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لهذه الأ�سباب تربع بالدم بانتظام
14 يونيو من كل عام  يتم االحتفال باليوم العاملي للتربع بالدم يف 
االآمن  ال��دم  لتوفري  بانتظام  ب��ال��دم  ال��ت��ربع  ب�ضرورة  ال��وع��ي  ل��زي��ادة 

ومنتجاته للمر�ضى املحتاجني.
تنطوي  للدم،  يحتاجون  الذين  املر�ضى  حياة  اإنقاذ  اإىل  وباالإ�ضافة 
عملية التربع بالدم على فوائد عديدة للمتربع. فيما يلي اأهم هذه 

الفوائد، بح�ضب �ضحيفة اإنديان اإك�ضرب�س:
الوزن وحت�ضني  اإنقا�س  املنا�ضب على  الوقت  بالدم يف  التربع  ي�ضاعد 
ال��ب��ال��غ��ني االأ���ض��ح��اء. وف��ًق��ا لباحثي جامعة  ل���دى  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 
450 مل، ي�ضاعد  اأي  كاليفورنيا، فاإن التربع بن�ضف لرت من الدم، 
ج�ضمك على حرق حوايل 650 �ضعرة حرارية. ولكن ال يجب اعتماد 
با�ضت�ضارة  اخل���رباء  وين�ضح  ال����وزن،  خل�����ض��ارة  كخطة  ب��ال��دم  ال��ت��ربع 

الطبيب قبل التربع بالدم لتجنب اأي م�ضاكل �ضحية.
التربع بالدم ميكن اأن يقلل من خطر االإ�ضابة بداء تر�ضب االأ�ضبغة 
الدموية، وهي حالة توؤدي اإىل زيادة امت�ضا�س اجل�ضم للحديد. قد 
احلديد،  من  الزائد  احِلمل  تقليل  اإىل  بانتظام  بالدم  التربع  ي��وؤدي 
وب��ال��ت��ايل ف��ه��و م��ف��ي��د ل���أ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن داء تر�ضب 
على  ال�ضيطرة  اإىل  بانتظام  بالدم  التربع  ي��وؤدي  الدموية.  االأ�ضبغة 
القلب.  باأمرا�س  م�ضتويات احلديد، مما يقلل من خماطر االإ�ضابة 
ميكن اأن تت�ضبب كمية كبرية من احلديد املرتاكم يف اجل�ضم باأ�ضرار 
والنوبات  ال�ضيخوخة  ت�ضريع  الرئي�ضي يف  ال�ضبب  اأنها  ُموؤك�ضدة ثبت 

القلبية وال�ضكتات الدماغية.

�سمغ النحل يزيد كثافة ال�سعر 
Propolis يعد �ضر جمال  "Elle" اإن الربوبولي�س  قالت جملة 
ويعمل  ون�ضرة  نقية  بب�ضرة  التمتع  على  ي�ضاعد  اإذ  وال�ضعر،  الب�ضرة 

على زياد منو ال�ضعر وكثافته.
واأو�ضحت املجلة املعنية بال�ضحة واجلمال اأن الربوبولي�س اأو "�ضمغ 
والبوتا�ضيوم،  وال��ك��ال�����ض��ي��وم،  احل��دي��د  م��ث��ل  ب��امل��ع��ادن  غ��ن��ي  النحل" 
اأك�ضدة،  وم�����ض��ادات  اأمينية،  واأح��م��ا���س   ،H وفيتامني  واملغني�ضيوم، 
ويتمتع بتاأثري مثبط ل�لتهابات وم�ضاد للبكترييا وم�ضاد للفطريات 

وم�ضاد للح�ضا�ضية وطارد لل�ضموم وم�ضكن ل�أمل.
ال�ضوائب  من  الب�ضرة  تنظيف  على  يعمل  فاإنه  امل��زاي��ا  ه��ذه  وبف�ضل 
وملم�ضاً  نقياً  مظهراً  مينحها  ما  ويرطبها،  التجاعيد  على  ويق�ضي 
الربوبولي�س  ي�ضاعد  اأخ��رى،  ناحية  ومن  وحيوياً.  �ضباباً  ي�ضع  ناعماً 
على زيادة منو ال�ضعر وكثافته وتقوية بنيته، ما يحول دون تق�ضفه 

و�ضقوطه، كما مينحه مظهراً المعاً ياأ�ضر االألباب.

ي�سفيان من ال�سرطان بعد ت�سخي�ص اإ�سابتهما يف اليوم نف�سه 
يف واقعة نادرة، تعافى زوجان بريطانيان من ال�ضرطان بعد ت�ضخي�س 

اإ�ضابتهما يف اليوم  نف�ضه  ويف امل�ضت�ضفى نف�ضه  .
ب�ضرطان  اأنه م�ضاب  ال�ضباح  عاًما( يف  داران جيب�س )56  اكت�ضف  و 
اإنها  ���ض��اع��ات  بعد  ع��اًم��ا(  ل��زوج��ت��ه تري�ضي )49  وق��ي��ل  ال��ربو���ض��ت��ات، 
م�ضابة ب�ضرطان الثدي. ولكن بعد 6 اأ�ضهر، تعافى الزوجان بالكامل 

من املر�س.
وقالت تري�ضي "احتمال ما حدث ال يزيد عن واحد يف املليون. �ضعرت 

وكاأن عاملنا ينهار".
واأ�ضافت "كان االأمر خميًفا ولكن املده�س هو اأننا مل نتاأخر يف الع�ج. 

لقد حظينا برعاية رائعة".
)ت�ضرين  نوفمرب   28 بال�ضرطان يف  الزوجني  اإ�ضابة  ت�ضخي�س  ومت 
ب��ال��ق��رب من  امللكي  امل��ا���ض��ي يف م�ضت�ضفى دي��رب��ي  ال��ع��ام  ال��ث��اين( م��ن 
للثدي  ا�ضتئ�ضال  لعملية  تري�ضي  وخ�ضعت  ميكلوفر،  يف  منزلهما 
ب�ضكل عاجل قبل اأربعة اأيام من عيد املي�د، ومت ا�ضتئ�ضال الربو�ضتات 

لزوجها داران الذي يعمل يف متجر.
وقال داران "لقد �ضاعدنا بع�ضنا البع�س، الت�ضخي�س املزدوج اأعطانا 
من  ال��ك��ام��ل  ب�ضفائها  تري�ضي  االأط���ب���اء  واأخ����رب  القوة".  م��ن  امل��زي��د 
ال�ضرطان يف يناير )كانون الثاين(، بينما مت االإع�ن عن �ضفاء داران 

من املر�س ال�ضهر املا�ضي، بح�ضب �ضحيفة ذا �ضن الربيطانية.
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تويرت ي�سيف اإعدادا للغة العربية 
 اأطلق موقع تويرت اأم�س الث�ثاء اإعدادا جديدا "باللغة العربية بال�ضيغة 

املوؤنثة" يتيح التحدث اإىل املغردات وخماطبتهن ب�ضيغة التاأنيث.
ال�ضرق  تويرت يف  �ضركة  االت�ضاالت يف  ق�ضم  رئي�ضة  فواخريي  ر�ضا  وقالت 
العربية  للغة  ج��دي��دا  اإع����دادا  اأطلقنا  "اليوم  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ض��م��ال  االأو���ض��ط 
بال�ضيغة املوؤنثة.. اأي بالعربية املوؤنثة.. على تويرت دوت كوم. فيمكن بكل 
�ضهولة ممكن الأي امراأة يف اأي مكان بالعامل ت�ضجيل الدخول على تويرت 
دوت كوم وتذهب عند االإع��دادات واخل�ضو�ضية ثم حتّدث اللغات وتختار 

العربية املوؤنثة للغة العر�س".
واأ�ضافت "بعد تفعيل هذا االإعداد �ضتظهر الكلمات والن�ضو�س على املوقع 

بال�ضيغة املوؤنثة".
املحادثة  خدمة  ه��و  تويرت  يف  هدفنا  مفتوحة..  "كمن�ضة  قائلة  وم�ضت 
العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب اأن تعك�س خدمتنا االأ�ضوات التي ت�ضكل 

هذه املحادثة ب�ضكل اأف�ضل".
ب�ضبل  تتعلق  اأخ��رى  م�ضروعات  على  تعكف  ال�ضركة  اإن  ف��واخ��ريي  وقالت 
خم��اط��ب��ة م��غ��ردي��ه��ا. ول��دي��ه��ا خ��ط��ط الإ���ض��اف��ة ���ض��م��ائ��ر ع��ل��ى ل��غ��ة امللفات 
يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ف��ي��ة  امل�����ض��ت��خ��دم��ون  بينها  م��ن  ي��خ��ت��ار  ال�ضخ�ضية 

خماطبتهم بها.
وقبل اليوم، كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر با�ضتخدام 
للفعل:  املوؤنثة  ال�ضيغة  االآن  تظهر  االإع���دادات  تغيري  وم��ع  "غّرد".  كلمة 

"غّردي".
"ال�ضيغة  خيار  ُيدخل  االجتماعي  للتوا�ضل  موقع  اأول  اإنه  تويرت  ويقول 
ومقرها  اللوجي�ضتية  للخدمات  اأرامك�س  �ضركة  وكانت  املوؤنثة".  العربية 

دبي قد اأ�ضافت يف اأبريل ني�ضان خيار لغة م�ضابها على موقعها.

اجلثة الكريهة تزهر يف 
بولندا.. وجتذب الآلف

تعرف  التي  اأروم"  "تيتان  �ضهدت زهرة 
ب�ضبب  اجلثة"  "زهرة  ب���ا����ض���م  اأي�������ض���ا 
رائ��ح��ت��ه��ا ال��ك��ري��ه��ة، ازده�����ارا ق�����ض��ريا يف 

حديقة العا�ضمة البولندية، وار�ضو.
النادر ح�ضودا من  واجتذب هذا احلدث 
ان��ت��ظ��روا ل�ضاعات  ال��ذي��ن  ال��ب��ول��ن��دي��ني، 
وكالة  اأوردت  ما  وف��ق  روؤيتها،  اأج��ل  من 

بر�س". "اأ�ضو�ضيتد 
غابات  ال��ن��ادرة يف  النبتة  ه��ذه  وم��وط��ن 
مهددة  لكنها  اإندوني�ضيا،  يف  �ضومطرة 

هناك ب�ضبب اإزالة االأ�ضجار.
التي تنبعث  الكريهة"،  "اجلثة  واأزه��رت 
منها رائحة جثة ميتة جلذب احل�ضرات 
امللقحة التي تتغذى على اللحم  اأول اأول 
اأم�س االأحد وذبلت بالفعل يف وقت مبكر 

من االثنني.
وميكن الأولئك الذين يرغبون يف جتنب 
على  الزهرة  م�ضاهدة  والزحام  الرائحة 
فيديو مبا�ضر من حدائق جامعة وار�ضو 

النباتية.
اإن مل يكن االآالف عند  وا�ضطف املئات، 
من  التمكن  ملجرد  ال��زج��اج��ي  امل�ضتنبت 
وال��ت��ق��اط �ضورة  ال��زه��رة  امل���رور بجانب 

معها.

درا�ضة جديدة تف�ضر �ضبب انخفا�ض 
م�ضتويات الأك�ضجني لدى مر�ضى "كوفيد- 19" �ص 23

عمر الطفل يحّدد 
الريا�سة املنا�سبة له

تتمتع الريا�ضة باأهمية كبرية ل�ضحة الطفل، حيث اإنها تعمل على تقوية الع�ض�ت 
على  القدرة  رفع  عن  ف�ضً�  والتوازن،  التنا�ضق  وتدريب  احلركية  القدرات  وتطوير 

الرتكيز وتنمية املهارات االجتماعية ل�أطفال.
ولتحقيق اال�ضتفادة املرجوة، اأكدت اجلمعية االأملانية الأطباء االأطفال واملراهقني على 
ريا�س  عمر  يف  االأطفال  اأن  مو�ضحة  الطفل،  لعمر  املنا�ضبة  الريا�ضة  اختيار  اأهمية 
اأن  العمرية  املرحلة  ه��ذه  يف  املهم  فمن  التناف�ضية،  الريا�ضات  تنا�ضبهم  ال  االأط��ف��ال 
ميار�س االأطفال الريا�ضات، التي تتطلب حركات ج�ضدية طبيعية تت�ضم بطابع اللعب 

واللهو.
جيداً  اأ�ضا�ضاً  اإنه ميثل  االأطفال، حيث  ريا�س  منا�ضبة يف عمر  ريا�ضة  ويعد اجلمباز 
اأن��واع الريا�ضات االأخ��رى. كما ميكن ل�أطفال ممار�ضة اليوغا ب��دءاً من  للغاية لكل 

عمر 3 �ضنوات، ولكن باال�ضرتاك مع اجلمباز، الأن هذه الريا�ضة وحدها غري كافية.
والتي  الكرة،  ريا�ضات  ممار�ضة  ل�أطفال  ميكن  االأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  من  وب��دءاً 

لدى  االجتماعية  املهارات  تنمية  على  تعمل 
االأط�����ف�����ال؛ ح���ي���ث ي��ت��ع��ل��م االأط����ف����ال 
والتوا�ضل  االأدوار  ات���خ���اذ  خ���ل��ه��ا 
ثم  وم��ن  اجلماعي،  والعمل  امل�ضرتك 

اكت�ضاب روح الفريق.

اللنب الرائب ممتاز للحمو�ضة
منتج  ه��و  ال��رائ��ب  اللنب  "اإنَّ  ب��داي��ة:  �ضم�س  الدكتور  ق��ال 
األبان م�ضنوع عن طريق تخرث احلليب؛ ويحتوي احلليب 
تكّون  الذي مينع  الكال�ضيوم  عالية من  كميات  على  اأي�ضاً 
احلم�س عن طريق اإزالة الكميات الزائدة منه، مما يجعل 
اللنب الرائب ع�جاً منزلياً فّعااًل للغاية لع�ج احلمو�ضة، 
حيث ميكن ه�ضم العديد من العنا�ضر الغذائية االأخرى يف 
اللنب الرائب ب�ضهولة، يف حني ي�ضاعد اللنب الرائب اأي�ضاً 
على امت�ضا�س العديد من العنا�ضر الغذائية من االأطعمة 
ال�ضحي".  اله�ضم  يعزز  مما  تناولها،  يتم  التي  املختلفة 
وتابع الدكتور �ضم�س ل�ضيدتي نت :"يحتوي اللنب الرائب 
يف  ت�ضاعد  مفيدة  بكترييا  وهي  الربوبيوتيك،  على  اأي�ضاً 
اله�ضم؛ وقد اأظهرت درا�ضة اأن اخلثارة قد تعالج العدوى 
�ضبب  وه��ي  ب��ي��ل��وري،  هيليكوباكرت  بكترييا  ت�ضببها  التي 

�ضائع للحمو�ضة ب�ضكل رئي�ضي ب�ضبب التهابات املعدة".

الرائب  اللنب  فوائد  من  بع�ضًا  �ضم�س  الدكتور  يعدد 
يف الآتي:

فائق،  بروبيوتيك  ه��و  ال��رائ��ب  اللنب  اله�ضم:  حت�ضني   -
وهو مكّون يحتوي على بكترييا حّية، ومن املعروف اأي�ضاً 
االأمعاء،  ن�ضاط  حت�ضني  على  تعمل  املفيدة  البكترييا  اأّن 

وتهدئة التهاب اجلهاز اله�ضمي، وع�ج ا�ضطراب املعدة.
- تقوية املناعة: الكائنات احلّية الدقيقة الن�ضطة يف اللنب 
الرائب تدمر اجلراثيم امل�ضببة ل�أمرا�س وحتافظ اأي�ضاً 

على حماية االأمعاء وال�ضبيل املعوي.
على  ُمرّطبة  اآث���اراً  ال��رائ��ب  اللنب  ُيظهر  �ضحية:  ب�ضرة   -

اجللد، كما اأنه ي�ضفي اجللد اجلاف ب�ضكل طبيعي.
ال�ضباب  ح��ب  م��ن  االأ�ضخا�س  م��ن  الكثري  يعاين  ح��ني  ويف 
الرائب  اللنب  ف��اإنَّ  اله�ضمي،  بع�س م�ضاكل اجلهاز  ب�ضبب 
ب�ضرة  اإىل  ت����وؤدي  ن�ضطة  اأم��ع��اء  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ي�ضاعد 
الأنه  للتجميل؛  رائ��ع��اً  م��ك��ون��اً  ال���زب���ادي  وي��ع��ت��رب  �ضحية. 
رائع  كمق�ضر  يعمل  ال��ذي  ال�كتيك  حم�س  على  يحتوي 

ويزيل جميع اخل�يا امليتة وال�ضوائب.
- التحكم يف �ضغط الدم: ك�ضفت درا�ضة اأجريت يف اجلل�ضات 

العلمية الأبحاث ارتفاع �ضغط الدم التابعة جلمعية القلب 
االأم��ري��ك��ي��ة اأن االأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون امل��زي��د من 
الزبادي اخلايل من الدهون كانوا اأقل عر�ضة بن�ضبة 31 
باالآخرين،  مقارنة  ال��دم  �ضغط  بارتفاع  ل�إ�ضابة  باملائة 
اإىل  ال��زب��ادي، جنباً  يف  امل��وج��ودة  الربوتينات  ت�ضاعد  حيث 
املغني�ضيوم  مثل  االأ�ضا�ضية  الغذائية  العنا�ضر  م��ع  جنب 
الدم واحلفاظ على  ارتفاع �ضغط  تقليل  والبوتا�ضيوم، يف 

�ضحة القلب .
ال��زب��ادي مفيد لكثري  اأو  ال��رائ��ب  اللنب  ال��ع��دوى:  - مينع 
م���ن ال���ن�������ض���اء؛ الأن�����ه ي�����ض��اع��د يف وق����ف من���و ال���ع���دي���د من 
 Lactobacillus بكترييا  تتحكم  اخل��م��رية.  ع��دوى 
acidophilus املوجودة يف الزبادي يف انت�ضار العدوى 
يف اجل�ضم وتقتل اخلمرية اأي�ضاً عن طريق اإنتاج بريوك�ضيد 

الهيدروجني.
- تقوية العظام: يحتوي كوب الزبادي على حوايل 275 
االأمريكية.  الزراعة  ل��وزارة  وفقاً  الكال�ضيوم  من  ملغراماً 
كثافة  على  احلفاظ  يف  يومياً  الكال�ضيوم  تناول  وي�ضاعد 

العظام وتقويتها.

اللنب الرائب اأو الزبادي: لن ت�ضدقي ما يحمله من 
فوائد

بف�ضل  ك��ب��ري،  بتقدير  ال���زب���ادي  اأو  ال��رائ��ب  ال��ل��نب  يتمتع 
اأنه  واالأه��م  بالربوتينات،  غني  واملغذية.  ال�ضحية  فوائده 
غني بالربيبيوتك، وهو من االأغذية الرائعة املعروفة منذ 

قدمي الزمان.

لينّ على املعدة
البكترييا املوجودة يف لنب الزبادي مفيدة ل�أمعاء والنباتات 
املعوية، ومفيدة للغاية ل�أ�ضخا�س الذين يعانون االإم�ضاك 
البكترييا اجليدة  ه��ذه  ف���اإّن  ذل���ك،  وع����وة على  امل��زم��ن. 
الع�ضبي  ال��ق��ول��ون  م��ت���زم��ة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االآالم  تخفف 
�ضّدة  بتخفيف  وذلك  االأطفال  لدى  ا  وخ�ضو�ضً واالإ�ضهال، 
االأمل وفرتته، �ضواء كان ناجًتا عن التهاب معني، اأو ب�ضبب 
تناول اأنواع امل�ضادات احليوية. وت�ضاعد البكترييا املوجودة 

يف اللنب الزبادي على ه�ضم ال�كتوز، وت�ضمح ل�أ�ضخا�س 
الذين لديهم ح�ضا�ضية �ضد ال�كتوز بتحّمله ب�ضكل اأف�ضل، 

دون اأن ت�ضبب ا�ضطرابات يف اله�ضم.

ىء تاأثري مهدنّ
يعطي اللنب الزبادي جرعة جيدة من الرتبتوفان )احلم�س 
وهذا  امل���زاج(.  وينظم  ال�ضريوتونني  ي�ضبق  ال��ذي  االأميني 
احل�ضول  يجب  بل  اجل�ضم،  ي�ضنعه  ال  ال��ذي  الرتبتوفان 
عليه من النظام الغذائي، ويدعم التحمل البدين، وي�ضاعد 
على النوم، ويخفف التوتر واالكتئاب، ورمبا يعمل نق�ضه 
على تعزيز التهّيج والعدوانية لدى االإن�ضان. واإ�ضافة اإىل 
 B ب��ي  فيتامينات  ال��زب��ادي جمموعة  ال��ل��نب  يعطي  ذل���ك، 
ثبت  وق��د  الع�ضبي(.  اجل��ه��از  �ضحة  على  حت��اف��ظ  )ال��ت��ي 
اللنب،  يف  املوجودة  البكترييا  اأي  الربوبيوتيك،  اأّن  كذلك 
العام  وامل���زاج  التوتر  حالة  على  مبا�ضر  ت��اأث��ري  كذلك  لها 

بوا�ضطة امليكروبيوتا.
واأظهرت درا�ضة على عدد من املتطوعني الذين مل يكونوا 
اللنب  يتناولون  الذين  االأ�ضخا�س  اأّن  باالكتئاب،  م�ضابني 
اأظهروا حت�ّضًنا  الربوبيوتيك،  الذي يحتوي على  الزبادي 

يف املزاج العام.

ن ال�ضعور بال�ضبع يوؤمنّ
اإذا مل ي�ضاعد اللنب الزبادي على تخفيف الوزن ب�ضبب غناه 
ا ل�أ�ضخا�س الذين يراقبون  بالكال�ضيوم، فاإنه يبقى مهمًّ
اأوزانهم، الأنَّ موؤ�ضر ال�ضكر فيه منخف�س، كما قدرته على 
من  العايل  حمتواه  بف�ضل  عالية،  بال�ضبع  ال�ضعور  توفري 
الربوتني ) حواىل 7 غرامات يف احل�ضة الواحدة(. وي�ضري 
 – بانتظام  ال��زب��ادي  اللنب  تناول  اأّن  اإىل  الدرا�ضات  بع�س 
حواىل 220 غراًما يف اليوم- يق�ضي على النوع الثاين من 
ال�ضكري، ولكن مل يتم االإجماع على هذه النتائج وبحاجة 
اإىل املزيد من الدرا�ضات. وهو مفيد لكبار ال�ضن واملر�ضى، 
ن�ضبة  لزيادة  التغذية،  �ضوء  يعانون  الذين  االأ�ضخا�س  اأو 
فقدانهم  وجتنب  لديهم،  احل��راري��ة  وال�ضعرات  الربوتني 

الوزن و�ضمور الع�ض�ت.

اأغرب طائرات حتولت 
اإىل فنادق �سياحية

العرو�س حالياً  الكثري من  تتوفر 
ل�إقامة يف جمموعة من الطائرات 
فنادق  اإىل  حتولت  التي  القدمية 
يف ال���ع���دي���د م����ن ب����ل����دان ال���ع���امل، 
يف  املهجورة  الطائرات  من  ابتداء 
ت�ل  يف  باملروحيات  وانتهاء  ويلز 
النك�ضاير، وطائرات الركاب املعلقة 

يف غابات كو�ضتاريكا.
فيما يلي جمموعة من الطائرات 
�ضياحية  اأم��اك��ن  اإىل  حتولت  التي 
للمبيت يف عدد من بلدان العامل، 
ديلي  �ضحيفة  اأوردت  م��ا  بح�ضب 

ميل الربيطانية:
بت�ضعة مقاعد من  لوكهيد  طائرة 
تكلفة  ت��ب��ل��غ  وي��ل��ز:  ال�ضبعينيات، 
الطائرة  ه��ذه  يف  ال��واح��دة  الليلة 

قرابة 165 دوالر اأمريكي.
لوك  ���ض��ت��ار  “جيت  ���ض��رك��ة  ك��ان��ت 
هذه  اإل���ي���ه���ا  ت��ن��ت��م��ي  هيد” ال���ت���ي 
الطائرات  ���ض��رك��ة  ه���ي  ال���ط���ائ���رة، 
اخلا�ضة املف�ضلة للكثري من جنوم 
هوليود، حيث طار فرانك �ضيناترا 
اإلفي�س  اأن  كما  اإحداها،  منت  على 
ب��ري�����ض��ل��ي ا���ض��ت��خ��دم ط��ائ��رات��ه��ا يف 

منا�ضبات عديدة.
يقول مالك الطائرة احلايل توبي 
ري�س ديفيز )49 عاماً(: “حتتوي 
من  تطعيمات  على  االآن  الطائرة 
جلدية  وم���ق���اع���د  اجل������وز  خ�����ض��ب 
موقع  اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة  م��ب��ط��ن��ة، 
توجد  ال������ذي  ال����رائ����ع  ال��ت��خ��ي��ي��م 
ف��ي��ه ال��ط��ائ��رة. ك��م��ا اأن��ه��ا حتتوي 
الأربعة  تت�ضع  للنوم   م�ضاحة  على 
بالغني واألعاب اإك�ضبوك�س يف قمرة 

القيادة.”
طائرة وي�ضت الند اإك�س تي 469 
الع�ضرين،  ال��ق��رن  �ضتينيات  م��ن 
االإقامة  تكلفة  تبلغ  وايت:  جزيرة 
يف ال��ط��ائ��رة الأرب����ع ل��ي��ايل، 350 
مروحية  �ضميت  اأمريكياً.  دوالراً 
غاالهاد،  ب��ا���ض��م  ال�ضابقة  االإن���ق���اذ 
كتكرمي لل�ضري غاالهاد الذي غرق 

خ�ل حرب فوك�ند.
�ضتيوارت  ال��ط��ائ��رة  م��ال��ك  ي��ق��ول 
غروب  م�ضاهدة  ميكنك   “ داين: 
وعادة  القيادة،  قمرة  من  ال�ضم�س 
اأو  اجل���دد،  االأزواج  فيها  يقيم  م��ا 

عائ�ت لديها اأطفال”
بونرتيا�س   ،727 بوينغ  ط��ائ��رة 
االإقامة  تكلفة  ت��ب��داأ  كو�ضتاريكا: 
دوالر   250 الطائرة من  ه��ذه  يف 
اأم���ري���ك���ي، وت��ت�����ض��ع مل���ا ي�����ض��ل اإىل 
الطائرة  ه����ذه  اأ����ض���خ���ا����س.  ���ض��ت��ة 
20 مرتاً فوق  معلقة على ارتفاع 
الغابات  اإح�����دى  داخ����ل  االأ����ض���ج���ار 
باإط�لتها  تتميز  كو�ضتاريكا.  يف 
اإىل  اإ�ضافة  املحيط،  على  ال�ضاملة 
واحليوانات  القرود  روؤي��ة  اإمكانية 
االأ�ضجار،  تت�ضلق  ال��ت��ي  املختلفة 
ال�ضرفة  على  الع�ضاء  تناول  اأث��ن��اء 

املبنية فوق االأجنحة.

