يف تقلي�ص حجم ورم قاتل

كجزء من �أحدث اخرتاق ع�صبي ،ا�ستخدم باحثون �أمريكيون خوذة
تولد اً
جمال مغناطي�س ًيا لتقلي�ص حجم ورم قاتل مبقدار الثلث.
وت��ويف املري�ض البالغ م��ن العمر  53ع��امً��ا ال��ذي خ�ضع للعالج يف
النهاية ب�سبب �إ�صابة غري ذات �صلة .ولكن ت�شريح دماغه �أظهر �أن
الإجراء �أزال  31باملائة من كتلة الورم يف وقت ق�صري.
وميثل هذا االختبار �أول عالج غري جراحي لنوع قاتل من �سرطان
الدماغ يُعرف با�سم ال��ورم الأروم��ي الدبقي .وتتميز اخل��وذة بثالثة
مغناطي�سات دوارة مت�صلة بوحدة حتكم �إلكرتونية تعتمد على معالج
دقيق يتم ت�شغيلها بوا�سطة بطارية قابلة لإعادة ال�شحن.
وكجزء من العالج ،ارتدى املري�ض اجلهاز ملدة � 5أ�سابيع يف العيادة
ثم يف املنزل مب�ساعدة زوجته .ومت �إجراء العالج باملجال املغناطي�سي
الناجت الذي مت �إن�شا�ؤه بوا�سطة اخلوذة ملدة �ساعتني يف البداية ،ثم مت
تكثيفه ملدة �أق�صاها � 6ساعات يف اليوم .وخالل هذه الفرتة ،تقل�صت
كتلة ال��ورم ل��دى املري�ض وحجمه مبقدار الثلث تقري ًبا ،ويبدو �أن
االنكما�ش مرتبط بجرعة العالج.
وقال خمرتعو اجلهاز  -الذي ح�صل على موافقة �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية � -أنه ميكن �أن ي�ساعد يومًا ما يف عالج �سرطان الدماغ دون
�إ�شعاع �أو عالج كيميائي ،بح�سب موقع �إن غادجيت.

�إن�ستغرام تعزز حماية ح�سابات ّ
الق�صر

ت��ع��ت��زم �إن�����س��ت��غ��رام ج��ع��ل ح�����س��اب��ات امل�ستخدمني ال��ي��اف��ع�ين "خا�صة"
تلقائياً ،مع تعزيز حمايتهم من �أي انتهاكات حمتملة قد تطالهم،
غري �أن هذه الإجراءات لن تقنع بال�ضرورة منتقدي ال�شبكة القلقني
ب�ش�أن املخاطر املرتبطة با�ستخدام الأط��ف��ال وامل��راه��ق�ين لل�شبكات
االجتماعية .
واع��ت��ب��ارا م��ن الأ���س��ب��وع اجل�����اري��� ،س��ت��ك��ون احل�����س��اب��ات ال��ت��ي �أن�ش�أها
الأ���ش��خ��ا���ص دون ���س��ن  16ع��ام��ا (�أو ح��ت��ى  18يف بع�ض البلدان)
ح�سابات خا�صة ب�شكل افرتا�ضي ،مع ت�شجيع امل�ستخدمني احلاليني
على اتخاذ هذا اخليار ،لكن من دون �إلزامهم بذلك.
و�أو���ض��ح تطبيق ت�شارك ال�صور ومقاطع الفيديو يف بيان الثالثاء
"نعتقد �أن احل�سابات اخلا�صة هي اخليار ال�صحيح لل�شباب ،لكننا
ندرك �أي�ضا �أن بع�ض املبدعني ال�شباب قد يرغبون يف �إن�شاء ح�سابات
عامة لبناء قاعدة جماهريية" .و�أ�ضاف "حيثما �أمكننا ،نريد حماية
ال�شباب من �أي ات�صال بهم من بالغني ال يعرفونهم ( )...ونعتقد �أن
احل�سابات اخلا�صة هي �أف�ضل طريقة".

يف�شل يف ال�سري على املاء
ب�سبب �سرقة معداته
ف�شل مغامر �إي��راين يدعى ر�ضا بلو�شي
�أول �أول �أم�س االثنني يف "ال�سري على
املاء" يف رحلة كان �سيبد�أها من فلوريدا
�إىل ���ش��واط��ئ ن���ي���وي���ورك داخ�����ل فقاعة
ا���س��ط��وان��ي��ة ع��ائ��م��ة ،وذل����ك ب��ع��د �سرقة
بع�ض املعدات اخلا�صة به.
و�أو���ض��ح��ت و���س��ائ��ل �إع��ل�ام �أم��ري��ك��ي��ة �أن
بلو�شي بد�أ رحلته يوم اجلمعة املا�ضية،
وكانت الأمور ت�سري ب�شكل جيد ،لينطلق
من �إحدى �شواطئ فلوريدا ،ويعود �إليه
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل ،ب�سبب بع�ض امل�شاكل
التي تعر�ض لها ،وت�سببت يف ا�ستحالة
موا�صلة امل�سرية.
وا���ض��ط��ر امل��غ��ام��ر الإي�����راين ال��ب��ال��غ من
ال��ع��م��ر  49ع��ام��اً ل��ل��ع��ودة �إىل �شواطئ
ف��ل��وري��دا ،بعدما اكت�شف �سرقة معدات
الأم����ان والإب���ح���ار امل��ت��واج��دة يف فقاعته
التي كانت تعمل بقوة الدفع عن طريق
رك�ض ال�شخ�ص الذي ي�ستقلها .ويف ظل
عدم وجود �أي طريقة ملعرفة االجتاهات
التي �سيتخذها ا�ضطر ر�ضا للعودة �إىل
ال�شاطئ من جديد لتف�شل مغامرته.
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املات�شا يقلل خماطر الإ�صابة
بال�سرطان و�أمرا�ض القلب والإجهاد

عالمة جتارية تنت�صر
للباعة اجلائلني املهاجرين

ت�ساعد بع�ض الأطعمة يف التخل�ص من ال�سموم باجل�سم
وحت�سني ال�صحة العامة وفقدان ال��وزن �أي�ض ًا من خالل
عملية ت�سمى "ديتوك�س"
بعد انتهاء فرتة عيد الأ�ضحى وتناول اللحوم الد�سمة
والن�شويات بكميات كبرية ،نحتاج �إىل حت�سني عملية
اله�ضم وتخلي�ص اجل�سم من ال�سموم.
وت�ساعد بع�ض الأطعمة يف التخل�ص من تلك ال�سموم
باجل�سم وحت�سني ال�صحة العامة وفقدان ال��وزن �أي�ض ًا،
من خالل عملية ت�سمى "ديتوك�س" .كما �أن هناك حاجة
�أكيدة للتخل�ص من ال�سموم من حني لآخ��ر للأ�شخا�ص
ال��ذي��ن لديهم من��ط حياة
م��زدح��م وي�ستهلكون
�أطعمة غري �صحية.
والـ"ديتوك�س" هو
طريقة طبيعية لتطهري
اجل�سم من ال�سموم بالأطعمة
الطبيعية وامل�شروبات ،وبح�سب
ما �أورده تقرير مبوقع "�أونلي ماي
هيلث"  ،Only My Healthف�إن تلك
الأطعمة ت�شمل:

بعد والئم العيد ..كيف تنقي ج�سمك وتخل�صه من ال�سموم
 )1الربوكلي
ي�����س��اع��د ت���ن���اول ال�بروك��ل��ي اجل�����س��م ع��ل��ى م��ق��اوم��ة امل���واد
الكيميائية امل�سببة لل�سرطان ،ويعزز قدرة الكبد على �إزالة
تلك املواد الكيميائية ال�سيئة من �أج�سامنا.
 )2اجلريب فروت
يحتوي اجلريب ف��روت على ع��دة عنا�صر غذائية مبا يف
ذلك الفيتامينات  Aو  Cو  ، B1بالإ�ضافة �إىل حم�ض
البانتوثنيك والألياف والبوتا�سيوم والبيوتني ،كما تعمل
الإنزميات املوجودة يف اجلريب ف��روت � ً
أي�ضا على تك�سري
الدهون يف ج�سمك للم�ساعدة يف تعزيز فقدان الوزن.
 )3الأفوكادو
يحتوى الأف��وك��ادو على م�ضادات الأك�����س��دة التي ت�ساعد
ج�سمك على ط��رد ال�سموم ال�����ض��ارة ،ويحتوي على عدة
عنا�صر غذائية مفيدة ،حيث يحتوي على حوايل  20نوعا
من الفيتامينات واملعادن املختلفة التي ت�ساعد يف تقليل
خماطر الإ�صابة بال�سمنة وال�سكري و�أمرا�ض القلب.
 )4البنجر
البنجر من اخل�ضروات عالية مب�ضادات الأك�سدة وغني
�أي���ً��ض��ا بالعنا�صر ال��غ��ذائ��ي��ة ،ويحتوي البنجر على مادة
البيتني التي ت�ساعد الكبد على التخل�ص من ال�سموم،
بالإ�ضافة �إىل الأل��ي��اف التي ت�سمى البكتني التي تزيل
ال�سموم التي مت �إزالتها من الكبد.
 )5ال�سبانخ
ال�سبانخ منخف�ضة يف ال�سعرات احل��راري��ة ،لكنها مليئة

بالعنا�صر الغذائية املفيدة ،وحتتوي على فيتامينات  Aو ال�ترك��ي��ز على ال��ل��ح��وم احل��م��راء – كاللحوم البقرية �أو
 Cو  Eو  Kبالإ�ضافة �إىل الثيامني والفوالت والكال�سيوم احلب�ش و�أي�ضا الكبد والأع�ضاء الداخلية.
واحل��دي��د واملغني�سيوم ،وت�ساعد مركبات الفالفونويد
امل��وج��ودة يف ال�سبانخ على منع �أك�سدة الكولي�سرتول يف � - 2أ�ضرار اللحوم
�إن الإف���راط يف تناول الربوتينات يف اجل�سم قد يجعلها
اجل�سم عن طريق العمل كم�ضادات للأك�سدة.
ترتاكم وتتحول لدهون كما �سنف�صل الحقا.
جزء من اللحوم حتوي ن�سبا عالية من الدهون كلحمة
اللحوم على �صحتك �..أ�ضرار وفوائد
ال �شك �أن عيد الأ�ضحى هو �أي�ضاً عيد اللحوم بامتياز ،اخل��روف مبا يف ذلك ن�سبة مرتفعة من الدهون امل�شبعة
حيث يتعاظم فيه ا�ستهالك اللحوم ب�شكل كبري حتى يف التي تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الأو�ساط العمرية وال�سكانية التي ال ت�ستهلك ن�سباً عالية الدموية واجللطات.
معايري اختيار اللحوم
من اللحوم على مدار العام.
�سوف نطرح ف��وائ��د وخ��وا���ص اللحوم وك�ثرة ا�ستهالكها ميكننا اال�ستفادة من مزايا اللحوم الغذائية التي ذكرناها،
وكذلك م�ضارها ،حيث �أن الإفراط يف كل �شيء قد ي�ضر  .يف حال اخرتنا تناول �أج��زاء معينة حتوى ن�سبا �أق��ل من
ال���ده���ون ،ح��ي��ث تبقى ن�سب ال�بروت��ي��ن��ات ع��ال��ي��ة ،كذلك
وهنا �سوف ن�ستعر�ض فوائد اللحوم و�أ�ضرارها كذلك:
الفيتامينات واملعادن ،مثال:
�شرائح العجل.
 - 1فوائد اللحوم
امليزة الأبرز للحوم من ناحية غذائية هي كمية الربوتينات �صدر الدجاج.
العالية ،حيث يعترب نوع الربوتني داخل اللحوم "جيداً" احلب�ش الأحمر.
ومفيداً لال�ستهالك – كما �أن امت�صا�صه باجل�سم ناجع فيليه العجل.
وف��ع��ال ،بف�ضل الكمية الهامة م��ن الأح��م��ا���ض الأمينية فيليه الظهر (�سينتا).
ال�ضرورية للج�سم ،والتي ال يقدر اجل�سم على �إنتاجها �أفخاذ الدجاج.
بنف�سه فيتوجب عليه بالتايل احل�صول عليها عن طريق كتف العجل.
�أما الأجزاء الأقل �صحة فهي:
الغذاء اخلارجي.
ففي  100جرام حلم مطهي مثال هنالك  30-25جرام جلد الدجاجة.
بروتينات ،وه��ذه ت�شكل  50%-40من كمية الربوتني الدهن الأبي�ض الذي منيز لونه ب�أم �أعيننا يف ال�شرائح.
الدهن املتواجد يف النخاع.
اليومية املو�صى بها.
كما تعترب اللحمة م�صدراً هاماً للفيتامينات واملعادن مثل ال���ده���ن امل�لا���ص��ق ل��ل��ع��ظ��ام يف �أن�����واع م��ع��ي��ن��ة م���ن اللحوم
 ،B12الق�صدير واحلديد .من هذه الناحية من املتبع (كالأ�ضالع).

�صراخ الر�ضيع ..متى
ي�ستلزم ا�ست�شارة الطبيب؟
قالت �أخ�صائية العالج النف�سي الأملانية �إن �صراخ الر�ضيع عادة ما يكون
�أمراً طبيعياً ،غري �أنه يف بع�ض الأحيان ي�ستلزم ا�ست�شارة الطبيب.
و�أو�ضحت �سوزانا هوميل �أخ�صائية العالج النف�سي الأملانية �أن��ه ينبغي
ا�ست�شارة الطبيب �إذا كان الر�ضيع ي�صرخ ملدة � 3ساعات يف اليوم خالل 3
�أيام من الأ�سبوع على مدار � 3شهور على الأقل ،على الرغم من �إر�ضاعه
وتغيري احلفا�ضة وحمله.
و�أ�ضافت هوميل �أن ال�صراخ الزائد قد يرجع �إىل �أ�سباب ع�ضوية مثل
االرجت��اع املريئي ،الذي يرجع �إىل �سبب ع�ضوي والذي ي�ؤدي �إىل حرقة
املعدة .كما قد يرجع ال�سبب �إىل �إدخال الأطعمة ال�صلبة قبل عمر الأربعة
�أ�شهر �أو عدم �أخذ الطفل الوقت الكايف من النوم والراحة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يكمن ال�سبب يف وجود ان�سداد بالعمود الفقري
�أو ع��دم ق���درة الر�ضيع على معاجلة امل��ث�يرات مثل ال�ضوء وال�ضو�ضاء
واحلركة.

ق��دم��وا م��ن ال�����س��ن��غ��ال �إىل �إ�سبانيا
كمهاجرين غري نظاميني ،حتولوا
�إىل باعة جائلني يفرت�شون �شوارع
ب��ر���ش��ل��ون��ة ل��ب��ي��ع م�لاب�����س و�أحذية
ون������ظ������ارات م����ق����ل����دة .ن�������ش���اط ك���ان
يعر�ضهم حلمالت تفتي�ش مباغتة
م��ن ط���رف ال�����ش��رط��ة ال��ت��ي تفر�ض
عليهم غ��رام��ات و�أح��ي��ان��ا يتم طرد
بع�ضهم من الأرا�ضي الإ�سبانية.
وبعد �سنوات من امل�ضايقات� ،أ�س�ست
جم��م��وع��ة م���ن ه�������ؤالء املهاجرين
يف ب���ر����ش���ل���ون���ة ال���ن���ق���اب���ة ال�شعبية
لبائعي ال�شوارع .بعد ذلك بعامني،
وحت���دي���دا يف ع����ام  ،2017ابتكر
نف�س الأ�شخا�ص عالمة "تومبانتا"
ال����ت����ج����اري����ة ال����ت����ي ت���خ���ي���ط وتبيع
املالب�س اجلاهزة وت�صمم الأحذية
الريا�ضية .ويف حديثه ملوقع �سكاي
نيوز عربية� ،أكد املتحدث الر�سمي
ب���ا����س���م "تومبانتا" ،الم��ي��ن �سار
ال����ذي و���ص��ل �إىل ج���زر ال��ك��ن��اري يف
ع��ام � ،2006أن "الباعة اجلائلني
يواجهون يوم ًيا م�ضايقات ال�شرطة
وت��ت��م مطاردتهم يف ال�����ش��وارع ،و�إذا
م��ا مت ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى �أح���ده���م ،يتم
نقله �إىل م��رك��ز ال�شرطة ويفر�ض
عليه دف��ع غ��رام��ة ت�ت�راوح م��ن 60
�إىل  1000ي��ورو .واحل��ل الوحيد
لدفعها هو العودة �إىل نف�س الن�شاط
�أمام التعقيدات الإدارية لولوج �سوق
ال�شغل بالن�سبة للمهاجرين غري
النظاميني" .حت��ت �شعار "البقاء
ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة ل��ي�����س جرمية"،
�أن�����ش���أت ال��ن��ق��اب��ة ال�شعبية لبائعي
ال�������ش���وارع يف ع���ام  .2015لتمثل
"�شكال من �أ�شكال الدعم يف مواجهة
الظروف املعي�شية القا�سية للباعة
اجل��ائ��ل�ين ،وم���ن �أج����ل ال���دف���اع عن
�أنف�سنا �ضد العن�صرية والتجرمي.
�إذ �أن �إن�������ش���اء ال��ن��ق��اب��ة والعالمة
التجارية هو ثمرة عقد من الن�ضال
وب��ن��اء �شبكات الت�ضامن" ي�ضيف
املتحدث با�سم العالمة التجارية.

نقل بطل م�سل�سل بيرت
كول �سول �إىل امل�ست�شفى

ق��ال��ت م�����ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن املمثل
التلفزيوين وال�سينمائي الأمريكي
ب�����وب �أودن������ك���ي��رك �إن������ه ُن���ق���ل �إىل
م�ست�شفى يف منطقة لو�س اجنلي�س
ي��وم �أم�����س الأول ال��ث�لاث��اء بعدما
�سقط يف موقع ت�صوير م�سل�سله
ال�شهري (بيرت ك��ول ���س��ول) .وكان
موقع (ت����ي�.إم.زي) املعني ب�أخبار
امل�شاهري �أول من �أورد النب�أ وقال
�إن �أودنكريك �أُ�صيب �أثناء ت�صوير
�أح����د م�����ش��اه��د امل�����س��ل�����س��ل يف والية
نيو مك�سيكو حيث تدور الأحداث
و�إن �أفراد الطاقم �أحاطوا به على
الفور وطلبوا �سيارة �إ�سعاف.

فيديو يظهر خماطر االن�شغال
بالهاتف �أثناء القيادة
�أظهر مقطع فيديو ،املخاطر املرتتبة على االن�شغال بالهاتف �أثناء القيادة
على الطرقات.
وظ��ه��ر دي��ري��ك ه��والن��د يف الفيديو وه��و ي��ق��ود مركبته ال��ت��ي ا�صطدمت
ب�شاحنة ،بينما كانت �سرعة ال�سيارة يف حدود  100كيلومرت يف ال�ساعة.
ووث��ق��ت ك��ام�يرا يف مركبة ه��والن��د ،احل���ادث الناجم ع��ن ان�شغاله بهاتفه
املتحرك �أثناء قيادته.
وح�سبما ذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،فقد وث��ق حمققون
باالعتماد على ك��ام�يرات مراقبة ،خمالفات هوالند املتمثلة با�ستعماله
الهاتف ب�شكل متكرر خالل رحلته التي ا�ستمرت � 4ساعات ،هذا �إىل جانب
عدم ارتداء حزام الأمان �أحيانا ،ورفع يديه عن املقود �أثناء القيادة.
وق��ال��ت ���ش��رط��ة �سا�سك�س يف ج��ن��وب ���ش��رق��ي �إجن���ل�ت�را� ،إن ه��والن��د ارتكب
خمالفات خ��ط�يرة� ،أب��رزه��ا ع��دم و�ضع ح��زام الأم���ان� ،إال �أث��ن��اء م�شاهدته
ل�سيارات ال�شرطة� ،أثناء رحلته عرب جنوب �إجنلرتا.
ووف����ق ال�صحيفة ال�بري��ط��ان��ي��ة ف��ق��د جن��م ع��ن احل����ادث ال����ذي ت�سبب به
هوالند� ،إ�صابة �سائق ال�سيارة التي مت اال�صطدام بها وكانت تابعة لل�شرطة
وخم�ص�صة لنقل �سجناء ،بالإ�ضافة �إىل تعر�ض �ضابط و�سجني جلروح
خطرية.
ووجهت ال�شرطة لهوالند تهمة القيادة اخلطرية ،وثالث تهم بالت�سبب يف
�إ�صابة خطرية من خالل القيادة املتهورة.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ت�ست�ضيف مدير عام املركز
الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة «�إيكاردا» يف حما�ضرة افرتا�ضية
• املحا�ضرة تناولت جهود و�إجنازات «�إيكاردا» يف تنمية قطاع زراعة النخيل و�إنتاج التمور بدول جمل�س التعاون
•• �أبوظبي-الفجر
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حدائق املنتزه توفر املتعة والرتفيه جلميع املقيمني
وال�سياح من جميع الفئات العمرية خالل ف�صل ال�صيف

•• ال�شارقة -الفجر

ت�ستمر "حدائق املنتزه" التي تديرها هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
"�شروق" ،يف توفري الأن�شطة الرتفيهية ال�صيفية حتى نهاية �أغ�سط�س
. 2021وميكن للعائالت والأ�صدقاء اال�ستمتاع مبجموعة من الأن�شطة
الرتفيهية خالل �أيام الأ�سبوع مبا يف ذلك لعبة كرة الطائرة ورمي ال�سهام
وكرة ال�سلة للأطفال.
بالإ�ضافة ،تقدم الوجهة للجمهور عدداً من الأن�شطة خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع مبا يف ذلك فعاليات ملعب ال�صابون وعرو�ض" البحارة" الفنية
والرتفيهية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لل�سيدات و�أطفالهن اال�ستمتاع
بكل خ�صو�صية مبرافق احلديقة املائية املتنوعة وفعالياتها املميزة والتي
ت�شمل العرو�ض املو�سيقية احلية (دي جيه) وفعاليات ملعب ال�صابون يف
بيئة �آمنة ومريحة خالل "يوم ال�سيدات" وذلك كل ثالثاء من كل �أ�سبوع.
وتعترب املنزلقات اجل��دي��دة وزوارق الكاياك يف "مملكة الل�ؤل�ؤ" �إ�ضافة
فريدة من نوعها حلدائق املنتزه وت�ضمن الرتفيه واملتعة جلميع �أفراد
العائلة طوال مدة زيارتهم للوجهة .ت�سعى حدائق املنتزه لإث��راء جتربة
ال���زوار وتن�شيط ح��رك��ة القطاع ال�سياحي يف �إم���ارة ال�شارقة م��ع �ضمان
متا�شيها مع املعايري العاملية.
تلعب "حدائق املنتزه" دوراً مهماً يف قطاع ال�سياحة يف ال�شارقة والإمارات
حت��ت �إدارة هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (���ش��روق) ،ومت �إطالق
ه��ذه الوجهة لأول م��رة يف ع��ام  ،1979وجنحت على م��دى �أربعة عقود
يف تطوير وحتديث مرافقها الرتفيهية واخلدمية ومعاملها ال�سياحية وفق
�أعلى معايري ال�سالمة الدولية ،مع توفري �أمتع التجارب والأوقات للزوار.