اللنب الرائب يعالج حمو�سة املعدة 

حتدث احلمو�ضة ب�ضكل رئي�ضي 
اإف��راز  يف  املعدة  تبداأ  عندما 
مفرط  ب�ضكل  امل��ع��دة  حم�س 
يف  امل�ضاعدة  من  ب��دًل  وال��ذي 
م�ضاكل  ي�ضبب  الأطعمة  ه�ضم 
باحلرقان  الإح�����ض��ا���س  م��ث��ل 
امل��ع��دة  امل���ع���دة وح���رق���ة  يف 

والتج�ضوؤ.
الدكتور  التغذية  اخت�ضا�ضي 
حتدث  �ضم�س،  الرحمن  عبد 
وكيف  احلمو�ضة  م�ضكلة  عن 

ميكن اأن ي�ضاعد على حلنّها.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

للتوظيف  االإم��ارات  انطلقت فعاليات معر�س جامعة 
ن��ظ��م��ه مركز  وال����ذي  االأول  االف��رتا���ض��ي  وال��ت��دري��ب 
ال��ت��وظ��ي��ف و�����ض����وؤون اخل��ري��ج��ني ب��ج��ام��ع��ة االإم������ارات 
يونيو   16-15 ي��وم��ني  م��دى  على  املتحدة  العربية 
2021، ومب�ضاركة اأكرث من 45 جهة حكومية و�ضبه 
 3000 حكومية وخا�ضة وعاملية، وح�ضور ما يقارب 
العمل  لفر�س  وال��ب��اح��ث��ني  واخل��ري��ج��ني  الطلبة  م��ن 
والطلبة الراغبني باال�ضتفادة من الربامج التدريبية 
ينظمها  التي  الدرا�ضية  وامل��ن��ح   الوظيفية  الفر�س  و 
وبرعاية  امل�ضتقبل"،  "اأنت  �ضعار  حمل  ال��ذي  املعر�س 
غالب  الدكتور  االأ���ض��ت��اذ  ب��االإن��اب��ة  اجلامعة  مدير  م��ن 
احل�ضرمي. وقال االأ�ضتاذ الدكتور حممد ح�ضن علي 
االأكادميية  ل��ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  حممد–نائب 
"اإن معر�س جامعة  باالإنابة يف كلمة افتتاح املعر�س: 
االإمارات االفرتا�ضي للتوظيف والتدريب" يهدف الأن 
يكون ملتقى بني الطلبة اخلريجني واأ�ضحاب العمل، 
وال��ذي ياأتي يف �ضياق روؤي��ة جامعة االإم��ارات "جامعة 
طلبتها  وت��دري��ب  توظيف  ف��ر���س  رف��ع  يف  امل�ضتقبل" 
وخريجيها، واالإ�ضهام يف العمل على خدمة جمتمعهم.   
واأكد الدكتور حممد ح�ضن  على دور جامعة االإمارات 
من  لنخبة  وام��ت���ك��ه��ا  وطلبتها،  خريجيها  دع��م  يف 
�ضوق  ملتطلبات  امل�ئمني  واخل��ربات  املهارات  اأ�ضحاب 
�ضنوات  مدى  "على   : حممد  الدكتور  واأ�ضاف  العمل 

طويلة قدمت اجلامعة، مناذج م�ضرفة من خريجيها 
وفق معايري ومتطلبات اأرباب العمل، ووفق املتغريات 
كونهم  وال��دول��ي��ة،  املحلية  ال��وظ��ائ��ف  تطلبتها  ال��ت��ي 
ومهارات  واأن�ضطة  معتمدة،  اأكادميية  برامج  خ��ضة 
ال����زم لهم،  ال��دع��م  ب��دوره��ا  ال�ضفية متنوعة وف��رت 
التعليمية ال�ضتمرارية حت�ضيلهم  االأدوات  كما قدمت 

العملي وتعزيز مهاراتهم املهنية".
على  ب��ت��اأك��دي��ه  كلمته  ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�ضن  واأن��ه��ى 
يقدم م�ضاحة م�ئمة  الأن  االفرتا�ضي  املعر�س  قدرة 
اأب�����رز معار�س  ل��ل��خ��ري��ج��ني وامل��ه��ن��ي��ني، وي���ك���ون اأح����د 

فر�س  مبنح  ودوره  حم��ل��ي��اً،  االف��رتا���ض��ي��ة  التوظيف 
وظ��ي��ف��ي��ة وا���ض��ع��ة خل��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وغ���ريه���م من 
اإىل جانب تقدميه لور�س يف جمال  الباحثني للعمل، 

التطوير الوظيفي واملهني، والن�ضح لهم..
و����ض���م امل��ع��ر���س م��ن�����ض��ة خم�����ض�����ض��ة مل��ع��ر���س جامعة 
والتدريب،  للتوظيف  االأول  االف��رتا���ض��ي  االإم�����ارات 
والتي هدفت   : اال�ضتقبال  تتكون من  منطقة  والتي 
اإىل توفري الدعم الفني الأي حتديات تقنية، و منطقة 
التوا�ضل: التي متكن من توفري حلقة توا�ضل ما بني 
توثيق ح�ضورهم  اإىل  باالإ�ضافة  الطلبة واخلريجني، 

من�ضات  على  ال�ضا�ضة  بلقطات  وامل�ضاركات  للمعر�س، 
الذي  الرئي�ضي:  امل�ضرح  وثالثا،  االجتماعي،  التوا�ضل 
ور�س  ومنطقة  متنوعة  رئي�ضية  حما�ضرات  يت�ضمن 
العمل: والتي �ضمت 5 غرف متنوعة مبحتوى ور�س 
عمل وجل�ضات حوارية وع�ضف ذهني، واأخرياً، منطقة 
العار�ضني التي كانت مكاناً ل�لتقاء احل�ضور مبمثلي 

جهات العمل وتقدمي ال�ضري الذاتية.
االأن�ضطة  وا�ضعة من  االأول: جمموعة  اليوم  وت�ضمن 
الع�ضف  وجل�ضات  التدريبية  وال��ور���س  وامل��ح��ا���ض��رات 
الذهني، اإىل جانب م�ضاركة من مكتب دبي للتناف�ضية، 
وج��ام��ع��ة اأك�����ض��ف��ورد. ف��ي��م��ا ���ض��م��ل ال���ي���وم ال���ث���اين من 
اأبوظبي، و�ضرتاتا،   اأكادميية42  املعر�س م�ضاركة من 
وكلية االإدارة واالقت�ضاد باجلامعة، اإىل جانب الور�س 
واختتامه  ال��ذه��ن��ي  الع�ضف  وج��ل�����ض��ات  وامل��ح��ا���ض��رات 
امل��ع��ر���س جمموعة  و���ض��م  امل�����ض��ارك��ة  للجهات  ب��ت��ك��رمي 
اال�ضرتاتيجيني  وال��ت��دري��ب  التوظيفي  ���ض��رك��اء  م��ن 
التدريب  ����ض���رك���اء  م���ن  جم��م��وع��ة  اىل  وب���االإ����ض���اف���ة 
االعداد  وح��دة  عقدت  نف�ضه،  االإط���ار  ويف  والتعليم.   
التح�ضريية  االفرتا�ضية  ال��ور���س  م��ن  �ضل�ضة  املهني 
تهدف  اأي���ام   5 م��دى  على  وا�ضتمرت  املعر�س  �ضيقت 
املعر�س  يف  للم�ضاركة  واخل��ري��ج  ال��ط��ال��ب  تهيئة  اىل 
و�ضّلطت الور�ضة ال�ضوء على اأهمية كيف ت�ضَوق نف�ضك 
الذاتية  ال�ضرية  كتابة  التوظيف،  معار�س  خ�ل  من 
باأ�ضحاب  ع�قاتك  تعزز  كيف  الوظيفية،  واملقابلة 

العمل .

•• دبي- الفجر

مينريفا  م�ضروع  م��ع  زاي��د  جامعة  ط��اق��ات  تظافرت 
)Minerva Projects(  ، املوؤ�ض�ضة االأمريكية 
ال�ضراكة  الرائدة يف جمال االبتكار االأكادميي، بعقد 
املناهج  متداخل  بكالوريو�س  برنامج  اأول  الإط����ق 
ت��وق��ي��ع عقد  ال�����ض��رق االأو����ض���ط، ح��ي��ث مت  يف منطقة 
دبي  يف  ر�ضيًما  مينريفا"   × زاي���د  "جامعة  ���ض��راك��ة 
الثقافة  وزي��رة  2021، بح�ضور معايل  يونيو   8 يف 
وال�����ض��ب��اب ورئ��ي�����ض��ة ج��ام��ع��ة زاي����د، ن���ورة ب��ن��ت حممد 
وموؤ�ض�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ج��ان��ب  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي، 
 )Minerva Projects( م��ي��ن��ريف��ا  م�����ض��روع 
ك��م��ا و ح�����ض��ر االج��ت��م��اع و مرا�ضم  ن��ي��ل�����ض��ون.  ب��ني   ،
بنت  �ضارة  معايل  اجلامعة؛  جمل�س  اأع�ضاء  التوقيع 
املتقدمة  للتكنولوجيا  وزي��رة دولة  االأم��ريي،  يو�ضف 
مطر  حميد  و�ضعادة  اجلامعة،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ضركة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري،  �ضامل 
موزة  و�ضعادة  )اأدنيك(،  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي 
اإب���راه���ي���م حم��م��د االأك�����رف ال�����ض��وي��دي، وك��ي��ل وزارة 
م�ضت�ضارة،  الها�ضمي،  �ضذى  و�ضعادة  املجتمع،  تنمية 
جمل�س  رئا�ضة  مكتب  التنفيذية،  اال�ضت�ضارات  وحدة 
جمل�س  ع�ضو  غبا�س،  �ضعيد  مرمي  و�ضعادة  ال���وزراء، 
اإدارة اجلامعة، وال�ضيد �ضعيد �ضلطان الظاهري، رجل 
اأ�ضتاذ فخري وخبري يف  اأع��م��ال، و د. روب��رت وي���ن، 
خ��ال��د حممد  وال��دك��ت��ور  اال���ض��رتات��ي��ج��ي،  التخطيط 
الدكتور  واالأ���ض��ت��اذ  زاي���د،  م��دي��ر جامعة  اخل��زرج��ي، 

ك�يتون ماكنزي نائب مدير جامعة زايد.
ي��ه��دف ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال��ري��ادي اإىل ت��زوي��د الطلبة 
اأكادميي  مقرر  على  بناًءا  للع�ضر،  املواكبة  باملهارات 
م��ت��داخ��ل امل��ن��اه��ج وم��ت��ق��اط��ع ال�����ض��ي��اق��ات، م��ن خ�ل 
هي:  املناهج  متداخلة  بكالوريو�س  تخ�ض�ضات  ث�ث 

حتّول االأعمال، ُنظم احلو�ضبة، واالبتكار االجتماعي. 
حيث ترتكز تخ�ض�ضات الربنامج على التجاوب  مع 
التحديات العاملية االقت�ضادية والتقنية واالجتماعية 

يف القرن احلادي والع�ضرين.
تعليم  مينريفا"   × زاي��د  "جامعة  برنامج  ويعتمد 
القائم  املتفاعل"  "التعّلم  اأ�ضلوب  على  بناًء  الطلبة 
التي متتلكها مينريفا، والذي  التدري�س  اأ�ضول  على 
ي�ضتند اإىل عقود من االأبحاث يف جمال علم اكت�ضاب 
امل��ع��رف��ة. ك��م��ا ���ض��ي��ت��م ت���دري���ب ج��م��ي��ع اأع�����ض��اء هيئة 
اخلا�س  التدري�ضي  مينريفا  منهج  على  ال��ت��دري�����س 
التقليدية،  الدرا�ضة  اإطار  اإع��ادة �ضياغة  يتبنى  الذي 
اإدم��اج الطلبة يف عملية امل�ضاركة الفكرية  من خ�ل 
البيانات  وق���واع���د  اال���ض��ت��ب��ي��ان��ات احل��ي��ة  ب��ا���ض��ت��خ��دام 

والعمل اجلماعي امل�ضرتك.
ورئي�ضة  وال�ضباب  الثقافة  وزي��رة  معايل  اأك��دت  وق��د 
اأهداف  على  الكعبي،  حممد  ب��ن  ن��ورة  زاي���د،  جامعة 
اإىل لعب  زاي���د  "ت�ضعى ج��ام��ع��ة  ب��ال��ق��ول:  ال��ربن��ام��ج 
التعليم ومتكني النمو  دور ريادي يف ت�ضخري طاقات 
الفكري ل�رتقاء باملجتمعات. وهذا ما دفعنا اإىل عقد 
وواعدة   جديدة  فر�س  خللق  مينريفا  مع  ال�ضراكة 
الكت�ضاب مهارات املعرفة، فالتحديات اجلديدة التي 
يطرحها تنامي متطلبات املجتمع القائم على املعرفة 
احللول  الإيجاد  جديدة  اأ�ضاليب  ابتكار  منا  ت�ضتدعي 
املنا�ضبة. ومن هنا اأطلقنا "جامعة زايد × مينريفا" 
الإع������داد  ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال��ع��ق��ول امل��ب��دع��ة وامل����زود 
باملهارات التطبيقية التي متكنه من موا�ضلة النجاح 
يف مواجهة حتديات امل�ضتقبل، اإىل جانب �ضد الفجوة 

ما بني نطاقي التعليم والعمل."
من جهته قال الرئي�س التنفيذي وموؤ�ض�س مينريفا، 
بني نيل�ضون "ي�ضرنا اأن نحظى بجامعة زايد ك�ضريك 
رائد يف ال�ضرق االأو�ضط. ففي �ضياق تطلع جامعة زايد 

واالإمارات العربية املتحدة للم�ضتقبل، �ضي�ضمن هذا 
الربنامج دعم تلك التطلعات بخريجيه من الطلبة 
امل��ت��م��ي��زي��ن، م��ن خ����ل ت��زوي��ده��م مب���ه���ارات تواكب 
تغريات امل�ضتقبل، بغ�س النظر عن امل�ضار املهني الذي 
مهارات  بل  تلقينية،  مهارات  لي�ضت  فهي  يختارونه. 
امللمو�ضة  والتجارب  املتفاعل  التعليم  عرب  مكت�ضبة 
واالندماج املهني. فقد �ضمعنا مراًرا من جهات العمل 
املختلفة عن متيز خريجي مينريفا الراجع ملهاراتهم 
امل�ضرتك،  العمل  من  ومتكنهم  واالإب��داع��ي��ة  النقدية 
وهي �ضفات يفتقر لها خريجو اجلامعات االأخرى."

مهارات  و���ض��ق��ل  اك��ت�����ض��اب  للطلبة  ال��ربن��ام��ج  ي��ت��ي��ح 
االأن�ضطة  عرب  العاملية  واملواطنة  االأ�ضا�ضية  القيادة 
املجتمعية وامل�ضاركة يف جمموعات العمل املدين. اإىل 
م�ضوارهم  م��ن  ج���زًءا  الطلبة  �ضيم�ضي  ذل��ك،  جانب 
الدرا�ضي يف العمل �ضمن فرق مع بع�س اأهم ال�ضركات 

ا �ضانحة ملمار�ضة ما  يف املنطقة، مما يوفر لهم فر�ضً
من  ويرفع  مهنية   �ضياقات  يف  معرفة  من  اكت�ضبوه 

فر�ضهم الوظيفية.
مزايا  ب���ني  م���ا  مينريفا"   × زاي����د  "جامعة  ت��دم��ج 
امل��ت��ق��دم��ة، حيث  والتقنية  اجل��ام��ع��ي  احل���رم  م��راف��ق 
التعليمية  مينريفا  بيئة  من�ضة  على  الدرو�س  تعقد 
التعليم  من�ضات  اأك���رث  تعد  وال��ت��ي   Forum)™(
اإىل جانب  وذل��ك  املجال،  ه��ذا  تقدًما يف  االفرتا�ضي 
داخل  العامل  حول  من  الطلبة  بني  املبا�ضر  التفاعل 
اأروق������ة ح���رم ج��ام��ع��ة زاي����د يف اأب��وظ��ب��ي ودب�����ي. كما 
يوفر هذا التوجه املزاوج ما بني بيئة التعليم املادية 
وامل�ضاركة  احل�����ض��ور  م��رون��ة  للطلبة  واالف��رتا���ض��ي��ة 

حيثما كانوا يف العامل.
الث�ث  بتخ�ض�ضاته  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��درا���ض��ة  ت��ب��داأ 

لدرجة البكالوريو�س يف �ضهر �ضبتمرب 2021. 

•• اأبوظبي- الفجر

اأب���وظ���ب���ي ع���ن م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف نظام  اأع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة 
حلماية  حديث  اأم���ان  نظام  يعد  حيث  "ح�ضنتك"، 
الطارئة،  واحل���االت  احل��رائ��ق  من  واملمتلكات  االأرواح 
يف  ال��رائ��دة  – ال�ضركة  اإجن����ازات  �ضركة  م��ع  بالتعاون 

اإدارة تقنية املعلومات. 
الداخلية  وزارة  ب��ني  م��ب��ادرة  "ح�ضنتك"  نظام  ويعد 
و���ض��رك��ة اإجن����ازات الأن��ظ��م��ة ال��ب��ي��ان��ات، اإح���دى �ضركات 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال���رائ���دة يف 
خدمات  ا�ضتجابة  كفاءة  لرفع  م�ضمم  وه��و  املنطقة، 
الطوارئ جلميع اأجهزة االإنذار من احلريق والطوارئ 
من خ�ل نظام اأمان حديث ي�ضاعد على اخت�ضار اأوقات 
الطارئة يف  احلاالت  لكافة  كفاءتها  ورفع  اال�ضتجابة، 
جميع اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة، مما يقلل 

من االأخطار على االأرواح واملمتلكات.
�ضركة  ع��ام  مدير  ال�ضبيعي  اأمي��ن  ق��ال  املنا�ضبة  بهذه 
ح�ضنتك للمباين واملن�ضاآت: "تعترب مبادرة ’ح�ضنتك‘ 
من اأوىل اخلدمات االحتادية املتخ�ض�ضة باال�ضتجابة 
ال��ع��امل؛ حيث مت  ل��ل��ط��وارئ واحل��رائ��ق على م�ضتوى 

اإىل  واملمتلكات،  االأرواح  حلماية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإع���داد 
التعليمية  واملعاهد  الهيئات  يف  احليوي  دوره��ا  جانب 
مبانيها  ���ض���م��ة  ل�����ض��م��ان  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل 
ومرتاديها. ونحن من هذا املنطلق فخورون بالتعاون 
مع الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجاً ا�ضتباقياً على 

هذا ال�ضعيد، والتي ت�ضاطرنا الروؤية التي ت�ضع العميل 
و�ض�مته يف املقام االأول. ولقد قامت جامعة ابوظبي 
الذي  االأم��ر  ’ح�ضنتك‘  نظام  يف  بالت�ضجيل  باملبادرة 
ومف�ضلة  اآم��ن��ة  كوجهة  مكانتها  تر�ضيخ  يف  �ضي�ضاهم 
على  العمل  ’ح�ضنتك‘  ن��ظ��ام  و�ضيوا�ضل  ل��ل��ط���ب. 

املت�ضلة مبنظومته، مبا  املباين  ال�ضاعة حلماية  مدار 
فيها من  والقاطنني  املباين  �ض�مة مرتادين  ي�ضمن 

خ�ل توظيف اأحدث احللول التقنية املبتكرة". 
واأكد حممد عبد احلي،  مدير دعم االأعمال واملرافق 
يف جامعة اأبوظبي حر�س اجلامعة على تطبيق اأعلى 
امل�ضاركة  ف��اإن  لذا  مبانيها  ال�ض�مة يف جميع  معايري 
يف نظام ح�ضنتك ين�ضجم مع هذا التوجه نحو توفري 
والوقاية  بال�ض�مة  املتعلقة  املعايري  واأح���دث  اأف�ضل 
من احلرائق، مبا ي�ضاهم يف حماية االأرواح واملمتلكات، 
دعماً الأهداف روؤية االإم��ارات 2021 يف جعل الدولة 

واحدة من اأكرث البلدان اأمناً يف العامل. 
واأ�ضاف عبد احلي اأن نظام "ح�ضنتك" يتميز بتقدميه 
حلول مبتكرة وبيانات فعالة الأنظمة اإنذار احلريق يف 
املباين وهو ما يعزز من كفاءة نظم اأمن و�ض�مة املباين 
ويرتقي بجودة خدمات اال�ضتجابة للطوارئ  لتحقيق 
اأعلى درجات ال�ضعور باالأمان لدى م�ضتخدمي املباين، 
�ضمان  يف  "ح�ضنتك"  ن��ظ��ام  م�����ض��اه��م��ة  اإىل  م�����ض��رياً 
ال�ض�مة،  اأنظمة  جلميع  ال�زمة  ال��دوري��ة  ال�ضيانة 
حيث يزيد من فاعلية هذه االأنظمة ويوفر املزيد من 

احلماية ل�أرواح واملمتلكات.

•• العني - الفجر

وح�ضن  ال�ضيافة  بكرم  التذاكر  ق�ضم  عرف 
ا���ض��ت��ق��ب��ال ال�����ض��ي��ف وال����رتح����اب ب���ه وه���ذا 
يتم  وعندما  زاي��د،  اأب��ن��اء  على  بغريب  لي�س 
الزوار فبالتاأكيد يكونون  تخويلهم خلدمة 
على اأمت االإ�ضتعداد لتقدمي كل ما هو اأف�ضل، 
ي�ضت�ضعره جميع من مير مبكتب  ما  وه��ذا 
التذاكر. يعد فريق التذاكر �ضفراء حلديقة 
احليوانات بالعني وخري من ميثل زم�ئهم 
راية  ويحملون  االأوىل  الواجهة  يف  كونهم 
هي  فاالبت�ضامة  واالأه����م.  االأول  االن��ط��ب��اع 
اأول خدمة تقدم للزوار حيث يوؤمن الفريق 

وقت  باأ�ضرع  ت�ضل  التي  العاملية  اللغة  باأنها 
جن�ضياتهم  اختلفت  مهما  املتلقني  لقلوب 

واأعمارهم اأو حتى اهتماماتهم.
اإمل�������ام مم��ث��ل��ي ال��ق�����ض��م ب��ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
والتجارب والعرو�س الرتويجية يكون دائماً 
اأي مطبوعات تو�ضح  واالأق��وى من  االأ�ضرع 
ال�ضيء ذاته الأن العن�ضر الب�ضري والتفاعل 
معه هو ما ي�ضنع الفارق لدى الزوار، فهي 
ل��غ��ت��ن��ا املحلية  ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل  ت��ك��ون مم���زوج���ة 
والطابع االإماراتي املرحباين املتميز. فبعد 
خدمة )مرحبا ال�ضاع( يقوم املوظف بعر�س 
ال�����زوار مثل  ال��ت��ي ت���رثي  جميع اخل���دم���ات 
وجوالت  املكلية  وامل��ه��ا  املميزة  اأه���ً�  خدمة 

لعلوم  زاي��د  ال�ضيخ  مركز  وزي���ارة  ال�ضفاري 
حتتويه  وما  احلديقة  وتفا�ضيل  ال�ضحراء 
من حيوانات وعرو�س حية رائعة، وال ينتهي 
دورهم عند هذه املرحلة اإمنا ياأخذون على 
عاتقهم م�ضوؤولية تقدمي املقرتحات املنا�ضبة 
اأط��ف��ال يقوم  زائ���ر. فمثً� عند وج��ود  لكل 
املوظف بتقدمي ما ينا�ضب مع �ضن االأطفال 
م�ضن  �ضخ�س  وج���ود  وع��ن��د  واه��ت��م��ام��ات��ه��م 
دائماً  وه��م  ل��ه،  متحرك  كر�ضي  طلب  يتم 
يحر�ضون على تقدمي كل الدعم الأ�ضحاب 
ال��ه��م��م ف��االأول��وي��ة ل��ه��م يف ت��وف��ري اخلدمة 
اإبراز   "بعد  جماين  دخ��ول  على  وح�ضولهم 

البطاقة اخلا�ضة باأ�ضحاب الهمم ".

مب�ضاركة اأكرث من 45 جهة

انطالق فعاليات معر�ص التوظيف والتدريب الفرتا�سي بجامعة الإمارات

خريجون مبهارات تواكب تغريات امل�ضتقبل

جامعة زايد وم�سروع مينريفا يعقدان �سراكة لتاأ�سي�ص اأول برنامج بكالوريو�ص متداخل املناهج يف ال�سرق الأو�سط

بالتعاون مع وزارة الداخلية و�ضركة اإجنازات

جامعة اأبوظبي تعلن عن م�ساركتها يف نظام ح�سنتك للمباين واملن�ساآت التجارية 

�ضفراء حلديقة احليوانات بالعي

ق�سم التذاكر ... واجهة التميز وال�سيافة الإماراتية

جامعة ميدل�سك�ص دبي تطلق حرمها اجلامعي الثاين 
مبدينة دبي الأكادميية الدولية �سبتمرب املقبل 

•• دبي- الفجر

ا�ضتكمااًل مل�ضريتها الرائدة والناجحة على ال�ضعيدين االأكادميي والتعليمي 
اأعلنت جامعة ميدل�ضك�س دبي ر�ضمياً عن اإط�ق من�ضة تعليمية جديدة يف 
فئة  من  امل�ضنفة  اجلامعة  توا�ضل  حيث  العاملية،  االأكادميية  دب��ي  مدينة 
دبي، تطورها  الب�ضرية يف  والتنمية  املعرفة  اخلم�ضة جنوم من قبل هيئة 
باأف�ضل  التعليمية، وذلك بهدف تزويد الط�ب  النظم  وابتكارها الأحدث 
بيئة اأكادميية داعمة ملتابعة احل�ضول على درجة ال�ضهادة الربيطانية ذات 

اجلودة العاملية ال�ضهرية خ�ل فرتة اجلائحة.
التو�ضع يف ح�ضور اجلامعة الربيطانية يف االإم��ارات هو االأول من   وهذا 
نوعه ملوؤ�ض�ضة دولية تعمل يف حقل التعليم العايل بدبي لتوفر جتربة حرم 
جامعي متعدد املواقع يف مراكز التعليم العايل الدولية املعروفة يف االإمارة 
مبا يف ذلك جممع دبي للمعرفة ومدينة دبي االأكادميية العاملية. و�ضيتم 
تدري�س كافة الربامج يف ك� الفرعني ما يتيح للط�ب ميزة االختيار بني 

جتربتني مبتكرتني للحرم اجلامعي.
و�ضيح�ضل الط�ب الذين ي�ضعون لنيل درجة ال�ضهادة الربيطانية من حرم 
اجلامعة يف مدينة دبي االأكادميية على نف�س املزايا التي يتمتع بها احلرم 
الطلبة موؤهلني للح�ضول على  املعرفة بدبي، و�ضيكون  الرئي�ضي يف قرية 
جمموعة من املنح الدرا�ضية وغريها من اخلدمات االأكادميية ال�ضاملة مع 
امل�ضتقلة. ويف  الدرا�ضة  وم�ضاحات  التعلم  املرافق وخمتربات  اأحدث  توافر 
هذا ال�ضاأن، تفتخر مدينة دبي االأكادميية العاملية بوجود جمتمع ط�بي 
يتيح  واح��دة، مما  دويل ي�ضم جامعات خا�ضة وعريقة جتتمع يف منطقة 
فعالة �ضمن  توا�ضل  �ضبكة  لبناء  مثالية  فيها فر�ضة  املوجودين  للط�ب 

مركز تعليمي مرموق يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
تكاليف  تقليل  النقاب عنه على  ك�ضف  الذي مت  و�ضيعمل احلرم اجلامعي 
ال�ضفر بالن�ضبة للط�ب الذين يختارون الدرا�ضة يف مدينة دبي االأكادميية 
نظراً لقربه من منازلهم يف االإمارات ال�ضمالية ومناطق اآخرى من دبي، اأو 
خيارات لدى متعامل اجلامعة لل�ضكن الط�بي يف جممع ذا مريياد دبي 
الكائن على بعد خم�س دقائق فقط من حرم جامعة ميدل�ضيك�س اجلديد، 
اأخر  جانب  من  والدوليني.  املحليني  الط�ب  احتياجات  ليلبي  وامل�ضمم 
اخلارجية  ال�ضواحي  يف  والقاطنني  العاملني  املهنيني  م��ن  ل��ع��دد  ميكن 
للمدينة بدء الدرا�ضة يف مرافق احلرم امل�ضتحدث من اأجل اأن ينالوا درجة 
اإىل  العودة  طريق  يف  امل��وج��ودة  دب��ي  ميدل�ضك�س  جامعة  من  عالية  علمية 
بني  النموذجي  وال��ت��وازن  التطور  يحققون مزيد من  يجعلهم  املنزل مما 
بالقرب  العاملية  االأكادميية  دب��ي  مدينة  وتقع  الدرا�ضية.  واحل��ي��اة  العمل 
ال�ضريعة الرئي�ضية يف االإم��ارات وهي مت�ضلة جيًدا باالإمارات  من الطرق 
االأماكن  ه��ذه  يف  عائ�تهم  تعي�س  ال��ذي��ن  للط�ب  يوفر  مم��ا  ال�ضمالية، 
الفر�ضة للبقاء يف دبي خ�ل االأ�ضبوع اأو االنتقال من اجلامعة اإىل املنزل 

بتكلفة معقولة للغاية.
الربيطاين  التعليم  ج��ودة  تكون  اأن  على  دب��ي  ميدل�ضك�س  جامعة  وت��وؤك��د 
متاحة للجميع ف�ضً� عن وجود حزمة من املنح الدرا�ضية التي ت�ضل اإىل 
املتحدة، يف  العربية  االإم��ارات  الثانوية يف  املدار�س  %15 خلريجي  ن�ضبة 
مقابل  ال��دويل  التاأ�ضي�ضي  الربنامج  يف  الدرا�ضة  الط�ب  ي�ضتطيع  حني 
برامج  مع  جنب  اإىل  جنباً  واح��دة،  �ضنة  ومل��دة  اإماراتياً  درهماً   36،980
لفرتة  اإماراتياً  درهًما   47،345 بقيمة   32 عددها  البالغ  البكالوريو�س 
عام كامل. ولن يكون هناك ر�ضوم عند الت�ضجيل للربامج التي يتم تدري�ضها 

يف ك� املوقعني، باالإ�ضافة اإىل خطط �ضداد مرنة جلميع الط�ب.
�ضتكون الربامج املعرو�ضة خ�ل املرحلة االأوىل يف حرم اجلامعة مبدينة 
برناجمها  �ضمن  والتكنولوجيا  للعلوم  م�ضار  هي  العاملية  االأكادميية  دبي 
التاأ�ضي�ضي الدويل ال�ضهري، اإىل جانب جمموعتها الكاملة من تخ�ض�ضات 
اإدارة االأعمال مع مرتبة ال�ضرف على درجة البكالوريو�س. بالن�ضبة للمتعلم 
املحرتف، تخطط اجلامعة لتدري�س ماج�ضتري بيانات علوم علوم البيانات 

بدوام جزئي يف �ضبتمرب وذلك رهناً باملوافقات.
وم�ضاحات  مرافق  العاملية  االأكادميية  دبي  مبدينة  اجلامعة  حرم  �ضيوفر 
الف�ضول  يف  تعليمهم  ال���ض��ت��ك��م��ال  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ل��ل��ط���ب  مي��ك��ن  م��ب��ت��ك��رة 
الدرا�ضية املقررة. وي�ضم احلرم ما ي�ضمى " �ضتيودنت ثينك تانك" الذي 
باأفق  ابتكار  وخمترب  للط�ب  ملهم  فكري  مركز  مبثابة  �ضيكون  ب��دوره 
يفكرون يف  كانوا  �ضواء  املختلفة،  والتجارب  االأفكار  لتبادل  مفتوح ومريح 
اإحياء مفهوم  اأو  اأطروحاتهم  كتابة  اأو  االأكادميية  برناجمهم  تعزيز  طرق 
اأعمال  التجدد يف احلياة ل�ضركات نا�ضئة. �ضيزخر احلرم اجلامعي مبركز 
قرية  يف  الرئي�ضي  احل��رم  يف  املتبعة  للمعايري  مطابقة  ط�بية  وخدمات 

املعرفة بدبي.
بينما  واال���ض��رتخ��اء،  للرتفيه  خم�ض�ضة  ط�بية  منطقة  احل��رم  وي�ضمل 
جزء  وه��ي  م��ريي��اد  ذا  جممع  م��ع  بال�ضراكة  �ضتقدم  ال��ري��ا���ض��ة  االأن�����ض��ط��ة 
العاملية.  االأكادميية  دبي  مدينة  يف  اجلامعي  احل��رم  ميزات  من  يتجزاأ  ال 
ال��ت��دري��ب وامل��ن��اف�����ض��ة يف جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من  ال��ط���ب م��ن  �ضيتمكن 
يف  تنظم  التي  الفعاليات  يف  امل�ضاركة  اإىل  باالإ�ضافة  املختلفة،  الريا�ضات 
املوقع مثل دي جي نايت�س والبيت بوك�س وكاريوكي نايت�س و�ضينما اإيفنينج 

�ضيل اأوت نايت�س وغريها املزيد.
جامعة  يف  امل�ضت�ضار  نائب  فرنانديز،  �ضيدوين  الدكتور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
على  حري�ضون  دوم��اً  نحن  دب��ي:  ميدل�ضك�س  جامعة  ومدير  ميدل�ضك�س 
واخلربات  املعايري  اأح���دث  م��ع  ومتاأقلم  متطور  تعليمي  م�ضتوى  تقدمي 
الدولية    والذي يعتمد على طرق التعليم الربيطانية امل�ضهود لها عاملياً. 
اإىل  ب��ن��اء  يف  من���واً  حققنا  ف��ق��ط،  قليلة  �ضنوات  غ�ضون  يف  اإن���ه  اإىل  منوهاً 
جمتمع ط�بي مزدهر ومتنوع ي�ضم اأكرث من 3800 طالب ينتمون اإىل 
ما يفوق 116 جن�ضية. يعد هذا التو�ضع املنجز يف مدينة دبي االأكادميية 
العاملية خطوة متقدمة يف نهج عملنا االأكادميي الرائد، وتدل على اأننا ما 
املتحد ومعظم  العربية  االإم��ارات  دولة  املف�ضلة للط�ب يف  زلنا اجلامعة 
دول العامل، الذين يرغبون يف الدرا�ضة واحل�ضول درجة ال�ضهادة العالية 
اجلودة من اململكة املتحدة يف قلب دبي، املدنية العاملية ل�أعمال وموؤ�ض�ضات 

التعليم العايل االحرتافية.
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معاناة  �ضبب  على  ال�ضوء  جديدة  درا�ضة  األقت 
اأولئك  حتى  "كوفيد-19"،  مر�ضى  من  العديد 

الذين لي�ضوا يف امل�ضت�ضفى، من نق�س الأك�ضجة.
 Stem جملة  يف  ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  وُتظهر 
جامعة  من  باحثون  واأجراها   ،Cell Reports
ديك�ضاميثازون  عقار  ك��ون  �ضبب  اأي�ضا،  األ��رت��ا، 
امل�ضابي  لأولئك  فعال  عالجا  لاللتهابات  امل�ضاد 

بالفريو�س.

االأ�ضتاذ  اإلهي،  اهلل  �ضكر  للدرا�ضة،  الرئي�ضي  املوؤلف  وقال 
امل�ضارك يف كلية الطب وطب االأ�ضنان: "لقد كان انخفا�س 
م�ضتويات االأك�ضجني يف الدم م�ضكلة كبرية لدى مر�ضى 
االآليات  اإح��دى  اأن  اعتقادنا  ذل��ك، يف  و�ضبب  كوفيد19-. 
اإنتاج خ�يا  اأن كوفيد19- يوؤثر على  املحتملة قد تكون 

الدم احلمراء".
 128 دم  اإل��ه��ي وفريقه  اجل��دي��دة، فح�س  ال��درا���ض��ة  ويف 
املر�ضى  ب��ني  م��ن  ك��ان  ب�"كوفيد19-".  م�ضابا  مري�ضا 
اأولئك الذين كانوا يف حالة حرجة ومت اإدخالهم اإىل وحدة 
اأعرا�س  عليهم  ظهرت  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  امل��رك��زة،  العناية 
معتدلة ومت نقلهم اإىل امل�ضت�ضفى، واأولئك الذين لديهم 
يف  فقط  �ضاعات  ب�ضع  وق�ضوا  املر�س  من  خفيفة  ن�ضخة 

امل�ضت�ضفى.
ووجد الباحثون اأنه مع ازدياد حدة املر�س، تتدفق خ�يا 
الدم احلمراء غري النا�ضجة اإىل الدورة الدموية، وت�ضكل 
اأحيانا ما ي�ضل اإىل %60 من اإجمايل اخل�يا يف الدم. 
وباملقارنة، فاإن خ�يا الدم احلمراء غري النا�ضجة ت�ضكل 
الفرد  دم  االإط�����ق، يف  على  تتكون  اأو ال   ،1% م��ن  اأق���ل 

ال�ضليم.
النا�ضجة  ال��دم احل��م��راء غ��ري  "خ�يا  اأن  اإل��ه��ي  واأو���ض��ح 
ت��ت��واج��د يف ن���خ���اع ال��ع��ظ��ام وال ن���راه���ا ع�����ادة يف ال�����دورة 
الدموية. وهذا ي�ضري اإىل اأن الفريو�س يوؤثر على م�ضدر 

خ�يا  ن�ضوب  ولتعوي�س  لذلك،  ونتيجة  اخل�يا.  ه��ذه 
الدم احلمراء ال�ضليمة غري النا�ضجة، يقوم اجل�ضم باإنتاج 
ت��وف��ري م��ا يكفي من  اأج���ل  ك��ب��ري م��ن  امل��زي��د منها ب�ضكل 

االأك�ضجني للج�ضم".
النا�ضجة ال  غ��ري  احل��م��راء  ال��دم  اأن خ�يا  ه��ي  وامل�ضكلة 
النا�ضجة  احل��م��راء  ال��دم  خ�يا  )فقط  االأك�ضجني  تنقل 
اأن  هي التي تقوم بنقل االأك�ضجني(. وامل�ضاألة الثانية هي 
خ�يا الدم احلمراء غري النا�ضجة معر�ضة ب�ضدة لعدوى 
الدم  خ�يا  الفريو�س  يهاجم  وعندما  "كوفيد19-". 
غري  اجل�ضم  ي�ضبح  وي��دم��ره��ا،  النا�ضجة  غ��ري  احل��م��راء 
قادر على ا�ضتبدال خ�يا الدم احلمراء النا�ضجة، والتي 
120 يوما فقط، وتت�ضاءل القدرة على نقل  تعي�س ملدة 

االأك�ضجني يف جمرى الدم.
وك���ان ال�����ض��وؤال ه��و ك��ي��ف ي�ضيب ال��ف��ريو���س خ���ي��ا الدم 

احلمراء غري النا�ضجة.
وبداأ اإلهي، املعروف بعمله ال�ضابق الذي يو�ضح اأن خ�يا 
اأكرث  معينة  خ�يا  جتعل  النا�ضجة  غري  احل��م��راء  ال��دم 
عر�ضة ل�إ�ضابة بفريو�س نق�س املناعة الب�ضرية، بالتحقيق 
فيما اإذا كانت خ�يا الدم احلمراء غري النا�ضجة حتتوي 

.SARS-CoV-2 �على م�ضتقب�ت ل
وبعد �ضل�ضلة من الدرا�ضات، كان فريقه هو االأول يف العامل 
الذي اأظهر اأن خ�يا الدم احلمراء غري النا�ضجة تعرب عن 

 ،TMPRSS2 ،وامل�ضتقبل امل�ضرتك ACE2 م�ضتقبل
والذي �ضمح ل�SARS-CoV-2 باإ�ضابتها.

وم����ن خ�����ل ال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب م���ع خم��ت��رب عامل 
لعلم  �ضينغ  ك��ا  م��ع��ه��د يل  ت��ريي��ل يف  ل����ورن  ال��ف��ريو���ض��ات 
الفريو�ضات التابع جلامعة األربتا، اأجرى الفريق اختبارا 
ا�ضتق�ضائيا للعدوى با�ضتخدام خ�يا الدم احلمراء غري 
هذه  اإ���ض��اب��ة  واأث��ب��ت��وا  "كوفيد19-"  مل��ر���ض��ى  النا�ضجة 

.SARS-CoV -2 اخل�يا بفريو�س
نتيجتني  تظهر  لكنها  مثرية  النتائج  "هذه  اإلهي:  وق��ال 
هي  النا�ضجة  غري  احل��م��راء  ال��دم  خ�يا  اأوال،  مهمتني. 
الفريو�س،  يقتلها  وعندما  بالفريو�س،  امل�ضابة  اخل�يا 
فاإنه يجرب اجل�ضم على حماولة تلبية متطلبات االإمداد 
ب��االأك�����ض��ج��ني ع���ن ط���ري���ق ���ض��خ امل���زي���د م���ن خ����ي���ا الدم 
احلمراء غري النا�ضجة من نخاع العظام. لكن ذلك فقط 
يخلق املزيد من االأهداف للفريو�س. وثانيا، خ�يا الدم 
احلمراء غري النا�ضجة هي يف الواقع خ�يا فعالة مثبطة 
للمناعة، فهي تثبط اإنتاج االأج�ضام امل�ضادة وتثبط مناعة 
�ضوءا.  الو�ضع  يزيد  ما  الفريو�س،  �ضد  التائية  اخل�يا 
لذلك يف هذه الدرا�ضة، اأو�ضحنا اأن املزيد من خ�يا الدم 
املناعية  اال�ضتجابة  �ضعف  تعني  النا�ضجة  غري  احلمراء 

�ضد الفريو�س".
النا�ضجة  غ��ري  احل��م��راء  ال���دم  خ���ي��ا  اأن  اكت�ضاف  وب��ع��د 
كورونا،  بفريو�س  باالإ�ضابة  لها  ت�ضمح  م�ضتقب�ت  لديها 
بداأ فريق البحث يف اختبار العديد من االأدوية ملعرفة ما 
اإذا كان باإمكانها تقليل تعر�س خ�يا الدم احلمراء غري 

النا�ضجة للفريو�س.
امل�ضاد  ديك�ضاميثازون  عقار  جربنا  "لقد  اإلهي:  واأو���ض��ح 

ل�لتهابات،
املر�س  الوفيات ومدة  اأنه �ضاعد يف تقليل   وال��ذي عرفنا 
يف  ك��ب��ريا  انخفا�ضا  ووج��دن��ا  كوفيد19-،  مر�ضى  ل��دى 

اإ�ضابة خ�يا الدم احلمراء غري النا�ضجة".
وع���ن���دم���ا ب�������داأ ال���ف���ري���ق يف ا����ض���ت���ك�������ض���اف ����ض���ب���ب ت���اأث���ري 
يقوم  اأوال،  حمتملتني:  اآليتني  وج��دوا  الديك�ضاميثازون، 

الديك�ضاميثازون ب
 TMPRSS2و  ACE2 م�ضتقب�ت  ا�ضتجابة  قمع 
غري  احل���م���راء  ال����دم  خ���ي��ا  يف   SARS-CoV-2 ل��� 
النا�ضجة، ما يقلل من فر�س االإ�ضابة بالعدوى. وثانيا، 
ي��زي��د ال��دي��ك�����ض��ام��ي��ث��ازون م��ن م��ع��دل ن�����ض��ج خ���ي��ا الدم 

احلمراء غري النا�ضجة،
 ما ي�ضاعد اخل�يا على التخل�س من نواتها ب�ضكل اأ�ضرع. 

ومن دون النوى، ال يوجد مكان يتكاثر فيه الفريو�س.

درا�سة جديدة تف�سر �سبب انخفا�ص م�ستويات 
الأك�سجني لدى مر�سى "كوفيد- 19"

وتعد الدرا�ضة، التي قادتها كلية الطب يف اإيكان يف 
التي  نوعها  من  االأوىل  �ضيناي،  ماونت 
الغذائي  التفاعل اجليني  تظهر 
ت�ضري  وق���د  ال��غ��ل��وك��وم��ا.  يف 
املن�ضورة  ال��درا���ض��ة  ن��ت��ائ��ج 
املطبوع  ي��ون��ي��و  ع���دد  يف 
اأن  اإىل  العيون  من طب 
لديهم  ال��ذي��ن  امل��ر���ض��ى 
ت������اري������خ ع����ائ����ل����ي ق����وي 
ال���غ���ل���وك���وم���ا يجب  م����ن 
ت���ن���اول  م����ن  ي���ق���ل���ل���وا  اأن 

الكافيني.
الأنها  مهمة  الدرا�ضة  وهذه 
تناول  ت����اأث����ري  يف  ت��ب��ح��ث 
الكافيني على الغلوكوما 
اأو الزرق، وهو حالة 
حت�������������دث ب���������ض����ب����ب 
ال�ضغط  ارت�����ف�����اع 
ب�ضكل غري طبيعي 
على  ال��ع��ي��ن��ني،  يف 
اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م 
ه������ن������اك ع�����وام�����ل 
ت�ضاهم  اأخ��رى قد 

يف هذه احلالة.
ي����ع����اين امل���ر����ض���ى 
اأعرا�س  من  ع��ادة 
معدومة  اأو  قليلة 

حتى يتطور املر�س ويعانون من فقدان الب�ضر.
با�ضكوال  لوي�س  الدكتور  للدرا�ضة،  الرئي�ضي  امل��وؤل��ف  ويقول 
نائب رئي�س اأبحاث طب العيون لنظام ماونت �ضيناي ال�ضحي: 
كبرية  كميات  تناول  اأن  اإىل  ي�ضري  عم�  �ضابقا  ن�ضرنا  "لقد 
الزاوية  بغلوكوما  االإ���ض��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  ي��زي��د  ال��ك��اف��ي��ني  م��ن 
تاريخ  لديهم  الذين  االأ�ضخا�س  بني  التوتر  عالية  املفتوحة 
ع��ائ��ل��ي ل���إ���ض��اب��ة ب��امل��ر���س. ويف ه���ذه ال���درا����ض���ة، اأظ��ه��رن��ا اأن 
كانت  وال���زرق  املرتفع  الكافيني  تناول  بني  العك�ضية  الع�قة 
اجلينية  املخاطر  درج��ات  اأعلى  مع  ه��وؤالء  بني  فقط  وا�ضحة 
بيانات  الباحثني  من  فريق  العني".وا�ضتخدم  �ضغط  الرتفاع 
املتحدة )UK Biobank(، وهي  باململكة  البنك احليوي 
قاعدة بيانات طبية حيوية وا�ضعة النطاق تعتمد على ال�ضكان 

وتدعمها وكاالت �ضحية وحكومية خمتلفة.
بني  م�ضارك  األ���ف   120 م��ن  اأك���رث  �ضج�ت  بتحليل  وق��ام��وا 
 39 2006 و2010. وتراوحت اأعمار امل�ضاركني بني  عامي 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�ضحية  �ضج�تهم  وق��دم��وا  عاما  و73 

عينات احلم�س النووي التي مت جمعها لتوليد البيانات.
على  رك��زت  التي  املتكررة  الغذائية  اال�ضتبيانات  على  واأج��اب��وا 
عدد امل�ضروبات املحتوية على الكافيني التي ي�ضربونها يوميا، 
وكمية الطعام املحتوي على الكافيني الذي ياأكلونه، واالأنواع 

املحددة، وحجم الوجبات.
كما اأجابوا على اأ�ضئلة حول روؤيتهم، مبا يف ذلك تفا�ضيل حول 
الغلوكوما.  عائلي من  تاريخ  اأو  الغلوكوما  لديهم  كان  اإذا  ما 
بعد ث�ث �ضنوات من الدرا�ضة بعد ذلك، مت فح�س ال�ضغط 

داخل العني وقيا�ضات العني.
ونظر الباحثون اأوال يف الع�قة بني تناول الكافيني وال�ضغط 
داخل العني والزرق املبلغ عنه ذاتيا من خ�ل اإجراء حتلي�ت 

متعددة املتغريات.
ثم قاموا بتقييم ما اإذا كانت املحا�ضبة عن البيانات اجلينية قد 
اأدت اإىل تعديل هذه الع�قات. وقاموا بتعيني درجة املخاطر 
اجلينية لل�ضغط داخل العني لكل مو�ضوع واإج��راء حتلي�ت 

التفاعل.
ووجد الباحثون اأن تناول كميات كبرية من الكافيني مل يكن 
الغلوكوما  اأو  العني  ب�ضغط  االإ���ض��اب��ة  خطر  ب��زي��ادة  مرتبطا 
الوراثي  اال�ضتعداد  ذوو  امل�ضاركون  بنّي  ذلك،  ب�ضكل عام. ومع 
االأقوى الرتفاع �ضغط الدم، بنحو 25 %، ارتباط ا�ضته�ك 
الكافيني االأكرب بارتفاع �ضغط العني وزيادة انت�ضار الغلوكوما. 

اأكرب كمية من  ا�ضتهلكوا  اأولئك الذين  اأكرث حتديدا،  وب�ضكل 
اأربعة  ي��ق��ارب  م��ا  اأي  م��ل��غ،   480 م��ن  اأك���رث  ي��وم��ي��ا،  الكافيني 
اأكواب من القهوة، كان لديهم �ضغط داخل العني اأعلى مبقدار 

زئبق. مم   0.35
وباالإ�ضافة اإىل ذلك، كان معدل انت�ضار الغلوكوما اأعلى بن�ضبة 
3.9 اأ�ضعاف لدى اأولئك الذين يف فئة درجة اخلطر الوراثي 
يوميا،  الكافيني  م��ن  ملغ   321 م��ن  اأك��رث  ا�ضتهلكوا  ال��ذي��ن 
اأك��واب من القهوة، مقارنة باأولئك الذين ال  ما يقارب ث�ثة 
اأقل  اأقل قدر من الكافيني ويف  اأو ي�ضربون  ي�ضربون الكافيني 

درجات املخاطر اجلينية جمموعة.