القرية العاملية ّ
حت�ضر لتجارب جديدة
ل�ضيوفها من كبار ال�شخ�صيات يف املو�سم 26

•• دبي -الفجر

ت�ستمر القرية العاملية� ،أحد �أكرب املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة
العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة ،بالتح�ضري ملو�سمها
ال�ساد�س والع�شرين ،والتجهيز ال�ستقبال �ضيوفها مع العديد من التجارب
الثقافية والرتفيهية الأروع .ويجري الإنتهاء حالياً من و�ضع اللم�سات
الأخ�يرة على اخلطط التطويرية اخلا�صة بال�ضيوف من �أ�صحاب باقات
كبار ال�شخ�صيات بنا ًء على املقرتحات التي ّ
مت ا�ستالمها منهم خالل املو�سم
ال�سابق .و�أعلنت الوجهة العائلية الرائدة اليوم عن اعتمادها خطة تطوير
�شاملة للمدخل املخ�ص�ص لكبار ال�شخ�صيات عند البوابة الثقافية ،بهدف
ا�ستمتاعهم ب�أروع �إنطباع منذ حلظة و�صولهم.
وي�أتي ه��ذا الإع�لان يف الوقت ال��ذي ت�ستع ّد فيه القرية العاملية لإطالق
مبيعات باقات كبار ال�شخ�صيات ،التي ت ّوفر لل�ضيوف �إمتيازات ح�صرية
لعي�ش جت��ارب ال مثيل لها .وبالإ�ضافة �إىل املحتوى الأ�سا�سي للباقات،
الذي ي�شمل تذاكر الدخول ومل�صقات مواقف كبار ال�شخ�صيات و"بطاقات
الروائع"� ،سيحظى ال�ضيوف من �أ�صحاب باقات كبار ال�شخ�صيات هذا
املو�سم بالعديد من الإ�ضافات والفوائد احل�صرية اجلديدة التي �ستجعل
من زيارتهم ذكريات ال تن�سى.
وتعترب التطويرات على مدخل كبار ال�شخ�صيات واح��دة من العديد من
التح�سينات ال��ت��ي تعمل عليها القرية العاملية ا���س��ت��ع��داداً للمو�سم .26
و�سيتمكن ال�ضيوف املحبني للوجهة من االطالع على العديد من املفاج�آت
اجلديدة التي �سيتم الإعالن عنها خالل الأ�سبايع املقبلة.
من املقرر �أن ينطلق املو�سم اجلديد يف � 26أكتوبر  ،2021لرتحب القرية
العاملية ب�ضيوفها من حول العامل جمدداً مع عامل من الروائع.

ور�شة حول الإ�سعافات الأولية املنقذة
للحياة والإنعا�ش القلبي الرئوي

•• العني  -الفجر

نفذت �شرطة �أبوظبي بالتعاون م��ع هيئة �أبوظبي للدفاع امل��دين ور�شة
"اال�سعافات الأولية املنقذة للحياة وبرتوكوالت الإنعا�ش القلبي الرئوي
واالجراءات الوقائية لكوفيد -19يف العمل واملنزل.
و�أو�ضح العقيد حممد الربيك العامري ،مدير مديرية ترخي�ص ال�سائقني
والآليات بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي �أن املبادرة تهدف �إىل
تعزيز وعي العاملني واجلمهور ب�أهمية االلتزام بالإجراءات االحرتازية
ً
حفاظا على �سالمتهم و�سالمة �أ�سرهم ،الف ًتا
للوقاية من "كوفيد"19 -
�إىل �أن تكاتف �أفراد املجتمع ركيزة �أ�سا�سية يف �إجناح اجلهود التي تبذلها
الدولة ملكافحة انت�شار العدوى.
وتطرق امل�سعف نادر العي�سى ،من هيئة �أبوظبي للدفاع املدين� ،إىل �أهداف
اال�سعافات الأول��ي��ة وخطواتها ،وكيفية فح�ص امل�صاب وحتديد م�ستوى
الوعي لديه وو�ضعية الإفاقة واالنعا�ش القلبي الرئوي للبالغني والأطفال
والر�ضع ،و�ضربة ال�شم�س �أ�سبابها و�أعرا�ضها وا�سعاف امل�صاب بها والتعامل
مع االرتفاع املفاجئ حلرارة الأطفال ،و الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية
من فريو�س كورونا ،و�أهمية التعقيم والتطهري والتطعيم.

َن َّظ َمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي حما�ضرة علمية افرتا�ضية
بعنوان دور املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجل��اف��ة "�إيكاردا" يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��م �إن��ت��اج م�ستدامة
ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر يف دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي،
قدمها معايل علي �أبو�سبع مدير ع��ام املركز الدويل
للبحوث للزراعية يف املناطق اجلافة ،بح�ضور 117
من اخلرباء واملخت�صني واملهتمني ،ميثلون  16دولة.
و�أ�شار الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة ب�أن
ه��ذه املحا�ضرة ت���أت��ي �ضمن توجيهات معايل ال�شيخ
نهيان م��ب��ارك �آل نهيان ،وزي���ر الت�سامح والتعاي�ش،
رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة ،يف �إط��ار التزام اجلائزة
بن�شر امل��ع��رف��ة العلمية املتخ�ص�صة ب��زراع��ة النخيل
و�إنتاج التمور واالبتكار الزراعي.
حيث �ألقى معايل املدير العام لـ "�إيكاردا" ال�ضوء على
الأهمية اال�سرتاتيجية للمنظمة يف ال�شرق الأو�سط
م��ن��ذ ت���أ���س��ي�����س��ه��ا يف ال��ع��ام  ،1997كمن�صة لإج����راء
ال��ب��ح��وث وال��ت��و���ص��ل �إىل نتائج يمُ��ك��ن تطبيقها على
البلدان العربية وعرب الوالية للمركز على الأرا�ضي
اجلافة غري اال�ستوائية .م�شرياً اىل �أهمية م�شروع
تطوير نظم �إن��ت��اج م�ستدامة لنخيل التمر يف دول

جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي ال���ذي �أطلقته "�إيكاردا"
ع���ام  2006بالتن�سيق وال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة مراكز
البحوث ال��زراع��ي��ة الوطنية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم
�إن��ت��اج م�����س��ت��دام��ة ،ح��ي��ث رك���زت م��راح��ل امل�����ش��روع على
تطبيق برامج بحثية تتوافق مع �أول��وي��ات ال��دول يف
خم�سة حماور هي� :إدارة املح�صول ،معامالت ما بعد
احل�صاد ،املكافحة املتكاملة للآفات ،التقانة احليوية،
والدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
وركز معايل مدير عام "�إيكاردا" �إىل �أن امل�شروع نفذ
خ�لال ال��ف�ترة ( )2018-2006مت تنفيذ 156

بحثاً تطبيقياً مركزاً على نقل التقانة وبناء القدرات،
م��ن �ضمنها تقنية التلقيح ال�����س��ائ��ل ،حيث بلغ عدد
النخيل امللقح بهذه التقنية ( .)450.000كما بينت
هذه التقنية انخفا�ضاً يف كلفة التلقيح بن�سبة ،% 80
كما ا�ستخدمت تقنية التلقيح با�ستخدام الطائرات
امل�سرية ،وا�ستخدام تقنية الري حتت ال�سطحي ،والري
بالفقاعات ،وال��ري بالتنقيط حتت �ضغط منخف�ض،
وال����ري الت�سميدي ب��ه��دف حت�سني ك��ف��اءة ا�ستخدام
امل��ي��اه وحت�سني ج��ودة الإن��ت��اج ،بالإ�ضافة اىل تطبيق
تقنية امليكوريزا لتح�سني جتذير الف�سائل الن�سيجية
وحت��ف��ي��ز من��وه��ا ،وتقنية جتفيف ال��ت��م��ور م��ن خالل

غ��رف البويل كربونيت والتكامل يف جم��ال املكافحة
املتكاملة ب�ين النظم البحثية ال��زراع��ي��ة وخ��ا���ص��ة يف
جمال اختبار فعالية مبيدات الآفات احليوية ونتائج
امل�سوحات احل�شرية والأعداء الطبيعية (احليوية).
و�أ���ش��ار م��ع��ايل علي �أبو�سبع م��دي��ر ع��ام "�إيكاردا" �أن
م�شروع تطوير نظم �إنتاج م�ستدامة لنخيل التمر يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي متكن من حتقيق نتائج
مميزة يف امل��ج��االت البحثية وال��ن��ج��اح يف بناء عالقة
تكامل ب�ين ال���دول امل�����ش��ارك��ة يف جم��ال تطوير قطاع
نخيل التمر وخا�صة يف جماالت :نقل التقنيات ،بناء
ال��ق��درات ،تبادل املعلومات واخل�ب�رات والنتائج ،بناء
ع�لاق��ات متكاملة على امل�ستوى الفني وال�شخ�صي،
وجعل تبادل اخلربة واملعلومة عابرة للحدود.
ويف ختام املحا�ضرة فقد �أ�شاد املحا�ضر بالدور الكبري
ال��ذي تقوم ب��ه ج��ائ��زة خليفة ال��دول��ي��ة لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل
و�إنتاج التمور على م�ستوى العامل ،من خالل تنظيم
املهرجان ال��دويل للتمور الأردنية واملهرجان الدويل
للتمور ال�سودانية واملهرجان الدويل للتمور امل�صرية
وما رافقها من �أن�شطة وفعاليات ،التي �ساهمت ب�شكل
ملمو�س يف زيادة ال�سمعة للتمور العربية وارتفاع حجم
ال�صادرات ،بالإ�ضافة �إىل �سل�سلة امل���ؤمت��رات الدولية
التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

يف افتتاح منتدى م�ستقبل املواهب ال�شبابية يف املراكز البحثية

زكي ن�سيبة :دولة الإمارات اكت�سبت �سمعة طيبة كنموذج للأمن االقت�صادي وجاذبية الأعمال والرفاهية االجتماعية
• م�شاركة نخبة من املدراء والر�ؤ�ساء التنفيذيني وخرباء مراكز الفكر العاملية من خمتلف دول العامل

•• العني -الفجر

�شارك معايل زكي ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف
ل�صاحب ال�سمو رئ��ي�����س ال���دول���ة -الرئي�س
الأع����ل����ى جل���ام���ع���ة الإم����������ارات يف فعاليات
"منتدى م�ستقبل امل���واه���ب ال�شبابية يف
املراكز البحثية" الذي ي ّ
ُنظمه مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات بال�شراكة مع برنامج
مراكز الفكر واملُجتمعات املدنية التابع ملعهد
ل���ودر يف ج��ام��ع��ة بن�سلفانيا ،يف م��رك��ز دبي
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ي��وم��ي  27و  28يوليو
اجل����اري ،وذل���ك بح�ضور نخبة م��ن املدراء
والر�ؤ�ساء التنفيذيني وخرباء مراكز الفكر
العاملي .وكجزء من ا�ستعداداتها للخم�سني املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب .يف �سن
العاملية من خمتلف دول العامل.
ويف كلمة �ألقاها معايل زكي ن�سيبة يف افتتاح عامًا القادمة ،لديها �إط��ار حوكمة متكامل الـ  22كانت �أ�صغر وزيرة يف العامل .كل هذه
امل�ؤمتر �أ ّكد معاليه على �أن انعقاد هذا املنتدى ل�ضمان ام��ت�لاك دول���ة الإم����ارات للمواهب اخل��ط��وات متثل �إرادت��ن��ا وال��ت��زام��ن��ا بت�أمني
ال��ه��ام يف الإم������ارات ب��ل��د ال��ت�����س��ام��ح واحل���وار واملهارات املتاحة للتقدم يف طموحها لتحقيق ح�ضور ال�شباب يف قلب العمل الت�شريعي
والتنفيذي .من خالل هذه الإجراءات ،يكون
الب ّناء �إبراز لريادتها يف املناف�سة العاملية على احل�ضور والتميز يف املجاالت املتخ�ص�صة.
جذب املواهب ال�شابّة وتطويرها واالحتفاظ و�أردفُ " :ت�ص ّنف الإم���ارات كدولة رائ��دة يف ال�شباب �شركاء وفاعلني �أ�سا�سيني يف جهودنا
بها ومتكينها ،الأمر الذي يُع ّد حيوياً لدفع جمال متكني ال�شباب .وهي ت��درك احلاجة ور�ؤيتنا لل�سنوات اخلم�سني القادمة".
�إىل اال�ستثمار يف ال�شباب وتزويدهم بفر�ص الف���ت���اً �إىل �أن ال������دول ال��ع��رب��ي��ة يف جميع
االزدهار االقت�صادي واالجتماعي.
وذك�����ر م��ع��ال��ي��ه �أن ق���ي���ادة دول�����ة الإم�������ارات التفوق .على �سبيل املثال ،يف ع��ام � ،2017أن��ح��اء املنطقة الآن �إىل الإم����ارات العربية
العربية املتحدة تويل الأولوية لقدرة بلدنا �أن�����ش���أت �شبكة وطنية م��ن جمال�س ال�شباب املتحدة للح�صول على �إر���ش��ادات يف تطوير
على متابعة التنمية امل�ستدامة .كما ترغب للت�أكد من �أن ال�شباب ميكنهم متثيل �آرائهم ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��ا اخل��ا���ص��ة .اك��ت�����س��ب��ت دولة
يف ج���ذب امل���واه���ب يف ج��م��ي��ع التخ�ص�صات وال��دف��اع عن احتياجاتهم يف جميع مراحل الإم���������ارات ���س��م��ع��ة ط��ي��ب��ة ك���ن���م���وذج للأمن
الالزمة لهذا الغر�ض .ولديها ا�سرتاتيجية ���ص��ن��ع ال���ق���رار احل��ك��وم��ي .يف ع���ام  ،2018االق��ت�����ص��ادي وج��اذب��ي��ة الأع��م��ال والرفاهية
وطنية موجهة لغر�ض جذب املواهب العاملية �أن�ش�أنا امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ل�ضمان االجتماعية .و�إنها �سمعة نفخر بها.
يف القطاعات اال�سرتاتيجية ،وو�ضع البالد �أن ي��ك��ون ال�����ش��ب��اب يف ق��ل��ب ع��م��ل��ي��ة تطوير كما �أ�شار معايل زكي ن�سيبة �إىل �أن املدار�س
بني الأف�ضل على م�ؤ�شر تناف�سية املواهب ال�سيا�سات .يف عام  2016عينت معايل �شما واجلامعات هي مهد رعاية املواهب ،لتطوير

امل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة ،وتطوير
�إم���ك���ان���ات الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة .ت��ب��ن��ي هذه
امل�ؤ�س�سات املعرفة والقيم الالزمة للتطبيق
احلكيم للمعرفة يف املواقف العملية .كما �أنه
من ال�ضروري �إن�شاء مراكز بحث و�إ�شراك
ال�����ش��ب��اب ف��ي��ه��ا ح��ت��ى ت���ت���واف���ق ت�صوراتهم
و�أف��ك��اره��م م��ع ال��ذي��ن لديهم خ�برة نظرية
وعملية وا���س��ع��ة .وتمُ��ثّ��ل اجل��ام��ع��ات حمرك
التنمية امل�ستدامة وجمتمع املعرفة .واملكان
ال���ذي ي��ت�� ّم ف��ي��ه ت��دري��ب �شبابنا ومتكينهم
م����ن اب���ت���ك���ار الأف�����ك�����ار وخ��ل��ق��ه��ا وحتويلها
�إىل ب���رام���ج ب��ح��ث��ي��ة ومم���ار����س���ات تطبيقية
ت�سعى �إىل حت�سني ال��رف��اه��ي��ة االجتماعية
واالقت�صادية.
واخ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه ك��ل��م��ت��ه ب���ال���ق���ول" :يجب
�أن ت�سري عملية ا�ستقطاب امل��واه��ب جن ًبا

�إىل ج��ن��ب م���ع ع��م��ل��ي��ة اك��ت�����ش��اف امل���واه���ب
الإماراتية وحتفيزها وتنميتها .لذلك من
ال�����ض��روري متكني �شبابنا الوطني وتعزيز
م��ع��ارف��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف جميع املجاالت.
ي��ك��م��ن ه���ذا ال��ت��ح��دي �أو ًال وق��ب��ل ك���ل �شيء
يف نظام التعليم وجامعاته وم��راك��ز الفكر
وامل�ؤ�س�سات البحثية .ونتط ّلع �إىل اجلامعات
للم�شاركة مع مراكز الفكر ومعاهد البحث
يف �إن�شاء مبادرات التدريب الداخلي وتنمية
املواهب� .ستم ّكن مثل هذه الربامج ال�شباب
من التفاعل مع كبار الباحثني وقادة الفكر
وتنمية ال��وع��ي مب��ا ه��و م��ط��ل��وب للعمل يف
تطوير ال�سيا�سات� .ستتاح لل�شباب الفر�صة
لتطوير م��ه��ارات البحث ال��ن��وع��ي والكمي،
والنمو لفهم كيف �أن البحث ي��وج��ه �صنع
ال�سيا�سات".

من ف�صيلة العقبان البازية

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل مولود ًا جديد ًا من طائر هاري�س هوك
•• العني  -الفجر

ا�ستقبلت حديقة احليوانات بالعني وللمرة الأوىل مولود هاري�س هوك وهو
طائر جارح من ف�صيلة العقبان البازية التي تعود �أ�صولها �إىل قارة �أمريكا.
وقالت جواهر �سامل ال�شام�سي م�شرف تدريب الطيور يف حديقة احليوانات
بالعني " يتمتع ال�صغري ب�صحة جيدة بعد �إج��راء الفحو�صات البيطرية

الالزمة ،ويظل يف ح�ضانه �أمه ملدة  40يوماً قبل �أن ي�شارك زمالءه وعائلته
يف التجربة الأكرث �شعبية لدى الزوار عر�ض "جوارح ال�صحراء" الذي ي�ضم
�أن�شطة وفعاليات خمتلفة ت�شارك فيها ال�صقور والن�سور و البوم والببغاوات،
مع فر�ص التقاط ال�صور التذكارية برفقتها ،وهو عر�ض يقدم يف ال�ساد�سة
م�سا ًء من كل يوم مبنطقة عر�ض الطيور".
وت�ضم حديقة احليوانات � 6أفراد من طائر هاري�س هوك منذ عام ،2014

�ضمن جمموعة من الطيور يبلغ عددها  87طائراً من ف�صائل خمتلفة،
وع��ل��ى عك�س ال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة الأخ����رى ي��ع��د ه��اري�����س ه���وك م��ن الطيور
االجتماعية بني بع�ضها وبني الب�شر ،تعي�ش يف جمموعات حتى يف ال�صيد،
فهي ت�صطاد ب�شكل جماعي متعاون ولهذا ال�سبب تلقب بذئاب ال�سماء،
وميتد تواجدها من جنوب غ��رب ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �إىل ن�صف
�أمريكا اجلنوبية.

هذا ويعي�ش هاري�س هوك �إىل  20عاماً يف املتو�سط ،ويتغذى على حيوانات
متنوعة مثل ال�سحايل واحل�شرات الكبرية والثدييات ال�صغرية وغريه من
الطيور ال�صغرية ،تتنوع �أل��وان��ه بني البني ال��داك��ن والك�ستنائي والأحمر
والأبي�ض ،مع �أرجل طويلة �صفراء وذيول بي�ضاء ،ويرتاوح طول البالغني
بني � 46إىل � 59سنتيمرتاً مع امتداد �أجنحة بني  103و � 120سنتيمرتاً،
والإناث �أكرب يف احلجم من الذكور.
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�أ�شارت درا�سات عدة �إىل �أن م�شروبا معينا به جمموعة كبرية من الفوائد ،ميكنه
امل�ساعدة على تقليل خماطر التعر�ض لعواقب �صحية خطرية ،وتقليل م�ستويات
التوتر وحتى حت�سني اجللد مع تقدم العمر.ويقول خرباء ال�صحة �إن م�شروب
املات�شا الذي �شهد انت�شارا وا�سعا يف ال�سنوات الأخرية ،ميكن �أن يحارب ال�سرطان،
ويح�سن عملية اله�ضم ،وينقي اجل�سم ،ويقلل م�ستويات التوتر ،ويجعل الب�شرة
تبدو �أ�صغر �سنا ما ي�ساعد على تعزيز متو�سط طول العمر املتوقع.
واملات�شا هو نوع من ال�شاي الأخ�ضر يتم �صنعه عن طريق �أخذ �أوراق ال�شاي ال�صغرية
وطحنها �إىل م�سحوق �أخ�ضر المع.ثم يُخفق امل�سحوق باملاء ال�ساخن .ويختلف هذا
امل�شروب عن ال�شاي الأخ�ضر العادي ،حيث ُتنقع الأوراق يف املاء ثم ُتزال.