متى يكون ا�ستهالك الكافيني خطرا مهددا
 باأمرا�ص العني امل�سببة للعمى؟

قد يوؤدي ا�ضتهالك كميات كبرية من الكافيي يوميا اإىل زيادة خطر الإ�ضابة بالغلوكوما باأكرث من ثالثة اأ�ضعاف بالن�ضبة لأولئك الذين 
لديهم ا�ضتعداد وراثي للمر�س، وفقا لدرا�ضة دولية جديدة.
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�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )11562728A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

 0501806375

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و/ رج�����ب احمد  ف���ق���د 
م�ضر   ، اح������م������د  ��������ض�������ادق 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)A16099137( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�ضرية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

املقر الرئي�ص حلديد الإمارات يح�سد 
الت�سنيف البالتيني للمباين اخل�سراء

•• اأبوظبي-وام:

ح�ضل املقر الرئي�س ل�ضركة حديد االإم��ارات يف منطقة م�ضفح ال�ضناعية 
اخلا�س  الب�تيني  الت�ضنيف  على  لها،  التابع  املخازن  ومبنى  باأبوظبي، 
البيئي وفق متطلبات  – الريادة يف الطاقة والت�ضميم  باملباين اخل�ضراء 
ل�أبنية اخل�ضراء،  االأمريكي  املجل�س  »LEED v4« من  الرابع  االإ�ضدار 
جديد  ع��امل��ي  اع���رتاف  يف  وذل���ك  الرتتيب  على  نقطة  و82   80 ليحققا 
جمال  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  تطبيق  يف  االإم���ارات  حديد  �ضركة  بنجاح 
املباين امل�ضتدامة. وقال املهند�س �ضعيد غمران الرميثي، الرئي�س التنفيذي 
امل�ضّنع املتكامل للحديد وال�ضلب  “حديد االإمارات”  اإن  حلديد االإمارات 

يف ال�ضرق االأو�ضط يحر�س يف جميع 
م�ضروعاتها ومبادراتها على االلتزام 
والكفاءة،  اال�ضتدامة  معايري  باأعلى 
ال�ضركة  م���ب���اين  ح�����ض��ول  وي�����ض��ل��ط 
الب�تيني  الت�ضنيف  على  القائمة 
ب��امل��ب��اين اخل�����ض��راء ال�ضوء  اخل��ا���س 
على جهود ال�ضركة وريادتها يف جمال 
التوجهات  مع  ان�ضجاماً  اال�ضتدامة 
الداعمة  الوطنية  واال�ضرتاتيجيات 
الطاقة  وتر�ضيد  امل����وارد  ال���ض��ت��دام��ة 
اخل�ضراء  املمار�ضات  وتعزيز  واملياه، 

يف جميع نواحي احلياة.
اأنه مت تطوير املقر الرئي�س  واأ�ضاف 

مع  ل��ي��ت��واف��ق��ا  امل��خ��ازن  وم��ب��ن��ى  لل�ضركة 
اأ���ض��ه��م يف تر�ضيد ال��ط��اق��ة داخ���ل املباين  م��ع��اي��ري امل��ب��اين اخل�����ض��راء، مب��ا 
واإيجاد  للحرارة،  مقاومتها  وزي��ادة  لها،  الداخلية  البيئة  ج��ودة  وحت�ضني 
من  وغ��ريه��ا  ال��ع��ادم��ة،  امل��ي��اه  ومعاجلة  النفايات،  الإدارة  م�ضتدامة  حلول 
معايري »LEED« امل�ضتدامة، ومن ثّم خف�س االنبعاثات، واالإ�ضهام يف تعزيز 
اال�ضتدامة وحماية البيئة. ويف اأكتوبر 2020، جنحت حديد االإمارات باأن 
املنطقة وواحدة  اأول �ضركة م�ضنعة للحديد وال�ضلب على م�ضتوى  تكون 
50 ���ض��رك��ة ع��ل��ى م�ضتوى ال��ع��امل ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا وف���ق م��ع��اي��ري نظام  م��ن 
ال�ضلب عايل اجلودة م�ضتوفاة جلميع  واأ�ضبحت منتجاتها من   ،LEED
متطلبات اأنظمة االأبنية اخل�ضراء العاملية واملحلية مثل »LEED« ونظام 
“ا�ضتدامة” التابع حلكومة اأبوظبي. وتعد حديد االإمارات اأحد االأع�ضاء 
حيث  لل�ضلب،  العاملي  ل�حتاد  التابع  املناخي  العمل  برنامج  يف  البارزين 
ح�ضلت على �ضهادة تقدير االحتاد تتويجاً لدورها وم�ضاركتها الفاعلة يف 
من�ضاأة  مع  بال�ضراكة  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  انبعاثات  بيانات  جمع  برنامج 

الريادة اللتقاط الكربون.

اإعادة ت�سجيل 3324 عالمة جتارية 
يف الإمارات منذ بداية 2021

•• اأبوظبي-وام:

ملكيتها  ت�ضجيل  اإع��ادة  ج��رى  التي  التجارية  الع�مات  ع��دد  اإجمايل  بلغ 
2021 و  ال���ع���ام  ب���داي���ة  3324 ع���م��ة م��ن��ذ  ن��ح��و  يف دول����ة االإم�������ارات 
اأحدث  ح�ضب  وذل��ك  اجل���اري  يونيو  �ضهر  م��ن  االأول  الن�ضف  نهاية  حتى 
االقت�ضاد.  وزارة  يف  التجارية  الع�مات  اإدارة  عن  ال�ضادرة  االإح�ضائيات 
واأظهر االإح�ضائيات ذاتها اأن الن�ضف االأول من �ضهر يونيو اجلاري �ضهد 
قيام 164 �ضركة باإعادة تثبيت ملكيتها لع�مات جتارية يف الدولة وذلك 
على حقوقها يف  و حفاظا  االط��ار  هذا  بها يف  املعمول  بالتعليمات  التزاما 
التي  التجارية  الع�مات  عدد  يف  املتوا�ضل  النمو  يعك�س  الع�مات.  هذه 
انعكا�ضا  الن�ضاط الذي ي�ضهده القطاع و الذي يعد  اأع��ادت تثبيت ملكيتها 
للن�ضاط امل�ضجل يف جميع القطاعات االقت�ضادية والتجارية يف الدولة. و 
وفقا للقانون فاإن الع�مة التجارية، هي عبارة عن ع�مة مميزة اأو موؤ�ضر 
املقدمة  اأو اخلدمات  املنتجات  اأن  اأو موؤ�ض�ضة للداللة على  ي�ضتخدمه فرد 
للم�ضتهلك والتي تظهر عليها الع�مة التجارية نف�ضها من امل�ضدر نف�ضها 
ال�ضركات  اأن  االح�ضائيات  خ���ل  م��ن  ويت�ضح  منتجاتها.  لتمييز  وذل��ك 
تعمل  االم��ارات  دول��ة  التجارية يف  ت�ضجيل ع�ماتها  بتجديد  قامت  التي 
من  وغ��ريه��ا  وال�ضناعية  والتجارية  االقت�ضادية  القطاعات  خمتلف  يف 
القطاعات االأخرى . وتعد االمارات مركزا اإقليميا لعدد كبري من ال�ضركات 
العاملية التي تعترب الدولة مقرا الإدارة اأعمالها يف منطقة اخلليج العربي 

وال�ضرق االأو�ضط ب�ضكل عام .

مليار درهم تداولت امل�ستثمرين   7.78
اخلليجيني يف الأ�سواق املالية منذ بداية 2021

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اجمايل تداوالت امل�ضتثمرين اخلليجيني يف اأ�ضواق املال االإماراتية 7.78 
مليار درهم بيعا و�ضراء منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية الن�ضف االأول من 
�ضهر يونيو اجلاري وذلك بح�ضب االأرقام التي ال�ضادرة عن االأ�ضواق. ويظهر 
الر�ضد اخلا�س بحركة امل�ضتثمرين اخلليجيني منذ بداية العام اجلاري منو 
تقريبا   23.5% بن�ضبة  االإم��ارات��ي��ة  املالية  االأ���ض��واق  يف  ت��داوالت��ه��م  اإج��م��ايل 

. مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2020 
و�ضكلت تداوالت هذه ال�ضريحة املهمة من امل�ضتثمرين نحو %2.5 من اجمايل 

قيمة التداوالت امل�ضجلة يف االأ�ضواق املالية خ�ل فرتة الر�ضد .
وتف�ضي� فقد بلغت قيمة تداوالت امل�ضتثمرين اخلليجيني يف �ضوق دبي املايل 
4.558 مليار درهم بيعا و�ضراء منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية الن�ضف 
االأول من �ضهر يونيو اجلاري وفق ل�إح�ضائيات ال�ضادرة عن ال�ضوق . وتوزعت 
ا�ضتثماراتهم بواقع 2.28 مليار درهم عمليات �ضراء مقابل عمليات بيع بقيمة 

2.168 مليار درهم خ�ل فرتة الر�ضد .
و بلغت اإجمايل قيمة تداوالت امل�ضتثمرين اخلليجيني يف �ضوق ابوظبي ل�أوراق 
املالية 3.23 مليار درهم منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الن�ضف االأول 
من �ضهر يونيو اجلاري . وتوزعت بواقع 1.494 مليار درهم تقريبا عمليات 

�ضراء مقابل 1.735 مليار درهم عمليات بيع خ�ل فرتة الر�ضد.

امل�سرف املركزي ونظريه ال�سعودي يح�سدان جائزة »التاأثري العاملي« 2021
•• اأبوظبي -وام:

املركزي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  م�ضرف  ح�ضد 
العاملي”  “التاأثري  جائزة  ال�ضعودي  املركزي  والبنك 
2021 عن مبادرة الدفع عرب احل��دود االأوىل  لعام 
قبل  م��ن  املمنوحة  و  “عابر”  م�ضروع   - نوعها  م��ن 
امل�ضرتك  وذلك لعملهما  بانكينج”،  “�ضنرتال  جملة 

يف اإطار م�ضروع “عابر«.
االلتزام  نوعها من  االأوىل من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتنبثق 
امل�����ض��رتك ب��ني م�����ض��رف االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

املركزي والبنك املركزي ال�ضعودي نحو االبتكار.
اإثبات مفهوم،  الذي ميثل  “عابر”،  ويهدف م�ضروع 
اإىل درا�ضة اإمكانية ا�ضتخدام تقنية ال�ضج�ت املوزعة 
يف تنفيذ املدفوعات عرب احلدود بني البلدين وذلك 
م���ن خ����ل االع��ت��م��اد ع��ل��ى ع��م��ل��ة رق��م��ي��ة م�ضرتكة 
وبني  حملياً  التجارية  البنوك  ب��ني  ت�ضوية  ك��وح��دة 

البلدين، م�ضاهمًة من البنكني املركزيني يف معاجلة 
نقاط ال�ضعف التي تواجهها املدفوعات عرب احلدود، 
ال �ضّيما فيما يخ�س تقلي�س مدة اإجنازها وتخفي�س 
 2020 ع��ام��ي  خ����ل  امل�����ض��روع  تنفيذ  مت  تكلفتها. 
البنوك  م���ن  ع���دد  م���ن  ف��ّع��ال��ة  مب�����ض��ارك��ة  و2021 
التجارية يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة واململكة 
التجريبي  امل�ضروع  نتائج  واأك��دت  ال�ضعودية،  العربية 
بنكني  ع��ن  ���ض��ادرة  ا���ض��ت��خ��دام عملة رقمية  اإم��ك��ان��ي��ة 
عرب  اأو  حملياً  ���ض��واء  امل��دف��وع��ات،  لت�ضوية  مركزيني 
ال�ضج�ت  تقنية  االع��ت��م��اد على  م��ن خ���ل  احل���دود 
بالعمى، حمافظ  املوزعة. وقال معايل خالد حممد 
م�����ض��رف االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي اإن 
الرقمنة املو�ّضعة للخدمات املالية املدعومة باالبتكار 
االأ�ضا�ضية وم��ن هذا  اأب��رز جم��االت تركيزنا  تعد من 
املنطلق، اأطلقنا اإىل جانب البنك املركزي ال�ضعودي، 
الإ�ضدار عملة رقمية م�ضرتكة بني  “م�ضروع عابر” 

“عابر”  م�ضروع  اختيار  ي�ضرفنا  امل��رك��زي��ة.  البنوك 
كما   ،2021 لعام  العاملي”  “التاأثري  بجائزة  كفائز 
منذ  ال�ضعودي  امل��رك��زي  البنك  م��ع  التعاون  اأ�ضعدنا 
على  ونحن  امل�ضروع.  تنفيذ  اإىل  التخطيط  مرحلة 
ثقة من اأن النتائج الواعدة امل�ضتمدة من هذا امل�ضروع 
التكنولوجيا  ه��ذه  اإمكانات  ا�ضتك�ضاف  من  �ضتمّكننا 
باالأنظمة  االرتقاء  يف  يتمثل  اأو�ضع  بهدف  اجلديدة، 

املالية وامل�ضرفية يف بلداننا.
املركزي  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  م�ضرف  ون�ضر 
لنتائج  املت�ضمن  التقرير  ال�ضعودي  املركزي  والبنك 

م�ضروع “عابر” يف اأواخر عام 2020.
اجلدير بالذكر اأن جوائز “�ضنرتال بانكينج” تهدف 
م�ضتوى  على  املتميزة  امل��رك��زي��ة  البنوك  تكرمي  اإىل 
ذلك  الرئي�ضية، مبا يف  امل��ج��االت  ع��دد من  العامل يف 
من  وغ��ريه��ا  واحل��وك��م��ة،  والتكنولوجيا  امل��ن��اخ  تغرّي 

املجاالت.

خالل زيارة مركز عجمان لريادة الأعمال

هيئة النقل يف عجمان تطلع على خدمات جمل�ص �سيدات اأعمال عجمان 

»الطاقة والبنية التحتية« تبحث مع وزارة التخطيط العراقية تعزيز التعاون امل�سرتك

من الحتاد الدويل للنقل اجلوي

مطارات اأبوظبي حت�سل على اعتماد تدقيق �سالمة العمليات الأر�سية

•• عجمان –الفجر: 

خليفة  اآمنة  الدكتورة  �ضعادة  ا�ضتقبلت 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و  ع���ل���ي،  اآل 
جتارة و�ضناعة عجمان ورئي�ضة جمل�س 
اأع����م����ال ع���ج���م���ان، وف����د هيئة  ����ض���ي���دات 
عمر  ���ض��ع��ادة  برئا�ضة  عجمان  يف  النقل 
النقل،  ع���ام هيئة  م��دي��ر  ل��وت��اه  حم��م��د 
واإمكانية  امل�ضرتك  التعاون  �ضبل  لبحث 
اال�ضتفادة من املبادرات القائمة يف هيئة 
عجمان،  اعمال  �ضيدات  وجمل�س  النقل 
االإط���ع على مركز عجمان  اإىل جانب 
لريادة االعمال وما يوفره من خدمات 

ملجتمع االعمال.

ال�ضام�ضي  خالد  امل�ضرتك  اللقاء  ح�ضر 
ل��ري��ادة االأعمال  م��دي��ر م��رك��ز ع��ج��م��ان 
الفرج مدير مكتب جمل�س  وعبري عيد 
�ضيدات اأعمال عجمان، و�ضم وفد هيئة 
ال��ن��ق��ل اأح��م��د ���ض��ق��ر امل��ط��رو���ض��ي املدير 
التجارية،  اخلدمات  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي 
التنفيذي  املدير  ال�ضام�ضي  ر�ضا خلف  و 
املوؤ�ض�ضي،  وال��دع��م  اال�ضتثمار  ملوؤ�ض�ضة 
ب��ن��ت ع���ب���داهلل املع�-  وال�����ض��ي��خ��ة ع����زة 
وريان  القانونية،  ال�ضوؤون  مديرمكتب 
لقطاع  اال�ضرتاتيجية  من�ضق  ع��ب��داهلل 

الدعم واال�ضتثمار.
الدكتورة  رح��ب��ت  ال����زي����ارة  م�����ض��ت��ه��ل  يف 
حر�س  واأك���دت  باحل�ضور  خليفة  اآم��ن��ة 

ل�ضمان  ���ض��راك��ات��ه  تنويع  على  املجل�س 
توفري خدمات ذات قيمة م�ضافة تواكب 
ورائدات  �ضيدات  من  ع�ضواته  تطلعات 
االيجابي  التاأثري  اأن  م��وؤك��دة  االع��م��ال، 
املجل�س  وم���ب���ادرات  لفعاليات  وامل��ب��ا���ض��ر 
على م�ضاريع ع�ضواته و�ضيدات االعمال 
الفعال  التعاون  نتيجة  ياأتي  عام  ب�ضكل 

مع اجلهات احلكومية واخلا�ضة.
واإط����ل����ع ال���وف���د ع��ل��ى خ���دم���ات جمل�س 
وم�ضاريعه  ع��ج��م��ان  اأع����م����ال  ����ض���ي���دات 
امل�����ض��ت��ه��دف��ة للعام  ال��ق��ائ��م��ة وامل����ب����ادرات 
ا�ضتفادة  لتعزيز  تنوعها  اجل��اري ومدى 
وع�ضوات  ع��ام  ب�ضكل  االأع��م��ال  ���ض��ي��دات 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى وج����ه اخل�������ض���و����س، هذا 

الك�ضبو  امل��ج��ل�����س  ا���ض��ت��ع��داد  ج��ان��ب  اإىل 
ا�ضتفادة  تعزيز  على  وحر�ضه   2020
وخ�ل  العاملي.  احل��دث  م��ن  الع�ضوات 
التعاون  اآل��ي��ات  احل�����ض��ور  ناق�س  ال��ل��ق��اء 
اجلهود  م���ن  واال����ض���ت���ف���ادة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي 
باجلانب  يتعلق  فيما  ال�ضيما  امل�ضرتكة 
“ك�ضته”  م��ب��ادرة  ع��رب  وذل��ك  ال�ضياحي 
للنقل ال�ضياحي يف هيئة النقل ومبادرة  
�ضيدات  يف جمل�س  “اإماراتي اجلميلة” 
�ضعادة  اأ�ضاد  جانبه  من  عجمان.  اأعمال 
ع���م���ر حم���م���د ل����وت����اه، ب���ج���ه���ود جمل�س 
�ضيدات اأعمال عجمان يف توفري املبادرات 
لتهيئة  ال�زمة  واملقومات  املتخ�ض�ضة 
ب��ي��ئ��ة اع���م���ال داع���م���ة مل�����ض��اري��ع رائ�����دات 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ضعادة املهند�س ح�ضن حممد جمعة 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����ض��وري 
والنقل،  التحتية  البنية  ل�ضوؤون  التحتية 
جوهان  حماد  ماهر  الدكتور  �ضعادة  م��ع 
ل�ضوؤون  العراقية  التخطيط  وزارة  وكيل 
الثنائية  ال��ع���ق��ات  تعزيز  �ضبل  الفنية، 
االإم��ارات وجمهورية  امل�ضرتكة بني دول��ة 

العراق يف جمال البنية التحتية.
املن�ضوري  ح�ضن  املهند�س  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
ال��ذي ج��رى عرب  اللقاء  يف كلمته خ���ل 
اإن االجتماع ميثل  تقنية االت�ضال املرئي 
اإطار تعزيز الع�قات  خطوة متقدمة يف 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل�����ض��رتك��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات 
البنية  جم����ال  يف  ال����ع����راق  وج���م���ه���وري���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال��ت��ي مت��ث��ل من���وذج���اً فريداً 
امل�ضرتك  والعمل  والتكاتف  ال�ضراكة  يف 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل�����ض��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة، واأدع����وا 
ل��ضتثمار يف هذه الع�قة املتميزة عرب 
تعزيز التعاون يف ذلك املجال الذي ميثل 

واالقت�ضادات  امل�ضتدامة،  للتنمية  رافعة 
ي���ج���ب علينا  اأن������ه  واأ������ض�����اف  ال���وط���ن���ي���ة. 
واملتينة  ال��ق��وي��ة  ال��ع���ق��ة  اال���ض��ت��ث��م��ار يف 
ريادتهما  يدعم  مب��ا  بلدينا،  جتمع  التي 
يف  التحتية  البنية  قطاع  وي�ضاعد  عاملياً، 
التناف�ضية  م�ضتويات  اأعلى  اإىل  الو�ضول 
املعرفة  ت����ب����ادل  وت���ع���زي���ز  واجل�����اذب�����ي�����ة، 
اآفاق  املمار�ضات، وفتح  واأف�ضل  واخلربات 
اأمام توثيق الع�قات الثنائية بني  رحبة 
البلدين ال�ضديقني، مبا يخدم التوجهات 

والروؤى امل�ضتقبلية اال�ضت�ضرافية.
وب���ني ان دول����ة االإم������ارات اأجن����زت خ�ل 
فرتة زمنية ق�ضرية بنية حتتية متطورة 
م��ن م��ب��اٍن ح��ك��وم��ي��ة وم�����ض��اك��ن حكومية 
و���ض��ب��ك��ات ل��ل��ط��رق واجل�����ض��ور واالن���ف���اق، 
من  وغريها  املائية،  والقنوات  وال�ضدود 
م�����ض��اري��ع ال��ه��ي��اك��ل االأ���ض��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي مت 

اإح��اط��ت��ه��ا ب��خ��دم��ات ع��ل��ى م�����ض��ت��وى راٍق، 
الدولة  مكانة  دع��م  يف  مبجملها  �ضاهمت 
وريادتها  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  م���وؤ����ض���رات  ���ض��م��ن 

العاملية.
ولفت اإىل اأن وزارة الطاقة والبنية التحتية 
تطبق خطة وا�ضحة ت�ضتهدف اال�ضتغ�ل 
والعلوم  والتكنولوجيا  لل�ضراكات  االأمثل 
املتقدمة، اإىل جانب تبني حلول ابتكارية 
عاملية الإدارة م�ضاريع البنية التحتية، وهو 
ما يعترب مبثابة خارطة الطريق ملرحلة 
روؤية  وف��ق  ال�ضاملة  التنمية  من  جديدة 
اجلهود  يف  ي�ضهم  ومب��ا  امل�ضتقبل  حكومة 
م�ضتهدفات  لتحقيق  املبذولة  احلكومية 
اخل��م�����ض��ني ع���ام ال��ق��ادم��ة و���ض��وال ملئوية 

االإمارات 2071.
وا�ضاد بتطور الع�قات بني دولة االإمارات 
اال���ض��ت��ث��م��ار يف هذه  اإىل  داع���ي���اً  وال���ع���راق 

ال��ع���ق��ة امل��ت��م��ي��زة ن��ح��و ال��ع��م��ل امل�ضرتك 
الداعم للقطاع البحري موؤكدا ان تعاوننا 
التي  التنموية  امل�ضاريع  يدعم  امل�ضرتك 
التحتية  البنية  قطاع  على  بالنفع  تعود 
وتعزيز فر�س اال�ضتثمار امل�ضرتك يف هذا 

القطاع احليوي.
ماهر  ال��دك��ت��ور  �ضعادة  اأث��ن��ى  جهته  وم��ن 
التخطيط  وزارة  وك��ي��ل  ج���وه���ان  ح��م��اد 
ال��ع��راق��ي��ة ل�������ض���وؤون ال��ف��ن��ي��ة، ع��ل��ى عمق 
اأن  موؤكداً  االإماراتية،  العراقية  الع�قة 
االإمارات متثل منوذجاً متميزاً يف خمتلف 
التحتية  البنية  ق��ط��اع  ومنها  امل��ج��االت، 
امل�ضتدامة،  للتنمية  داع��م��اً  مي��ث��ل  ال���ذي 
خطوة  مي��ث��ل  االج���ت���م���اع  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
البلدين  ري��ادة  تعزيز  طريق  يف  متقدمة 
ال�ضقيقني، من خ�ل تعزيز تبادل املعرفة 

واخلربات واأف�ضل املمار�ضات.

و�ضيدات االأعمال ومبا يرتجم توجيهات 
اهمية  على  اأك��د  كما  الر�ضيدة،  القيادة 
مركز عجمان لريادة االعمال ودوره يف 
ورائدات  رواد  م�ضاريع  انط�قة  تعزيز 
االأع��م��ال اإىل اآف���اق اأرح����ب.   ه��ذا وقدم 
نبذة عن  الزائر  للوفد  ال�ضام�ضي  خالد 
مركز  يف  املتاحة  االإ�ضتثمارية  الفر�س 
املركز يف  ودور  االأعمال،  لريادة  عجمان 
ومن�ضات  داع��م  اقت�ضادي  مناخ  توفري 
ت�����ض��وي��ق��ي��ة ف��ع��ال��ة، ح��ي��ث ي�����ض��م املركز 
قاعات  اأع���م���ال،  م��رك��ز  دائ����م،  “معر�س 
تدريب، قاعة للموؤمترات، مركز اإبتكار، 
معار�س م�ضغرة ومتخ�ض�ضة على مدار 

العام«.

مع  يتعاون  الإم��ارات«  »بريد 
لتعزيز  كومري�ص«  »هوريكني 
الإلكرتونية  التجارة  خدمات 

•• دبي -وام:

�ضراكة  االإم��ارات عن  بريد  اأعلنت جمموعة 
كومري�س”  “هوريكني  م���ع  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
-ال�ضركة املتخ�ض�ضة يف توفري حلول التجارة 
االإلكرتونية االآمنة عرب احلدود والتي تّتخذ 
من اململكة املتحّدة مقراً لها- ، يف اإطار التزام 
العاملية  خدماتها  بتعزيز  االإمارات”  “بريد 
ل�ضمان  االإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  جم����ال  يف 
اأع��ل��ى م�����ض��ت��وي��ات ر���ض��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني وحتقيق 
خلدمات  عاملية  �ضركة  ت�ضبح  اأن  يف  هدفها 
الربيد والطرود املوجهة يف جمتمع االأعمال 
واملتعاملني وبالتايل امل�ضاهمة يف ريادة دولة 
االإمارات كمركز اإقليمي على خارطة التجارة 
ومبوجب  العاملية.  اللوج�ضتية  واخل��دم��ات 
“هوريكني  ت���ل���ت���زم  اجل�����دي�����دة  ال�������ض���راك���ة 
من  االإمارات”  “بريد  بتمكني  كومري�س” 
االأعمال  رائ��دة لوحدة  بيانات  تطبيق حلول 
الدولية التابعة لها من اأجل تطوير خدمات 
التعاون  وياأتي  املتعاملني.  احتياجات  تلبي 
بالتزامن مع اجلهود املتوا�ضلة التي تقودها 
اال�ضتثمار  لتو�ضيع نطاق  االإمارات”  “بريد 
وعملياتها  اأنظمتها  كافة  ع��رب  الرقمنة  يف 
االإداري��ة والت�ضغيلية يف �ضبيل ت�ضريع وترية 
التحّول اإىل م�ضّغل جتاري عاملي. وقال بيرت 
�ضومرز املدير التنفيذي ل� “بريد االإمارات” 
اجل���دي���دة  اال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ض���راك���ة  اإن 
املتوا�ضلة  ا���ض��ت��ث��م��ارات��ه��م  م���ن  ج�����زءاً  مت��ث��ل 
ال�ضلة  ذات  خ��دم��ات��ه��م  ت��و���ض��ع��ة  خ��ط��ط  يف 
ب��ال��ط��رود ال��دول��ي��ة ودف��ع��ة ق��وي��ة الأهدافهم 
االمارات”  تكون”بريد  اأن  يف  ال��ط��م��وح��ة 
التجارة  حركة  لتن�ضيط  ا�ضرتاتيجية  بوابة 

االإلكرتونية العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي ع��ن ح�ضول 
م�����زود خ���دم���ات امل���ن���اول���ة االأر����ض���ي���ة يف 
مطارات اأبوظبي “مناولة” على �ضهادة 
االأر�ضية  للعمليات  ال�����ض���م��ة  ت��دق��ي��ق 
ال����دويل  االحت������اد  م���ن   )ISAGO(
تقديراً   )IATA( اجل�����وي  ل��ل��ن��ق��ل 
اللتزامها بتطبيق اأعلى معايري ال�ض�مة 

يف خمتلف عملياتها الت�ضغيلية.
ا�ضتكمال  ب���ع���د  االإجن��������از  ه�����ذا  وي����اأت����ي 
اأنظمة  على  ال�ضامل  التدقيق  اإج���راءات 
يف  “مناولة”  االإدارة وال�ض�مة ل�ضركة 
مقرها يف اأبوظبي بنجاح، والتحقق من 
عمليات املناولة االأر�ضية يف مطار العني 

الدويل.