نوع من ال�شاي الأخ�ضر

Thursday

23

املات�شا يقلل خماطر الإ�صابة بال�سرطان و�أمرا�ض القلب والإجهاد
يقلل من خماطر الإ�صابة بال�سرطان
حتتوي املات�شا على العديد من املركبات املعززة لل�صحة،
مبا يف ذلك بع�ض املركبات التي مت ربطها بالوقاية من
ال�سرطان يف �أنابيب االختبار والدرا�سات على احليوانات.
ووجدت الدرا�سات �أن �شاي املات�شا ي�ساعد على تقليل حجم
الورم ويبطئ منو خاليا �سرطان الثدي يف الفئران.
وحتتوي املات�شا على كميات عالية ب�شكل خا�ص على مركب
�إيبيغالوكات�شني غاليت (epigallocatechin-3-
،)gallate
�أو كما يعرف با�سم  EGCGوه��و ن��وع من الكات�شني
ثبت �أن له خ�صائ�ص قوية م�ضادة لل�سرطان.
ووج��دت درا�سة �أن مركب  EGCGيف املات�شا �ساعد يف
قتل خاليا �سرطان الربو�ستات.
يقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة
الدماغية:
�أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن �شرب �شاي املات�شا الأخ�ضر قد
ي�ساعد يف احلماية من �أمرا�ض القلب.
وث��ب��ت �أن ���ش��اي امل��ات�����ش��ا الأخ�����ض��ر ي��ق��ل��ل م���ن م�ستويات
الكولي�سرتول ال�ضار،
وكذلك الدهون الثالثية.
وقد ي�ساعد �أي�ضا يف منع �أك�سدة كولي�سرتول الربوتني
الدهني منخف�ض الكثافة ،وهو عامل �آخر قد يحمي من
�أمرا�ض القلب.
كما �أظ��ه��رت الدرا�سات القائمة على املالحظة �أن �شرب
�شاي املات�شا الأخ�ضر مرتبط بتقليل خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية.
يقلل من خماطر مر�ض ال�سكري:
يف درا������س�����ة ن�������ش���رت يف جم���ل���ة US
National Library
of Medicine
National

 ،Institutes of Healthمت حتليل �آث��ار ال�شاي القلبية الوعائية والوفيات".
الأخ�ضر على مر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
وتابعت" :ال�شاي الأخ�ضر من �أكرث امل�شروبات �شعبية يف
و�أ����ش���ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن "ال�سمنة ومر�ض ال�سكري ال��ع��امل ،وخا�صة يف ال���دول الآ�سيوية مب��ا يف ذل��ك كوريا
م����ن ال����ن����وع ال����ث����اين ه���م���ا م����ن الق�ضايا
وال�صني واليابان.
الرئي�سية لل�صحة العامة يف جميع
ون��ظ��را الرت��ف��اع م��ع��دل ا�ستهالك ال�شاي الأخ�����ض��ر لدى
�أنحاء العامل ،ما ي�ساهم يف زيادة
ه�ؤالء ال�سكان ،ميكن حتى للت�أثريات ال�صغرية على �أ�سا�س
م��ع��دالت الإ���ص��اب��ة بالأمرا�ض
فردي �أن يكون لها ت�أثري كبري على ال�صحة العامة.
و�أظهرت درا�سات خمتلفة الآثار املفيدة لل�شاي الأخ�ضر،
لي�س فقط على �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ولكن
�أي�ضا على ال�سمنة ومر�ض ال�سكري
من النوع الثاين نف�سه.
ويف درا�سة �أجريت يف اليابان،
وج�����دت ال��ن��ت��ائ��ج ان��خ��ف��ا���ض��ا بن�سبة
 33%يف خ���ط���ر الإ�����ص����اب����ة مبر�ض
ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين يف الأ�شخا�ص
الذين يتناولون �ستة �أكواب �أو �أكثــــر من ال�شاي
الأخ�ضر يوميا.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الأدلة من الدرا�سات
الوبائية ت�شري �إىل �إمكانية �أن يكون �شاي
املات�شا الأخ�ضر ا�سرتاتيجية جديدة لعالج
�أو الوقاية من ال�سمنة ومر�ض ال�سكري.
يقلل من الإجهاد
يف درا������س�����ة ُن�������ش���رت يف US National
Library of Medicine National

 ،Institutes of Healthمت التحقيق يف الت�أثريات
امل�����ض��ادة ل�ل�إج��ه��اد على م�شروب امل��غ��ذي��ات املحتوية على
 ،L-theanineوهو حم�ض �أميني يوجد �أ�سا�سا يف
نبات ال�شاي الأخ�ضر.
وا���س��ت��ك�����ش��ف��ت ال���درا����س���ة �آث�����ار امل�����ش��روب��ات ال��ق��ائ��م��ة على
 L-theanineع��ل��ى ا���س��ت��ج��اب��ات احل���ال���ة املزاجية

ل�ضغوط الإدراك.
ووجدت الدرا�سة �أن تناول م�شروب يحتوي على نحو 25
ملغ م��ن  L-theanineمثل ���ش��اي املات�شا الأخ�ضر
ميكن �أن يكون فعاال للغاية يف تقليل التوتر وزيادة الناقل
الع�صبي "حم�ض غاما �أمينوبوترييك" ( )GABAيف
الدماغ.

التعرق دون �سبب وا�ضح قد يكون عالمة حتذيرية مبكرة خلطر النوبة القلبية
نوبات القلب هي حاالت طارئة طبية خطرية ميكن منعها �إذا كان ال�شخ�ص على دراية بعالمات الإنذار املبكرة.
و�أو�ضحت م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية (� )BHFأن لدى الأ�شخا�ص عتبات خمتلفة للأمل ،ولهذا ال�سبب ميكن �أن تختلف الأعرا�ض
يف حدتها .وغالبا ما يكون اختالف الأعرا�ض �سببا خلط�أ يف ظهور عالمات الإنذار املبكر ،ويف حالة التعرق دون �سبب وا�ضح ،فقد
ي�شري ذلك �إىل عامل خطر رئي�سي للإ�صابة بنوبة قلبية.
واكت�شف باحثون �أن التعرق هو العار�ض الذي يدفع املزيد
من الأ�شخا�ص الذين يعانون من نوبة قلبية للو�صول �إىل
امل�ست�شفى.
و�أ���ض��اف امل��وق��ع ال�صحي�" :إن �ضخ ال��دم ع�بر ال�شرايني
امل�����س��دودة يتطلب امل��زي��د م��ن اجل��ه��د م��ن ق��ل��ب��ك ،لذلك
يتعرق ج�سمك �أك�ثر ملحاولة احلفاظ على درج��ة حرارة
ج�سمك منخف�ضة �أثناء املجهود الإ�ضايف".
وتابع املوقع�" :إذا كنت تعاين من تعرق بارد �أو جلد رطب،
فعليك ا�ست�شارة طبيبك.
التعرق الليلي ه��و �أي�ضا ع��ار���ض �شائع للن�ساء الالئي
يعانني من م�شاكل يف القلب .وقد تخطئ الن�ساء يف هذا
العار�ض ب�سبب ت�أثري انقطاع الطمث".
ووا�صل املوقع:
"ومع ذلك� ،إذا ا�ستيقظت وكانت مالءاتك مبللة �أو مل
ت�ستطع النوم ب�سبب التعرق ،فقد يكون هذا عالمة على
نوبة قلبية ،خا�صة عند الن�ساء".
ويعد العرق الكثيف املفاجئ دون �سبب وا�ضح من الأعرا�ض
ال�شائعة للنوبة القلبية ولكن الكثريين ال يدركون ذلك.
وقد يكون التعرق الغزير عندما ال تكون م�صابا باحلمى
وال جتهد نف�سك �أو يف بيئة حارة ،خا�صة �إذا كان م�صحوبا
ب�أعرا�ض �أخ��رى مبا يف ذلك �ضيق التنف�س �أو الغثيان �أو
�أمل ال�صدر ،من �أعرا�ض النوبة القلبية .
ويعد التعرق املفرط من �أوىل العالمات التحذيرية لنوبة
قلبية.

ويف ح��ال��ة ان�����س��داد ب��ع�����ض ���ش��راي�ين اجل�����س��م بالروا�سب وح���ذرت م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية م��ن �أن التعرق �أو على نوبة قلبية.
الدهنية ،يحتاج القلب �إىل العمل بجدية �أكرب للت�أكد من ال�شعور بالعط�ش ميكن �أن يكونا ب�سبب �أمرا�ض القلب.
وم����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي ج����دا ال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��ع��رق ب��ع��د ممار�سة كيف تقلل من املخاطر اخلا�صة بك:
�ضخ الدم يف جميع �أنحاء اجل�سم.
وف��ق��ا لهيئة اخل��دم��ات ال�صحية ال��وط��ن��ي��ة الربيطانية
والنتيجة هي التعرق املفرط وه��و �أح��د �أع��را���ض النوبة الريا�ضة� ،أو يف يوم �شديد احلرارة.
لكن التعرق املفاجئ دون �سبب وا�ضح قد يكون عالمة ( ،)NHSف���إن القيام مبا ال يقل عن  150دقيقة من
القلبية.

الن�شاط الهوائي معتدل ال�شدة كل �أ�سبوع ميكن �أن ي�ساعد
يف تقليل خطر الإ�صابة بنوبة قلبية.
ووجدت درا�سة ُن�شرت يف املجلة الأوروبية للقلب �أن زيادة
ال��ل��ي��اق��ة القلبية التنف�سية مرتبطة ب��ان��خ��ف��ا���ض خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
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فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /ا�سوكها كومارى
ج��ايل بابا راو بوجنا  ،الهند
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )K5697729يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف��ق��د امل����دع����و /م���ك���رم منقذ
ح��ق��ى اجل��ي��ب��ه��ج��ى  ،العراق
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( - )A10809497يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة العراقية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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بيانات �سريعة وحتليل متناهي الدقة

«�إح�صاء �أبوظبي» يوقع اتفاقية مع «نتورك �إنرتنا�شيونال»
ال�ستقراء م�ستقبل اال�ستهالك
26

جمارك دبي تنجز � 585ألف مطالبة ا�سرتداد
بقيمة  3.5مليار درهم خالل الن�صف الأول

•• دبي  -وام:

ك�شفت جمارك دبي يف �إح�صائيات حديثة عن �إجناز � 585ألف مطالبة
ا�سرتداد بزيادة  10باملائة خالل الن�صف الأول من العام اجلاري مقارنة
مع الفرتة ذاتها من العام املا�ضي وبلغت قيمة املطالبات امل�سرتدة للعمالء
 3.5مليار درهم بزيادة  6باملائة ويمُ كن نظام “�إعادة الت�أمينات الذكي”
العمالء من تقدمي املطالبات على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع عرب
تطبيق جمارك دبي للأجهزة الذكية.
وق���ال حم��م��د الها�شمي مدير
�إدارة ال��ت���أم��ي��ن��ات اجلمركية
وامل��ق��ا���ص��ة يف ج��م��ارك دب���ي �إن
�إدارة ال��ت���أم��ي��ن��ات اجلمركية
وامل��ق��ا���ص��ة ���س��ج��ل��ت �أدا ًء قوياً
خ���ل��ال ال���ن�������ص���ف الأول من
العام اجلاري وذلك دليل على
ان��ت��ع��ا���ش ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ومنو
حركة التجارة يف �إم��ارة دبي..
م�ؤكداً �أن جمارك دبي حتر�ص
على ت�سهيل ك��اف��ة الإج����راءات
اجل��م��رك��ي��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل�ين عرب
ت��ط��وي��ر �أن���ظ���م���ة ت��ع��ت��م��د على
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة حيث
ُي��ع��د ن��ظ��ام �إع������ادة الت�أمينات
ال���ذك���ي الأول م���ن ن��وع��ه على
م�ستوى ال��ع��امل اب��ت��ك��اراً متطوراً تقنياً ي�ستطيع التعامل م��ع �أك�ثر من
مليوين طلب يف العام ومبعدل يفوق � 5آالف طلب يف اليوم ما �أدى �إىل
حتقيق الكثري من الفوائد للعمالء وللدائرة على حد ال�سواء..م�شرياً
�إىل �أن جمارك دب��ي تعد �أول دائ��رة جمركية على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي توفر خدمة ا�ستعادة الت�أمينات على الر�سوم اجلمركية
�إلكرتونياً.
وفيما يخ�ص عمليات املقا�صة الإلكرتونية فقد �سجل ع��دد مطالبات
التحويل الآيل املبا�شر املعتمدة � 37ألف و  349مطالبة بقيمة ر�سوم
جمركية حمولة بلغت  273مليون درهم.
و�أ�شار �إىل �أن جمارك دبي و�ضمن خطتها اال�سرتاتيجية �أطلقت م�ؤخراً
مبادرة �شهادات اخل��روج الإلكرتونية بالتعاون مع موانئ دب��ي العاملية،
�إقليم الإمارات والتي �ستحدث تغيرياً جذرياً يف عملية ت�صدير الب�ضائع
وت�ضيف قيمة كبرية �إىل �سل�سلة الإم��داد انطالقاً من ميناء جبل علي
حيث تدعم ه��ذه امل��ب��ادرة والتي ت�أتي �ضمن خطط جمارك دب��ي لأمتتة
الإج����راءات اجلمركية واالعتماد على التكنولوجيا املتطورة والتحول
ال��رق��م��ي ت�سهيل ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��م��رك��ي��ة وخ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق بتقدمي
مطالبات اال�سرتداد ما يوفر الوقت والتكلفة بتمكني العمالء من تقدمي
مطالباتهم مبا�شرة بعد مغادرة ال�سفينة املحملة بالب�ضائع ،وبهذا نكون
قد �ألغينا فكرة تقدمي الأوراق التقليدية وحت�سني جتربة املتعامل يف
احل�صول على كافة اخلدمات بطريقة �سهلة وب��دون �أوراق متا�شياً مع
ا�سرتاتيجية دبي الالورقية.
وي�ساهم ت�سريع عملية �إغالق طلبات رد الت�أمينات بتوفري ال�سيولة املدارة
لل�شركات حيث دفعت التح�سينات التطويرية التي مت �إدخالها على نظام
�إعادة الت�أمينات الذكي �إىل �إعادة الت�أمينات وال�ضمانات للعمالء ب�سرعة
ودق���ة و�شفافية وي��دع��م ال��ن��ظ��ام ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��درات الوظيفية منها
تقدمي املطالبات ووحدة مركزية ملعاجلة املطالبات كما يتيح التحقق من
�صحة املطالبات �إلكرتونياً �أثناء تقدميها ومتابعة حالة تقدمي الوثائق
وت�سهيالت طلب متديد وقت ال�صالحية لل�صادرات وت�سهيالت ملتابعة
و�ضع املطالبات وخ��دم��ات الربيد الإل��ك�تروين الآل��ي��ة لإخ��ط��ار العمالء
بحالة املطالبات بالإ�ضافة �إىل املعاجلة ال�شاملة للمطالبات و�صو ًال �إىل
الت�سوية املالية كما يدعم التطبيق �أي�ضاً تقدمي الطلبات ومتابعتها عرب
الهاتف املحمول.
وم���ع ت��ب��ن��ي ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ذك��ي ال�����ش��ام��ل زادت الإن��ت��اج��ي��ة يف تخلي�ص
ال�شحنات قليلة املخاطر بن�سبة  98باملائة من املعامالت عن الب�ضائع
املحلية و�أ�صبح بالإمكان تطبيق عملية �إعادة الت�أمني الآلية على جميع
ال�صادرات والواردات ب�شكل �أ�سرع و�أكرث دقة.
يذكر �أنه خالل جائحة كورونا مت التحول الكرتونياً بن�سبة  100باملائة
م��ن خ�ل�ال حتميل امل�����س��ت��ن��دات يف ال��ن��ظ��ام وا���س��ت�لام��ه��ا ع��ن ط��ري��ق نظام
الت�أمينات وامل��واف��ق��ة عليها الكرتونياً حيث مت اعتماد العمل ع��ن بعد
كمنهج �أ�سا�سي وحتولت جميع اخلدمات خلدمات الكرتونية.

•• �أبوظبي-الفجر:

وقع مركز الإح�صاء � -أبوظبي عقدا مع
���ش��رك��ة “نتورك �إنرتنا�شيونال” املزود
ال����رائ����د ل���ل���خ���دم���ات ال���داع���م���ة للتجارة
ال��رق��م��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����س���ط
و�أف���ري���ق���ي���ا��� ،ض��م��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة املركز
الرامية �إىل بناء مناذج حتليلية ال�ستقراء
امل�ستقبل من خالل حتليل بيانات الإنفاق
للمقيمني وال�سياح.
و���س��ي�����س��ف��ر ت���ع���اون ال��ط��رف�ين ع���ن توفري
ك����م ه���ائ���ل م����ن ال���ب���ي���ان���ات ع����ن الإن����ف����اق
اال�ستهالكي يف �أبوظبي باال�ستفادة من
البنية التحتية التكنولوجية ال��ق��وي��ة لـ

“نتورك �إنرتنا�شيونال” ،م��ا ي�صب يف
ت��ع��زي��ز تناف�سية الإم������ارة ،وي��وف��ر �صورة
�أو�ضح ح��ول الو�ضع الراهن للمدفوعات
والأداء االقت�صادي املحلي.
وق��ال �سعادة �أحمد حممود فكري ،مدير
ع��ام مركز الإح�����ص��اء – �أب��وظ��ب��ي �إن��ه “يف
ظ���ل ال���ت���غ�ي�رات االق��ت�����ص��ادي��ة ال�سريعة،
ال ب���د م���ن ب��ن��اء ���ش��راك��ات رائ�����دة و�إيجاد
م�صادر دقيقة وحديثة للبيانات ،ت�ساهم
يف ال��ت��ن��ب���ؤ وتخطيط ق����رارات اقت�صادية
حتقق التنمية االقت�صادية” ،م���ؤك��دا �أن
“مركز الإح�صاء – �أبوظبي حري�ص على
بناء هذه ال�شراكات التي ت�ساهم يف تعزيز
قطاع الإح�صاء والبيانات ،التي تعد من

�أه���م �أ���ص��ول ال�ث�روة الوطنية يف ع�صرنا
احل������ايل ،ك��ون��ه��ا ت���دع���م ت���ط���ور حكومات
امل�ستقبل وتعزز تناف�سية �أبوظبي».
و�أو���ض��ح �أن���ه م��ن خ�لال ت��ع��اون الطرفني
�سيوظف م��رك��ز الإح�����ص��اء�-أب��وظ��ب��ي هذه
التقنيات وال��ن��م��اذج احل��دي��ث��ة للإح�صاء
وال��ت��ح��ل��ي��ل يف الإن���ت���اج ال�����س��ري��ع واملنتظم
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات .ح���ي���ث مي���ك���ن ع���ل���ى �سبيل
املثال� ،إنتاج بيانات وحتليالت �شهرية عن
م�ستوى �إن��ف��اق املجموعات الدميغرافية
املختلفة ،يف �أي منطقة� ،أو �سوق جتارية،
وع��ل��ى �أي ق��ط��اع� ،أو �سلعة .وك��ذل��ك تتبع
ت���غ�ي�ر �أمن��������اط الإن�����ف�����اق ع���ل���ى م�ستوى
البيانات ال�سابق ذك��ره��ا ،وغ�ير ذل��ك من

املعلومات والتحليالت التي متكن املركز
من ا�ستقراء امل�ستقبل ب�شكل علمي �سريع،
�شديد الدقة والو�ضوح.
و�أك���د �أن االتفاقية حت��دد �آل��ي��ات التعاون
والتن�سيق امل�شرتك وت�أمني املعلومات مبا
يفي مبتطلبات مركز الإح�صاء �-أبوظبي
ويتما�شى م��ع ر�ؤي����ة الإم�����ارة جت���اه ع�صر
املعلومات.
ويف هذا ال�سياق ،قال �إيان جيجنز ،رئي�س
ق�سم اخلدمات اال�ست�شارية واملعلومات يف
“نتورك �إنرتنا�شيونال”“ :ب�صفتنا ،املزود
الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،نحن
حري�صون دائماً على دعم عملية التنمية

االق��ت�����ص��ادي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات العربية
املتحدة .ومتا�شياً مع ا�سرتاتيجيتنا من
اجل تعزيز االزده��ار االقت�صادي ،ي�سعدنا
ان ن��ك��ون امل����زود ال��رئ��ي�����س��ي مل��رك��ز �إح�صاء
�أبوظبي عن طريق توفري بيانات دقيقة
عن املدفوعات للم�ساعدة يف عملية �صنع
ق�����رارات اق��ت�����ص��ادي��ة ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع العام.
وكنتيجة الن��ت�����ش��ار ج��ائ��ح��ة كوفيد19-
ال��ت��ي �أدت �إىل ح���دوث ت��غ�يرات ك��ب�يرة يف
���س��ل��وك و�أمن������اط الإن���ف���اق اال�ستهالكي،
ن���ه���دف م���ن خ��ل�ال ه����ذه االت���ف���اق���ي���ة �إىل
م�����س��اع��دة احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ات��خ��اذ ق����رارات
ت�ستند �إىل ر�ؤى �صحيحة لتوفري فر�ص
جديدة وتعزيز تناف�سية �أبوظبي».

رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
الفجرية يلتقي طالل �أبو غزالة
•• الفجرية -وام:

التقى ال�شيخ �سعيد بن �سرور ال�شرقي ،رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرية يف مكتبه مبقر
ال��غ��رف��ة ،ال��دك��ت��ور ط�لال �أب��وغ��زال��ة م�ؤ�س�س ورئي�س
جمموعة “ طالل �أبوغزالة الدولية “ ،املتخ�ص�صة
يف املحا�سبة واال�ست�شارات الإدارية ونقل التكنولوجيا
والتدريب والتعليم.
ح�ضر اللقاء �سعادة كل من خمي�س حممد الزيودي
�أم�ي�ن ال�سر وخ��ال��د خلفان الكعبي �أم�ي�ن ال�صندوق
و���س��ل��ط��ان حم��م��د مليح و���س��ي��ف ع��ل��ي ال��ع��ط��ر وطارق
ابراهيم الهنائي وعائ�شة حممد جا�سم ويا�سر علي
العطر �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة و�سلطان جميع

ال��ه��ن��دا���س��ي م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة وال���وف���د امل�����راق من
املجموعة.
ومت خالل اللقاء االطالع على اخلدمات التي توفرها
املجموعة ومدى امكانية ا�ستفادة الغرفة منها.
و�أثنى ال�شيخ �سعيد ال�شرقي على دور املجموعة يف تقدم
اخلدمات املهنية يف خمتلف املجاالت التي تقدمها ،
�إ�ضافة �إىل م�ساعدة املبدعني و�أ�صحاب امل��ب��ادرات يف
تطوير مهاراتهم يف جم��ال امل�شاريع التجارية .كما
مت مناق�شة م�ستقبل ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة والتوجهات
امل�ستقبلية لها وال��ع��وائ��ق الرئي�سية التي تقف �أمام
القطاعني العام واخلا�ص ،نظراً للتغريات التي طر�أت ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء �أع����رب ال�شيخ �سعيد ال�����ش��رق��ي عن
على القطاع التجاري الإل��ك�تروين يف العامل وحول تقديرة للدكتور طالل �أب��و غزالة جلهوده يف خدمة
احلاجة �إىل تكنولوجيات �أف�ضل للم�ستقبل.
االقت�صاد العربي والعاملي.

من جهته �شكر �أبو غزالة رئي�س الغرفة ،م�شيداً بالدور
الفاعل ال��ذي تقدمه الغرفة ملجتمع الأع��م��ال ،مما
�أ�سهم يف تعزيز النه�ضة التنموية يف �إمارة الفجرية.