وب��ه��ذا ال�����ض��دد، ق���ال ي��و���ض��ف احلمادي، 
للخدمات  مناولة  ل�ضركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
االأر�ضية: “ي�ضرنا احل�ضول على �ضهادة 
ال��دويل للنقل اجل��وي لتدقيق  االحت��اد 
اأعمالنا  عن  االأر�ضية  العمليات  �ض�مة 
حتر�س  حيث  ال���دويل،  العني  مطار  يف 
على تطبيق معايري �ض�مة  “مناولة” 
يف  اال�ضتثمار  وتوا�ضل  امل�ضتوى،  عاملية 
التقنيات  وت��وظ��ي��ف  ال��ت��دري��ب  جم���االت 
ب���ك���ف���اءة جميع  ل�����رت����ق����اء  اجل�����دي�����دة 
واإن  امل�����ض��ت��وي��ات.  اأع���ل���ى  اإىل  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
املرموقة  ال�����ض��ه��ادة  ه��ذه  على  ح�ضولنا 
ب��اأع��ل��ى م�ضتويات  ال��ت��زام��ن��ا  ي��وؤك��د ع��ل��ى 
ال�ض�مة واالأم��ان يف جميع عملياتنا يف 

مطار العني الدويل«.
عاملياً  م���ع���ي���اراً  ال�������ض���ه���ادة  ه�����ذه  وُت����ع����د 

اخلدمات  م��زودي  عمل  على  ل�إ�ضراف 
امل������ط������ارات وت���دق���ي���ق���ه،  االأر������ض�����ي�����ة يف 
ل��ل��ربن��ام��ج العاملي  امل��ك��م��ل  وه���ي اجل����زء 
الت�ضغيلية  ال�ض�مة  لتدقيق  امل��رم��وق 
االحتاد  قبل  من  واملعتمد   ،)IOSA(
االإدارة  لتقييم  اجل���وي  للنقل  ال���دويل 
الت�ضغيلية واأنظمة التحكم لدى �ضركات 
الطريان. ويهدف تطبيق معايري تدقيق 
ال�ض�مة للعمليات االأر�ضية اإىل التعامل 
مع املخاطر التي تهدد �ض�مة العمليات 
حوادثها.  تكاليف  وم��ع��اجل��ة  االأر���ض��ي��ة 
بتميزها  “مناولة”  ���ض��رك��ة  وت���ل���ت���زم 
يف  امل�ضتوى  عاملية  خل��دم��ات  وتقدميها 
تطبيق  خ�ل  من  ومن�ضاآتها  مطاراتها 
واعتماد  عاملياً  املُتبعة  املمار�ضات  اأف�ضل 

اأكرث اأنظمة االإدارة وال�ض�مة فعاليًة.
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املال والأعمال

يف ظل اجلهود العاملية لتحقيق التعايف الأخ�ضر من جائحة كوفيد-19

مدينة م�سدر ت�ستقطب كربى ال�سركات املبتكرة يف املنطقة والعامل
ت�ضهم مدينة م�ضدر يف دعم جهود دولة الإمارات املتوا�ضلة ملواجهة التغري املناخي

•• اأبوظبي-الفجر: 

تعترب مدينة م�ضدر، اإحدى اأكرث مدن 
العامل ا�ضتدامًة،  يف العا�ضمة االإماراتية 
�ضركات  ت�ضتقطب  رائدة  اأبوظبي وجهة 
تتخ�ض�س  املنطقة  م�ضتوى  على  ب���ارزة 
ما  والتكنولوجيا،  االبتكار  جم��االت  يف 
يوؤهلها للم�ضاهمة بدور فاعل يف حتقيق 
جائحة  من  العامل  يف  االأخ�ضر  التعايف 
كوفيد-19. وقد �ضهدت املنطقة احلرة 
يف م��دي��ن��ة م�����ض��در ال��ع��ام امل��ا���ض��ي زيادة 
التي  ال�ضركات  اأع��داد  يف   26% بن�ضبة 
املهمة  امل��ك��ان��ة  يعك�س  م��ا  ت�ضت�ضيفها، 
للمدينة وامليزات الفريدة التي تقدمها 
على  ت�ضمل  وال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة،  لل�ضركات 
للرعاية   G42 جمموعة  املثال  �ضبيل 
التي �ضاهمت مراكز االختبار  ال�ضحية، 
ب��دور رئي�ضي يف دعم جهود دولة  لديها 
اجلائحة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  االإم���������ارات 

وتبعاتها.
ال�ضركات  اأع��داد  الزيادة يف  وُتظهر هذه 
ال��ك��ب��رية ل�عتماد على  احل��اج��ة  م��دى 
تقنيات  ون�ضر  لتطوير  كو�ضيلة  االبتكار 
جديدة ت�ضاعد يف حتقيق تقدم يف عملية 
م�ضدر  مدينة  وتعد  االأخ�ضر.  التحول 
جممع البحث والتطوير املعتمد الوحيد 
اأكرث من  اأبوظبي، وت�ضت�ضيف حالياً  يف 
900 �ضركة تتنوع بني �ضركات متعددة 
اجلن�ضيات، و�ضركات �ضغرية ومتو�ضطة 
حيث  نا�ضئة،  حملية  و�ضركات  احلجم، 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت���رك���ز 
العاملية  الرئي�ضية  للقطاعات  مبتكرة 
ب��ي��ئ��ي��ة ملحة،  ت���واج���ه حت���دي���ات  ال���ت���ي 
والذكاء  وامل���ي���اه،  ال��ط��اق��ة،  �ضمنها  م��ن 
والف�ضاء،  وال�������ض���ح���ة،  اال���ض��ط��ن��اع��ي، 
وال�����زراع�����ة، وال���ت���ن���ق���ل.  وق�����ال عبداهلل 
بالع�ء، املدير التنفيذي الإدارة التطوير 

اأبوظبي  �ضركة  يف  امل�����ض��ت��دام  ال��ع��م��راين 
“لطاملا  “م�ضدر”:  امل�ضتقبل  ل��ط��اق��ة 
اأبدت القيادة الر�ضيدة يف دولة االإمارات 
التغري  مكافحة  جهود  بدعم  التزامها 
االبتكار  اأه��م��ي��ة  على  و���ض��ددت  امل��ن��اخ��ي، 
العامل.  يف  االأخ�����ض��ر  ال��ت��ع��ايف  لتحقيق 
مدى  كوفيد-19  جائحة  اأظهرت  وقد 
املناخي،  والتغري  ال�ضحة  بني  الرتابط 
وجعلتنا ندرك االآن واأكرث من اأي وقت 
ال��ت��ع��ايف االأخ�ضر  اأه��م��ي��ة  م�����ض��ى م���دى 
باعتباره ال�ضبيل الوحيد للم�ضي قدماً. 
بدعم  مرهون  الهدف  ه��ذا  حتقيق  واإن 
يف  االبتكار  وحتفيز  امل�ضتدامة  التنمية 
القطاعات الرئي�ضية، وهو ما تركز عليه 
مدينة م�ضدر وتتمحور حولها جهودها 

الرائدة يف هذه املجاالت«. 
واأ�ضاف بالع�ء: “اإن التقنيات النوعية 
التي طورتها �ضركات تعمل �ضمن مدينة 
م�ضدر ال ت�ضهم يف متهيد الطريق نحو 
امل�ضتقبل، بل ت�ضاهم يف �ضياغته، ف�ضً� 
ع���ن دع��م��ه��ا ل��ب��ل��وغ اأه�������داف االإم�������ارات 
التغيري  وحتقيق  اال���ض��ت��دام��ة  برت�ضيخ 

االيجابي«.
واأو�ضح بالع�ء اأن دولة االإمارات لديها 
ا�ضرتاتيجيات تدعم االبتكارات املتقدمة 
وت��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة يف 
قطاعات رئي�ضية ت�ضمل ال�ضحة والنقل 
واملياه والبيئة والف�ضاء متكّنها من لعب 
اقت�ضاد  اإىل  الدولة  انتقال  اأكرب يف  دور 
ق��ائ��م على امل��ع��رف��ة وه��و م��ا ت��رك��ز عليه 
املدينة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  م�����ض��در  م��دي��ن��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م والبحث  ف���ري���دة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
واالبتكار.  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ت��ط��وي��ر 

تدعم  التي  اال�ضرتاتيجيات  عن  ف�ضً� 
ال�ضغرية  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  تطوير 
واملتو�ضطة، و�ضدد بالع�ء على اأن املدينة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م والبحث  ف���ري���دة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
والتطوير والتكنولوجيا واالبتكار، وكل 
ميكن  ا�ضرتاتيجية  ق��اع��دة  �ضمن  ذل��ك 
التقنيات  اختبار  خ�لها  من  لل�ضركات 
اجل��دي��دة وب��ن��اء ���ض��راك��ات��ه��م. وحتت�ضن 
900 �ضركة  اأك���رث م��ن  امل��دي��ن��ة ح��ال��ي��اً 
ونتطلع اإىل زيادة هذا العدد ب�ضكل كبري 

خ�ل ال�ضنوات الع�ضر املقبلة.
ال���ت���ح���دي���ات التي  ال����رغ����م م����ن  وع���ل���ى 
توا�ضل  كوفيد-19،  جائحة  فر�ضتها 
من  جمموعة  ا�ضتقطاب  م�ضدر  مدينة 
جهات  ت�ضمل  وال��ت��ي  اجل����دد،  ال�����ض��رك��اء 
املتقدمة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  ب���ارزة 
التكنولوجيا  اأب����ح����اث  جم��ل�����س  م���ث���ل 
املتطورة، الذي ي�ضاهم يف قيادة وت�ضكيل 
ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر يف 
“معهد  مظلته  حت��ت  وي�����ض��م  اأب��وظ��ب��ي 
و”اأ�ضباير”.  التكنولوجي”  االب��ت��ك��ار 
و�ضوف ت�ضتمر املدينة يف ا�ضت�ضافة املزيد 
من ال�ضركاء االإقليميني والعامليني على 

مدى ال�ضهور املقبلة.
اأب����ح����اث  جم���ل�������س  اإىل  وب�����االإ������ض�����اف�����ة 
قائمة  ت�ضمل  امل��ت��ط��ورة،  التكنولوجيا 
العاملة  الرئي�ضية  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات 
���ض��م��ن م��دي��ن��ة م�����ض��در ك���ل م���ن مركز 
لتعزيز  مركز  وه��و  ل�بتكار،  هانيويل 
لدعم  م�ضمم  املعرفة  وت��ب��ادل  االب��ت��ك��ار 
التحّول الرقمي �ضمن قطاعات النفط 
والبنية  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات  وال����غ����از 
الرائدة    )G42(وجمموعة التحتية، 

ال�ضحية،  الرعاية  تكنولوجيا  يف جمال 
التي قامت بافتتاح اأحد اأكرب املختربات 
الفحو�ضات  اإج��������راء  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
كوفيد-19،  ف��ريو���س  جائحة  ملواجهة 
واإط�ق “مركز اأوميك�س للتميز” الذي 
البيولوجية  العلوم  من�ضاآت  اأك���رب  يعد 
“اأوميك�س” يف املنطقة واأكرثها تطوراً، 
وي�ضم �ضل�ضلة من امل�ضاريع يف هذا املجال، 
املتجددة”  للطاقة  الدولية  و”الوكالة 
عاملية  حكومية  منظمة  اأول  )اآي��ري��ن��ا( 
تتخذ م��ن ال�����ض��رق االأو���ض��ط م��ق��راً لها، 
حققت  التي  للف�ضاء  االإم����ارات  ووك��ال��ة 
اإجن������ازاً ت��اري��خ��ي��اً خ����ل ال���ع���ام احلايل 
متّثل باإر�ضال مركبة ف�ضائية اإىل املريخ 
لت�ضبح بذلك االإمارات اأول دولة عربية 
واإحدى خم�س دول فقط يف العامل حتقق 
هذا االإجناز، وموؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة 
و�ضان  �ضيمنز،  مثل  و���ض��رك��ات  ال��ن��ووي��ة، 
�ضركة  اإىل  باالإ�ضافة  وت��ربي��د،  غ��وب��ان، 
“م�ضدر”  امل�ضتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي 

التي تتخذ من املدينة مقراً لها. 
وت�����ض��اه��م م��دي��ن��ة م�����ض��در اأي�����ض��اً ب�ضكل 
ف��اع��ل يف دع���م ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�����ارات 
والتي   ،2031 اال���ض��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
املرتبطة  ال���ت���ن���م���ي���ة  جم�������االت  حت������دد 
ب��ال��ذك��اء اال���ض��ط��ن��اع��ي، وق��د �ضرعت يف 
يف  ل���ب��ت��ك��ار  كحا�ضنة  ال��دول��ة  تر�ضيخ 
وا�ضتقبلت  اال�ضطناعي.  الذكاء  جم��ال 
من  دفعة  اأول  العام  هذا  م�ضدر  مدينة 
بن  حممد  بجامعة  امللتحقني  الط�ب 
جامعة  اأول  اال�ضطناعي،  للذكاء  زاي��د 
درا�ضات عليا متخ�ض�ضة يف بحوث الذكاء 
اال�ضطناعي يف العامل. وقد باتت مدينة 

م�ضدر مقراً لعدد متزايد من ال�ضركات 
اال�ضطناعي  ال���ذك���اء  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
املقّدر  العاملي  االقت�ضاد  يف  ت�ضاهم  التي 
بنحو 15.7 تريليون دوالر بحلول عام 
2030 واقت�ضاد ال�ضرق االأو�ضط الذي 

يقّدر ب� 320 مليار دوالر. 
رائ����د ل�بتكار  ك��م��رك��ز  م��وق��ع��ه��ا  وم���ن 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، ���ض��وف توا�ضل 
�ضركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�ضدر  مدينة 
تطوير  اإىل  ال����رام����ي����ة  اجل����ه����ود  دع�����م 
القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  متقدمة  حلول 
القطاع  تنمية  يف  ي�ضهم  مبا  الرئي�ضية، 
ال�ضناعي يف االإمارات وتعزيز م�ضاهمته 
للدولة  االإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف 
بحلول  دره���م  مليار   300 اإىل  لت�ضل 

العام 2031. 
مهمة  النا�ضئة  ال�ضركات  دع��م  يعد  كما 
م�ضدر،  م��دي��ن��ة  ب��ه��ا  ت�ضطلع  رئي�ضية 
وذل���ك م��ن خ����ل وح���دة دع���م االبتكار 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي امل����ب����ادرة امل�����ض��رتك��ة بني 
مركز  اأول  بي”،  “بي  و���ض��رك��ة  م�ضدر 
يف  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  اأع��م��ال  لت�ضريع 
ب��امل��ن��ط��ق��ة. وت�ضمل  اال���ض��ت��دام��ة  جم���ال 
�ضركة  ال��وح��دة  تدعمها  التي  ال�ضركات 
“�ضرياميك” التي تطور حلواًل متكاملة 
ال�ضناعية،  ال��ن��ف��اي��ات  ت���دوي���ر  الإع������ادة 
جيل  بتطوير  ت��ق��وم  ال��ت��ي  و”فولت�س” 
املحمولة  البطاريات  اأنظمة  من  جديد 
ال��ت��ي يتم  ت��خ��ّزن وت���وزع الكهرباء  ال��ت��ي 
الرئي�ضية  ال�ضبكة  ب��وا���ض��ط��ة  ت��ول��ي��ده��ا 
و”دي�رت”  ال�����ض��م�����ض��ي��ة،  االأل��������واح  اأو 
م�ضتح�ضرات  ب����اإن����ت����اج  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 

م�ضتدامة للعناية بالب�ضرة. 

بنك دبي الإ�سالمي ي�سدر بنجاح �سكوكًا 
ممتازة باأدنى �سعر بقيمة مليار دولر اأمريكي

•• دبي-الفجر: 

»A3« من  )������س.م.ع(، احل��ائ��ز على ت�ضنيف  االإ���ض���م��ي  دب��ي  اأع��ل��ن بنك 
للت�ضنيف  “فيت�س”  من قبل وكالة   »A« وت�ضنيف “موديز”  قبل وكالة 
 1،000 بقيمة  اإ���ض��دار �ضكوك  ت�ضعري  ع��ن جناحه يف  اأم�����س  االئ��ت��م��اين، 
ربح  ومبعدل  �ضنوات  خلم�س  ميتد  ا�ضتحقاق  الأج��ل  اأمريكي  دوالر  مليون 
دبي  بنك  يحققه  �ضعر  اأدن��ى  ال�ضفقة  ه��ذه  وحتمل  �ضنوًيا.   1.9590%
ال�ضابقة. وعلى  ال�ضكوك  اإ�ضدارات  اأي من  االإط���ق على  االإ�ض�مي على 
االأ�ضبوع  خ���ل  لل�ضكوك  مكثفة  اإ���ض��دارات  �ضهدت  ال�ضوق  اأن  من  الرغم 
املا�ضي، اإال اأن جناح بنك دبي االإ�ض�مي يف اإجناز هذه ال�ضفقة البارزة هو 
التي  الكبرية  واملكانة  للبنك،  القوي  االئتماين  الو�ضع  على  برهان  خري 

يتمتع بها لدى امل�ضتثمرين الدوليني واالإقليميني على حد �ضواء.
امل��ح��ادث��ات مع  اأم�����س عقب االن��ت��ه��اء م��ن  ي��وم  ومت ت�ضعري ال�ضفقة خ���ل 
امل�ضتثمرين، ح�ضرها عدد من امل�ضتثمرين املحليني واالإقليميني والدوليني. 
وتخطى االكتتاب ث�ثة اأ�ضعاف قيمة ال�ضكوك، حيث بلغ حجم االكتتاب 
3 مليار دوالر اأمريكي، مما يعك�س الثقة الكبرية التي ي�ضعها امل�ضتثمرون 

العامليون يف دولة االإمارات وبنك دبي االإ�ض�مي على وجه اخل�ضو�س.
ويف معر�س تعليقه على هذا االإ�ضدار، قال الدكتور عدنان �ضلوان، الرئي�س 
هذه  بنتائج  جًدا  �ضعداء  “نحن  االإ�ض�مي:  دبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
ال�ضوق  واك��ت��ظ��اظ  اخل��ي��ارات  ك��رثة  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  االأخ����رية،  ال�ضفقة 
ب��االإ���ض��دارات اجل��دي��دة، جن��ح بنك دب��ي االإ���ض���م��ي م��ن ج��دي��د يف اإ�ضدار 
باإ�ضدار  قمنا  ال��ع��ام،  ه��ذا  وخ����ل  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  مليار  بقيمة  �ضكوك 
امل�����ض��ت��وى االأول  االإ����ض���ايف م��ن  امل���ال  ل��راأ���س  القيا�ضية  ال��دائ��م��ة  ال�����ض��ك��وك 
وال�ضكوك املمتازة باأدنى م�ضتويات على االإط���ق، مما ي�ضكل خري برهان 
على ثقة االأ�ضواق العاملية يف االأ�ض�س املتينة للبنك، وكذلك ثقة امل�ضتثمرين 
باقت�ضاد اإمارة دبي ودولة االإمارات على وجه العموم«. ومت اإ�ضدار ال�ضكوك 
مبوجب برنامج اإ�ضدار �ضكوك بنك دبي االإ�ض�مي املحدود، واإدراجها يف 
كل من بور�ضة يورونك�ضت دبلن ونا�ضداك دبي.  ومت تفوي�س كل من بنك 
ABC، وبنك دبي االإ�ض�مي واالإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك اأبوظبي 
ت�ضارترد،  �ضتاندرد  كابيتال، وبنك  بيتك  HSBC، و�ضركة  الوطني، وبنك 
واملوؤ�ض�ضة االإ�ض�مية لتنمية القطاع اخلا�س، للعمل ب�ضفة مدراء االإ�ضدار 

الرئي�ضيني امل�ضرتكني ومدراء �ضجل االكتتاب امل�ضرتكني، لهذه ال�ضكوك.

اأرا�سي عجمان و »الحتاد للماء والكهرباء« تبحثان 
التحديات التي تواجه املطورين يف امل�ساريع العقارية

•• عجمان-وام:

بحثت دائ����رة االأرا����ض���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري يف ع��ج��م��ان واالحت����اد للماء 
يف  امل��ط��وري��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  تن�ضيقي  اجتماع  خ���ل  وال��ك��ه��رب��اء 
وا���ض��ت��ع��را���س احل��ل��ول و املقرتحات  اإم����ارة عجمان  ال��ع��ق��اري��ة يف  امل�����ض��اري��ع 
املقدمة من الطرفني. واأكد �ضعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير 
عام دائرة االأرا�ضي والتنظيم العقاري حر�س الدائرة على تعزيز �ضراكتها 
الدعم  تقدمي  خ���ل  م��ن  العقاري  التطوير  �ضركات  م��ع  االإ�ضرتاتيجية 
ال�زم للمطورين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم من اأجل �ضمان 
امل�ضاريع العقارية وت�ضليمها وفق املعايري واملواعيد املحددة، منوهاً  تنفيذ 
ودوره  والكهرباء  للماء  االإحت��اد  مع  املثمر  والتن�ضيق  االإيجابي  بالتعاون 

الفعال يف ت�ضهيل عمل املطورين العقاريني وتزويدهم باأف�ضل اخلدمات.
املهريي  املهند�س عمر بن عمري  �ضعادة  تراأ�ضه  الذي  االإجتماع  ومت خ�ل 
تذليل  اأج��ل  من  اجلهود  وتكثيف  امل�ضرتك  التعاون  تعزيز  �ضبل  مناق�ضة 
واإ�ضتعرا�س  وامل�ضتثمرين  امل��ط��وري��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  العقبات 
احللول املقدمة من الطرفني يف �ضبيل ت�ضهيل وت�ضريع وترية اإجنازامل�ضاريع 
العقارية، كما مت مناق�ضة احلزم االإقت�ضادية املقدمة من قبل االإحتاد للماء 
من�ضاآت  التعرفةعلى  ر�ضوم  منها  وامل�ضتثمرين  املطورين  لفئة  والكهرباء 

التملك احلر ور�ضوم التو�ضيل .

جلنة التو�سيات يف ا�ست�ساري ال�سارقة« تعد عددا 
من التو�سيات  حول اأعمال »الت�سجيل العقاري«

•• ال�شارقة-الفجر:

اإع��داد م�ضروع التو�ضيات “ يف املجل�س اال�ضت�ضاري الإمارة  اأع��دت “ جلنة   
�ضرتفعها  ال��ت��ي  ال��ت��و���ض��ي��ات  املجل�س  م��ق��ر  يف  اجتماعها  خ����ل  ال�����ض��ارق��ة 
للمجل�س خ�ل جل�ضته املقبلة حول التو�ضيات اخلا�ضة مبناق�ضة �ضيا�ضة 
“ دائرة الت�ضجيل العقاري ». تراأ�س االجتماع الذي عقد �ضباح اأم�س �ضعادة 
�ضعادة حممد  اأع�ضائها  اللجنة بح�ضور  الدرمكي رئي�س  الدكتور عبداهلل 
و�ضعادة  الزعابي  حمد  حممد  و�ضعادة  اللجنة  مقرر  النقبي  حممد  علي 
الكتبي  ���ض��رارة  ب��ن  �ضعيد  علي  و�ضعادة  الزعابي  غ��امن  �ضيف  �ضامل  اأح��م��د 
بن  اهلل  عبد  حممد  و�ضعادة  الكتبي  جزيعي  مبارك  �ضعيد  �ضامل  و�ضعادة 
ال�ضيوي  اإ�ض�م  االإع���م��ي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وم��ن   الكتبي  �ضميل 
اأمني ال�ضر . وبحثت اللجنة خمتلف املحاور التي طرحها اأع�ضاء وع�ضوات 
املجل�س خ�ل مناق�ضة �ضيا�ضة دائرة الت�ضجيل العقاري يف اجلل�ضة العامة 
العادي  االنعقاد  ل��دور  املجل�س  اأع��م��ال  �ضمن  عقدت  التي  ع�ضرة  الثامنة 
الثاين من الف�ضل الت�ضريعي الع�ضر �ضيا�ضة هيئة مطار ال�ضارقة الدويل..

بالتعاون مع اأكادميية دبي لريادة الأعمال

كلية دبي لل�سياحة تطلق مبادرة »م�سياف لريادة الأعمال« 
•• دبي-الفجر: 

لدائرة  التابعة  لل�ضياحة،  دبي  كلية  اأطلقت 
“دبي  بدبي  التجاري  والت�ضويق  ال�ضياحة 
دبي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  لل�ضياحة” 
ملوؤ�ض�ضة  التعليمي   ال��ذراع  االأعمال،  لريادة 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  را�ضد لتنمية  حممد بن 
ل���ري���ادة  م�����ض��ي��اف  “مبادرة  وامل���ت���و����ض���ط���ة 
الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف  التي  االأعمال”، 
بالعمل يف  الراغبني  للمواطنني  والتدريب 

امل�ضاريع اخلا�ضة.
ل����ري����ادة  “م�ضياف  م�����ب�����ادرة  وت���ت�������ض���م���ن 
خ�ل  م��ن  اإط�قها  ج��اء  التي  االأعمال”، 
توطني  اإدارة  ب��ني  وال��ب��ن��اء  املثمر  ال��ت��ع��اون 
واأكادميية  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
دبي لريادة االأعمال،  العديد من االأن�ضطة 
اأ�ضحاب  جن��اح  ل��دع��م  املجانية  واخل��دم��ات 
م�ضاريعهم  تاأ�ضي�س  اأح�م  لتحقيق  االأفكار 
اخل��ا���ض��ة، وم��ن ه��ذه اخل��دم��ات على �ضبيل 
ت��وع��ي��ة وت��ع��ري��ف��ي��ة بريادة  ب���رام���ج  امل���ث���ال: 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  وامل�����ض��اري��ع  االأع��م��ال 
ح�ضب  متخ�ض�ضة  تدريبية  برامج  وكذلك 
ح��اج��ة امل��ت��ق��دم��ني، واأي�����ض��ا ال���دع���م الفني 
واالإداري واللوج�ضتي خ�ل مراحل تاأ�ضي�س 
امل�ضروع حتى اإط�قه، باالإ�ضافة اإىل ت�ضهيل 
من  املوؤ�ض�ضة  خ��دم��ات  ك��اف��ة  اإىل  ال��و���ض��ول 
خ�����ل ال��ت��وج��ي��ه واالإر������ض�����اد وغ���ريه���ا من 
جمانا  للموؤهلني  �ضتقدم  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
لدعم املوؤهلني ممن لديهم العزمية واحللم 
والرغبة ال�ضادقة للم�ضاهمة يف دعم اإقت�ضاد 
الدولة وكذلك ازدهار ونه�ضة هذا القطاع.   
ويف هذا ال�ضدد، قالت مرمي املعيني، مدير 

كلية  يف  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ت��وط��ني  اإدارة 
“نحن �ضعداء باإط�ق هذه  دبي لل�ضياحة: 
ت��اأت��ي كثمرة جهود  التي  امل��ب��ادرة اجل��دي��دة 
يف  الرئي�ضيني  �ضركائنا  اأح��د  مع  م�ضرتكة 
ال��ق��ط��اع وه���ي م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د ب���ن را�ضد 
لتنمية امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة ممثلة 
يف اأك��ادمي��ي��ة دب���ي ل���ري���ادة االأع���م���ال، حيث 
متكنا من اإ�ضافة فئة رواد االأعمال اإىل فئة 
�ضمن  للدعم  امل�ضتحقة  الوطنية  ال��ك��وادر 

خدمات م�ضياف للتوطني«. 
القطاع  ت���وط���ني  اإدارة  اإط�������ق  مت  »ل���ق���د 
دعم  بهدف  لل�ضياحة  دب��ي  بكلية  ال�ضياحي 
وج����ذب وت���دري���ب وت��وظ��ي��ف امل���واط���ن���ني يف 
ال�ضياحي  املنتج  لتعزيز  ال�ضياحي  القطاع 
لل�ضيوف.  رائ���دة  �ضياحية  جتربة  وت��وف��ري 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  تعترب  فيما 
ل���زي���ادة م�ضاركة  امل��ه��م��ة  ال��و���ض��ائ��ل  اإح�����دى 
وان��خ��راط امل��واط��ن��ني ب��ه��ا، وال��ت��ي اأ�ضبحت 

م���ن احلكومة  ب���دع���م  ل��ل��ك��ث��ريي��ن  ت��وج��ه��ا 
اأهمية  باالإعتبار مدى  االأخ��ذ  مع  الر�ضيدة 
االإقت�ضاد  دع��م  يف  امل�ضاريع  ه��ذه  م�ضاهمة 

الوطني«. 
“ت�ضاهم املبادرة يف  واأ�ضافت املعيني قائلة: 
احلرة،  االأع��م��ال  باأهمية  املواطنني  توعية 
االأع��م��ال وامل�ضاريع  ري���ادة  مل��ج��ال  وج��ذب��ه��م 
و�ضتعطيهم  ال�����ض��ي��اح��ة.  ب��ق��ط��اع  امل��رت��ب��ط��ة 
بامل�ضاريع  املتعلقة  اأفكارهم  تقدمي  فر�ضة 
التي يرغبون بتاأ�ضي�ضها، فيما �ضنعمل كذلك 
على تقدمي الدعم لهم من خ�ل التدريب 
اال�ضت�ضارات  وت��وف��ري  وال��ت��وج��ي��ه  وامل��ت��اب��ع��ة 
م�ضوؤولية  املتقدم  على  يقع  بينما  الفنية. 
االإل���ت���زام الإجن����اح امل�����ض��روع وم��ت��اب��ع��ة كافة 
االأمور املتعلقة به«. وال يقت�ضر دور املبادرة 
على تقدمي التدريب لرواد االأعمال فح�ضب، 
ب���ل مي��ت��د ل��ك��ون��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ���ض��ام��ل��ة تهدف 
واالإ�ضت�ضارات  واملتابعة  الدعم  تقدمي  اإىل 
والتوجيه حتى بدء الن�ضاط. وتعتمد رحلة 
ا���ض��ت��ع��داد املتقدم  ب��دء االأع��م��ال على م��دى 
وامل�ضروع  ال��ف��ك��رة  جت���اه  و�ضغفه  وال��ت��زام��ه 
املتطلبات،  وكذلك  بتاأ�ضي�ضه،  يرغب  ال��ذي 
توجيه  �ضيتم  كما  ل��دي��ه.  ت��واف��ره��ا  وم���دى 
مل�ضروع،  ك���ل  ل��ط��ب��ي��ع��ة  وف���ق���ا  االأ����ض���خ���ا����س 
على  احل�ضول  اإج����راءات  تب�ضيط  وبالتايل 
ال�����ض��ل��ة.    ومن  اخل��دم��ات احلكومية ذات 
جانبها قالت ابتهال الناجي، مدير اأكادمية 
“تتمتع دب��ي بنظام  دب��ي ل��ري��ادة االأع��م��ال: 
بيئي ريادي تناف�ضي وقطاع �ضياحي متطور  
�ضاهم ب�ضكل كبري يف التنوع الناجح القت�ضاد 
را�ضد  ب��ن  موؤ�ض�ضة حممد  وت��رك��ز  االإم����ارة. 
املتو�ضطة على  و  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لتنمية 

لتعزيز  القوي   النظام  ه��ذا  من  اال�ضتفادة 
ثقافة ريادة االأعمال، وت�ضجيع جيل ال�ضباب 
الواعدة  القطاعات  ه��ذه  مثل  اإىل  للتطلع 
خا�ضة  الوظيفي،  مل�ضتقبلهم  اأم��ث��ل  كخيار 
ي��واج��ه��ه��ا �ضوق  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  يف ظ���ل 
ت�ضعى  كما  الدولة،  م�ضتوى  على  الوظائف 
كلية  م��ع  التعاون  ه��ذا  خ���ل  م��ن  املوؤ�ض�ضة 
دبي لل�ضياحة خللق جمموعة م�ضتدامة من 
ال��ف��ر���س ل���إم��ارات��ي��ني ال��ط��احم��ني بالبدء 
عن  الباحثني  اخل��ري��ج��ني  اأو  مب�ضاريعهم 
وظائف«. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن اإدارة توطني 
القطاع ال�ضياحي وعرب برنامج “م�ضياف” 
توا�ضل جهودها يف عملية التو�ضع يف تقدمي 
خدمات دعم التوطني لت�ضمل تاأهيل ودعم 
املواطنني الباحثني عن عمل يف جمال ريادة 
املتعلقة  خا�ضة  النا�ضئة  وامل�ضاريع  االأعمال 
الفئات  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضياحي،  بالقطاع 

االأخرى التي تدعمها.

احتاد م�سارف الإمارات 
يعقد املوؤمتر الفرتا�سي 
امل�ستقبل«  »م�����س��ارف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف �ضياق مواكبته لكل التطورات التي حتدث 
النجاح  وبعد  امل�ضريف،  القطاع  �ضعيد  على 
الذي حققته �ضل�ضلة املوؤمترات االفرتا�ضية 
التي عقدها احتاد م�ضارف االإمارات لنظم 
احتاد  ينّظم  ال�ضيرباين،  ول�أمن  االمتثال 
م�����ض��ارف االإم�����ارات، وب��ال��ت��ع��اون م��ع �ضركة 
االفرتا�ضي  امل��وؤمت��ر  واالأع���م���ال،  االقت�ضاد 
 16 ي��وم��ي  خ����ل  امل�ضتقبل”  “م�ضارف 
و17 من �ضهر يونيو اجل��اري. وي�ضارك يف 
ه��ذا امل��وؤمت��ر ُن��خ��ب��ٌة م��ن اخل���رباء العامليني 
الرقمي  ال��ت��ح��ّول  واالإق��ل��ي��م��ي��ني يف جم���ال 
وروؤ�ضاء  املعلومات،  تقنية  وروؤ�ضاء  امل�ضريف، 
م�ضارف  عن  وممثلني  واملخاطر،  االمتثال 
اإماراتية واإقليمية وعاملية، وبح�ضوٍر جتاوز 
بال�ضريفة  املهتمني  من  �ضخ�س   800 ال 
�ضهد  اأن  ب��ع��د  امل���وؤمت���ر  وي���اأت���ي  ال��رق��م��ي��ة. 
يف  قيا�ضية  ن�ضباً  واحل��ايل  املن�ضرم  العامان 
عملية التحول الرقمي وظهور العبني جدد 
والتكنولوجيا  الرقمية  ال�ضريفة  قطاع  يف 
املالية، ال �ضّيما عقب القيود التي فر�ضتها 
جائحة كورونا وتف�ضيل العم�ء للخدمات 
امل�ضرفية الرقمية. يف هذا ال�ضياق، يتناول 
املوؤمتر، الذي يعقد عرب تقنية الفيديوعلى 
مدى يومني، اجتاهات ال�ضريفة الرقمية، 
العم�ء من خ�ل خلق  ا�ضتقطاب  وكيفية 
تطبيقات وحلول �ضهلة اال�ضتخدام، وكيفية 
تخطي عقبات االمتثال وتخفي�س املخاطر 
امل�ضاحبة لل�ضريفة الرقمية، باالإ�ضافة اىل 
عر�ٍس الأبرز االبتكارات يف جمال ال�ضريفة 

والتحول الرقمي.

ت�سم املدينة اأكرث من 900 �سركة تتخ�س�ص يف جمالت البتكار والتكنولوجيا
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املال والأعمال

ثاين الزيودي : العالقات التجارية وال�ستثمارية بني الإمارات وباك�ستان ت�سهد منوا م�ستمرا 
•• دبي - وام:

اأك����د م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأحمد 
الزيودي، وزير دولة للتجارة اخلارجية 
ع���م���ق ال���ع����ق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول����ة 
متزها  و  باك�ضتان  وجمهورية  االإم���ارات 
التعاون  ف��ي��ه��ا  مب���ا  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف 
ال��ت��ج��اري واال���ض��ت��ث��م��اري . و اأ���ض��اف يف 
اأنباء االإمارات”وام”  ت�ضريحات لوكالة 
الثانية  التجارية  اجلل�ضة  هام�س  على 
التي نظمها جمل�س االأعمال الباك�ضتاين 
الع�قات  ان   : م��ع��ال��ي��ه  م����ع  دب�����ي  يف 
االم���ارات���ي���ة ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ي��ة ت�����ض��ت��ن��د اإىل 
ت��اري��خ ط��وي��ل ي�����ض��وده الثقة واالح���رتام 
واالزده���ار  للنمو  امل�ضرتكة  والتطلعات 
التجاري جانبا  التبادل  ارق��ام  وتعك�س   ،

من الع�قات الرا�ضخة واملتنامية.
وقال معايل الدكتور الزيودي نحن على 
الكاملة  امل�ضاعدة  لتقدمي  ت��ام  ا�ضتعداد 
الباك�ضتاين  االأع��م��ال  جمل�س  الأع�����ض��اء 
االأعمال  ورج���ال  االأع��م��ال  رواد  لتمكني 
الفر�س  ا�ضتك�ضاف  م��ن  الباك�ضتانيني 
الكثرية املغرية املتاحة يف �ضوق االإمارات  
يف  الباك�ضتاين  االأع��م��ال  جمل�س  ونظم 
الوزير  م��ع��ايل  م��ع  اجلل�ضة  ام�����س  دب���ي 
تعزيز  وف��ر���س  �ضبل  لبحث   ، ال��زي��ودي 
 ، للبلدين  الهامة  امل��ج��االت  يف  التعاون 
املتبادلة  الثنائية  التجارة  وتعزيز حجم 
اإك�ضبو  ، واال�ضتفادة من فر�ضة معر�س 
2020.. وذلك بح�ضور �ضعادة اأف�ضال 
�ضفري  �ضلطان حم��م��ود  م���ريزا  حم��م��ود 
ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ض��ت��ان االإ���ض���م��ي��ة لدى 
كبرية  جم��م��وع��ة  ج���ان���ب  اإىل  ال����دول����ة 
م��ن رج���ال االأع���م���ال و���ض��ي��دات االأعمال 

الباك�ضتانيني املقيمني يف االإمارات.
باك�ضتان  ان  ال��زي��ودي  م��ع��ايل  اأو���ض��ح  و 
�ضريكة  دول�����ة   25 اأه�����م  ب���ني  م���ن  ت��ع��د 

الدول  بني  الرابع  املركز  يف  حالًيا  وهي 
و  الباك�ضتانية.  االأ���ض��واق  يف  امل�ضتثمرة 
اأ�ضار معايل الوزير خ�ل اجلل�ضة اإىل ان 
ما يقرب من 50? من واردات االإمارات 
من باك�ضتان هي �ضلع ومنتجات غذائية 
، وتعترب االإمارات ال�ضوق املق�ضد الأكرث 
الباك�ضتانية  ال��ل��ح��وم  م���ن   ?35 م���ن 
من  اأك����رث  ع��ل��ى  االإم������ارات  ت�ضتحوذ  و   ،
باك�ضتان  ����ض���ادرات  اإج��م��ايل  م��ن   ?12
الزيودي  واك��د  وال��ف��واك��ه.  م��ن اخل�ضار 
حر�س االإمارات على تعزيز التعاون مع 
باك�ضتان يف جمال االأغذية والزراعة يف 
ظل االإمكانات الكبرية للقطاع الزراعي 
حما�ضيل  م��ن  ينتجه  وم��ا  باك�ضتان  يف 
متلكه  ،وم����ا  االرز  م��ث��ل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��اك�����ض��ت��ان م���ن ث����روة ح��ي��واي��ن��ة كبرية. 
اللقاءات  ت��ك��ث��ي��ف  اه��م��ي��ة  اىل  واأ�����ض����ار 
البلدين  يف  االع�����م�����ال  جم���ت���م���ع  ب����ني 
ل��ل��ت��ب��اح��ث ح���ول ا���ض��ت��ك�����ض��اف امل��زي��د من 
يف  الدخول  و  التعاون  فر�س وجم��االت 

وعلى  ل�إمارات..  وا�ضرتاتيجًيا  جتارًيا 
العربية  االإم���ارات  ُتعد  ال���واردات  �ضعيد 
لباك�ضتان.  �ضريك  اأك���رب  ث��اين  امل��ت��ح��دة 
و ب��ل��غ ح��ج��م ال���ت���ج���ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة غري 
النفطية بني البلدين 4.4 مليار دوالر 
ان  اإىل  معاليه  ول��ف��ت   .2020 ع��ام  يف 
االإمارات العربية املتحدة تعد ثالث اأهم 
حيث   ، لباك�ضتان  عاملي  جت��اري  �ضريك 
ت�ضتحوذ على اأكرث من 8? من جتارتها 
واحدة  االإم���ارات  تعترب  كما  اخلارجية. 
لباك�ضتان  ت�ضدير  وج��ه��ات   5 اأه��م  م��ن 
ان  .ك��م��ا  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  واالأوىل   -
اإجمايل واردات باك�ضتان من  من   ?10
العامل تاأتي من االإمارات . وعلى �ضعيد 
اال�ضتثمارات املتبادلة بني البلدين ، بلغت 
قيمة اال�ضتثمارات الباك�ضتانية املبا�ضرة 
يف االإم��ارات اأكرث من 2.3 مليار دوالر 
بنهاية عام 2019. فيما بلغ اال�ضتثمار 
باك�ضتان  يف  االإم������ارات  ل��دول��ة  امل��ب��ا���ض��ر 
 .2018 ع��ام  بنهاية  دوالر  مليار   4.4

القطاعات  خ��ا���ض��ة يف  م��ث��م��رة  ���ض��راك��ات 
احلويوة الهامة للبلدين . و لفت معايل 
ال��زي��ودي يف حديثه خ���ل اجلل�ضة اىل 
اأحد  ه��ي  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ان 
من  ال��ع��امل  يف  اال�ضتباقيني  ال���ع��ب��ني 
حيث رقمنة اخلدمات العامة. كما لعب 
رئي�ضًيا  دوًرا  للدولة  الرقمي  اال�ضتعداد 
ب�ضرعة  اال���ض��ت��ج��اب��ة  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا  يف 
فر�ضتها  التي  التحديات  م��ع  والتكيف 
جمال  ان  اىل  ..م�ضريا  ك��ورون��ا  جائحة 
للتعاون  واف��اق��ا  فر�ضا  يفتح  الرقمنة 
وباك�ضتان  االم����������ارات  ب����ني  امل�������ض���رت���ك 
،م��ن��وه��ا ان ان��ت��ق��ال دول���ة االإم�����ارات اإىل 
باملرونة  يت�ضم  جديد  اقت�ضادي  من��وذج 
لرجال  كبرية  ا  فر�ضً يفتح  واال�ضتدامة 
اأنحاء  جميع  من  وامل�ضتثمرين  االأعمال 
العقاري  القطاع  ان  اىل  اأ�ضار  و  العامل. 
يف االإم��ارات يزخر بالكثري من الفر�س 
القطاع  ي�ضتقطب  ح��ي��ث  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
من   ?25 م����ن  ي����ق����رب  م����ا  ال����ع����ق����اري 

اإىل  الوافد  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار 
دولة االإمارات ، كما اأنه ي�ضاهم باأكرث من 
من الناجت املحلي االإجمايل لدولة   ?5
االإمارات، مبتو�ضط ??منو حقيقي على 
بن�ضبة  املا�ضية  الع�ضر  ال�ضنوات  م��دى 
و اختتم معاليه حديثه موؤكدا ان   .?4
تتطلع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
الباك�ضتانية  احل��ك��وم��ة  م��ع  العمل  اإىل 
الع�قات  لتعميق  االأع���م���ال  وجم��ت��م��ع 

االقت�ضادية والتجارية واال�ضتثمارية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���ار ���ض��ف��ري ب��اك�����ض��ت��ان يف 
الفر�ضة  اإىل  اجل��ل�����ض��ة  خ����ل  ح��دي��ث��ه 
اإك�ضبو  م��ع��ر���س  ميثلها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
اقت�ضاد  ان  معتربا  لل�ضركات   2020
لذلك   ، االآخ��ر  اأحدهما  يكمل  البلدين 
ميزة  تكمن  اأي��ن  فهم  اإىل  بحاجة  نحن 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة، وك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ا دعم 
احلكومة  ان  ال��ب��ع�����س..م��ن��وه��ا  بع�ضنا 
ال��ب��اك�����ض��ت��ان��ة اأع��ل��ن��ت ع���ن ال��ع��دي��د من 
التي تعمل على جذب جمتمع  املبادرات 
الفر�س  ال�ضتك�ضاف  االأجنبي  االأع��م��ال 
ال���واع���دة يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات يف 
والزراعة  ال�ضياحة  قطاع  مثل  باك�ضتان 
واالأزي�����اء وال�����ض��ي��اف��ة. واأ���ض��اف ال�ضفري 
ال��ب��اك�����ض��ت��اين ان ب������ده ���ض��ت�����ض��ارك يف 
حتت  ب��ج��ن��اح��ه��ا  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و 
“ منها  املخفي  الكنز  باك�ضتان:  �ضعار” 
تاريخ  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ي�ضلط  اجل��ن��اح  ان 
و�ضياحتها  وزراعتها  وثقافتها  باك�ضتان 
اأحمد �ضيخاين،  اأ�ضار  و بدوره  وكرمها. 
يف  الباك�ضتاين  االأع��م��ال  جمل�س  رئي�س 
تعزيز  وجم�����االت  ف��ر���س  ان  اىل  دب����ي، 
التعاون بني البلدين ،كثرية وواع��دة يف 
عدة قطاعات ومنها قطاع التكنولوجيا 
والزراعة والرعاية ال�ضحية والرفاهية 
اللوج�ضتية  واخل����دم����ات  وال��ت�����ض��ن��ي��ع 
وتكنولوجيا املعلومات واالأمن الغذائي.

�سراكة بني فالي دبي و احل�سن 
لت�سهيل ان�سيابية حركة امل�سافرين

•• دبي -وام:

الر�ضمي لدولة  �ضراكتها مع تطبيق احل�ضن -التطبيق  اأعلنت ف�ي دبي عن 
لتزويد   - ب�كوفيد-19  املتعلقة  ال�ضحية  االختبارات  وحتديد  لتتبع  االإم��ارات 
كورونا  بفريو�س  املتعلقة  الطبية  ال�ضج�ت  من  الرقمي  بالتحقق  م�ضافريها 
عند ال�ضفر من دولة االإمارات وبذلك تكون ف�ي دبي اأول �ضركة طريان تدخل 

يف �ضراكة مع احل�ضن لتقدمي هذه اخلدمة لركابها.
االآن  واملقيمني فيها وزواره��ا  الدولة  مل�ضافري ف�ي دبي من مواطني  وميكن 
ا�ضتخدام تطبيق احل�ضن عند اجناز اجراءات �ضفرهم دون احلاجة اإىل تقدمي 
دبي.  ال�ضفر من  ال�ضلبية عند  اختبار كوفيد-19  نتيجة  ن�ضخة مطبوعة من 
2 مبطار  رق��م  املبنى  املغادرين من  دب��ي  ف���ي  مل�ضافري  ه��ذه اخلدمة  و�ضتتاح 
دبي الدويل و�ضيجري الحقا تطبيق هذه اخلدمة لرح�ت ف�ي دبي املغادرة 
ال��دويل حيث ما زال��ت قيد التطوير حالًيا للمراحل  3 مبطار دبي  من املبنى 
اأعلن حمد عبيد اهلل الرئي�س التنفيذي للعمليات  امل�ضتقبلية من الربنامج. و 
التجارية يف ف�ي دبي عن هذه ال�ضراكة معربا عن �ضكره للقائمني على تطبيق 
احل�ضن على �ضراكتهم ودعمهم يف تنفيذ خدمة التحقق الرقمي مل�ضافري ف�ي 
دبي ..معربا عن �ضعادته باأن ت�ضبح الناقلة اأول �ضركة طريان تقدم هذه اخلدمة 
مل�ضافريها مع ا�ضتمرار زيادة الطلب على ال�ضفر ، حيث تلتزم ف�ي دبي بتزويد 
م�ضافريها مبزيد من الت�ضهي�ت واخلدمات جلعل رحلتهم اأ�ضهل واأكرث راحة.

»اإمداد« تفوز بجائزتني مبجال 
البتكار يف اإدارة املرافق

•• دبي-وام:

فازت جمموعة “اإمداد” مزود خدمات اإدارة املرافق املتكاملة وامل�ضتدامة التي تعزز 
الكفاءة الت�ضغيلية ل�أ�ضول املادية وتتخذ من دبي مقرا لها بجائزتني خ�ل حفل 
ذا  “�ضوفيتل دبي  اأقيم يف فندق  الذي   ”2021 املرافق  اإدارة  “جوائز االبتكار يف 
لوتاه  اهلل  عبد  جمال  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  تكرمي  مت  فقد  اأوبيلي�ضك«. 
الإمداد  امللهمة  لقيادته  تقديرا  املرافق”  اإدارة  قطاع  يف  “الريادة  جائزة  مبنحه 
ال�ضركة لقب  بينما مت منح   .. االإقليمي  املرافق  اإدارة  البارزة يف قطاع  وم�ضاهمته 
“اأف�ضل �ضركة يف اإدارة النفايات وال�ضرف ال�ضحي للعام” تقديرا لنموها امل�ضتمر 
منوذجي  �ضجل  على  احلفاظ  مع  اخلدمات  تقدمي  يف  ومتيزها  التجارية  وقوتها 

لل�ضحة و ال�ض�مة و البيئة.

•• اأم القيوين-وام:

�ضهد ال�ضيخ ماجد بن �ضعود بن را�ضد املع� رئي�س دائرة ال�ضياحة واالآثار 
رئي�س  مكتوم،  اآل  جمعه  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  وال�ضيخ  القيوين،  ب��اأم 
جمعية االإمارات للمر�ضدين ال�ضياحيني، توقيع اتفاقية تعاون الإط�ق 
يف  التعاون  �ضبل  لتعزيز  القيوين  اأم  باإمارة  ال�ضياحي  االإر���ض��اد  برنامج 
املجال ال�ضياحي من خ�ل عملية التدريب النظري والتدريب العملي 

للمر�ضدين ال�ضياحيني التابعني ل�إمارة.
وقع االتفاقية كل من �ضعادة جا�ضم الب�ضتكي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اإدارة  مدير  �ضلطان  هيثم  و  ال�ضياحيني،  للمر�ضدين  االإم���ارات  جمعية 

ال�ضياحة بدائرة ال�ضياحة واالآثار .
اإىل  ال�ضياحيني  للمر�ضدين  االإم����ارات  جمعية  م��ع  االتفاقية  تهدف  و 
تاأهيل وتدريب مواطني الدولة الراغبني يف احل�ضول على رخ�ضة مهنة 
االإر�ضاد وذلك من خ�ل برنامج م�ضتند على املنهج العلمي املطور من 
دائرة ال�ضياحة واالآثار والذي يغطي كافة املقومات ال�ضياحية الثقافية 

والرتاثية باالإمارة، باالإ�ضافة اإىل تاريخ االإمارة العريق.
وقال ال�ضيخ ماجد بن بن را�ضد املع� رئي�س دائرة ال�ضياحة واالآثار باأم 
القيوين، باأن ا�ضتقطاب وانت�ضاب املواطنني لربنامج االإر�ضاد ال�ضياحي 
باالإمارة يتيح لهم الفر�ضة بالدخول اإىل قطاع ال�ضياحة ب�ضكل احرتايف 

وامل�ضاهمة يف تطوير هذا القطاع احليوي يف اإمارة اأم القيوين من خ�ل 
االرتقاء بالتجربة ال�ضياحية لزوار االإمارة.