�أكدت �سرية البيانات التي تقدمها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة بالقطاع اخلا�ص

«الإح�صاء والتنمية املجتمعية» تنفذ �أعمال امل�سح االقت�صادي  2020يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أع��ل��ن��ت دائ����رة الإح�����ص��اء والتنمية
املجتمعية يف ال�شارقة ،ع��ن تنفيذ
�أع��م��ال م�����ش��روع امل�سح االقت�صادي
 ،2020وال�����ذي جت��ري��ه الدائرة
����س���ن���وي���اً ،ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى بيانات
ت���ف�������ص���ي���ل���ي���ة ح�������ول واق��������ع الأداء
االق���ت�������ص���ادي وه��ي��ك��ل��ي��ة ال�صناعة
يف الإم������ارة وخ�����ص��ائ�����ص ومكونات
ال�شركات االقت�صادية يف القطاعني
ال��ع��ام واخل���ا����ص ،ب��ه��دف امل�ساعدة
ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات الإم�������ارة
يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ور����س���م ال�سيا�سات
التنموية.ويغطي امل�����ش��روع ،الذي
ان��ط��ل��ق يف ب���داي���ة ي��ول��ي��و اجل����اري،
جميع املناطق الإداري����ة يف الإمارة
وه���ي (م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ،املنطقة
ال�����ش��رق��ي��ة ،وامل��ن��ط��ق��ة الو�سطى)
�إ�ضافة �إىل املناطق احلرة.
وي�����س��ع��ى امل�����س��ح االق���ت�������ص���ادي �إىل
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ه���ي���ك���ل الرتكيبة

االقت�صادية وتوزيعاتها يف الإمارة
وم���ت���ط���ل���ب���ات الإن������ت������اج ال�سلعية
واخل����دم����ي����ة ،و�أع�����������داد العاملني
وقيمة الأج��ور ومتو�سطها ،وحجم
اال���س��ت��ث��م��ارات والإن����ت����اج الرئي�س
والثانوي و�إيرادات الت�شغيل وقيا�س
القيمة امل�ضافة ح�سب نوع الن�شاط
االق���ت�������ص���ادي وال���ق���ط���اع واملنطقة
وم�ساهمة كل منها يف الناجت املحلي
ل�ل�إم��ارة� ،إىل جانب قيا�س الناجت
املحلي الإجمايل للإمارة والتعرف
ع��ل��ى ع����دد امل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف
الأن�شطة االقت�صادية.
وق������ال ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن حميد
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية يف ال�شارقة:
“ت�أتي �أه��م��ي��ة امل�����س��ح االقت�صادي
ان����ط��ل�اق����اً م�����ن دوره يف معرفة
م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي يف الإمارة
مب��ا يف ذل���ك م��ع��رف��ة م��ع��دالت منو
الأن�شطة االقت�صادية وم�ساهمتها
يف قيا�س م�ستوى النمو وم�ستوى

احل��رك��ة اال�ستثمارية وم��دى تغري
ال���ع���ادات اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل درا�سة �آثار ال�سيا�سات احلكومية
على االقت�صاد وقطاعاته والتنب�ؤ
ب��ن��م��و االق��ت�����ص��اد يف امل�����س��ت��ق��ب��ل من
خالل ح�ساب الناجت املحلي لالمارة،
وت�����وف��ي��ر اح����ت����ي����اج����ات الأج�����ه�����زة
احلكومية من البيانات الإح�صائية
ل�ل�أغ��را���ض التحليلية واملقارنات
املحلية والإقليمية والدولية».
و�أك�������د ال�����ش��ي��خ حم���م���د القا�سمي
�أن ت��ن��ف��ي��ذ ال���دائ���رة مل�����ش��روع امل�سح
االق����ت���������ص����ادي ي���ج�������س���د دوره���������ا يف
م���������س��ي�رة ال���ت���ن���م���ي���ة املجتمعية
امل�����س��ت��دام��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول���ة
الإم�����ارات و�إم����ارة ال�����ش��ارق��ة ،وذلك
من خالل متابعة متغريات الواقع
االقت�صادي لتزويد �أ�صحاب القرار
ب����الإح���������ص����اءات وامل�����ؤ�����ش����رات التي
ت�ساعدهم على حتديد �أولوياتهم
يف �إع����������داد ال��ب��رام�����ج التنموية،
م�������ش�ي�راً �إىل �أن ال����دائ����رة تعتمد

ع��ل��ى �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات واملعايري
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف ج��م��ع البيانات
وحت��ل��ي��ل��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف خدمة
امل��ج��ت��م��ع.وح��ددت ال���دائ���رة ثالثة
�أ�ساليب جلمع البيانات من املن�ش�آت
االقت�صادية ،الأول عن طريق رابط
الكرتوين يتم �إر�ساله للمن�ش�أة التي
يتوفر لديها الربيد الإلكرتوين،
�أو ع��ن ط��ري��ق ال��ه��ات��ف ع�بر مركز

االت�صال اخلا�ص بامل�شروع� ،أو من
خالل الزيارات امليدانية للمن�ش�آت
ال��ت��ي ي�صعب عليها ت��زوي��د فريق
امل�شروع بالبيانات ع�بر الهاتف �أو
الربيد الإلكرتوين.و�أكدت الدائرة
�أن��ه��ا ملتزمة ب�شكل ك��ام��ل ب�سرية
املعلومات ال��ت��ي تقدمها ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وذلك وفقاً
لقانون تنظيم �أه��داف و�صالحيات

واخت�صا�صات الدائرة رقم  4لعام
 ،2014ال��ذي ين�ص يف امل���ادة 10
م��ن��ه ع��ل��ى ح��م��اي��ة ب��ي��ان��ات املن�ش�آت
وال�شركات العاملة يف الإمارة وعدم
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا �إال لأغ���را����ض العمل
الإح�����ص��ائ��ي ،وحثت يف ال��وق��ت ذاته
�أ�صحاب املن�ش�آت على التفاعل مع
فريق امل�سح واال�ستجابة ال�سريعة
عرب تزويده بالبيانات املطلوبة.

�ألبانيا ت�شارك يف �إك�سبو 2020بدبي

م�س�ؤول الباين:الإمارات من �أكرب الدول امل�ساهمة يف دعم التنمية وال�سياحة يف �ألبانيا
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع���ل���ن ال�����س��ي��د ت����اوالن����ت ب��ي�لا زعيم
الأغ��ل��ب��ي��ة يف ال�ب�رمل���ان الأل����ب����اين ،ان
م�����ش��ارك��ة ب��ل��اده يف م��ع��ر���ض �إك�سبو
 2020يف دب����ي وال������ذي ���س��ي��ق��ام يف
ال���ف�ت�رة م���ا ب�ي�ن � 1أك���ت���وب���ر 2021
و  31م��ار���س ��� .2022س��وف تركز
على ال�سياحة والثقافة واب��راز االرث
احل�������ض���اري ل���ب�ل�اده ام�����ام زوار هذا
املعر�ض الذي يعترب االكرب من نوعه
يف العامل  .و�أك َّد ال�سيد بيال يف مقابلة
�صحفية مع “ �آير�س ميديا  -ابوظبي
“ �أ َّن اك�����س��ب��و  2020ب��دب��ي تلك
الفعالية العاملية املنتظرة التي ت�شكل
���ن�ب�را ه���امً���ا ���س��ت��ت��م��ك��ن م���ن خالله
م ً
�أل��ب��ان��ي��ا م���ن �إع������ادة ت��ق��دمي ثقافتها

وت��راث��ه��ا وتقاليدها وم��ا ت��وف��ره من
��ر���ص ا�ستثمارية و�سياحية لدولة
ف ٍ
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وغريها
م�����ن ال���������دول امل���������ش����ارك����ة .وق���������ال“ :
ل��ق��د ت��ع��ر���ض��ن��ا ل�ل��آث���ار االقت�صادية
وال�سياحية ذاتها التي �شهدها العامل
ب�أ�سره .وقد �أدركنا �أ َّننا جميعًا جنهل
موعد انق�ضاء هذه الظروف ،ولذلك
�سن�سعى �إىل ا���س��ت��غ�لال ه���ذا احلدث
ال��ع��امل��ي لإع����ادة �أل��ب��ان��ي��ا �إىل موقعها.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن �أن حت��ق��ي��ق هذا
ال��ه��دف ل��ن يكون ب��الأم��ر ال�سهل� ،إال
�أن���ن���ا وم����ن خ��ل�ال ع�ل�اق���ات التعاون
وال�شراكة الدولية ال �سيما مع دولة
الإم����ارات العربية املتحدة� ،سنحاول
الو�صول �إىل ما كنا عليه عام 2019
قبل انت�شار الوباء».

و�أ�ضاف“ :يعد تعزيز قطاع ال�سياحة ا�ستجابتنا الفعالة ،فلم يعد ارتداء
�أح����د �أه����م �أه������داف �أل��ب��ان��ي��ا ال �سيما الكمامات �إج��ب��اري ،ومت �إلغاء معظم
بعدما �أع��ادت فتح حدودها وب��د�أت يف ال����ق����ي����ود ،ومل ت���ع���د ه���ن���ال���ك حاجة
ال�ترح��ي��ب بال�سياح ال��دول��ي�ين .ومن لإجراءات احلجر ال�صحي ،وال يطلب
خالل برنامج التطعيم الفعال املُطبَّق �إج�����راء فح�ص ك���ورون���ا  PCRعلى
يف ال���ب�ل�اد وال������ذي ي��ق�����ض��ي بوجوب حدودنا .وبهذا بتنا قادرين على فتح
تلقي كافة املواطنني واملقيمني لأحد بلدنا والرتحيب بال�سياح».
�أن����واع ال��ل��ق��اح��ات امل�����ض��ادة للفريو�س ،و�أو���ض��ح �أن��ه م��ع ب��دء ال��ب�لاد بالتعايف
ابتدا ًء من فايزر و�أ�سرتازانيكا وحتى م��ن تبعات ت��وق��ف ال�سياحة العاملية،
�سبوتنيك و�سينوفاك ،متكنت �ألبانيا ب����د�أ ان��ط�لاق ال���رح�ل�ات اجل��وي��ة من
م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال����وب����اء وباتت و�إىل البالد .م�ؤكدًا على �أن الإمارات
مدرجة �ضمن قائمة الدول اخل�ضراء ه��ي �إح���دى �أك�ب�ر ال���دول امل�ساهمة يف
دع���م التنمية و ال�سياحة يف �ألبانيا
التي ميكن زيارتها ب�أمان.
وتابع حديثه بالقول“ :لقد اتخذنا التي بد�أت بالفعل با�ستقبال املواطنني
ال��ع��دي��د م��ن الإج�����راءات ال��ت��ي جتري واملقيمني يف دول��ة الإم���ارات العربية
يف االجت�������اه ال�����ص��ح��ي��ح� .إال �أن����ن����ا ال املتحدة ،و�أعرب عن �سعادته بالإعالن
زل��ن��ا ح��ذري��ن ،وه��ا نحن جنني ثمار عن وجود رحلتني يوميتني متاحتني

ب���ال���ف���ع���ل ت���ن���ط���ل���ق���ان م����ن ال�شارقة
ودب����ي �إىل �أل��ب��ان��ي��ا .وذك����ر �أن بالده
ب�����ص��دد �إج������راء حم���ادث���ات حمادثات
م���ع م�����س���ؤويل “ويز �إي����ر �أبوظبي”
لتد�شني رحالت مبا�شرة من �أبوظبي
�إىل ت�يران��ا ل��ل�تروي��ج لل�سفر م��ا بني
ال��ع��ا���ص��م��ة الإم����ارات����ي����ة والعا�صمة
الأل��ب��ان��ي��ة .ودع��ا ال�سيد بيال ال�سياح
ل��زي��ارة �أل��ب��ان��ي��ا واال���س��ت��م��ت��اع بال�سفر
�إليها بيُ�سر و�سهولة ،واختتم حديثه
ب��ال��ق��ول�“ :إن �أل��ب��ان��ي��ا دول���ة �أوروبية
تتمتع مبناظر طبيعية خالبة جديرة
ب���ال���زي���ارة ،وت��ق��ال��ي��د ترحيبية رائعة
ج���دي���رة ب��امل�����ش��اه��دة وجت�����ارب ذوقية
مم��ي��زة ج��دي��رة ب��االخ��ت��ب��ار ،وطبيعة
ه��ادئ��ة يجدر اال�ستمتاع بها .هنالك
عدد ال ح�صر له من الأ�سباب الداعية

لزيارة �ألبانيا� ،إال �أن �أهمها وب�صرف
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���وج���ه���ات امل��ت�����ش��اب��ه��ة يف
ال����ي����ون����ان و�إي����ط����ال����ي����ا وغ��ي�ره����ا من
الرحالت املتوفرة بتكاليف منخف�ضة،
ه��و �أن��ن��ا �آم��ن��ون �ضد ف�يرو���س كورونا
و�أن دخ���ول ال��ب�لاد ب��ات �أك�ث�ر �سهولة
مع رفع �شرط احل�صول على ت�أ�شرية
م�سبقة للقادمني من دول االمارات
حيث بامكان كل من هو حا�صل على
اقامة يف دولة االمارات احل�صول على
التا�شرية يف مطار تريانا عند الو�صول
«.يُذكر �أ َّن م�ساحة جمهورية �ألبانيا
ت��ب��ل��غ  28748ك���ي���ل ً
���وم�ت�را مربعًا
وتتمتع بطبيعة رائعة �سواء من حيث
التكوينات الأر�ضية �أو امل���وارد املائية
ف�ضلاً عن كونها ت�شهد  300يومًا
م�شم�سا ميكن اال�ستمتاع بها.
ً
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برعاية حمدان بن حممد

«مالية دبي» تنظم مومترا دوليا لل�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص �أكتوبر املقبل
 امل�ؤمتر ينعقد يومي  10و� 11أكتوبر املقبل حتت مظلة �إك�سبو دبي 2020 عبدالرحمن �آل �صالح  :امل�ؤمتر ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة يف �صياغة البيئةاملالئمة لتط ّوير منظومة ال�شراكة بني القطاعني
 عارف �أهلي  :امل�ؤمتر ي�شكل فر�صة مهمة لت�سليط ال�ضوء على فر�ص ال�شراكة املتاحة بني القطاعني يف �إمارة دبي منى عبداهلل  :حدث مهم يرتقبه �صناع القرار يف جمال اال�ستثمار يف امل�شاريع احليوية ومتويلها•• دبي-وام:

ان�سجاماً مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه اهلل” ،ال��رام��ي��ة لتعزيز
التوجه نحو االقت�صاد اجلديد القائم على املعرفة،
ويف �إطار املكانة الرائدة للإمارة بو�صفها �أحد املراكز
التجارية وال�سياحية واملالية الرائدة يف العامل� ،أعلنت
دائرة املالية يف حكومة دبي عن تنظيم “م�ؤمتر دبي
ال���دويل لل�شراكة ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص”،
حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.
وي�����ش��ارك يف امل���ؤمت��ر ال���ذي يعقد حت��ت مظلة �إك�سبو
دبي  ،2020يومي  10و� 11أكتوبر  ،2021نخبة
من �صناع ال��ق��رار ،وامل�س�ؤولني يف ال���وزارات واجلهات
احل��ك��وم��ي��ة وال��ب��ن��وك وال�����ش��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة والعاملية
العاملة يف جماالت اال�ستثمار واملقاوالت واال�ست�شارات
وت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ،و�أ���ص��ح��اب امل�صلحة من
خمتلف القطاعات الرئي�سية .وي�سلط ال�ضوء على
جمموعة من الق�ضايا املهمة ويف مقدمتها املخرجات
االقت�صادية الطموحة القت�صاد امل�ستقبل ،والفر�ص
والتحديات العاملية والإقليمية يف جم��ال اال�ستثمار
يف امل�شاريع احليوية ومتويلها� ،إىل جانب العديد من
النقا�شات التي �سرتكز على �آخر م�ستجدات ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص بالإ�ضافة �إىل �أهمية
الدور الذي تلعبه ال�شراكة بني القطاعني يف حتقيق

اال�ستدامة يف متويل امل�شاريع.
و�أع���رب معايل عبدالرحمن �صالح �آل �صالح ،املدير
العام لدائرة املالية يف حكومة دبي ،عن امتنانه ل�سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ،على رعايته الكرمية
للم�ؤمتر الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة املعني
بال�شراكة بني القطاعني العام واخل��ا���ص ،م���ؤك��دًا �أن
مالية دب��ي تتخذ خطوات مدرو�سة يف �سبيل تطوير
منظومة قوية وم�ستدامة لل�شراكة بني القطاعني.
وق��ال معاليه � “ :إن انعقاد امل�ؤمتر يف ه��ذا التوقيت
يلعب دوراً حم��ف�� ًزا للحراك التنموي يف �إم���ارة دبي،
بهدف تر�سيخ مكانة الإم���ارة كمن�صة ووجهة عاملية
القت�صاد امل�ستقبل ،وتعزيز منوذجها العاملي يف حوكمة
تنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة وت�سخري ال�شراكات
املبتكرة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص».
ين�صب تركيز امل�ؤمتر على حتقيق
و�أ�ضاف � “ :سوف
ّ
ر�ؤي��ة حكومة دبي لتكون الإم��ارة الوجهة الرائدة يف
�صياغة البيئة املالئمة لتطوير منظومة ال�شراكة
بني القطاعني اخلا�ص والعام ،من خالل بناء �إطار
حوكمة ق��وي ي�ساعد على تقدمي التمويل امل�ستدام
خلطط التنمية احلكومية ،م�شرياً �إىل �أن التغريات
االقت�صادية املت�سارعة التي ي�شهدها العامل ّ
تو�ضح
الأه��م��ي��ة امل��ت��زاي��دة ل��ل�����ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص ،و�أهمية ال�سعي امل�شرتك نحو حتقيق التقدم
والرخاء امل�ستدام للجميع.
بدوره قال عارف عبدالرحمن �أهلي ،املدير التنفيذي

•• دبي -حممود علياء:

�أع���ل���ن ب��ن��ك دب����ي التجاري
�أم�������س ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج املالية
لفرتة ال�ستة �أ�شهر الأوىل
من العام .2021
و�سجل بنك دب��ي التجاري
�أرب����اح����ا ���ص��اف��ي��ة مقدارها
 676م������ل������ي������ون دره���������م
ل��ل��ن�����ص��ف الأول م���ن العام
 2021م��رت��ف��ع��ة بن�سبة
 27.5%مقارنة بالن�صف
الأول م���ن ال���ع���ام .2020
ان ال��ت��ح�����س��ن احل���ا����ص���ل يف
الأداء الت�شغيلي مقروناً
ب��االن��خ��ف��ا���ض احل���ا����ص���ل يف
خ�����س��ائ��ر ان��خ��ف��ا���ض القيمة
امل��ح��ت��م��ل��ة �أدى �إىل ارتفاع
����ص���ايف الأرب���������اح .وبالرغم
م��ن االنخفا�ض امل�ستمر يف
ا�سعار الفائدة بني البنوك،
ارتفع �صايف �إيرادات الفائدة
ب��ن�����س��ب��ة  8.7%مقارنة

ن��ت��ائ��ج ف�ت�رة ال�����س��ت��ة �أ�شهر
الأوىل من العام :2021
ب��ل��غ��ت الأرب������اح
o
ال�صافية  676مليون درهم
مرتفعة بن�سبة 27.5%
م��ق��ارن��ة بنف�س ال��ف�ترة من
العام ال�سابق
ارت�����������ف�����������ع�����������ت
o
الإي����������������رادات الت�شغيلية
وال��ب��ال��غ��ة  1.572مليون
دره�������م ب��ن�����س��ب��ة 11.4%
م��ق��ارن��ة بنف�س ال��ف�ترة من
ال��ع��ام ال�����س��اب��ق  ،وج����اء هذا

لقطاع التخطيط واملوازنة العامة يف دائرة املالية“ :
�إن متويل امل�شاريع من خالل منظومة ال�شراكة بني
القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص يحظى ب�أهمية بالغة يف
�سد الفجوة التي ت��واج��ه تطوير البنية التحتية يف
الإمارة” ،الفتاً �إىل �أن امل���ؤمت��ر ي�شكل فر�صة مهمة
لت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى ف��ر���ص ال�����ش��راك��ة امل��ت��اح��ة بني
القطاعني يف �إمارة دبي ،والرتويج لأ�ساليب التمويل
امل��ب��ت��ك��رة مل�����ش��اري��ع ال�����ش��راك��ة يف �أو����س���اط امل�ستثمرين
املحليني وال��دول��ي�ين ،ف�ضلاً ع��ن حتفيز احل���وار بني
�صناع القرار وتعريف امل�شاركني باملنافع االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ك��ب�يرة ال���ت���ي مي��ك��ن �أن ت��ن��ج��م عن
اال�ستفادة املثلى من تلك الفر�ص».
من جانبها� ،أكّ��دت منى �أحمد عبداهلل ،مديرة �إدارة
امل�شاريع الر�أ�سمالية يف دائ��رة املالية� ،أن م�ؤمتر دبي

االرتفاع ب�شكل رئي�سي ب�سبب
التح�سن يف �إيرادات الر�سوم
وال���ع���م���والت واالرت�����ف�����اع يف
�صايف �إيرادات الفائدة
ارت�����������ف�����������ع�����������ت
o
امل�صاريف الت�شغيلية بن�سبة
 5.8%لت�صل �إىل 409
مليون درهم
ب��ل��غ��ت الأرب������اح
o
مليون
1.163
الت�شغيلية
كفاية ر�أ�س املال ال�شق الأول
دره������م م��ن��خ��ف�����ض��ة بن�سبة  14.52%يف ح�ين بلغت
13.4%
ن�����س��ب��ة ك��ف��اي��ة ال�����ش��ق الأول
o
ب�������ل�������غ ������ص�����ايف م����ن ر�أ��������س امل������ال امل�شرتك
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(CET1) 12.04%
ارتفع �إجمايل
ال���ق���ي���م���ة امل��ق��ت��ط��ع��ة خالل o
الفرتة  487مليون درهم القرو�ض بن�سبة 13.4%
منخف�ضا بن�سبة 1.6%
مقارنة بـنهاية  31دي�سمرب
:2021
كما يف  30يونيو
 2020لي�صل �إىل 78.3
o
ح����������اف����������ظ����������ت مليار درهم
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ب��������������ل��������������غ��������������ت
o
على م�ستواها القوي حيث ن�������س���ب���ة ال���ت�������س���ل���ي���ف���ات �إىل
ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ك��ف��اي��ة ر�أ�����س م�����ص��ادر الأم�����وال امل�ستقرة
امل�����ال  ، 15.69%ن�سبة .87.60%

الدويل لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص حدث
مهم يرتقبه �صناع ال��ق��رار وامل�����س���ؤول��ون يف الوزارات
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ب��ن��وك وال�����ش��رك��ات املحلية
والعاملية العاملة يف جم���االت اال�ستثمار واملقاوالت
واال�ست�شارات وتطوير البنية التحتية.
و�أ�ضافت�“ :سوف يلقي امل�ؤمتر ال�ضوء على عدد من
امل��وا���ض��ي��ع� ،أب��رزه��ا الإط����ار التنظيمي ال���ذي و�ضعته
حكومة دبي لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
والإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها دائ���رة املالية يف هذا
ال�ش�أن ،كما �سيتعرف امل�شاركون خ�لال امل���ؤمت��ر على
ال��ف��ر���ص وال��ت��ح��دي��ات العاملية والإق��ل��ي��م��ي��ة يف جمال
اال�ستثمار يف امل�شاريع احليوية ومتويلها ،و�أهمية
ال����دور ال���ذي تلعبه ال�����ش��راك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص يف حتقيق اال�ستدامة يف متويل امل�شاريع».