رئي�س  مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�ضيخ  اأك��د  جانبه  وم��ن 
جزء  ه��و  التعاون  ه��ذا  ب��اأن  ال�ضياحيني،  للمر�ضدين  االإم����ارات  جمعية 
مهارات  وتطوير  ق���درات  تنمية  يف  اجلمعية  ودور  اأه���داف  م��ن  رئي�ضي 
واالرتقاء  ب�ضكل خا�س،  االإماراتي  واملر�ضد  عام  ب�ضكل  ال�ضياحي  املر�ضد 
وتوفري فر�س  االإماراتي  ال�ضباب  ال�ضياحي بني  االإر�ضاد  ثقافة  وتعزيز 
املهتمني  االإم���ارات���ي  ال�ضباب  وت�ضجيع  ودع���م  ال�ضياحة  ق��ط��اع  يف  عمل 

باالإر�ضاد ال�ضياحي.
ويعد هذا الربنامج برناجًما تدريبيًّا مفتوًحا جلميع املواطنني، على اأن 
يخ�ضع املنت�ضب للتدريب ملدة /5/ اأيام متوا�ضلة، ومن ثم ينتقل ملرحلة 
النهائي، وبعد االنتهاء  التقييم من قبل اجلمعية واخل�ضوع ل�ختبار 
مزاولة  رخ�ضة  على  اخلريج  يح�ضل  التدريب،  مراحل  كافة  يف  بنجاح 

مهنة االإر�ضاد ال�ضياحي باالإمارة و�ضاحلة ملدة �ضنة وقابلة للتجديد.
وياأتي اإط�ق الربنامج �ضمن جهود الدائرة لتنفيذ مهامها االأ�ضا�ضية 
االإم��ارة واال�ضتثمار يف مقوماتها  ال�ضياحة يف  الرامية ل�رتقاء بقطاع 
الثقافية وال�ضياحية وتراثها الغني وي�ضمل ذلك تطوير الكوادر الوطنية 
بهدف تقدمي جتارب �ضياحية اأ�ضيلة لزوار االإمارة باأعني اإماراتية تعك�س 

املميزات الثقافية والرتاثية وتقاليد وعادات املجتمع.

دائرة ال�سياحة والآثار باأم القيوين توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمر�سدين ال�سياحيني

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اإعالن بالن�ضر جلل�ضة جلنة اخلربة

كلى جتارى  يف الدعوى رقم 971/2020 
املدعى عليها الثانية : �ضركة �ضقر االإمارات الكهروميكانيكية )اإيفيكو( ذ.م.م

نحيط �ضيادتكم علماً باأنه مت ندب جلنة اخلربة يف الدعوى املقامة �ضدكم من
املدعى : البنك التجاري الدويل �س.م.ع، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�ضور اأو من ميثلكم قانوناً بح�ضور 
ال�ضاعة  متام  يف   21/6/2021 املوافق  االإثنني  يوم  عقده  املقرر  و  بعد  عن  اخلربة  جلنة  اإجتماع 
وذلك باحل�ضور على املن�ضة االإلكرتونية بوا�ضطة برنامج مايكرو�ضوفت تييمز. لذا   ، �ضباحاً   10:00
 )04-3888996( الرقم  على  املنتدب  اخلبري  مكتب  على  هاتفياً  واالإت�ضال  احل�ضور  منكم  نطلب 
وتقدمي امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�ضة علماً باأنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن جلنة اخلربة 

�ضتبا�ضر اأعمالها وفقاً لل�ض�حيات املخولة لها قانوناً. 
جلنة اخلربة
مهند�ض/ حممد علي بلقي�ض
مهند�ض/ عماد حممد احمد ابو اخلری
الأ�ضتاذ / حممد ح�ضن املرزوقي

اإجتماع خربة 
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

  ال�ضماء           
ب��اأن املدعوة )�ضيخة حممد  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
القبيلة  اإ����ض���اف���ة م�����ض��م��ى  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ت   ، امل���ك���ي(  ع���ب���داهلل 
)الهاجري( ال�ضمها ، ليكون ا�ضمها بعد االإ�ضافة / �ضيخة حممد 
عبداهلل املكي الهاجري ، وان من لها م�ضلحة يف االعرتا�س ان 
يتقدم خ�ل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ االع���ن امام ق�ضم 

اال�ضهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�ضي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
 حممد مدحت �ضكري

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 2510/2021/60 امر اأداء
مبلغ  ب�����ض��داد  بالت�ضامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  االأم���ر  ب��اإ���ض��دار  املطالبة  ال��دع��وى:  م��و���ض��وع 
اإ�ضتحقاق  تاريخ  منذ   )%9( القانونية  والفائدة  دره��م(  األ��ف  وخم�ضون  )مائتان  250000دره���م 
اأخر �ضيك يف 2018/08/31 وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول االأمر بالنفاذ املعجل، واإلزام امل�ضتدعي 

�ضدهما بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
طالب االع�ن: ريتفر ل�أ�ضباغ والط�ء )�ضابقاً( - ريتفر ل�ضناعة االأ�ضباغ والدهانات ذ.م.م 

مدعى )حالياً( - �ضفته بالق�ضية: 
املطلوب اع�نهم: 1- الريامي العمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2- جليل ح�ضن رزمي خان- 

�ضفتهما بالق�ضية: مدعى عليهما
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 4-26- اأمر  ا�ضت�ضدار  مو�ضوع االإع���ن : طلب 
2021 ناأمر باإلزام املعرو�س �ضدهما بالت�ضامن باأن يوؤديا للطالب مبلغا وقدره 250،000 درهم ، 
)مائتان وخم�ضون األف درهم ( م�ضافا اإليه فائدة قانونية ب�ضيطة قدرها 5 % �ضنويا اعتبارا من 

تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 31/8/2018 واألزمت املعرو�س �ضدهما بامل�ضاريف
ولكم احلق يف ا�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االإع�ن

رئي�ض ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 2411/2021/60 امر اأداء
مو�ضوع الدعوى: املطالبة باإلزام امل�ضتدعي �ضدها باأن توؤدي للم�ضتدعية مبلغ وقدرة 117166.35 
)مائة و�ضبعة ع�ضر األفاً ومائة و�ضتة و�ضتون درهماً وخم�ضة وث�ثون فل�ضاً( والفائدة القانونية 
�ضمول  مع  التام  ال�ضداد  وحتى   2020/11/17 الواقع يف  فاتورة  اأخ��ر  اال�ضتحقاق  تاريخ  9% من 

االأمر بالنفاذ املعجل، مع اإلزام امل�ضتدعي �ضدها بالر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
طالب االع�ن: اأداء للتوظيف �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية: مدعى

املطلوب اع�نهم: 1- هداية للمقاوالت �س.ذ.م.م. - �ضفته بالق�ضية: مدعى عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 4-15- اأمر  ا�ضت�ضدار  مو�ضوع االإع���ن : طلب 
2021 ناأمر باإلزام املعرو�س �ضدها اأن توؤدي للطالبة مبلغا قدرة 117166.35 )مائة و�ضبعة ع�ضر 
ب�ضيطة  قانونية  فائدة  اإليه  م�ضافا  فل�ضاً(  وث�ثون  وخم�ضة  درهماً  و�ضتون  و�ضتة  ومائة  األفاً 
�ضدها  املعرو�س  واألزمت  التام  ال�ضداد  وحتى  الطلب  تقدمي  تاريخ  تبدا من  �ضنويا   %5 قدرها 

بامل�ضاريف . ولكم احلق يف ا�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االإع�ن
رئي�ض ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 1291/2021/11 مدين جزئي
مو�ضوع الدعوى:  1- اإلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعي مبلغ 628،781.50 درهم 
اخر فاتورة  تاريخ  و�ضبعمائة وواحد وثمانون درهماً وخم�ضون فل�ضاً( حتى  األفاً  )�ضتمائة وثمان وع�ضرون 
احلا�ضل يف 2021/5/11 والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 2020/9/11 وحتى ال�ضداد 

التام.  2- اإلزام املدعى عليهم بال�ر�ضوم وامل�ضروفات واالتع�اب. 
طالب االع�ن:  امل�ضت�ضفى االمريكي دبي �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية:  مدعى 

املطلوب اع�نهم:  1- فرح ال�ضماع - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه
باأن  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعى  اإل��زام   -1 الدعوى ومو�ضوعها  عليك�  اأق��ام  قد    : االإع���ن  مو�ضوع 
درهماً  وثمانون  وواح��د  و�ضبعمائة  األفاً  وع�ضرون  وثمان  )�ضتمائة  درهم   628،781.50 مبلغ  للمدعي  يوؤديا 
وخم�ضون فل�ضاً( حتى تاريخ اخر فاتورة احلا�ضل يف 2021/5/11 والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
احلا�ضل يف 2020/9/11 وحتى ال�ضداد التام.  2- اإلزام املدعى عليهم بال�ر�ضوم وامل�ضروفات واالتع�اب.  نود 
بالعلم واحل�ضور  التكرم  لذا يرجى  اأع���ه �ضدكم  بياناتها  املذكورة  الدعوى  ت�ضجيل  اأن��ه قد مت  اإع�مكم 
عرب برنامج االت�ضال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية ال�ضابعة ، على هاتف رقم ) 
00971566039083( يوم االربعاء املوافق 23-6-2021 وذلك من ال�ضاعة 9:00 �س ولغاية ال�ضاعة 12:30 ظ 
اأو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين اأو مراكز تقدمي اخلدمة املعتمدة )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم 

مدير دعوىعلى �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�ضر        

يف الدعوى رقم 358/2020/18 عقاري جزئي
مو�ضوع الدعوى: املطالبة بف�ضخ العقد املربم والزام املدعي عليها باداء مبلغ 2468325 درهم ، 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اخر دفعة 2006/12/4   وحتي ال�ضداد التام والر�ضوم 

وامل�ضاريف .
طالب االع�ن: �ضاخي كلي�ضبايف - �ضفته بالق�ضية: مدعى

املطلوب اع�نهم: 1- اأبراج �س م ح - �ضفته بالق�ضية: مدعى عليه
مو�ضوع االإع�ن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 12-01-2021 يف الدعوى 
املذكورة اأع�ه ل�ضالح/ �ضاخي كلي�ضبايف اوال - ببط�ن عقد الوحدة العقارية �ضند التداعى 
ثانيا - اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعيان مبلغ وقدره 2468325 درهم الفائده القانونيه 
عنه بواقع 9% �ضنوياً من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد التام واألزمت املدعي عليها 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني  بامل�ضروفات حكما مبثابة احل�ضوري 
التايل لن�ضر هذا االع�ن. �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1338/2021/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )75.325( درهم والفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
طالب االإع�ن / 1-ارماين لتاجري ال�ضيارات - �ضفته بالق�ضية : مدعي
املطلوب اإع�نهم:  1-  كني مونني وتاكا -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 
مو�ضوع االإع�ن :  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)75.325( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة ، نود اع�مكم انه قد مت ت�ضجيل الدعوى املذكورة بياناتها اع�ه �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم 
على  اخلام�ضة  االبتدائية  الدعوى  ادارة  امام   BOTIM تطبيق  املرئي  االت�ضال  برنامج  عرب  واحل�ضور 
هاتف رق���م:00971566039174 املوافق:2021/6/21 وذلك من ال�ضاعة:09:00 �س ولغاية ال�ضاعة 12:30 ظ 
او احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او مراكز تقدمي اخلدمة املعتمدة )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم 

على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�ضر        
 1954/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- عبدال�ضمد حممد عبداهلل الهنيامي الف��ضي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�ضرف االمارات اال�ض�مي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 

مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ اال�ضتحقاق وحتى  اعتبارا من  التاخريية بواقع %9  الغرامة  زائدا  )187.655.81( درهم 
ال�ضداد التام وحتميل املدعي عليه كافة الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول احلكم 

بالنفاذ املعجل ب� كفالة 
وحددت لها جل�ضة يوم الث�ثاء املوافق 2021/6/22 ال�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر

يف التنفيذ رقم 2813/2019/207 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ االوىل رقم 183

مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1 امر على عري�ضة حتكيم على حكم التحكيم ال�ضادر 
بالدعوى 2017/660 حتكيم ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )176822216.82درهم(. �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ  / دلتا االمارات ملقاوالت البناء �س ذ م م - واآخرون
عنوانه / امارة دبي بر دبي الرب�ضاء بناية ملك عبداهلل حممد علي امل� مكتب رقم 705 - 706 - 707

وميثله / حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإع�نه / �ضركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري ذ م م

بوكالة املحاميني/ عبدالعزيز خليفه الهنائي وهدى عي�ضى بن ر�ضا - 0509117812
info@deltauae.com

مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
http:// االإلكرتوين االإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�ضركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 

20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 3 - رقم االر�س 694 - رقم البلدية 7751 - 645 - امل�ضاحة 382.58 مرت مربع 

- رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى : HERCULES - رقم الوحدة : 1004 - مببلغ )2.200.000( درهم 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 3 - رقم االر�س 694 - رقم البلدية 7751 - 645 - امل�ضاحة 371.61 مرت مربع 

- رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى : HERCULES - رقم الوحدة : 1003 - مببلغ )2.2000.000( درهم 
346 - امل�ضاحة   - 489 188 - رقم البلدية  نوع العقار : �ضقة �ضكنية )حتت االإن�ضاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�س : 

درهم   )1.965.692( مببلغ   -  1201  : الوحدة  رقم   -  COURT  : املبنى  ا�ضم   -  1 املبنى  رقم   - مربع  مرت   202.91
العلى عطاء - م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،
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يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
دينوفو كوربرت اأدفايزورز.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 350756           بتاريخ : 2021/5/8   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م
با�ض��م: دينوفو كوربرت اأدفايزورز.

اأب��راج االم��ارات، املركز التجاري الثانية، �س.ب 9948، دبي االإم��ارات العربية  وعنوانة: مكتب رقم 25 ملك 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
التحليل املايل؛ االإ�ضت�ضارات املالية؛ خدمات التاأمني، ال�ضوؤون التمويلية، ال�ضوؤون املالية وال�ضوؤون العقارية.

الواق�عة بالفئة: 36
 deNovo CORPORATE ADVISORS الكلمات  من  تتكون  الع�مة   : الع�مة  و�ضف 
االأوىل بحجم كبري كما  بالكلمة   N االأزرق بحيث كتب احلرف  باللون  ب�ضكل مميز  باأحرف التينية  كتبت 

هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351636           بتاريخ :2021/5/23   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات توفري االأطعمة وامل�ضروبات، االإيواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة: 43

و�ضف الع�مة : الع�مة تتكون من الكلمات )EUROPEAN BAKERY( كتبت باأحرف التينية 
اأع�ها ت�ضميم مميز ل�ضكل ر�ضم ي�ضبه �ضنب�ت وذلك باللون االأبي�س فوق خلفية باللون االأ�ضود كما هو 

مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352371           بتاريخ :2021/6/2    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

البرية )�ضراب ال�ضعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�ضروبات غري الكحولية، م�ضروبات م�ضتخل�ضة 
من الفواكه وع�ضائر الفواكه، �ضراب وم�ضتح�ضرات اأخرى لعمل امل�ضروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
الكلمات  بينهما  وك��ت��ب��ت  ملتفني  غ�ضنني  ل�ضكل  مم��ي��ز  ت�ضميم  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع���م��ة   : ال��ع���م��ة  و���ض��ف 
الكلمات  واأ�ضفل  اأعلى  ور�ضمت  التينية  باأحرف   )ORGANIC HEALTH & BEAUTY(
اأجزاء من دائرة غري مكتملة مع وجود خط حتت الكلمتني )HEALTH( و )BEAUTY( اجلميع 

باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351203           بتاريخ :2021/5/17    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات �ضيدالنية وبيطرية، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة ل�إ�ضتعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�ضع واالأطفال، مكم�ت للحمية الغذائية ل�إن�ضان واحليوان؛ ل�ضقات ومواد 
�ضماد، مواد ح�ضو االأ�ضنان و�ضمع طب االأ�ضنان، مطهرات، م�ضتح�ضرات الإبادة احل�ضرات واحليوانات ال�ضارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب.
الواق�عة بالفئة: 5

و�ضف الع�مة : الع�مة تتكون من ر�ضم ت�ضميم ل�ضكل �ضبه م�ضتطيل باللون االأخ�ضر الزيتي وكتبت فوقه 
باللون الربتقايل  مميز  ر�ضم  اأع�ها  االأبي�س  باللون  التينية  باأحرف  كتبت   )Health Aid( الكلمات

ي�ضبه ال�ضنبلة كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352360           بتاريخ :2021/6/2    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ض��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خ��ضات  وال�ضيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ض��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�ضكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، ه�م )جيلي( 

والدهون ال�ضاحلة ل�أكل.
الواق�عة بالفئة: 29

الكلمات  بينهما  وك��ت��ب��ت  ملتفني  غ�ضنني  ل�ضكل  مم��ي��ز  ت�ضميم  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع���م��ة   : ال��ع���م��ة  و���ض��ف 
الكلمات  واأ�ضفل  اأعلى  ور�ضمت  التينية  باأحرف   )ORGANIC HEALTH & BEAUTY(
اأجزاء من دائرة غري مكتملة مع وجود خط حتت الكلمتني )HEALTH( و )BEAUTY( اجلميع 

باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ايه دبليو ا�س �ضي�ضتمز.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 353066           بتاريخ :2021/6/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: ايه دبليو ا�س �ضي�ضتمز.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ض��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خ��ضات  وال�ضيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ض��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�ضكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، ه�م )جيلي( 

والدهون ال�ضاحلة ل�أكل.
الواق�عة بالفئة: 29

الكلمات  فوقه  كتبت  االأخ�ضر  باللون  مميز  بي�ضاوي  ل�ضكل  ت�ضميم  من  تتكون  الع�مة   : الع�مة  و�ضف 
اإ�ضارة باأ�ضابع  )Super Tasty( باللونني االأخ�ضر واالأحمر على الرتتيب ويوجد بجانبها ر�ضم ي�ضبه 

اليد كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351205           بتاريخ : 2021/5/18   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�ضنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�ضنان اإ�ضطناعية، اأدوات جتبري، مواد 
خياطة اأو درز اجلروح.

الواق�عة بالفئة: 10
و�ضف الع�مة : الع�مة تتكون من ر�ضم ت�ضميم ل�ضكل �ضبه م�ضتطيل باللون االأخ�ضر الزيتي وكتبت فوقه 
الربتقايل  باللون  مميز  ر�ضم  اأع�ها  االأبي�س  باللون  التينية  باأحرف  كتبت   )Health Aid( الكلمات 

ي�ضبه ال�ضنبلة كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

 
يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352365           بتاريخ :2021/6/2    
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة اال�ضطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ضاغو؛ الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
اخلمرية  االأ���ض��ود؛  والع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�ضحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�ضل�ضات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

الكلمات  بينهما  وك��ت��ب��ت  ملتفني  غ�ضنني  ل�ضكل  مم��ي��ز  ت�ضميم  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع���م��ة   : ال��ع���م��ة  و���ض��ف 
الكلمات  واأ�ضفل  اأعلى  ور�ضمت  التينية  باأحرف   )ORGANIC HEALTH & BEAUTY(
اأجزاء من دائرة غري مكتملة مع وجود خط حتت الكلمتني )HEALTH( و )BEAUTY( اجلميع 

باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ايه دبليو ا�س �ضي�ضتمز.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 353068           بتاريخ :2021/6/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: ايه دبليو ا�س �ضي�ضتمز.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة اال�ضطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ضاغو؛ الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
اخلمرية  االأ���ض��ود؛  والع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�ضحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�ضل�ضات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

الكلمات  فوقه  كتبت  االأخ�ضر  باللون  مميز  بي�ضاوي  ل�ضكل  ت�ضميم  من  تتكون  الع�مة   : الع�مة  و�ضف 
اإ�ضارة باأ�ضابع  )Super Tasty( باللونني االأخ�ضر واالأحمر على الرتتيب ويوجد بجانبها ر�ضم ي�ضبه 

اليد كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 163830
با�ض��م: دي لييو العاملية القاب�ضة املحدودة

الثاين جناح رقم 211،  "ب"، الطابق  وعنوانه: جممع جائزة حمدان - مربع 
�ضارع �ضاطئ جمريا، دبي، االأمارات العربية املتحدة

وامل�ضجلة حتت رقم : )163830(  بتاريخ: 2015/09/02
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/10/16 وحتى تاريخ : 2031/10/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 165608
با�ض��م: �ضركة نعمان اجلنيدي و م�ضاركوه

وعنوانه: �ضارع الرميمني - عمان - االأردن
وامل�ضجلة حتت رقم : )165608(  بتاريخ: 2015/11/01

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2021/11/24 وحتى تاريخ : 2031/11/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 159698
با�ض��م: ريخرت فارما ايه جي

وعنوانه: فيلدجا�ضه 19، ايه 4600 فيلز، النم�ضا
وامل�ضجلة حتت رقم : )164005(  بتاريخ: 2012/02/07

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2031/07/10 وحتى تاريخ : 2031/07/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342578         بتاريخ: 2021/01/04
با�ض��م: اوليدين تكنولوجي، ال ال �ضي

وعنوانه: 4025 بلوبونيت درايف، �ضتافورد، تك�ضا�س 77477، الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

معدات م�ضح وقيا�س قاع البئر يف اآبار النفط والغاز
الواق�عة بالفئة: 9

و�ضف الع�مة: كلمات Oliden Technology باالتينية باللون اال�ضود
 اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351635           بتاريخ :2021/5/23   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة اال�ضطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ضاغو؛ الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة 
اخلمرية  االأ���ض��ود؛  والع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�ضحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�ضل�ضات )التوابل( ؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�ضف الع�مة : الع�مة تتكون من الكلمات )EUROPEAN BAKERY( كتبت باأحرف التينية 
اأع�ها ت�ضميم مميز ل�ضكل ر�ضم ي�ضبه �ضنب�ت وذلك باللون االأبي�س فوق خلفية باللون االأ�ضود كما هو 

مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

يعلن ق�ضم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.

بطلب لت�ضجيل الع�مة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352369           بتاريخ : 2021/6/2   
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ض��م: عبد الواحد احمد را�ضد بن �ضبيب.
االإمارات  دبي  –الق�ضي�س، �س.ب 11370،  ديرة  �ضبيب،  بن  را�ضد  احمد  الواحد  وعنوانة: مبني ملك عبد 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  ال��واردة يف  والغابات غري  الب�ضاتني  ومنتجات  الزراعية،  واملنتجات  الِغ�ل 
باحليوانات،  الغذائية اخلا�ضة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  الفواكه واخل�ضروات 

ال�ضعري املنبت )امللت(.
الواق�عة بالفئة: 31

الكلمات  بينهما  وك��ت��ب��ت  ملتفني  غ�ضنني  ل�ضكل  مم��ي��ز  ت�ضميم  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع���م��ة   : ال��ع���م��ة  و���ض��ف 
الكلمات  واأ�ضفل  اأعلى  ور�ضمت  التينية  باأحرف   )ORGANIC HEALTH & BEAUTY(
اأجزاء من دائرة غري مكتملة مع وجود خط حتت الكلمتني )HEALTH( و )BEAUTY( اجلميع 

باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166856بتاريخ: 2011/12/20
امل�ضجلة بالرقم: 262813بتاريخ: 2012/05/20

باإ�ضم املالك: ج�ك�ضو �ضميث ك�ين  كون�ضيومر هيلثكري يوكا اأي بي ليمتد
وعنوانه: 980 جريت وي�ضت رود، برينتفورد ، ميدل�ضك�س،تي دبليو 8 

 9 جي ا�س ، اململكة املتحدة 
 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف 

وعنوانه: وينا 455 ،  3013  ال روتردام ، هولندا.
بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/06/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

EAT 169990

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166857بتاريخ: 2011/12/20
امل�ضجلة بالرقم: 166857بتاريخ: 2012/05/20

باإ�ضم املالك: ج�ك�ضو �ضميث ك�ين  كون�ضيومر هيلثكري يوكا اأي بي ليمتد
وعنوانه: 980 جريت وي�ضت رود، برينتفورد ، ميدل�ضك�س،تي دبليو 8   9 جي ا�س ، اململكة املتحدة 

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ،  3013  ال روتردام ، هولندا.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/06/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

EAT 169990

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 31644بتاريخ: 1999/06/05
امل�ضجلة بالرقم: 31644بتاريخ: 2000/09/05

باإ�ضم املالك: ج�ك�ضو �ضميث ك�ين  كون�ضيومر هيلثكري يوكا اأي بي ليمتد
وعنوانه: 980 جريت وي�ضت رود، برينتفورد ، ميدل�ضك�س،تي دبليو 8   9 جي ا�س ، اململكة املتحدة 

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ،  3013  ال روتردام ، هولندا.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/06/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

EAT 169990

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك:

التميمي وم�ضاركوه
 بطلب انتقال ملكية الع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 31645بتاريخ: 1999/06/05
امل�ضجلة بالرقم: 31645بتاريخ: 2000/05/26

باإ�ضم املالك: ج�ك�ضو �ضميث ك�ين  كون�ضيومر هيلثكري يوكا اأي بي ليمتد
وعنوانه: 980 جريت وي�ضت رود، برينتفورد ، ميدل�ضك�س،تي دبليو 8   9 جي ا�س ، اململكة املتحدة 

 ا�ضم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف 
وعنوانه: وينا 455 ،  3013  ال روتردام ، هولندا.