•• برين�ستون
 -نيو جري�سي-وام:

�أعلنت �أم�س �شركة “�سريتارا”
 �إح�����دى ال�����ش��رك��ات العامليةال����رائ����دة يف ت��ط��وي��ر تقنيات
التحفيز احل��ي��وي� ..إن �شركة
مبادلة لال�ستثمار “مبادلة”
ق���ررت ا�ستثمار  250مليون
دوالر يف “�سريتارا” وذلك
ان�����س��ج��ام��ا م���ع ا�سرتاتيجية
مبادلة القائمة على توظيف
االبتكار يف تلبية االحتياجات
االكلينيكية والدوائية خلدمة
امل���ر����ض���ى م����ن خ��ل��ال تطوير
م��ن��ت��ج��ات ذات ف��ع��ال��ي��ة عالية
وب���ت���ك���ال���ي���ف �أق��������ل .ومبوجب
االت�����ف�����اق ال�������ذي مت �إب�����رام�����ه
ب�ين م��ب��ادل��ة وبع�ض ال�شركاء
احلاليني يف “�سريتارا” ،ومن
ب��ي��ن��ه��م م�����س��اه��م ت��اب��ع ل�شركة
“�إي ك��ي��و تي”� ،ست�ستحوذ
م��ب��ادل��ة ع��ل��ى 9,615,384
�سهما بواقع  26دوالرا لل�سهم
الواحد من امل�ساهمني� ،ضمن

�أغ�����س��ط�����س  .2021و�سوف
حتتفظ �شركة “�إي كيو تي”
مبوقعها كم�ساهم رئي�سي يف
ال�شركة بعد �إمت���ام ال�صفقة.
وقال وليام فيهريي ،الرئي�س
التنفيذي لـ”�سريتارا”“ ..
نرحب بهذا اال�ستثمار اجلديد
من مبادلة ،باعتبارها �شركة
ا�ستثمار �سيادي لديها خربة
متميزة يف اال�ستثمار يف علوم
احلياة التي تركز على حتقيق
ق��ي��م��ة م�����س��ت��دام��ة .وبو�صفنا
���ش��رك��ة مت �إدراج���ه���ا ح��دي��ث��اً يف
الأ���س��واق امل��ال��ي��ة ف���إن��ن��ا �سعداء
بقرار مبادلة اال�ستثمار معنا
لأن��ه ي��دل على تقدير مبادلة
مل�ستوى �أداء �سريتارا وموقعها
ال��ري��ادي يف جم��ال تكنولوجيا
التحفيز احل��ي��وي ،خا�صة مع
دخولنا يف مرحلة جديدة من
م�سرية منونا».
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ،ق���ال���ت كاميال
الجن��وي��ل ،رئي�سة وح��دة علوم

يف عمليات تطوير الأدوية من
خ�ل�ال ات��ب��اع �أ���س��ال��ي��ب حديثة
وم��ت��ط��ورة م��ن ���ش���أن��ه��ا توفري
الوقت والتكلفة طوال عمليات
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر اخلا�صة
بال�صناعات ال��دوائ��ي��ة ..نحن
�سعداء باال�ستثمار يف �سريتارا
التي متتلك برجميات رائدة
ت�ساهم يف تطوير �أدوية جديدة
لتح�سني حياة املر�ضى».
وق�����ال �إي���ري���ك ل���ي���و ،الرئي�س
امل�����������ش�����ارك يف ف�����ري�����ق ق���ط���اع
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة يف “�إي
كيو تي” “ ..نرحب مببادلة
ك�����ش��ري��ك ا���س�ترات��ي��ج��ي جديد
يف ����س�ي�رت���ارا و����س���وف حتتفظ
�إي كيو تي مبوقعها كم�ستثمر
رئي�سي يف ���س�يرت��ارا و�سنعمل
على موا�صلة دعمنا للفريق
التنفيذي يف ج��ه��وده الرامية
لت�سريع االكت�شافات الدوائية
خل���دم���ة امل���ر����ض���ى با�ستخدام
تقنيات التحفيز احليوي».

االحتاد للطريان تو�سع ا�ستخدام جواز ال�سفر ال�صحي من �أياتا على �سبع مدن
•• �أبوظبي-وام:

تعتزم االحت���اد ل��ل��ط�يران تو�سيع ا�ستخدام
“جواز ال�����س��ف��ر ال�����ص��ح��ي م���ن �أياتا” على
رح��ل�ات االحت����اد ل��ل��ط�يران �إىل ���س��ب��ع مدن
���ض��م��ن �شبكة وج��ه��ات��ه��ا ،وذل����ك ت��زام��ن��اً مع
م�����س��اع��ي��ه��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق ح��ل��ول رق��م��ي��ة �شاملة
تهدف �إىل تي�سري جتربة ال�سفر يف �أعقاب
اجلائحة.ويتوافر “جواز ال�سفر ال�صحي
م��ن �أياتا” لل�ضيوف امل�سافرين على منت
رح��ل��ات االحت������اد ل���ل���ط�ي�ران ب�ي�ن �أبوظبي
وب���ان���ك���وك وب���ر����ش���ل���ون���ة وج���ن���ي���ف وم���دري���د
وميالنو ونيويورك و�سنغافورة وي�سهم يف
تعزيز م�ستوى ال��راح��ة ع�بر من�صة �شاملة
لإدارة الوثائق املتعلقة بكوفيد .19
وق����ال حم��م��د ع���ب���داهلل ال��ب��ل��وك��ي ،الرئي�س
التنفيذي للعمليات الت�شغيلية يف جمموعة
االحت�����اد ل��ل��ط�يران �إن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات والآراء
ذات ال�صلة بتجربة “جواز ال�سفر ال�صحي
م��ن �أياتا” ج����اءت �إي��ج��اب��ي��ة وم�����ش��ج��ع��ة� ،إذ
ينظر امل�سافرون بعني التقدير �إىل �سهولة
اال�ستخدام وحماية املعلومات التي يوفرها
ال��ت��ط��ب��ي��ق  ،وي�����س��ر االحت������اد ل���ل���ط�ي�ران �أن
ت��وف��ر “جواز ال�����س��ف��ر ال�����ص��ح��ي م��ن �أياتا”
على ال��رح�لات املتوجهة �إىل �سبع وجهات

ع��امل��ي��ة ك��ب�رى ،مب��ا ي��ج��ع��ل رح��ل��ة ال�ضيوف
�أك�ثر �سال�سة وان�سيابية ويقدم لهم جتربة
���س��ل�����س��ة يف امل���ط���ار.م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ض���ح نيك
كارين ،نائب �أول الرئي�س ل�ش�ؤون العمليات
الت�شغيلية وال�سالمة والأم��ن يف �أي��ات��ا� ..أن
ق���رار االحت���اد ل��ل��ط�يران بتو�سيع ا�ستخدام
جواز ال�سفر ال�صحي ميثل �شهادة قوية على
تفوق ه��ذه امل��ب��ادرة ،التي تهدف �إىل توفري
من�صة �شاملة للم�سافرين و�إدارة امل�ستندات
املتعلقة بكوفيد  19بكفاءة و�سالمة و�إ�صدار
�شهادة “الئق لل�سفر” التي ميكن �أن تثق بها
�شركات الطريان .ومن الرائع حقاً �أن نرى
ه��ذا التطبيق ي�سهم يف ت�سهيل �إع����ادة فتح
ال�سفر الدويل.
يذكر �أن االحتاد للطريان كانت �ضمن �أوائل
�شركات الطريان على م�ستوى العامل التي
ب��د�أت يف جتربة “جواز ال�سفر ال�صحي من
�أياتا” يف �إبريل  ،2021بهدف توفري من�صة
عاملية م��وح��دة للم�سافرين واعتماد وثائق
ال�سفر والتعرف على متطلبات ال�سفر ذات
ال�صلة بكوفيد  .19وللو�صول �إىل “جواز
ال�����س��ف��ر ال�صحي”ُ ،ي���رج���ى م���ن ال�ضيوف
حتميل تطبيق IATA Travel Pass
امل��ت��واف��ر ع��ل��ى الأج���ه���زة ال��ت��ي ت��ع��م��ل بنظام
الأن��دروي��د �أو  ،iOSحيث ميكنهم �إ�ضافة

�ضمن برنامج «مهنتي» للتدريب املهني

م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ين ّمي قدرات طلبة
الكليات واجلامعات بالدولة يف العمل امل�صريف
•• ال�شارقة-الفجر:

مرتفعة بن�سبة  % 27.5مقارنة بالن�صف الأول من العام 2020
مبادلة ت�ستثمر  250مليون دوالر
بنك دبي التجاري ي�سجل �أرباحا �صافية بلغت  676مليون
يف �شركة �سريتارا
���ص��ف��ق��ة خ���ا����ص���ة ي��ن��ت��ظ��ر �أن احلياة يف مبادلة “ ..لقد �أحدث
درهم لفرتة ال�ستة �أ�شهر الأوىل من العام 2021
ي��ت��م �إغ�ل�اق���ه���ا يف ال���ث���اين من التحفيز احليوي نقلة نوعية
ب��ال��ن�����ص��ف الأول م��ن العام
 2020كنتيجة النخفا�ض
ت��ك��ل��ف��ة ال���ت���م���وي���ل والنمو
ال��ق��وي يف الأع���م���ال .وجاء
ه�����ذا الأرت������ف������اع يف ن�شاط
الأع�����م�����ال ن��ت��ي��ج��ة للتعايف
الإق��ت�����ص��ادي وال���ذي ك��ان له
الأثر الإيجابي على �إيرادات
الر�سوم والعموالت.
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رحلتهم على االحت���اد ل��ل��ط�يران والإط�ل�اع
ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ف��ر وم�����ش��ارك��ة نتيجة
فح�ص كورونا.
ويت�ضمن ج���واز ال�سفر ال�صحي م��ن �أياتا
�أي�ضا �إمكانية حتميل �شهادات اللقاح ،مبا
ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة لل�سفر �إىل الأم���اك���ن التي
يكون فيها تلقي اللقاح �أم��را �ضرورياً .ويف
الوقت احلايل ،يقبل التطبيق �شهادة كوفيد
الرقمية م��ن االحت���اد الأوروب�����ي ،واملعتمدة

م��ن ج��م��ي��ع دول االحت����اد ل��ل��ط�يران ال�سبع
وال��ع�����ش��ري��ن �إىل ج��ان��ب ���س��وي�����س��را و�آي�سلند
والرنويج وليت�شن�شتاين ،ف�ض ً
ال عن �شهادات
اللقاح ال�صادرة من �سنغافورة وقطر.
وم��ع اال���س��ت��م��رار يف تطوير التطبيق ،فمن
املتوقع �أن يتمكن املزيد من ال�ضيوف حول
العامل بتحميل �شهادة اللقاح ال�صادرة من
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ،مب��ا ي�سهم يف ت�سهيل
عملية ال�سفر.

وت��وا���ص��ل االحت����اد ل��ل��ط�يران ال��ع��م��ل ب�شمل
وث��ي��ق م��ع �أي��ات��ا ب��ه��دف تعميم ج���واز ال�سفر
ال�صحي �إىل م��زي��د م��ن امل���دن �ضمن �شبكة
وج��ه��ات��ه��ا.مل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات وللإطالع
ع��ل��ى �إر����ش���ادات التحميل وق��ائ��م��ة العيادات
امل�شاركة يف ج���واز ال�سفر ال�صحي يف دولة
الإم����������ارات وح������ول ال����ع����املُ ،ي����رج����ى زي�����ارة
امل���وق���ع الإل����ك��ت�روينetihad.com/ :
./iatatravelpass

�أط��ل��ق م�صرف ال�شارقة الإ���س�لام��ي ال���دورة اجل��دي��دة م��ن برنامج “مهنتي”
لطلبة الكليات واجل��ام��ع��ات ب��ال��دول��ة ،يف �إط���ار ح��ر���ص امل�����ص��رف على متكني
الطلبة املنت�سبني للربنامج من اكت�ساب املهارات املطلوبة يف العمل امل�صريف،
وتت�ضمن فعاليات برنامج “مهنتي” لعام  2021تنظيم جمموعة متكاملة
م��ن ال����دورات التدريبية امليدانية يف خمتلف �أق�����س��ام امل�����ص��رف ،يتم تقدميها
ب�إ�شراف فريق متخ�ص�ص لتطوير م�ستوى مهارات الراغبني بدخول قطاع
ال�صريفة الإ�سالمية ،الذي يعد رافداً مهماً من روافد االقت�صاد الوطني ،حيث
يوفر القطاع امل�صريف العديد من الوظائف يف بيئة عمل داعمة للتوطني تتيح
للمبدعني التدرج الوظيفي والو�صول �إىل �أعلى املنا�صب ،وي�ساهم مب�سرية
التنمية امل�ستدامة يف الدولة.
أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع وامل�س�ؤولية والطموح
� ٍ
وق���ال���ت ف�ضيلة امل���رزوق���ي م��دي��ر ال��ت��وظ��ي��ف وال��ت��وط�ين مب�����ص��رف ال�شارقة
الإ�سالمي“ :متا�شياً مع الأجندة الوطنية  2021لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وخ�صو�صاً املحور املتع ّلق بالو�صول �إىل اقت�صاد تناف�سي معريف مبني
على االبتكار من خالل تخريج �أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع وامل�س�ؤولية
وال��ط��م��وح ،ن��وا���ص��ل تنفيذ ب��رن��ام��ج “مهنتي” ال���ذي يت�ضمن جمموعة من
ال��دورات التدريبية التي حتفز ال�شباب على العمل يف القطاع امل�صريف ور�سم
م�سار مهني �أف�ضل مل�ستقبلهم.
و�أ�شارت �إىل �أن دورات الربنامج تتم ّيز بكونها ال تركز على جوهر عمل ال�صريفة
الإ�سالمية فح�سب ،و�إمنا تتيح للمتدربني �أي�ضاً اكت�ساب العديد من املهارات
التي تن ّمي القدرات ال�شخ�صية ،وتزيد من معرفتهم باملجاالت االقت�صادية
واملالية� ،إ�ضافة �إىل كونها تركز على كيفية اجتياز مقابالت التوظيف ،واختيار
التخ�ص�صات الأن�سب الهتمامات ورغبات كل متدرب.
مفاتيح النجاح للتفوق يف املهنة
ويف �إطار هذا الربنامج قدم م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي م�ؤخراً دورة بعنوان
“مفاتيح النجاح للتفوق يف املهنة” والتي �أقيمت يف مركز عمليات امل�صرف،
مب�شاركة عدد من منت�سبي برنامج مهنتي ،وت�ضمنت العديد من املحاور من
بينها مقدمة عن اخلدمات امل�صرفية ،ومهارات ت�شكيل الأه��داف امل�ستقبلية،
وتقييم ال�شخ�صية با�ستخدام اختيار حتليل ال�شخ�صية � ،MBTIإىل جانب
�أهم الن�صائح الجتياز مقابالت العمل ،والطرق اجلديدة يف التقدم للوظائف.

«�أبوظبي للجودة» ينفذ زيارات
تفتي�شية على  20274منتجا

•• �أبوظبي  -وام:

نفذ جمل�س �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
اجلاري زيارات تفتي�شية �شملت � 20ألفا و 274منتجا متنوعا من املنتجات
املعرو�ضة يف منافذ البيع واملراكز التجارية على م�ستوى الإمارة �إ�ضافة �إىل
 2710منتجات على املن�صات ومواقع البيع الإلكرتونية.
ونفذ مفت�شو قطاع خدمات الأ�سواق
وامل�ستهلكني احل��م�لات التفتي�شية
ب���ه���دف ح��م��اي��ة ح���ق���وق امل�ستهلكني
وال�����ت������أك�����د م�����ن ����س�ل�ام���ة املنتجات
وامل����وازي����ن ال��ق��ان��ون��ي��ة امل�ستخدمة
وامل���ت���داول���ة يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي مبا
يحقق عدالة الأ�سواق.
وقال خلف املزروعي املدير التنفيذي
لقطاع خدمات الأ�سواق وامل�ستهلكني
يف جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة
�إن القطاع حقق نتائج مهمة خالل
ال����رب����ع ال����ث����اين م����ن ال����ع����ام اجل�����اري
متثلت يف �إح�صاءات مثبتة ،حيث بلغ
�إجمايل �أدوات القيا�س القانونية التي
مت التحقق منها � 1883أداة ،وبلغ �إجمايل العبوات التي مت التحقق منها
 206منتجات بواقع عدد عينات بلغ  ،6590كما بلغ �إجمايل املنتجات
امل�سحوبة من الأ�سواق  7منتجات وهو ما يعادل � 411سلعة ،و�إجمايل 8
منتجات م�صححة وهو ما يعادل � 1637سلعة.
وت�ضمنت ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ح��م�لات تفتي�شية على منتجات الأجهزة
الإلكرتونية والتي ا�ستحوذت على املركز الأول من حيث ع��دد املنتجات
منتجا منها  2195منتجا غري
التي خ�ضعت للتفتي�ش بواقع ً 10050
منتجا منها
مطابق للموا�صفات من بينها �ألعاب الأطفال بعدد ً 3529
منتج واحد غري مطابق للموا�صفات وعلى منتجات التبغ وال�سجائر بعدد
�أك�ثر من  2673منتجا منها  907منتجات غري مطابق للموا�صفات
ت�ضمنت �إط��ارات املركبات بواقع  ،2040منها  162منتجا غري مطابق
للموا�صفات ،و�أخ�يرا املنظفات بعدد  1982منتجاَ منها  1072منتجا
غ�ير م��ط��اب��ق ل��ل��م��وا���ص��ف��ات.و�أ���ش��ار امل���زروع���ي �إىل �أن ال���زي���ارات امليدانية
والرقمية التفتي�شية على املنتجات وال�سلع ت�أتي يف ظل تكامل اجلهود بني
اجلهات احلكومية يف القطاع العام و�شركاء العمل يف القطاع اخلا�ص كلٍ يف
نطاق تخ�ص�صه ،وذلك للحد من تداول ال�سلع غري املطابقة للموا�صفات
�أو املغ�شو�شة واملقلدة بهدف احل��ف��اظ على الثقة يف الأ���س��واق م��ن خالل
الت�أكد من مطابقة جميع املنتجات لال�شرتاطات واملوا�صفات املو�ضوعة
يف �أبوظبي.و�أكد املدير التنفيذي لقطاع خدمات الأ�سواق وامل�ستهلكني �أن
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة ي�ستهدف من خالل �إ�سرتاتيجيته دعم
م�سرية التنمية امل�ستدامة وتعزيز مكانة �أبوظبي وجعلها مرك ًزا اقت�صاد ًيا
عامل ًيا من خالل العمل مع ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني للمجل�س على بناء
الثقة يف املنتجات الوطنية و�أنظمة اجل��ودة واملطابقة التي ت�ضاهي �أرقى
املعايري العاملية.جدير بالذكر �أن ال��زي��ارات امليدانية التفتي�شية ملجل�س
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ت�����س��ت��ه��دف ال��ت���أك��د م���ن م��ط��اب��ق��ة املنتجات
لال�شرتاطات الإلزامية يف الدولة من خالل الرتكيز على �أربعة حماور
رئي�سية وه��ي “الت�أكد م��ن ع��دم ت���داول منتجات م�سحوبة �إ���ض��اف��ة �إىل
ح�صول املنتجات املقيدة املعرو�ضة على �شهادات املطابقة ف�ضلاً عن توفر
املعلومات الإي�ضاحية للمنتجات و�أخذ عينات للمنتجات املقيدة وفح�صها
يف املختربات للت�أكد من �سالمتها».
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كنعان وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رقم  1502ملك ادوني�س حليم كنعان  -اخلليج التجاري -
هاتف  04-5546867 :فاك�س  04-5530720 :مبوجب هذا تعلن
دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية دتكو �ستايلز �آند وود � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2020/12/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2020/12/10وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول مكرر
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

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

ا�سم ال�شركة  :دتكو �ستايلز �آند وود � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب ملك م�ؤ�س�سة دب��ي العقارية  -بردبي  -جبل علي ال�صناعية االوىل
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  626051 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1045661 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/12/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دب��ي بتاريخ  2020/12/10وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني كنعان وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم 1502
ملك ادوني�س حليم كنعان  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-5546867 :فاك�س :
 04-5530720م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
يف الدعوى رقم � 2021/391إ�ستئناف جتاري

املعلن اليه  /امل�ست�أنف �ضدها الثانية  /م�ؤ�س�سة الإرتباط للتجارة (الرئي�سية)
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �إ�ستئناف دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية
يف ال��دع��وى اع�ل�اه فقد ح��ددن��ا ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  ،2021/8/4وذل���ك يف
مت��ام ال��راب��ع��ة ع�صرا م��وع��دا لعقد الإج��ت��م��اع الأول م��ك��رر للخربة املحا�سبية
ع��ن بعد وذل��ك ع��ن طريق تطبيق ( )ZOOMل��ذا يرجى تثبيت الربنامج
ويطلب ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونا حل�ضور الإج��ت��م��اع امل��ذك��ور م��ع �إرفاق
كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ،للتوا�صل على هاتف رقم 04/5821333
وفاك�س رقم � 04/5705773ص ب رقم  - 91153دبي
بريد �إلكرتوين expert@mazca.ae :
اخلبري املحا�سبي � /سعيد وليد الب�ستكي

حماكم دبي

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  156ل�سنة 2008
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /مو�سى عبيد بن خلف احلربي
ل�صالح طالب التنفيذ /ال�شيخ ماجد بن حمد القا�سمي
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني املوافق  ،2021/8/9وذلك لبيع العقار
العائد ملكيته للمنفذ �ضده (لأعلى عطاء) و�أو�صاف العقارات على النحو التايل :
 العقار قطعة رقم  839ملك مبنطقة املجاز  2ب�إمارة ال�شارقة  ،ب�سعر بداية  26,089,780 :درهم (�ستة وع�شرونمليونا وت�سعة وثمانون الفا و�سبعمائة وثمانون درهم) وهو عبارة عن ار�ض ف�ضاء.
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  20%من الثمن
املقدر للعقار .فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع
االلكرتوين للإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له
اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.
عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  60/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  209/2017/250بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
املطلوب �إعالنه  :را�شد عبداهلل را�شد الفال�سي  -منفذ �ضده  :جامعة العلوم احلديثة
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 174 :املنطقة  :ور�سان الرابعة  -امل�ساحة
 2637.98:مرت مربع  -رقم البلدية  - 624 - 1231 :مببلغ  6814788 :درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
املطلوب �إعالنه  :راقي يا�سني وهيب
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 686املنطقة  :ند ح�صة  -امل�ساحة  368.97 :مرت
مربع  -املقدرة بـــ ( )3,500,000درهم ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6332

اعـــــــالن

املنذر  :حممود مالك ان�س عبداحلميد اجلندي  -م�صري اجلن�سية
املنذر اليه  :ه�شام علي علي عطيه  -م�صري اجلن�سية
ينذر املنذر  /املنذر اليه ب�ضرورة مبلغ وقدره ( )45,000درهم (خم�سة
واربعون الف درهم) خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمه
هذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
التي حتفظ له حقه مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماة.

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان
ال�سيد� /سيد غالم عبداملنان  -اجلن�سية � :أفغان�ستان
وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
�شمعة اخلور خلياطة العبايات وال�شيل  -ن�شاط الرخ�صة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية
العربية (العباءات الن�سائية) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة
مهنية رقم ( )21694ال�صادر بتاريخ  2021/9/28يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان
اىل ال�سيد /حممد داود حاجي نادر  ،اجلن�سية  :افغان�ستان .ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  315/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  300/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  82/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  81/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :ريجو ديبك ارنولد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة � -شارع مر�سى دبي  -مبنى ال�صدف � - 2شقة الطابق � - 5شقة رقم 00971504774398 - 502
aaa@yahoo.com
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 172رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى
 :ال�صدف  2رقم الوحدة  - 502 :رقم الطابق  - 5 :امل�ساحة  174.42 :مرت مربع  -التقييم  1518110.10 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :رفيق خرواين
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي اجلداف � -شارع اجلداف  -مبنى دبي وورف تاور � -شقة الطابق رقم 00971500000 - 2
aaa@yahoo.com - 0097142508889
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اجل��داف  -رقم االر���ض  - 469ا�سم املبنى Dubai Wharf :
 - 2 Towerرقم العقار  - 211 :امل�ساحة  164,41 :مرت مربع  -املقدرة بــ ( 1.803.878.48درهم).
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ:امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية امل�صرف (م�ساهمة عامة)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :فريد خليل ابراهيم ال�صايغ
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اخلليج التجاري  -مبنى وي�ست هايت�س � - 1شقة الطابق 18
farid@alsayegh.com - 0557371000
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 11املنطقة  :اخلليج التجاري  -وي�ست هايت�س  - 1رقم املبنى :
 - 8رقم العقار  - 1807 :امل�ساحة  210.24 :مرت مربع  -التقييم ( )1,847,257.80درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ:امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية (امل�صرف) م�ساهمة عامة
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :لبنى حلوم  -عنوانه :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -ند ح�صة  -دبي � -شارع �شارع ند ح�صة  -مبنى جاد ري�سيدن�س � -شقة الطابق
kamel@khuyool.com - 0508544369 - 3
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :خيول التجارية � -ش ذ م م
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه
�أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 648امل�ساحة  72.65 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم
املبنى  :جاد ري�سيدن�س  -رقم الوحدة  - 309 :القيمة  443.151.81 :درهم.
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  322/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  318/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  317/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  316/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :عمر عبدالرحمن ال�سيد ابراهيم ال�سيد خليفة ال�شادة
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع منطقة نخلة جمريا  -مبنى رويال امواج نورث � -شقة الطابق الرابع 00971506667898 -
aaa@yahoo.com
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :نخلة جمريا  -رقم االر�ض  - 65رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :رويال امواج نورث  -رقم العقار  - 414رقم الطابق  - 4امل�ساحة  107.60 :مرت مربع  -التقييم  1399475.02درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ا�س ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق
العنوان  :مكتب  205- 204- 203ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن مكتوم بن
مبوجب
جمعه ال مكتوم  -عود ميثاء  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س :
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية �سمارت وورد موفر خلدمات ال�شركات  -ذ م م وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/7/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/7/13وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :ماجد حممد ماجد ثاين الفال�سي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع مر�سى دبي  -مبنى ال�صدف  - 8الطابق � - 6شقة رقم 00971505449876 - 604
aaa@yahoo.com
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 172رقم املبنى  - 8 :ا�سم
املبنى  :ال�صدف  - 8رقم العقار  604 :امل�ساحة  252.01 :مرت مربع  -التقييم  1.940.236.66 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

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

ا�سم ال�شركة � :سمارت وورد موفر خلدمات ال�شركات  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  303- 302- 301ملك عبدالواحد ح�سن الر�ستماين بردبي
 امل��رك��ز التجاري  -ا�ستدامة  - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم���دودة  ،رقمالرخ�صة 745628 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1198217 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/7/13واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/7/13وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ا�س ايه ام ايه للمحا�سبة والتدقيق العنوان :
مكتب  205- 204- 203ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم -
عود ميثاء  -ا�ستدامة  - Bهاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1513/2021/11مدين جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3633/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليـه مببلغ وقدره  922780.36درهما { ت�سعمائة واثنان وع�شرون
ال��ف و�سبعمائة وثمانون درهما و�ستة وث�لاث��ون فل�سا }  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة بواقع  % 12من تاريخ
الإ�ستحقاق حتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة
طالب االعالن :فاطمة �سعيد علي حاجي � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :فاخر ابراهيم �شهدادى � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام املدعي عليـه مببلغ وقدره 922780.36
درهما { ت�سعمائة واثنان وع�شرون الف و�سبعمائة وثمانون درهما و�ستة وثالثون فل�سا }  ،بالإ�ضافة اىل
الفائدة بواقع  % 12من تاريخ الإ�ستحقاق حتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب املحاماة لذا يرجى
التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج االت�صال املرئي تطبيق � BOTIMأمام �إدارة الدعوى االبتدائية
الثانية ،على هاتف رقم ( )0566039232يوم الأربعاء املوافق  2021-08-04وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية
ال�ساعة  12:30ظ �أو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين �أو مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد)
لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد �إمكانية الت�سوية .

مو�ضوع ال��دع��وى :املطالبة ب���إل��زام املطلوب �ضده الأم���ر ب����أداء مببلغ وق���دره  360,000درهم
�إماراتي (فقط ثالثمائة و�ستون �ألف درهماً �إماراتياً ال غري) ل�صالح طالب الأم��ر ،بالإ�ضافة
�إىل  %12فائدة القانونية �سنوية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .
طالب االعالن :جين�س اليك�س بوتومانا جو�سيف �شاندي � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :ريجي فريجي�س جون � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021-6-4
�إب���إل��زام املدعي عليه ب���أن ي���ؤدي للمدعي مبلغ مائتي �أل��ف دره��م والفائدة القانونية � %5سنويا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2021/5/20وحتي متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف
الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :وى �شني
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع مر�سى دبي  -مبنى املجرة � - 2شقة طابق رقم g - 00971505449876 -
aaa@yahoo.com
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 161رقم املبنى  - 2 :ا�سم
املبنى  :املجرة  2رقم العقار  G08 :امل�ساحة  121.05 :مرت مربع  -التقييم  1.332.553.61 :درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى  :طلب بيع عقار مرهون  ،باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري � -ش م ع  -و�آخرون عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت
تاور � -شقة الطابق الرابع وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :حممد طاهر حممد ظاهر  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا االوىل � -شارع نخلة جمريا  -فيال رقم @aaa
M49 - 00971503778976 - yahoo.com
مو�ضوع الإعالن  :منفذ �ضدها  :منريه طاهر
�أن��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/8/11ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدن���اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم���ارات للمزادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض
 - 849املنطقة  :نخلة جمريا  -امل�ساحة  622.66 :مرت مربع  -التقييم ( )9.000.000درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان
ال�سيد /امين حممد �أحمد ال�شناوي  -اجلن�سية  :م�صر وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن (ت��ن��ازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري ال�صفوة لتجارة العود
والعطور  ،ن�شاط بيع العود والبخور والطيب  -بالتجزئة  ،بيع العطور  -بالتجزئة
 ،واملرخ�صة من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 731505
ال�صادر بتاريخ  2015/1/26يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /عادل
�سعيد حممد بديع النقبي  -اجلن�سية  :الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

مكتب الكاتب العدل خورفكان
د .عائ�شة حممد علي

حماكم دبي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
 3944/2021/60امر �أداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :اينا�س حمي ابراهيم يو�سف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد اميدي  -وميثله:ليلى حمزه ا�سماعيل املال
طلب ا�ست�صدار �أمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/16:الزام
املدعي عليه ب�أن ي���ؤدي للمدعي مبلغ ( )1.680.000درهم مليون و�ستمائة وثمانون
الف درهما مع فائدة قانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف
 2021/5/13وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات
وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1825/2021/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الدعوى :قبول اال�ستئناف �شكال لرفعه يف امليعاد املقرر قانونا  ،تعديل احلكم امل�ست�أنف فيما
ق�ضي به والق�ضاء للم�ست�أنف باالتي � -:إل��زام امل�ستانف �ضده ب�أن ي�ؤدي للبنك امل�ستانف مبلغ وقدره
 156,446.93درهم ( مائه و�سته وخم�سون الف وربعمائه و�سته واربعون درهم وثالثه وت�سعون فل�س )
 ،والفائدة الت�أخريية بواقع (� )%13.30سنوياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام
لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد ت�أخريية  ،الزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماه عن درجتي التقا�ضي .
طالب االعالن/بنك االحتاد الوطني �سابقا/بنك ابوظبي التجاري حاليا � -صفته بالق�ضية:م�ست�أنف
املطلوب اعالنهم -1/حممد ابراهيم زين �سليم � -صفته بالق�ضية م�ستانف �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  4369 / 2020جت��اري جزئي
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021-09-14ال�ساعة � 10:00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بُعد
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا

مدير دعوى

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعالن بالن�شر
الدعوى رقم  4210/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/37امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  206640.03درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :م�ؤ�س�سة الزبري للتجارة العامة �صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :جماهري للمقاوالت (�ش.ذ.م.م)  -2فينكاتي�ش راجان � -صفتهما
بالق�ضية :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره (  )206640.03درهم .اىل طالب التنفيذ�أو خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

29

اخلميس  29يوليو  2021م  -العـدد 13301
29 July 2021 - Issue No 13301

Thursday

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عالء حممد ماجد �صالح نعمان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002896مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�ؤ�س�سة عوايل ل�صيانة املباين والديكور
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0002182جتاري

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0001265مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001262جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :عالء حممد ماجد �صالح نعمان
العنوان  :ال�شارقة التعاوون
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداملجيد حممد عبداملجيد ابو دقه  -اجلن�سية فل�سطني
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17021
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :م�ؤ�س�سة عوايل ل�صيانة املباين والديكور
العنوان 0507658533 - 044470056 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �أ�سرار الرتميم ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  35356درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :مالك حممد ندمي حممد رفيق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ مكتب بن عيد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وميثله املحامي  /عبدالكرمي احمد
عبداهلل عيد يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 50875.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :قتيبه حممد عادل ا�سود
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ح�سني حمي الدين هالل  -اجلن�سية � :سوري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 105631.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي � /أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICIV2018/ M0000413مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه  /زهرة حممود حممد  ,العنوان 861632 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/06/26قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح مو�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة العقارات
اال�ستثمارية بالتايل :حكمت املحكمة  :ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ 432502
درهما (اربعمائة واثنني وثالثون الف وخم�سمائة واثنني دراهما) ،باقي ثمن الوحدة 209
مب�شروع �سیتی تاورز برج �أي  ،1والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة  %5من تاريخ املطالبة
الق�ضائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي  /احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي � /أحمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  FSCSUCICOMS2021/0000539جتاري

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021/0001746أمر اداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ثاقب بن طارق مالك حممد طارق مالك
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002499مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :ثاقب بن طارق مالك حممد طارق مالك  -العنوان  :دبي �شارع امللك �سلمان بن
عبدالعزيز م�ساكن �شاطي جمريا بناية الرمال �شقة 0565097034 401
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ خالد حممد عبدالرحمن ال�سعيد ال�سيد  -اجلن�سية م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  17199درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املطعون �ضدها  :ملحمة اجلنوب
لیكن معلوما لديكم ب�أن احلكم اال�ستئناف رقم  2020/199جتاري ال�صادر
بتاريخ  2021/04/05قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعنة � /شركة
في�صل الن�صف التجارية ذ.م.م  ،يف الطعن امل�شار اليه اعاله وعليكم �إبداع مذكرة
بدفاعكم م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ستندات التي يرى تقدميها
لدى مكتب �إدارة الدعوى يف موعد اق�صاه خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
حرر بتاريخ  2021/07/28 :مركز �سعادة املتعاملني

القا�ضي � /شهاب عبدالرحمن احلمادي
املحكمة الإحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

اىل املدعي عليه  :التو�صيالت لتجارة منتجات احلديد  -ذ م م
نعلمكم بان املدعي بي ام ا�س �سي ا�ستيل �ش م ح
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
بعد الإطالع على الأوراق  -ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ � :ستة
ع�شر الف وت�سعمائة وع�شرون درهم والزمتها بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  / 2021/7/27حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

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

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003861مدين (جزئي)

�إىل :املحكوم علیه �سلطان ابراهیم مراد عبداهلل
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/22قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح عبداهلل �سيف علي �سيف ال�شام�سي  ،بالتايل:
ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري -:
ب�إلزام املدعى عليه ب�إن ي�ؤدي للمدعي مبلغ  250000درهم (مائتی وخم�سني �ألف درهم)
والفائدة القانونية بواقع  %5على املبلغ الأخري من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام
ال�سداد وعلى �أال يجاوز �أ�صل الدين و�ألزمت املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال
لال�ستثناف خالل املدة القانونية

القا�ضي/ح�سام الدين ح�سن م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

وزارة العدل
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005160مدين (جزئي)
املدعي عليه  :احمد حممد احمد عبداهلل
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة القرائن  ،طريق �شارع مطار 543481715
اىل املدعى عليه الثاين  :ابراهيم حممد احمد عبداهلل
بناء على طلب املدعي  :م�صطفی احمد بریاوی
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم ب -:الزام املدعي عليهم بدفع قيمه املخالفات  2800درهم و الزام
املدعى عليهم بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
 �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية� .أنت مكلفباحل�ضور بجل�سة � 2021/08/04أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه املحكمة االبتدائية املدنيه -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني �أمني املال

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/6358
املنذرة � :شركة املراعي اخل�ضراء للألبان ذ.م.م /و متثلها حنان يا�سني حممود �أبو قعدان
�ضـد  /املنذر اليها الأوىل � :شركة ملتي لينك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املنذر اليه الثاين  :خلدون را�ضي �شعبان (لبناين اجلن�سية)
نحن مكتب رايه العامري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتنا وكالء عن املنذرة نخطر املنذر �إليهما
بالآتي  :نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( 261,520درهم) قيمة ال�شيكات املو�ضحة ب�صدر االنذار
املاثل يف موعد غايته ا�سبوع من تاريخ االعالن بهذا االنذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات
القانونية حيالهم ومطالبتهم بقيمة ال�شيكات املنوه عنها �سلفا م�ضافاً اليها الفائدة القانونية بواقع %12
تبد�أ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام نتيجة املماطلة والت�أخري يف ال�سداد عمال بقانون
املعامالت التجارية بالإ�ضافة اىل كافة الر�سوم وامل�صاريف التي �ستتكبدها املنذرة اثناء هذه االجراءات
القانونية اقت�ضاء حلقها ف�ض ً
ال عن قيامها باتخاذ كافة االجراءات التحفظية باحلجز على كافة االموال
املنقولة والعقارية اخلا�صة باملنذر اليهم وكافة ح�ساباتهم البنكية.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعـالن تغيري ا�سـم

تقدمت املواطنة (جلعه حممد �سعيدان القحطاين)
بطلب اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -ق�سم التوثيقات
بتغيري ا�سمها من (جلعه) اىل(�سالمه) فمن لديه
اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر االعالن
فاطمة حممد جازم  -كاتب عدل
القا�ضي � /سلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة

الكاتب العدل

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

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICICV2018/ M0000451مدين (كلي)

�إىل املحكوم عليه زهرة حممود حممد  -فلندية اجلن�سية
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2018/11/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)  -اخللف القانوين مل�ؤ�س�سة
العقارات اال�ستثمارية ,بالتايل  :حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها ب�أن ي�ؤدي للمدعية
مبلغ  433402درهم والفائده القانونية بواقع  %12من تاریخ املطالبه الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد و�ألزمتها بامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماه ورف�ضت
ما عدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي  /احمد حممد ابراهيم ال�شقليني
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021/3107مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0001605أمر �أداء

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0003106جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه عيد عبيد خمي�س عبيد
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح ح�سان حممد عدنان كركوتلي ,بالتايل:
نامر ب�إلزام املدعى عليه ان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )20000درهم
والزمته بالفائدة القانونية بواقع� %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات

�إىل املحكوم عليه ال�سنغال ملقاوالت االملنيوم والزجاج ,
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/06/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعالء ل�صالح االحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ.م.م  ،بالتايل
ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  11796.75درهم مع الفائدة بواقع 5
 %من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضي
به وبالر�سوم وامل�صاريف.

املرفوعة من املدعي � :أجرة ال�شارقة
�ضد املدعى عليه � /ساهل �شبری حممد �شبري  -باك�ستاين اجلن�سية
نعلمك ب�أنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�شار �إليها القرار املبني �أدناه.
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغا قدره  19069.35درهم (ت�سعة
ع�شر �ألف وت�سعة و�ستون درهما و 35فل�س) مع الفائدة بواقع %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ
املق�ضي به وبالر�سوم وامل�صاريف.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

املنذر  :نوف �أحمد عبداهلل بن ع�سكر النقبي
املنذر اليه � :شركة (بي ات�ش ال) للخدمات الفنية �ش ذ م م
ف�إن املنذر مبوجب هذا االنذار ينبه على املنذر �إليه ب�ضرورة املبادرة اىل �سداد مبلغا
وقدره ( )90,000درهم وامل�سحوب ب�شيك على م�صرف االمارات اال�سالمي
املرت�صد يف ذمتهم ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الن�شر  ،واال
�سي�ضطر املنذر اىل اللجو للق�ضاء للمطالبة بحقوقه املرت�صـدة فـي ذمـة املنذر
اليه من تاريخ االمتناع حتى ال�سداد وحتميل املنذر اليـه كـافـة ر�سـوم وم�صاريف
التقا�ضـي واتعاب املحاماة  ،مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر.

وزارة العدل
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

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

مكتب �إدارة الدعوى

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/6291

االمارات العربية املتحدة

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

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

القا�ضي /ح�سام جعفر حممد ال�سيد
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

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

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 196 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد� /سعود عبداهلل حممد علي املعمري اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100وذلك اىل ال�سيد :خمتیار
احمد كو�شال باك�ستاين اجلن�سية يف رخ�صة (�سماء اجلزيرة ل�صيانة ال�سيارات) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( .)752182تعديالت اخرى :تنازل
�صاحب الرخ�صة لآخر وتغري ال�شكل القانوين من فرديه اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 195 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :شاهه عامل عبدور الرحمن ,اجلن�سية بنغالدي�ش يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %40وذلك اىل ال�سيد� :شهاب الدين مق�صود الرحمن اجلن�سية
بنغالدي�ش يف الرخ�صة (ور�شة �شهاب الدين مق�صود مليكانيك ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )612182ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  ,تعديالت اخرى  :تغيري
اال�سم التجاري من (ور�شة �شهاب الدين مق�صود مليكانيك ال�سيارات) اىل (�شهاب الدين مق�صود
لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة)  -تغيري ن�شاط من (�أ�صالح ميكانيك مركبات) اىل (جتارة
قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 194 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سادة /امري طايل الراوي اخلويل م�صري اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %50و ذلك اىل ال�سيد :حبیب فاروق حممد
خليف اجلن�سية م�صر ويرغب ال�سيد /تامر ال�سعيد حممود املليجي م�صري اجلن�سية يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %50ذلك اىل ال�سيد  :حبیب فاروق حممد خلیف اجلن�سية
م�صر يف رخ�صة (ور�شة عقرة ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )553985تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

اخلمي�س  29يوليو  2021العدد 13301
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
�إخطار عديل ب�إلغاء الوكالة
برقم املحرر 2021/0012058

بوا�سطة كاتب العدل
املخطـر  :امل امنی حممد حاجوين الزرعوين  -االمارات اجلن�سية
وحتمل هوية رقم ()784197084743810
العنـوان  :عجمان  -اجلرف رقم الفيال ( - )12هاتف رقم ()0506861661
املخطر �إليه  :عبداهلل امني حممد حاجوين الزرعوين  -االمارات اجلن�سية
ويحمل هوية رقم ( - )784197965294321العنـوان  :ال�شارقة  -رحمانية
هاتف رقم )0505678900( :
املو�ضوع عزل وكالة واح��دة � :إ�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ ( )2018/9/30وامل�صدق
عليها من ال�سيد الكاتب العدل بال�شارقة برقم ( ، )607/2018وعمال لن�ص املادة  )955( :من
قانون املعامالت املدنية رقم ( )5ل�سنة  )1985( :و املعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة ()1987
لذلك ،ف�إنني �أعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار �إليها �أع�لاه اعتبارا من ي��وم ت�سلمك هذا
الإعالن  ،ف�إن كان لديك �أي اعرتا�ض على ذلـك يـرجى اتباع ال�سبـل القـانـونـيـة.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()6379/2021

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6220

املنذر  :لوي�س خافيري �ستيف �سان�شيز
وميثله ال�سيد /مروان ح�سني كمال الغاي�ش ،م�صري اجلن�سية ،يحمل هوية رقم ()784-1987-9872573-9
مبوجـب توكيـل م�صـدق ح�سـب الأ�صـول مـن الكاتـب الـعـدل بـرقم ( ،)2021/1/108846بتـاريخ 2021/5/24
 هاتف رقم 0508231557املنذر �إليه  :يال فايند جممع للتعامل االلكرتوين (م�ؤ�س�سة فردية)
وميثلها ال�سيد /عثمان فالح طاهر مومني (اردين اجلن�سية) ب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة  -العنوان  :امارة دبي  -املنطقة :
مر�سى دبي  -برج االمرية ( - )Princess Towerالطابق � - 53 :شقة رقم  5308هاتف 501690696 :
نخطركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة االتي  -1 :اخالء العقار وت�سليمه للمنذر خاليا من جميع ال�شواغل.
� -2سداد ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ االخالء الفعلي.
� -3سـداد فـواتري ا�ستهالك املـاء والكهربـاء وايـة التزامـات مـاليـة �أخـرى ترتبـت علـى �شـغلكم للمـ�أجور للفتـرة مـن
تـاريخ بدايـة العالقـة االيجاريـة وحـتـى تـاريخ االخـالء الفعلي.
 -4وذلـك فـي موعـد اق�صـاه ثالثـون يومـا مـن تـاريخ هـذا االنـذار واال �سـوف ي�ضـطر املنـذر الـى اتخـاذ كافـة االجراءات
القانونيـة الالزمـة فـي مـواجهتكم اللـزامكم مبـا �سـبق ذكره باال�ضافة اىل امل�صاريف والر�سوم.

الكاتب العدل

املنذرة  :الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليه  :ج�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/49114
تنذر املنذرة  /املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  32720,70درهم (�إثنني
وثالثون �ألف و�سبعمائة وع�شرون درهم و�سبعون فل�سا) موعد �أق�صاه خم�سة �أيام
من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �أ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء
للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل
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العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2555/2021/16جتاري جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4038/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى:املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )148.240درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات وحتى
ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
طالب الإعالن � :سريا لل�سفريات وال�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :برايد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/21
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )148.240درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ
 2021/1/6وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت طلب النفاذ املعجل .
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :تطلب املدعية من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه
ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم ب�ضم ملف النزاع رقم  1277ل�سنة 2021
نزاع جتاري وبالزام املدعي عليها  74288ب�سداد مبلغ درهم والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام
ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف  -املدعية
طالب الإعالن -1 /الك�شري �سوبر لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :ماجد حمي الدين � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تطلب املدعية من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى وحتديد
جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه ب�صورة عن �صحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم ب�ضم
ملف النزاع رقم  1277ل�سنة  2021نزاع جتاري وبالزام املدعي عليها  74288ب�سداد مبلغ درهم والفائدة القانونية %9
من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد التام الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف  -املدعية .وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2021/8/3ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2831/2021/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى:املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )150.000درهم والر�سوم
وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ق�صر البحر ل�صناعة البالط � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله:عزة ابراهيم ح�سن ابراهيم املال � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :الر�ضوان للنقل الربي العام �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/5/5بالزام
املعرو�ض �ضدها ان ت�ؤدي للطالبة مبلغا وقدره ( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهم  ,م�ضافا
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك احلا�صل يف 2019/9/30
والزمت املعرو�ض �ضده بامل�صاريف .
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3038/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  370/2021جتاري جزئي
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :مريانيتا لوزادا بالوماتا � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )31354.06درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج����راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4233/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/238جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  2.815.692.42درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :منذر عبداحلميد حممد كبنجي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
 جمهول حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )2815692.42درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1083/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5046امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  14.410.50درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�شن املرزوقي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :احلمد لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )14.410.50دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2002/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 3507/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5493امر �أداء ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )35022.50درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :طارق اقبال بن اقبال ح�سني �صديقي � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )35022.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج����راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/نور النجم للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2حميد ر�ضا كاركرديزجي
 -3دينا وايد جرنال تريدجن م.م.ح  -4مهدي خادم ح�سني  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1982285.5درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
 1639/2021/11مدين جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1449/2021/11مدين جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1518/2021/11مدين جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :حممد �صابر الدين للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :النظام اجلديد للهند�سة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  -1قيد الدعوى وحتديد �أقرب موعد جل�سة لنظرها واعالن
املدعي عليهم ب�صورة عنها  -2الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن والت�ضامم فيها
بينهم ب��ان ي���ؤدوا للمدعية مبلغ به ( )250.000دره��م مائتي وخم�سون ال��ف دره��م على �سبيل
التعوي�ض امل�ؤقت نتيجة لل�ضرر واخل�سارة التي حاقت باملدعية وتنفيذا لاللتزام التعاقدي مع
الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -3الزام املدعي عليهم
بالتكافل والت�ضامن والت�ضامم فيها بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/8/4ال�ساعة � 9صباحا يف لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره ( )1.065.233.94مليون
وخم�سة و�ستني الف ومئتني وثالثة وثالثني درهم واربعة وت�سعني فل�س  ,ميثل اجمايل امل�ستحق للمدعية
واملرت�صد بذمة املدعي وفقا لتقرير اخلبري املنتدب واملبالغ امل�سددة مقابل االق�ساط ال�ستة ( )6الالحقة عليه
والثابتة بك�شوف احل�سابات البنكية والفائدة بواقع  %9من تاريخ  2016/1/1تاريخ توقف املدعي عليه عن ال�سداد
وحتى ال�سداد التام مع الزامه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /مهرزاد منوجهر مق�صودي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :فرهاد علي ا�صغر حامد عبد�صالح � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ اجمايل
وق��دره ( )1.065.233.94مليون وخم�سة و�ستني الف ومئتني وثالثة وثالثني دره��م واربعة وت�سعني فل�س  ,ميثل
اجمايل امل�ستحق للمدعية واملرت�صد بذمة املدعي وفقا لتقرير اخلبري املنتدب واملبالغ امل�سددة مقابل االق�ساط ال�ستة
( )6الالحقة عليه والثابتة بك�شوف احل�سابات البنكية والفائدة بواقع  %9من تاريخ  2016/1/1تاريخ توقف املدعي
عليه عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام مع الزامه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2021/8/4ال�ساعة � 8.30ص يف حماكم دبي  -مكتب ادارة الدعوى االبتدائية التا�سعة باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة بتعوي�ض بعد الدية ال�شرعية مببلغ وقدره ( )210.000درهم مائتان
وع�شرة الف درهم كتعوي�ض عن اال�ضرار املادية واالدبية والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى ال�سداد التام
طالب الإع�لان -1 /ورث��ة املتويف/امين خ�يرى فهمي (خ�يري فهمي فلتاوو�س جرج�س (وال��د املتويف) -
�صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -3-1 :شركة ت��روج��ان للمقاوالت البناء ����ش.ذ.م.م  -ف��رع دب��ي ذ.م.م  -4-2كليوبرتا
لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بتعوي�ض بعد الدية ال�شرعية مببلغ
وقدره ( )210.000درهم مائتان وع�شرة الف درهم كتعوي�ض عن اال�ضرار املادية واالدبية والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة  2021/8/4ال�ساعة � 9ص يف مكتب
ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سة لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  571/2021/211تنفيذ عقاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/109عقاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره (  59.227/16درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف باال�ضافة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك
مو�ضوع الدعوى عن الوحدة العقارية حمل التداعي رقم  304مب�شروع �سكاي كورت�س برج  Bبامارة
دبي مربع رقم  419والزام املدعي عليه بت�سليمها للمدعي خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل ورد حيازتها
للمدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري الوارد يف �سند ملكيته وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي بذلك
الزام املدعي عليه بت�سليم املدعي ما يفيد �سداد فواتري املاء والكهرباء والغاز للوحدة حمل التداعي حتى
االخالء التام
طالب الإعالن  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حم�سن ح�سن ياوري � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )59227.16درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  1547/2021/11مدين جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  38/2021/39جتاري م�صاريف جزئي

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم ب�أن يدفعوا للمدعيه مبلغ وقدره
( )3000000ثالثة ماليني درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ
ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن -1 /رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :جريي�ش كومار �شاجنوت  -2وقار ارف قان � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما
 جمهويل حمل االقامةمو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم ب�أن
يدفعوا للمدعيه مبلغ وقدره ( )3000000ثالثة ماليني درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/8/4ال�ساعة � 9ص يف لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

�إعــــــــــــــــــالن
العدد  13301بتاريخ 2021/7/29
حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية
الدائرة اجلزائية جنح
�إعالن حكم بالن�شر
الدعوى رقم  2019/6116جزاء

حيث �أن��ه قد �صدر حكم �ضد املتهم  /عبدالرحمن ح�سن
ح�سنی خ��واج��ة  -بتاريخ  5/1/2020وال���ذي ق�ضى يف
منطوقه حكمت املحكمة غيابيا (بحب�س املتهم �سته �أ�شهر
من �أجل ما ن�سب �إليه و�إلزامه ب�أداء الر�سم امل�ستحق وقدره
خم�سون درهم)

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن واالنفراد بدفع مبلغ وقدره ( )787.238.00درهم
�سبعمائة و�سبعة وثمانون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم للمدعي والفائدة القانونية بواقع %12
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن -1 /م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سرام �أبو طاهر �صديقي -2بينه �صديقي �سرام �صديقي � -صفتهما بالق�ضية :
مدعي عليهما  -جمهويل حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن واالنفراد بدفع
مبلغ وقدره ( )787.238.00درهم �سبعمائة و�سبعة وثمانون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم للمدعي
والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/8/1ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل

مدير دعوى

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 29/ 7/ 2021 Issue No : 13301
Notification by Publication
Case No. 16/2021/2555 - Commercial Partial
Case Subject : The Plaintiff seeks from the Esteemed Court to register the Case, set a session
for consideration, inform the Defendant of a copy of the Statement of Claim and rule as follows
after the trial and confirmation: - To join Dispute File No. 1277 of 2021 - Commercial to the
present Case and keep the Defendant under obligation to pay AED 74288 along with legal
interest of 9% from the due date until the payment is made in full; and - To keep the Defendant
under obligation to pay fees and expenses.
Notifying Party / Luxury Super Car Rental LLC - Capacity : Plaintiff,
Notified Party / MAJD MEHIEDDINE - Capacity : Defendant - Unknown Place of Residence
Notification Subject
Kindly be informed that above stated Notifying Party «Plaintiff» has filed the present Case
against you «Defendant» seeking from the Esteemed Court to register the Case, set a session
for consideration, inform the Defendant of a copy of the Statement of Claim and rule as follows
after the trial and confirmation: - To join Dispute File No. 1277 of 2021 - Commercial to the
present Case and keep the Defendant under obligation to pay AED 74288 along with legal
interest of 9% from the due date until the payment is made in full; and - To keep the Defendant
under obligation to pay fees and expenses. Such Case is scheduled for consideration in the
session held on Tuesday, corresponding to 03/08/2021, at 09:30 AM in the Remote Litigation
Hall «BUILDING_DESC&. THEREFORE, you or your legal representatives are hereby
required to appear before the Court and submit memoranda or documents to the Court three
days at least prior to the session date.
Case Manager /Yasser Mohamed Al Marzouki

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

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

اخلمي�س  29يوليو  2021العدد 13301

اخلمي�س  29يوليو  2021العدد 13301

اعالن بالن�شر
 492/2021/211تنفيذ عقاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/أنيل كومار �شرما تريلون �شاندرن � -2سوين �شارما انيل كومار �شرما
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل (م�ساهمة خا�صة)
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )123987درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  ,ف�سخ اتفاقية االجارة الآجلة ومالحقها املربمة بني املدعية واملدعي
عليهما واملحررة يف تاريخ  2008/5/5م والزام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية وت�سليمه
للمدعية و�شطب عبارة االج��ارة ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما والتي جاء فيها (تخ�ضع
ملكية العقار لرتتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى
الدائرة وتكليف دائرة االرا�ضي واالمالك  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 29/ 7/ 2021 Issue No : 13301
Judgment Notification by publication
Issued by Sharjah Civil Court of First Instance
In case number SHCFICIPOR2021/0003106 commercial partial
To the defendant : Al Senegal Alum. & Glass Cont.
We would like to inform you that o 20-6-20221, this court issued the
judgment against you in the above mentioned case for the benefit of
United Int. Welding Mat. Tr. LLC as following:
Judgment text:
Impose the defendant to pay to the plaintiff an amount of AED 11,796.75
and the interest at the rate of 5% from the date of registering the case until
full payment provided that the interest not to be more than the judgment
principal amount and to pay the fees and expenses.
Judge
Hossam Jafar Mohamed Al Sayed
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2441/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4020/2019جتاري جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  197455.26درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :انوفا خلدمات ادارة املن�شات ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ -
وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :مار�س بروبرتيز انف�ستمنت ليمتد (بي يف �آي) ميثلها مديرها ال�سيد/
ديف ميرتا  ,هندي اجلن�سية  -2جمعية مالك برج انديغو اوبتيما � - 1صفتهما بالق�ضية  :منفذ
�ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )197455.26درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 29/ 7/ 2021 Issue No : 13301

Sharjah Federal Court of First Instance
Declaration of a Judgment of Publication
issued by Sharjah Federal Court of First Instance
)2021/3107 Civilian (partial
Plaintiff: Sharjah Taxi
Defendant: Sahil Shabir Muhammad Shabbir
inform you that the referred below decision is issued against you
in the lawsuit
The court judged as presence
Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of
19069.35 with benefit at the rate of 5% from the date of the
judicial claim until full payment, provided that the benefit does
not exceed the original amount, fees and expenses.

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ

وزارة العدل

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2959/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1349جتاري كلي  ,ل�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )5803065.84درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ب�صفتها مدينة وكفيلة �ضامنة ملديونية تو�ش
وورل��دواي��د جي ال تي (�سابقا) تو�ش وورل��دواي��د م.د.م���.س (حاليا)  -2تو�ش وورل��دواي��د جي ال تي
(�سابقا) تو�ش وورلدوايد م.د.م���.س (حاليا) ب�صفتها مدينة وكفيلة �ضامنة ملديونية تو�ش للتجارة
العامة ����ش.ذ.م.م  -3تو�ش العاملية ���ش.م.ح ب�صفتها وكفيلة �ضامنة ملديونية تو�ش للتجارة العامة
����ش.ذ.م.م ومديونية تو�ش وورل��دواي��د جي ال تي (�سابقا) تو�ش وورل��دواي��د م.د.م����.س (حاليا) -4
منوهر رام�شند رام�شندانى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ومديونية
تو�ش وورلدوايد جي ال تي (�سابقا) تو�ش وورلدوايد م.د.م���.س (حاليا)  -5رام�شندانى ناراين رام
�شاند ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية تو�ش للتجارة العامة ����ش.ذ.م.م ومديونية تو�ش وورلدوايد
جي ال تي (�سابقا) تو�ش وورلدوايد م.د.م���.س (حاليا)  -6راما مانوهار رام�شاندى ب�صفتها كفيلة
و�ضامنة ملديونية تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ومديونية تو�ش وورلدوايد جي ال تي (�سابقا) تو�ش
وورلدوايد م.د.م�.س (حاليا)� -صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب��ت��اري��خ 2021/7/13:خماطبتكم وذل��ك ال�ستالم
املنقوالت الكائنة يف العقار رقم  2901مبنطقة برج خليفة مبنى ريزيدين�س  T1/2يف مدة اق�صاها
خم�سة ع�شر يوم من تاريخ االعالن يف حالة انق�ضاء مدة اخلم�سة ع�شر يوما ومل يتم ا�ستالم املنقوالت
من قبل املنفذ �ضده �سيتم ايداع مبلغ تقييم املنقوالت من قبل املزايد وا�ستالم العقار.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13301بتاريخ 2021/7/29

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقه  -حمكمة التنفيذ املدنية
روت افی�شن (م.م.ح ) (م.م.ح) رایت ت�شارتار �سريفي�سز  -ب�صفتها مالكة املدعى عليها الأوىل
�سريجي �سماراين �أيه �أم �أ�س �أيرالينز �أل �أل �سي كارجو فيك م.م.ح كون�سرتك�شن ماركيتينج ليمتد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021/0002732جتاري (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :روت افی�شن (م.م.ح) (م.م.ح)  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل /م�ستودع /Q4-265
�ص.ب  121166 :ال�شارقة /هاتف  /065529348 :فاك�س  / 065529349هاتف متحرك 0504817127 /
الربيد الإلكرتوين SERGEY962@GMAIL.COM
رایت ت�شارتار �سريفي�سز  -ب�صفتها مالكة املدعى عليها الأوىل  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل /م�ستودع
� /Q4-265ص.ب  121166 :ال�شارقة /هاتف  /065529348 :فاك�س  / 065529349هاتف متحرك 0504817127 /
 /الربيد الإلكرتوين SERGEY962@GMAIL.COM
�سریجی �سماراین العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل /م�ستودع �/Q4-265ص.ب  121166 :ال�شارقة/
هاتف  /065529348 :فاك�س  / 065529349هاتف متحرك / 0504817127 /
الربيد الإلكرتوين SERGEY962@GMAIL.COM
�أيه �أم �أ�س �أيرالينز �أل �أل �سي العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة  /م�ستودع � Q1 - 08 - 027/Cص.ب /
 513907ال�شارقة  /هاتف  / 065529348متحرك 0508471710
الربيد الإلكرتوين ENGINEERING@AMSAIRLINES.GE
كارجو فيك م.م.ح  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل /مكتب ( / )49B-R5هاتف رقم /
� 0079260864072ص.ب  514260/ال�شارقة
كون�سرتك�شن ماركيتينج ليمتد
العنوان � :إمارة ال�شارقة  /املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل  /مكتب � / L1-34ص.ب  514318/ال�شارقة .

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ي�س تيكنيك � -ش م ح  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي
 :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1.581905E7درهم .لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه
�أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي  /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية
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اكتفت ملكة جمال لبنان ال�سابقة رهف عبداهلل حتى الآن ب�أن حت�صر جتربتها
التمثيلية يف �أعمال حملية ،وهي تخطط للمرحلة املقبلة لأعمال وم�شاريع جديدة
مل تعلن عنها لأنه مل يتم توقيعها ر�سمي ًا ،ومن دون �أن تف�صح ع ّما �إذا كانت
ت�ستعد جيد ًا خلطوة مماثلة.
�أعما ًال حملية �أو م�شرتكة مع ت�أكيدها �أنها
ّ
عبداهلل �أكدت �أنها �أعجبت كثري ًا بالفنانني دانييال رحمة وماغي بو
غ�صن وبا�سم مغنية يف م�سل�سل (للموت) ،كما �أ�شارت �إىل �أن (كا�ست)
م�سل�سل (ع�شرين ع�شرين) كان موفق ًا ،وكذلك املمثلون الذين �شاركوا
يف (ر�صيف الغرباء) ،اىل حد �أن النا�س اعتقدوا �أنهم ال ميثلون،
لأن ال�شخ�صيات كانت عميقة ومثالية ،مثمنة جتربتها يف العمل،
بقولها( :لن �أن�سى �أبد ًا جتربتي مع دور (ال�شرير كمال داود) الذي
ج�سد �شخ�صيته الفنان علي منيمنة).

Thursday
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�أرغب ب�إثبات نف�سي كممثلة و�أن �أبرهن عن قدراتي

رهف عبداهلل :الدراما ت�شبه
احلياة بواقعها وبتن ّوع نا�سها
• بعد �إع�ل�ان ق���رارك بالتم�سك بالتمثيل� ،إثر
النجاح ال��ذي حققه م�سل�سلك الأخ�ير (ر�صيف
ال��غ��رب��اء) ،ه��ل تلقيتِ ع��رو���ض��اً للم�شاركة يف
�أعمال م�شرتكة؟
ً
 تلقيتُ عرو�ضا خمتلفة ،وكلها تبقىيف �إط��ار الكالم� ،إذ ال يوجد حتى الآن
���ش��يء ج����ديّ مي��ك��ن �أن �أ����ص��� ّرح عنه
ب�شكل ر�سمي.
• رمب���ا ت��ك��ون�ين ال��وح��ي��دة بني
امل����م����ث��ل�ات امل�������وج�������ودات على
ال�����ش��ا���ش��ة ال���ت���ي مل تخ�ض
جت���رب���ة م�����س��ل�����س�لات الـ
(ب����������ان �آراب) حتى
اليوم؟
 ر���ص��ي��دي الفني����ل��ْي�
ي���������ض����م ع����م نْ
ح���ت���ى الآن هما
(���ص��م��ت احلب)
و(ر���������ص��������ي��������ف
ال��غ��رب��اء) ،و�أنا
ك����ن����ت �أرغ�������ب
ب�إثبات نف�سي
ك��م��م��ث��ل��ة و�أن
�أب��������ره��������ن عن
قدراتي كي �أكون
مب�ستوى ه��ذا النوع
م����ن الأع�����م�����ال عندما
����ي ،وه����ذا
ُت���ع���ر����ض ع����ل ّ
ً
م��ا �أق���وم ب��ه ح��ال��ي��ا من
خالل تطوير موهبتي
ب���ال���درا����س���ة ،ك���ي �أك����ون
ج�����اه�����زة ل���ه���ا يف ال���وق���ت
املنا�سب.
• ه������ل ت�����واف�����ق��ي��ن �أن
ال����ف��ت�رة احل���ال���ي���ة هي
الأف���������ض����ل ل��ل��ع��م��ل يف

زينة مكي:
�شخ�صيتي يف
(�شتي يا بريوت)
علي
جديدة َّ

�أعلنت الفنانة اللبنانية زينة مكي ان�ضمامها لبطولة امل�سل�سل اللبناين "�شتي
يا بريوت" ،الذي يعر�ض يف ال�سباق الرم�ضاين املقبل ،بطولة الفنان ال�سوري
معت�صم النهار وعابد فهد.وقالت مكي ،عرب �صفحتها على "�إن�ستغرام"�( ،سعيدة
كثريا ب�إعالن ان�ضمامي لبطولة م�سل�سل (�شتي يا ب�يروت) مع ممثلني
بحنب كثري وفريق عمل �صار متل عيلتي �إنتاج �شركة ال�صباح ،وكتابة
ب�لال ���ش��ح��ادات و�إخ����راج �إي��ل��ي �سمعان" ،م�ضيفة" :كثري حا�سة
مب�س�ؤولية جتاه هالدور ...دور جديد علي من كل النواحي ،رح
�أعطيه كثري من حايل كثري كثري).
ي�شار �إىل �أن الفنان ال�سوري عابد فهد �أعلن ،عرب ح�سابه
على "�إن�ستغرام" ،ان�ضمامه �إىل م�سل�سل "�شتي يا بريوت"،
مبينا �أن �أحداث امل�سل�سل م�ستوحاة من الواقع ،وتدور حول
�شقيقني و�أب��ن��اء ع��م ،ويعالج ال�صراعات التي يخو�ضها
الإن�سان خ�شية فقدان من يحب� ،سواء كان �أبا �أو �أما �أو
�شريكا.و�أ�شار �إىل �أن��ه �أول الفنانني الذين مت التعاقد
معهم ب�شكل ر�سمي يف هذا امل�سل�سل ،ويجري االتفاق
مع بقية فريق العمل ،ا�ستعدادا لبدء ت�صويره.

جمال التمثيل؟
 مهنة التمثيل �صعبة ج��داً وال ترتبط بتوقيت �أوظروف معينة بل باملوهبة وال�شغف وبالقدرة على �إقناع
النا�س .وميكن للظروف �أن تتدخل لناحية �أن تكون
خ��ي��ارات وق���رارات املمثل �صحيحة .ال �شك �أن قطاع
التمثيل َت َ�ض َّر َر يف لبنان كما �سائر القطاعات ب�سبب
تردي الأو�ضاع املعي�شية واالقت�صادية وال�صحية ،ما
يحول دون �أن يعمل امل ُ ْنتِجون بالزخم نف�سه.
وي��ج��ب �أال نن�سى �أن املُ��نْ�� ِت��ج واملُ���خْ���رِج اي��ل��ي معلوف
ُيعترب من القالئل الذين ي�ؤمنون بالدراما اللبنانية
وي�ستمرون فيها بالرغم من كل التحديات ال�صعبة
ال��ت��ي تعي�شها على عك�س الإن��ت��اج��ات امل�شرتكة التي
تعتمد على التمويل اخلارجي ،وبالن�سبة �إىل املمثل
يجب �أن يكون م�ستعداً يف �أي حلظة.
• كان املق�صود بال�س�ؤال �أن توا ُفر الإنتاجات امل�شرتكة
وازده���ار املن�صات �شرع الأب���واب على م�صاريعها �أمام
املمثلني للتواجد يف �أعمال فنية خمتلفة ،على عك�س
م��ا يح�صل يف القطاعات الفنية الأخ����رى ،حتى �أنه
ُيعلن يومياً عن م�سل�سل جديد؟
 ه����ذا ���ص��ح��ي��ح ،امل��ن�����ص��ات ال��رق��م��ي��ة ن�����ش��ط��ت بقوةوه���ي مُ ��ت��ا َب��ع��ة م���ن اجل��ي��ل اجل���دي���د ال����ذي ي�ستخدم
التكنولوجيا وال يتابع التلفزيون ،وهذا الأمر يتطلب
تن ّوعاً بالأعمال وال�شخ�صيات والق�ص�ص واملمثلني.
• م��ا اال�سرتاتيجية التي تعتمدينها يف م�شوارك
ال��ف��ن��ي ،ب��ع��دم��ا جن��ح��تِ ب��ت��ج��ا ُوز اخل��ط��وة الأوىل يف
م�سريتك كممثلة؟
 اخلطوة املقبلة �ستكون �صعبة جداً ،وهديف يف هذهاملرحلة هو التقدم والتطور والتع ّلم ،واحلر�ص على
عدم الوقوف يف املكان نف�سه� .أع��رف جيداً �أن اخليار
لن يكون �سه ً
ال ،و�أن��ا �أ�شتغل يومياً على نف�سي وعلى
�صقل موهبتي �سواء من خالل القراءة �أو مُ �شاهَدة
الدراما والأفالم �أو ممار�سة هوايات جديدة كي �أُ ْغني
نف�سي على ال�صعيد ال�شخ�صي ،ا���س��ت��ع��داداً لأي دور
ميكن �أن يتطلب مني مهارة معينة.
• �أال حتر�صني على تلقي درو�س يف التمثيل؟
� -أ�سعى من �أج��ل ذل��ك ،ولكن حالياً ال توجد دورات

تدريب جد ّية� ،إال يف ح��ال توافر العمل ال��ذي �أقتنع
به.
ومن املعروف �أن �شركات الإنتاج يف الدراما امل�شرتكة
ت�ضع م��د ّرب��اً حت��ت ت�صرف املمثل للتح�ضري لأدوار
حمددة.
• كيف تقيمني جتربة الوجوه اجلديدة ،خ�صو�صاً
�أن ال���درام���ا يف ل��ب��ن��ان ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة �إل��ي��ه��ا لوجود
ممثلتني �أو ث�لاث تلع َ
نب �أدوار البطولة يف غالبية
الأعمال؟
 ال �شك �أن الدراما اللبنانية بحاجة ما�سة �إىل الكثريمن هذه الوجوه.
الدراما ت�شبه احلياة بواقعها وبتن ّوع نا�سها .والق�صة
هي التي تفر�ض ممثليها من خالل الأدوار املكتوبة،
�سواء مبالحمهم �أو ب�شخ�صياتهم.
• هل جتدين �أن الدراما اللبنانية �صارت �أف�ضل يف
اختيار املمثلني املنا�سبني للأدوار املنا�سبة؟
 بالن�سبة �إىل (ر�صيف الغرباء) و�صلتْنا الكثري منالتعليقات التي �أ�شادت ب�أن اختيار املمثلني للأدوار كان
مو ّفقاً جداً �إىل درجة �أن النا�س �شعروا ب�أننا ال من ّثل.
ط��وين �شمعون كتب على ال���ورق �شخ�صيات مثالية
وعميقة وجميلة ،وعندما يحب املمثل ال�شخ�صية
التي يلعبها ف�إنه يعي�شها.
م��ث ً
�لا ،ت��ف�� ّوق املمثل علي منيمنة بتقدمي �شخ�صية
كمال داود ال�شريرة مع �أنها ال ت�شبهه �أبداً ،وجتربتي
معه لن �أن�ساها �أبداً ،لأنني تع ّلمتُ منه الكثري.
ه���و ي��ع��ط��ي امل��م��ث��ل ال����ذي ي��ق��ف �أم���ام���ه ،ومت���كّ���ن من
ا�ستفزازي كي �أمتكن من التعبري عن حالة االنتقام
وال��ك��ره ،حتى �أن النا�س ا�ستغربوا كيف انتقلتُ من
حالة الفتاة اجليدة والطيبة �إىل حالة الفتاة التي
تريد االنتقام يف امل�سل�سل.
• وبالن�سبة �إىل (الكا�ست) يف الأعمال الأخرى؟
 الأع��م��ال التي �شاهد ُتها ك��ان الكا�ست فيها مو ّفقاً،���س��واء بالن�سبة �إىل دانييال رحمة وم��اغ��ي ب��و غ�صن
وب��ا���س��م م��غ��ن��ي��ة يف م�����س��ل�����س��ل (ل���ل���م���وت) �أو بالن�سبة
ل��ك��ل املمثلني ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف م�سل�سل (ع�شرين
ع�شرين).

مايا رعيدي
تتعر�ض
النتقادات الذعة
تعر�ضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي النتقادات الذعة ،بعد �أن
ن�شرت عرب �صفحتها اخلا�صة مبوقع التوا�صل االجتماعي� ،صوراً
لها ظهرت فيها مرتدية ف�ستاناً م��ن ت�صميم مايكل �سينكو،
ب��ال��ل��ون الأ���ص��ف��ر.واع��ت�بر ال��ع��دي��د م��ن املتابعني �أن الف�ستان
غ��ري��ب ،وت�صميمه �ضخم ،م�شريين اىل �أن��ه��ا مل ت��وف��ق يف
اختيار �إطاللتها.وكانت مايا وثقت الفو�ضى يف مطار
ب�يروت ال��دويل عند عودتها �إىل لبنان م�ؤخرا ،من
خ��ل�ال ال�����ص��ور ال���ت���ي ن�����ش��رت��ه��ا ع�ب�ر �صفحتها
اخلا�صة ،وظهرت يف ال�صورة الأوىل مرتدية
الكمامة ،ويف ال�صورة الثانية عبرَّ ت من
خالل تعليقها عليها عن غ�ضبها مما
ر�أت��ه ،فقد �صوّرت �أمتعتها يف حرم
امل��ط��ار ،وك��ت��ب��ت" :عيب �أن نرى
ك����ل ه�����ذه ال���ف���و����ض���ى ونق�ص
التنظيم حلظة هبوطنا يف
املطار".
وت��اب��ع��ت" :من املمكن �أن
يكون الف�ساد حولنا ،لكن
يجب �أال يفرقنا".

طارق لطفي ينفي تعاقده
على (القاهرة كابول )2
نفى الفنان طارق لطفي تعاقده على اجلزء الثاين من م�سل�سل "القاهرة
كابول" ،الذي حقق به جناحا كبريا خالل اجلزء الأول يف رم�ضان املا�ضي،
مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن ال��ن��ج��وم ،منهم خ��ال��د ال�����ص��اوي وفتحي
عبدالوهاب وحنان مطاوع.
وقال لطفي� ،إن الأخبار املنت�شرة عن تعاقدي على اجلزء الثاين من امل�سل�سل
غري �صحيحة ،وال يوجد ج��زء ث��ان حتى الآن ،ومل يدخل يف حت�ضريات
و�إعدادات ،كما �أ�شيع خالل الفرتة املا�ضية".
وي�ستعد لطفي لدخول جتربة جديدة خ�لال الأي���ام القليلة املقبلة بعد
االتفاق ب�شكل مبدئي ،على �أن يعقد جل�سات عمل لالتفاق على اخلطوط
النهائية للم�سل�سل اجلديد.

اخلميس  29يوليو  2021م  -العـدد 13301
29 July 2021 - Issue No 13301

Thursday

نظام غذائي مينع تطور ال�سرطان وال�سكري
�أع��ل��ن علماء جامعة ه��ارب�ين ال�صينية� ،أن التغذية
ال�صحية لي�ست ف��ق��ط ت��ن��اول �أط��ع��م��ة �صحيحة ،بل
و�أي�ضا توزيعها بعقالنية على مدار اليوم.
وي�شري الباحثون يف مقال ن�شرته جملة جمعية القلب
الأمريكية� ،إىل �أن بع�ض املواد الغذائية يجب تناولها
يف �أوقات حمددة.
ووف��ق��ا ل��ل��خ�براء ،ات��ب��اع ه��ذا امل��ب��د�أ ،ي�ساعد على منع
خطر الإ�صابة بال�سرطان و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ومر�ض ال�سكري.
وقد اكت�شف العلماء عالقة متبادلة بني تناول الفواكه
يف منت�صف النهار وانخفا�ض عدد الإ�صابات ب�أمرا�ض

درا�سة حتذر من عامل خطر
يجعل البع�ض �أكرث عر�ضة
للإ�صابة باخلرف!

البامية

قال الدكتور �أحمد عو�ض� ،أخ�صائي التغذية العالجية� ،إن البامية �أحد
اخل�ضراوات ال�صحية ،نظرا لأنها م�صدر جيد للألياف الغذائية املفيدة
لل�صحة بوجه ع��ام ،كما حتتوي على جمموعة من الفيتامينات ،B ،A
ك��ذل��ك الكال�سيوم وح��ام�����ض ال��ف��ول��ي��ك .وع���ن ف��وائ��د ال��ب��ام��ي��ة ال�صحية،
ي�ستكمل د .عو�ض قائال ،هناك فوائد �صحية عديدة للبامية و�أهمها� ،أنها
مفيدة ملري�ض ال�سكر ،نظرا لأنها ت�ساهم يف التحكم يف ن�سبة ال�سكر باجل�سم،
ومفيدة للحامل ،نظرا الحتوائها على قدر جيد من حم�ض الفوليك املفيد
لنمو اجلنني ،وت�ساهم يف حت�سني عملية اله�ضم ،نظرا الحتوائها على قدر
جيد من الألياف الغذائية ،وكذلك ل�سهولة م�ضغها.
كما ت�ساهم البامية ،يف تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول باجل�سم ،نظرا لأنها
من اخل�ضراوات قليلة ال�سعرات احل��راري��ة وال��ده��ون ،وه��ي مفيدة �أي�ضا
للأ�شخا�ص الذين يعانون من الإم�ساك املزمن ،خا�صة كبار ال�سن ،نظرا
الحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

• ماذا يعني ا�سم �أدي�س �أبابا؟
 -الزهرة اجلديدة

• ماذا تعني كلمة الف�سطاط؟
 -اخليمة

• ما الإ�سم احلقيقي للأديبة مي زيدان؟
 -ماري اليا�س

• ماذا تعني كلمة بوذا؟
 -العامل

• ماذا تعني كلمة قراقو�ش؟
 -الن�سر الأ�سود

• من احلكيم اجلاهلي الذي وحد اهلل تعاىل يف ع�صره؟
 -ق�س بن �ساعده الأيادي

• ما هو الفرق بني كلمتي الرايه واللواء يف احلرب؟
 -الراية للقائد والراية للأمري.

القلب .ويف نف�س الوقت غال ًبا ما يعاين الذين يتبعون
"النظام الغذائي الغربي" (تناول كمية كبرية من
احل��ب��وب والأط��ع��م��ة الن�شوية  -اخل��ب��ز والبطاط�س
واجلنب واللحوم املعاجلة) من هذه الأمرا�ض.
و�أث���ب���ت ال��ب��اح��ث��ون �أي�����ض��ا� ،أن ت��ن��اول اخل�����ض��روات يف
الع�شاء ،مينع تطور جميع فئات الأمرا�ض .وبالإ�ضافة
�إىل ه��ذا ،يقرتح اخل�ب�راء ت��ن��اول ال��ف��واك��ه بعد وجبة
الفطور ،ومنتجات الألبان بعد وجبة الغداء .ولكنهم
ال ين�صحون مطلقا ب��ت��ن��اول ال��ب��ط��اط��ا وغ�يره��ا من
الأط��ع��م��ة امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��ن�����ش��اء ب��ع��د ت��ن��اول وجبات
الطعام الرئي�سية.

خم�سة ن�ساء ي�شاركن يف م�سرية احتجاجية �أمام املباين احلكومية يف حماولة لل�سماح ملا ي�صل �إىل � 100ضيف
بح�ضور حفالت الزفاف هذا العام يف دبلن� ،أيرلندا .رويرتز

حذرت درا�سة جديدة من �أن الأ�شخا�ص الذين يبد�أون بفقدان �أ�سنانهم هم
�أكرث عر�ضة للإ�صابة باخلرف.
ووجد باحثون من جامعة نيويورك �أن فقدان الأ�سنان هو عامل خطر لكل
من اخلرف وال�ضعف الإدراكي  -ومع فقدان كل �سن ،يزداد اخلطر.
وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن �صحة الفم اجليدة  ،مبا يف ذلك الأ�سنان ،قد
حتمي من التدهور املعريف ،وفقا للفريق.
ويف حني �أن �سبب االرتباط ما يزال غري وا�ضح ،يقرتح الباحثون عددا من
العوامل التي ميكن �أن تلعب دورا.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي فقدان الأ�سنان �إىل �صعوبة امل�ضغ ،ما قد
ي�ساهم يف نق�ص التغذية ،بينما قد يكون هناك �أي�ضا ارتباط بني �أمرا�ض
اللثة والتدهور املعريف.
وق��ال ال��دك��ت��ور ب��اي وو ،ال��ذي ق��اد ال��درا���س��ة" :بالنظر �إىل ال��ع��دد املذهل
للأ�شخا�ص الذين ُ�شخّ �صت �إ�صابتهم مبر�ض الزهامير واخلرف كل عام،
وفر�صة حت�سني �صحة الفم ط��وال العمر ،فمن املهم اكت�ساب فهم �أعمق
للعالقة بني �صحة الفم والتدهور املعريف".
ويف ال��درا���س��ة��� ،ش��رع ال��ف��ري��ق يف ف��ه��م م��ا �إذا ك��ان��ت �صحة ال��ف��م مرتبطة
باخلرف.
و�أج���روا حتليال لـ  14درا���س��ة مبا يف ذل��ك ما جمموعه  34074بالغا،
و 4689حالة لأ�شخا�ص يعانون من �ضعف الوظيفة الإدراكية.
وك�شف حتليلهم �أن البالغني الذين يعانون من املزيد من فقدان الأ�سنان
معر�ضون خلطر الإ���ص��اب��ة ب�ضعف الإدراك بنحو  1.48م���رة ،وخطر
الإ�صابة باخلرف  1.28مرة.
ومع ذلك ،ف�إن البالغني الذين فقدوا �أ�سنانهم كانوا �أكرث عر�ضة للإ�صابة
ب�ضعف �إدراك���ي �إذا مل يكن لديهم �أطقم �أ�سنان ،مقارنة ب�أولئك الذين
لديهم �أ�سنان.
وي�شري ه��ذا �إىل �أن �صحة ال��ف��م اجل��ي��دة ق��د ت�ساعد يف �إب��ط��اء التدهور
املعريف.
وبالتعمق يف النتائج ،وجد الباحثون �أن كل �سن �إ�ضايف مفقود كان مرتبطا
بزيادة خطر الإ�صابة ب�ضعف الإدراك بن�سبة  ،1.4%وزيادة خطر الإ�صابة
باخلرف بن�سبة .1.1%
ويف غ�ضون ذلك� ،أ�شارت درا�سات �سابقة �إىل وجود �صلة بني �أمرا�ض اللثة -
ال�سبب الرئي�سي لفقدان الأ�سنان  -والتدهور املعريف.
و�أ�ضاف الدكتور وو" :ت�ؤكد نتائجنا على �أهمية احلفاظ على �صحة الفم
اجليدة ودورها يف امل�ساعدة يف احلفاظ على الوظيفة الإدراكية".

• هل تعلم �أن ال�شعب ال�سوي�سري ي�ستهلك معظم ال�شوكوالته مبا يعادل  10كيلوغرام لل�شخ�ص الواحد
يف �سنوياً.
• املال هو ال�سبب الأول حلدوث �أي جدال بني زوج وزوجته.
• ه��ل ت��ع��ل��م �أن ال��ب�رق ح�ين ي�����ض��رب ف���إن��ه ي�����ص��ل �إىل  30000درج����ة م��ئ��وي��ة او  54,000درجة
فهرنهايت.
• هل تعلم �أن العنكبوت هي حيوان عنكبوتي ،وال تعترب من احل�شرات.
• �أنه يف كل مرة ترى فيها القمر كامال ،ف�إنك ترى نف�س اجلانب دائما.
• هل تعلم �أن خرطوم الفيل هو احتاد لأنفه و�شفته العليا .وهو بالتايل ي�ستعمل لأغرا�ض عدة .فهو
ي�ستعمله لنقل ال��غ��ذاء وامل��اء �إىل فمه وكذلك لر�ش ج�سمه باملياه .وميكن �أن ي�ستعمل اخل��رط��وم بلطف
�شديد في�ستطيع �أن يلتقط ج�سماً �صغرياً كحبة البازيالء .وهو �أي�ضاً م�ستك�شف قوي للرائحة.
• هل تعلم �أن الر�صا�ص هو معدن ثقيل جداً ذو لون رمادي �ضارب �إىل الزرقة .وهو معدن طري جداً
لدرجة ميكنك جرحه بالظفر .ونظراً �إىل مقاومة الر�صا�ص للت�آكل ي�ستعمل هذا املعدن يف �شكل �صفائح
للتك�سية ويف �صنع الأنابيب ،كما ي�ستخدم يف الوقاية من الأ�شعة ال�سينية و�أ�شعة جاما.
• الع�سل هو الطعام الطبيعي الوحيد الذي اليف�سد �أبداً.

ال�شاب الطيب
�أ�ستيقظ ال�شاب من نومه ن�شطا ف�أخذ حماما باردا لينع�شه ثم �إرتدى مالب�سه وحمل حقيبته وقبل يد �أمه وهو
ي�سمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�سرعة ذاهبا �إىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�شته يف درا�سته تقدم
بها �إىل احدى ال�شركات الكبرية �أمال يف نيل درجة وظيفة عالية �شاغرة واليريد �أن يت�أخر عن موعده فيرتك
�إنطباعا �سيئا ..كان م�ضطربا بع�ض ال�شيء لكنه متما�سك ويف غمرة انهماكه يف االنتقال داخل حمطة القطارات
وجد �سيدة عجوز �سقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم �أحد مل�ساعدتها ورغم �ضيق الوقت اقرتب منها ب�سرعة
و�ساعدها يف مللمة ا�شيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها لأقرب كر�سي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
اقرتب القطار من املحطة وا�ستعد اجلميع للنزول حني الحظ مرة اخرى ال�سيدة العجوز التي تظهر عليها
عالمات الوقار واالح�ترام وال�ثراء وهي حت��اول حمل حقيبتها للنزول من القطار ف�أ�سرع مب�ساعدتها رغم
خوفه من الت�أخري على موعد املناق�شة ف�شكرته ب�شدة بعد �أن و�ضع حقيبتها على العربة ال�صغرية و�أ�سرع
�إىل خارج املحطة و�سط انهمار املطر ..وقف كثريا للبحث عن �سيارة �أجرة حني ملح ال�سيدة العجوز تخرج من
املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �سيارة �أجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة ك�أنها ت�شكره
فيها على كل �شئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له :يل حفيد يف مثل عمرك لكنه اليوم مري�ض
�أ�شكرك كثريا على طيبتك� ..شكرها بحياء حني جاءت �سيارة الأجرة ف�أ�سرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة
ال�سيدة ودعاها للركوب على �أن ينتظر هو غريها ..ورغم �ضيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا لأنها ت�شبه
جدته الراحلة ..رمبا ذهبت �سيارة االجرة و�أكرمه اهلل ب�سيارة جاءت مبا�شرة خلفها مبا�شرة فجل�س يدعو اهلل
�أن اليت�أخر رغم معرفته ب�أنه باق من الوقت دقائق .و�صل ال�شاب �إىل موعد املناق�شة مت�أخرا ع�شر دقائق ودخل
�إىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ ب�أن موعد املناق�شة قد ت�أجل ملدة ن�صف �ساعة نظرا لعدم وجود رئي�سة
اللجنة ف�شكرها يف �أعماقه وارت��اح وتناول كوبا من ال�شاي وعندما �أعلن املوظف امل�س�ؤول بدء املناق�شة دخل
ليلقي حتيته و�إذ به يرى ال�سيدة العجوز جتل�س مت�صدرة اجلل�سة فنظر اليها منده�شا وقد ظهرت ابت�سامة
جميلة حنونة على �شفتيها وك�أنها تطمئنه وت�شجعه ثم �أعلنت بدء املناق�شة التي مل ت�أخذ وقتا طويال لتنتهي
ل�صالح ال�شاب الطيب ويحوز على الوظيفة �صفق اجلميع له فاقرتب من رئي�سة اللجنة التي ربتت على �شعره
وهي تقول �إنك طيب مثل حفيدي هل ت�سافر يف القطار كثريا فقال� ..إنها املرة الأوىل ،لكنها لي�ست الأخرية.