بتاريخ:  واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية العدد:  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2021/06/16   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268

EAT 169990

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  17 يونيو 2021 العدد 13268
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العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004300 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ويلفريد اجونا اوكوجو اوكوجو  
جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة منطقة العزرة �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضكن �ضائقي اجرة ال�ضارقة  

اع�ن باللغتني العربية واالجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى 
رفعت املدعية / اجرة ال�ضارقة )ذ م م( �ضد املدعي عليهم / ويلفريد اجونا اوكوجو - نيجريي اجلن�ضية - تطالب فيها 

بالتايل : اأوال : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واع�ن املدعي عليه 
ثانيا : الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )35645.83( خم�ضة وث�ثون الفا و�ضتمائة وخم�ضة واربعون درهم و 83 

فل�س ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام. 
ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/7/1 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اع�ه  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ال  مدة  خ�ل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/6/15 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      
حمدة حممد ح�ضن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - القناة للخدمات والتعهدات الريا�ضية   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001642/ 

اإىل املحكوم عليه : القناة للخدمات والتعهدات الريا�ضية 
ال�ضارقة �ضناعية رقم 12 الثالث ال�ضناعي �ضربة رقم 7 ملك را�ضد احمد بن ال�ضيخ 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ مدر�ضة ت�ميذ االأكادميية الدولية اخلا�ضة - ذ م م  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف 261735 درهم
 / اإع�نك  تاريخ  يوما من  اأع�ه خ�ل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإع�نكم 

املقررة قانونا.  
القا�ضي / معت�ضم احمد �ضمری ابو �ضادي 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021/ 0004590 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : �ضومه بيومى حممد خ�ضر م�ضري / اجلن�ضية 

نعلمكم بان املدعي  : ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن ابو بكر �ضعودي اجلن�ضية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه للمطالبة

احلكم  - انه بتاريخ 2021/6/7
ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )5000( درهم )فقط خم�ضة االف 
ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �ضنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمتها  درهم( 

والزمتها بامل�ضروفات. 
حرر بتاريخ 2021/6/7 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
القا�ضي / ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021/ 0004380 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : فاطمة عثمان طبيق ح�ضب النبي - �ضوداين اجلن�ضية 

نعلمكم بان املدعي  : ايناليم ميجري�ضا ا�ضيفا اثيوبي / اجلن�ضية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه للمطالبة، و�ضدر بحقكم احلكم االتي 

احلكم  - انه بتاريخ 2021/5/31 
وقدره  مبلغا   للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   - االوراق  على  االإط�ع  بعد 

)17500( درهم والزمتها بامل�ضروفات 
حرر بتاريخ 2021/6/13 

حرر بوا�ضطة املوظف
مركز �ضعادة املتعاملني

القا�ضي / ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن اإنذار عديل بالن�ضر

رقم املحرر )2021/3/5306(
مق�دمة ل�ضيادت�كم

املنذر : �ضتاندرد ت�ضارتدد بنك - بوكالة املحامية /اأمنة اجل�ف
املنذر اليها  : 1 - �ضركة ميغا �ضتار للتجارة ذ.م.م - �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة

حيث ان املنذر اليها يرت�ضد يف ذمتها مبلغ وقدره 70،000،000 )�ضبعون مليون درهم( ل�ضالح املنذر مبوجب اتفاقية 
قر�س الرهن العقارية املوؤرخة يف 2013/11/11 واملعدلة بتاريخ 8 نوفمرب عام 2016 والذي مبوجبه حت�ضلتم على 

ت�ضهي�ت مبا�ضرة وغري مبا�ضرة من املنذر.
وحيث اأنكم تخلفتم دون �ضب عن �ضداد املبلغ املذكور اع�ه ورغم املطالبات الودية لكم من البنك املنذر اإال اأنكم تعمدمت 
املماطلة والت�ضويف دون مرب م�ضروع. وحيث ان املنذر اليها مل تقم ب�ضداد املبلغ املذكور �ضلفا، وقد طلبها املنذر مرارا وتكرارا 
ب�ضداد قيمة املرت�ضد يف ذمتها اال انها رف�ضت ال�ضداد، االمر الذي ينبه الطالب املنذر على املنذر اليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ 
درهم( واال �ضيي�ضطر املنذر ا�ضفا التخاذ االإجراءات القانونية لبيع العقار اململوك  )�ضبعون مليون  درهم   70،000،000
للمنذر اليها واملرهون ل�ضالح البنك املنذر واملبني اأو�ضافه على النحو التايل نوع العقار اأر�س - مبنطقة مدنية املطار - رقم 

االر�س 99-  امل�ضاحة باملرت املربع 585،35 - امل�ضاحة بالقدم املربع 62،488،27 
بالوكالة عن املدعي

املحامية / اأمنه اجل�ف

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2021/1/5251(
لوجي  �ضابقا  امل��ح��دودة  لوجي�ضتيك�س  )�ضركة  امل��ح��دودة  لوجي�ضتيك�س  االأوىل/���ض��رك��ة  امل��ن��ذرة   -1
كومبوزايت�س م م ح حاليا( ، 2- املنذرة الثانية/لوجي كومبوزايت�س م م ح )لوجي كومبوزايت�س م م ح 

حاليا �ضركة لوجي�ضتيك�س املحدودة �ضابقا(
املنذر اليه/ انيل كوماركلمنت - اجلن�ضية : الهند 

تتقدم املنذرتني باالإنذار القانوين والتكليف بالوفاء املاثل ، الإنذار املنذر اإليه وتكليفه بال�وف�اء وباأن 
األفا وثمامنائة  واأثنان وخم�ضون  درهم )مائتان   252،873،22 اإجمايل قدره  ؛ مبلغ  لهما  ي��وؤدي 
متثل  حيث   ، ال�ضريف  باإلتزامه  اإخ���ل��ه  مبوجب   ، فل�ضا(  وع�ضرون  واإث��ن��ان  درهما  و�ضبعون  وث�ثة 
8 �ضيكات دون �ضرف لعدم وجود ر�ضيد قائم وقابل لل�ضحب بح�ضابه  اإرجت��اع عدد  هذا االإخ���ل يف 
9% من  القانونية  الفائدة  اإىل  باالإ�ضافة   ، امل�ضرق  بنك  لدى   019100007051 رقم  البنكي 
تاريخ اإ�ضتحقاق كل �ضيك مرجتع وحتى متام ال�ضداد ... وذلك خ�ل اأ�ضبوع من تاريخ اإت�ضال العلم 
االإجرائي للمنذر اإليه باالإنذار القانوين وبالتكليف بالوفاء املاثل ؛ للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله 

قانونا يف مواجهته.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )5348/2021(

املنذرة/ املجموعة االأوىل الدولية �س. ذ.م.م
بوكالة املحامي / عبد اهلل الكعبي

املنذر اليها / تهاين اخلليج للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
جمهول حمل االإقامة

مليون  دره��م   1،499،252،45 �ض�داد  ب�ض�رورة  )ب��اإن�����ذارك��م  اإليه�ا  للمن�ذر  املن�ذرة  تتوج�ه 
ف�ل�ض�ا(  واأرب��ع�����ون  وخم�ض�ة  دره�م  وخم�ض�ون  واأثن�ان  ومئت�ان  األف�ا  وت�ضعون  وت�ضعة  واربعمائة 
املرت�ض�دة ف�ي ذمتكم، وذل�ك خ��ل م�دة خم�ض�ة اأي�ام ع�م�ل تب�داأ م�ن ت�اريخ اع�نك�م به�ذا االن�ذار، 
وامل�ض�اريف  الر�ض�وم  ك�اف�ة  ق�بلكم وحتم�يلكم  القانوني�ة  االإج�راءات  كاف�ة  �ضن�ض�طر التخ�اذ  واالإ 
اإل�ى اتع�اب املحام�اة م�ع التعوي�س عن  والفائ�دة القانوني�ة ع�ن الت�اأخري ف�ي ال�ض�داد باال�ض�افة 

كافة االأ�ضرار التي حلقت مبوكلتنا املنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2019/307 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: غيث تركان جواد - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الرب�ضاء االوىل - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى 

بناية رقم 2 - �ضقة اخلام�س - اأ�ضفل البناية بنك ابوظبي التجاري 
املنفذ �ضده : تنميات جلوبال للتطوير العقاري - �س ذ م م - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ال�ضفا الثانية - دبي - �ضارع حممد 

بن زايد - مبنى اأ�ضاطري للمكاتب - �ضقة طابق امليزانني - منطقة ا�ضاطري 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الث�ث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2021/6/23 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خ�ل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : وادي ال�ضفا 3 - رقم االر�س 694 - امل�ضاحة 382.58 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى 

: HERCULES - رقم الوحدة : 1004 - التقييم : 2059026 درهم.
م�حظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0003050 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / حممد وائل ح�ضن �ضم�ضي 
 9263586

اأع�ه  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�ضالح / اأ�ضامة فهمي عبداملجيد نا�ضر  التايل :

ن�س احلكم  / 2021/4/8 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )30000( درهم )ث�ثون الف درهم( 
والزمته بالفائدة التاأخريية بواقع 5% �ضنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد 

والزمته بامل�ضروفات. 
حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�ضي/ ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003160 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : خلدون عبدالعزيز حممد �ضيف  

نعلمكم بان املدعي الكي )786( للخدمات الفنية - ذ م م 
قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه للمطالبة

انه بتاريخ 2021/5/25  / بعد االإط�ع على االوراق 
والزمته  درهم   )96584( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  امر 

بامل�ضروفات. 
حرر بتاريخ 2021/6/14 - حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملني
القا�ضي / ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة
املحكمة  الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

اداء    اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000676/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - �ضركة حمي الدين ل�أعمال اخل�ضبية )ذ م م( 

بولر حممد اأ�ضرف بولر اأحمد حاجي حمي الدين )هندي اجلن�ضية( حمي الدين  
حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي املنفذ 

وود �ضتوك للتجارة )�س ذ م م( -  يف الق�ضية امل�ضار اليها اأع�ه. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضام� الر�ضوم وامل�ضاريف : 433329.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأع�ه خ�ل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإع�نكم   / اإع�نك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / عبداهلل املر�ضدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 661
 : اجلن�ض�ية   - ها�ض�م  عب�دول  لي�ت  كربي�ا  غ��م  حمم�د   : ال�ض�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
بنغ�دي�س ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ض�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ض�يد 
: عب�دالعزيز ب�در عل�ى حمم�د احلو�ض�ني - اجلن�ض�ية : االم�ارات ، ف�ي الرخ�ض�ة امل�ض�ماه )�ض�الون 
ب�اأم�ارة ال�ض�ارقة مبوج�ب رخ�ض�ة رق�م )521262( ال�ضادرة  رك�ن املج�رة للح�ق�ة( تاأ�ض�ض�ت 
من دائرة التنمية االقت�ضادية بال�ضارقة. تعدي�ت اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من ) وكيل 

خدمات ( اىل )موؤ�ض�ضة فردية (
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعم�بن�س 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االع�ن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا االع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 662
 : اجلن�ضية   - املعيني  حممد  علي  عبدالرحمن  ال�ضيد/علي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 / ال�ضيدة  100% ل�ضالح  البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمارات 
زكية ابراهيم حممد ح�ضن املعيني - اجلن�ضية االمارات يف الرخ�ضة امل�ضماه )املوج االبي�س 
لتجارة االطارات( �ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية يف ال�ضارقة بالرقم )783792( 

تعدي�ت اأخري : اليوجد
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االع�ن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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املو�ضوع : دعوة اإجتماع اخلربة الهند�ضية رقم )1( 

يف الدعوى رقم 2021/1945 جتارى جزئى
اإىل املدعى عليها �ضركة الكندي واحتاد املقاولني العاملية )ذ. م. م(

يوم  من  الظهر  بعد  الثانية  ال�ضاعة  متام  يف  بعد  عن  �ضيعقد  والذي   )1( رقم  الهند�ضية  اخلربة  اإجتماع  ح�ضور  بوجوب  نبلغكم 
اإمتثااًل  وذلك   Google Meet ينظام  املرئي  االإت�ضال  بوا�ضطة  االإجتماع  �ضيتم  حيث   24/06/2021 املوافق  اخلمي�س 
للتعليمات الر�ضمية ب�ضاأن تنظيم عقد اإجتماعات اخلربة عن بعد والتوجيه ال�ضادر من اجلهات الر�ضمية والقا�ضي باالإعتماد على 

الو�ضائل التقنية يف اإجتماعات اخلربة و تنفيذ االإجراءات وتلقي امل�ضتندات و التوا�ضل مع االأطراف عن بعد كلما اأمكن ذلك 
االأطراف“ لكافة  “يعترب هذا االإع�ن مبثابة اإع�ن دعوة اإجتماع اخلربة الهند�ضية رقم )1( 

يطلب من االأطراف االإلتزام باالآتي: 1- تقدمي كافة االأطراف جلميع البيانات وامل�ضتندات اإىل اخلبري الهند�ضي بالربيد االإلكرتوين 
قبل موعد االإجتماع االأول للخربة. 2- تقدمي بيانات االأطراف باالإجابة على طلبات احلكم التمهيدي. 3- االإلتزام بن�س التعميم 
رقم 1 ل�ضنة 2018 ال�ضادر عن �ضعادة رئي�س جلنة اخلرباء واملحكمني بتاريخ 4/اإبريل/2018 ب�ضاأن ال�ضابط الزمني الإجناز 
ماأموريات اخلربة  والقا�ضي “ باإلزام كافة االأطراف يتقدمي جميع البيانات وامل�ضتندات للخبري يف االإجتماع االأول للخربة مع طائلة 
تغرمي الطرف املت�ضبب يف تاأخري اإجناز املاأمورية.  4- تقدمي كافة امل�ضتندات �ضمن مذكرة مرفق بها حافظة م�ضتندات مفهر�ضة 
اإلزام كل طرف باإثبات ت�ضليم باقي االأطراف ن�ضخة مما ير�ضل  PDF ، مع  WORD و ال�  ومنظمة ومن�ضبطة بنظام الوورد 
للخبري اأثناء اأعمال اخلربة. 5- اإدراج وت�ضمني كافة االأطراف �ضمن كافة املرا�ض�ت الورقية واالإلكرتونية مع اخلربة الهند�ضية 

وخ�ف ذلك تعترب املرا�ض�ت الغية.  6- على احل�ضور اإبراز التوكي�ت ال�زمة التي تخول احل�ضور بتمثيل اأطراف الدعوى.

املحكم واخلبری الهند�ضي
�ضعاده فرح اأبوجرجي

اإجتماع خربة 

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اإعالن بالن�ضر 

الدعوى رقم 1425 ل�ضنة 2021 جتاري جزئي 
املرفوعة من : موؤ�ض�ضة عقار - املدعي

�ضد : حممد اظهار مياه كبري - املدعي عليه
 املدعى عليه )حممد اظهار مياه كبري( مدعو للح�ضور �ضخ�ضيا اأو بوا�ضطة وكيل معتمد الإجتماع اخلربة  االأول ، وذلك وفقا
 )ZOOM( ملا يلي : تاريخ االإجتماع : يوم اخلمي�س املوافق 24 يونيو 2021، ال�ضاعة 1 ظهراً، عن طريق تطبيق زووم
) Passcode: g53Xlq( )MeetingID: 893 2824 5653(

https://us04web.zoom.us/j/89328245653?pwd=NnVxcnNYZnNMYkVJvVEIONS9tQUJIQT09
وعلى جميع االأطراف اإر�ضال مذكرة �ضارحة للخربة جتيب على بنود املاأمورية املو�ضحة يف احلكم التمهيدي ال�ضادر من 
املحكمة املوقرة واإر�ضال االأوراق الثبوتية والهوية االإماراتية وكافة امل�ضتندات التي ترغبون  بتقدميها للخربة الهند�ضية 
واال�ضتف�ضار  للتوا�ضل  12 ظهرا.  ال�ضاعة   2021 يونيو   21 املوافق  االإثنني  يوم  اأق�ضاه  للدعوى خ�ل موعد  املنتدبة 
رقم  هاتف  على  عبدالكرمي(  عبدالغني   / )مهند�س  الهند�ضي  اخلبري  م�ضاعد  مع  التوا�ضل  يتم  االإجتماع  بخ�ضو�س 

expertise@jie.ae االإلكرتوين  الربيد  وعلى   0529944440
اخلبری الهند�ضي املنتدب بالدعوى
 مهند�ض عبدالغني عبدالكرمي 

اإجتماع خربة 
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

 اإنذار تكليف بالوفاء 
برقم املحرر 2021/08313

املنذر : زوهيب ظفر للو�ضاطة التجارية �س.ذ.م.م واملرخ�ضة من اقت�ضادية دبي بالرقم 827828 وميثلها املدير / زهيب ظفر 
AK5521302 ظفر اقبال باك�ضتاين اجلن�ضية ويحمل جوار �ضفر رقم

العنوان : اإمارة دبي- الق�ضي�س االوىل - دبى رقم الهاتف 0559549922
املنذر اإليه : حممد جنيد ندمي احمد - اجلن�ضية باك�ضتاين

0551527855 الهاتف  رقم   -  2 الطابق   ، الرا�ضد  بناية   ، العنوان : امارة ال�ضارقة ، املنطقة ال�ضناعية 6 
املو�ضوع : انذار تكليف بالوفاء ل�ضداد مبلغ 10000 درهم ع�ضرة اآالف درهم

املنذرة قد طلب قر�س مببلغ  حيث اأن املنذر اليه كان يعمل لدى املنذرة و بتاريخ 2020/11/26 اثناء فرتة عمله بال�ضركة 
على  توقيعه  رغم  بوعده  مل  انه  اال   ، للمنذرة   2020/12/10 بتاريخ  القر�س  مبلغ  برد  يقوم  اأن  على   ، درهم   10000
اإقرار بالقر�س حمدد به موعد �ضداده ، وقد حاولت املنذرة معه كثريا بالطرق الوديه ل�ضداد مبلغ القر�س اال ان املحاوالت باءت 
بالف�ضل. لذا فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليه بهذا االنذار وفقا لن�س املادة 63 من ال�ئحه التنظيميه لقانون االجراءات املدنية 
تاريخ  اأيام من  املبلغ خ�ل خم�ضة  ب�ضداد  عليه  وينبه   2020/33 رقم  و   2018/57 رقم  الوزراء  بقرار جمل�س  ال�ضادرة 
اإ�ضت�م االنذار. بناء عليه ، فاإن املنذرة تنذر املنذر اليه بهذا االإنذار القانوين وتكلفه بالوفاء ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق عليه وهو 
درهم ع�ضرة اآالف درهم يف غ�ضون خم�ضة اأيام من تاريخ ا�ضت�م هذا االنذار ، واال �ضت�ضطر املنذرة التخاذ االجراءات   10000

القانونية �ضده ،مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد القانونية والتعوي�ضات.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/5338(

رقم املحرر 2021/1/102938 
املنذر : ال�ضيخ حمد بن ماجد بن �ضقر القا�ضمي

املنذر اإليه : اف �ضي تي �ضي للهواتف املتحركة �س ذ م م
فاأننا نطلب ما يلي :

اإياه ب�ضرورة  اإليه خمطراً  فاإن املنذر يوجه هذا االإنذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اإىل املنذر 
تاريخ  من  يوم   30 فرتة  خ�ل  وذلك  االإيجارية  القيمة  من  عليكم  املتاأخرة  االإيجارية  امل�ضتحقات  �ضداد 
اإ�ضت�مكم لهذا االإنذار القانوين، وننذركم باأنه يف حالة عدم  اإ�ضتجابتكم لهذا االإنذار بال�ضداد والتجديد 
�ضوف  واإنه  امل�ضتحقات،  كافة  �ضداد  و  املوؤجرة  العني  اإخ�ء  عليكم  يتوجب  فاإنه  لكم  املمنوح  االإجل  خ�ل 
يتم اإتخاذ كافة االإجراءات القانونية املتبعة ل�ضداد امل�ضتحقات املتاأخرة عليكم حتى تاريخه ، باال�ضافة ايل 
القانونية  بالفوائد  اإلزامكم  اإيل  ال�ضواغل باالإ�ضافة  املاأجور وت�ضليمه للموؤجر خاليا من  الزامكم باخ�ء 

والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/5337(

رقم املحرر 2021/1/84678 
املنذر : ورثة اأحمد حممد بورحيمة

املنذر اإليه : �ضوبيان لتجارة االلكرتونيات ذ م م
فاأننا نطلب ما يلي:

اإياه ب�ضرورة  اإليه خمطراً  فاإن املنذر يوجه هذا االإنذار القانوين عن طريق كاتب العدل بدبي اإىل املنذر 
�ضداد امل�ضتحقات االإيجارية املتاأخرة عليكم من القيمة االإيجارية والبالغة 41250 درهم وما ي�ضتجد من 
ايجار وت�ضليم املنذر �ضيكات عن ال�ضنة االيجارية اجلديدة وذلك خ�ل فرتة 30 يوم من تاريخ اإ�ضت�مكم 
لهذا االإنذار القانوين، وننذركم باأنه يف حالة عدم اإ�ضتجابتكم لهذا االإنذار بال�ضداد خ�ل االإجل املمنوح لكم 
اإتخاذ كافة االإجراءات  ، واإنه �ضوف يتم  امل�ضتحقات  املوؤجرة و�ضداد كافة  فاإنه يتوجب عليكم اخ�ء العني 
املاأجور  باخ�ء  الزامكم  ايل  باال�ضافة  تاريخه،  حتى  عليكم  املتاأخرة  امل�ضتحقات  ل�ضداد  املتبعة  القانونية 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  القانونية  بالفوائد  اإلزامكم  اإيل  باالإ�ضافة  ال�ضواغل  من  خاليا  للموؤجر  وت�ضليمه 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
انذار عديل بالن�ضر

رقم الإنذار )2021/5041(
املنذر/ حمد اأحمد حمد بن �ضوفات الف��ضي - اجلن�ضية االمارات

�ضد / املنذر اإليها / زهرة كريال الإدارة العقارات وال�ضيانة العامة - ذ م م 
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  �ضادرة   16751 الرمز  CN1156335رقم  رقم  جتارية  رخ�ضة 

ابوظبي. يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها االوىل الإنذاره باالآتي:- 
ب�ضرورة ب�ضداد مبلغ وقدره/= 702،500 درهم التي متثل قيمة بدل االإيجار عن الفرتة ما قبل انتهاء 
عقد االإيجار بتاريخ 2017/11/30 بناء علي اتفاقية التفاهم املربمة بني املنذرة واملنذ اإليه مف�ضلة علي 
النحو التايل )مبلغ وقدره=/95،000 درهم جزء من قيمة ال�ضيك رقم  000815 باال�ضافة اإيل مبلغ 
 ،  000848  ،  000850  ،  000817  ،  000851 اأرقام  ال�ضيكات  وقدره=/607،500 درهم قيمة 
اتخاذ  اإىل  نلجاأ  �ضوف  واإال  االإخطار  هذا  ا�ضت�مكم  تاريخ  من  ايام  خم�ضة  خ�ل  وذلك   )000849
االإجراءات القانونية �ضدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االإيجار عن فرتة �ضغل املاأجور و�ضداد 

املرت�ضدة يف ذمتكم و الر�ضوم وامل�ضاريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/5350(

املنذر/ حمد اأحمد بن �ضوقات الف��ضي - اجلن�ضية االمارات
املنذراإليه الثاين / عبد اهلل �ضالح عبد اهلل العامري - اجلن�ضية االمارات

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليه الثاين الإنذاره باالآتي:-
ما  الفرتة  االإيجارعن  بدل  قيمة  متثل  التي  درهم   702،500 وقدره/=  مبلغ  ب�ضداد  ب�ضرورة 
املنذرة  بني  املربمة  التفاهم  اتفاقية  علي  بناء   2017/11/30 بتاريخ  االإيجار  عقد  انتهاء  قبل 
اإليه الثاين/ عبد اهلل �ضالح عبد اهلل العامري - اجلن�ضية واالمارات - مف�ضلة عليى النحو  واملنذر 
اإيل  باال�ضافة   000815 رقم  ال�ضيك  قيمة  من  جزء  درهم   95،000/= وقدره  )مبلغ  التايل 
 ،  000848  ،  000850  ،  000817" اأرقام  ال�ضيكات  قيمة  درهم  وقدره=/607،500  مبلغ 
خ�ل خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضت�مكم هذا االإخطار واإال �ضوف نلجاأ اإيل اتخاذ  وذلك   )000849
املاأجور  �ضغل  فرتة  االإيجارعن  ببدل  املطالبة  يف  املنذرة  حق  حفظ  مع  �ضدكم  القانونية  االإجراءات 

و�ضداد املرت�ضدة يف ذمتكم و الر�ضوم وامل�ضاريف .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/5357(

امل�ن�ذر : بنك دبي التجاري
املنذر اإليه :  24 ديجري نورث لتوفرير خدمات ال�ضركات �س ذ م م

�ضرياج بوز هيثارا  - )جمهول حمل االإقامة(
 10000 مبلغ  ل�ضداد  )امل�ضتاأجر(  اإليه  املنذر  اإىل  االنذار  هذا  )املوؤجر(  املنذر  ير�ضل 
 2020/12/31 ولغاية   2020/10/18 من  االيجارية  القيمة  درهم  االف  ع�ضرة 
للمكتب رقم 208 يف بناية البنك الكائنة بالق�ضي�س ، دبي املحرر عنهما ال�ضيكني االأول 
درهم   1500 بقيمة   333 والثاين   8400 بقيمة   1/4/2020 تاريخ   326 رقم 
واال  به  اع�نكم  تاريخ  من  اأيام   5 خ�ل  الوطني  اخليمة  را�س  بنك  على  امل�ض�حوبني 

�ضن�ضطر ا�ضفني للمطالبة به بطريق امر االداء
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم SHCFICICPL2021 /0004617 ، اأمر اأداء

اإىل:  املحكوم عليه عبدالفتاح حممود ج�ل م�ضطفى مر�ضى عبدالرحمن
9302143

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأع�ه
ل�ضالح ر�ضا احمد عبد الظاهر توفيق بالتايل:

ن�س احلكم
انه بتاريخ :2021/06/07

عد االط�ع على االأوراق:
ناأمر باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ : ث�ثة االف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع: 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات.  من  اعتبارا  5% �ضنويا 
حكما قاب� ل��ضتئناف خ�ل املدة القانونيةاعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�ضي/ د.حممد �ضليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 36 ل�ضنة 2017 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

املنفذ �ضده / حممد عبداهلل احمد حممد امل� وب�ضفته مالك موؤ�ض�ضة اأبراج ال�ضارقة للمقاوالت العامة 
ل�ضالح طالب التنفيذ / بنك ابوظبي الوطني )�ضابقا( بنك ابوظبي االأول )حاليا(

للمزادات االمارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �ضينعقد  باأنه  للجميع  االحتادية  االبتدائية  ال�ضارقة  حمكمة   تعلن 
"http://www.emiraresauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهراً يوم االربعاء املوافق 30/06/2021

وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده واأو�ضاف العقار على النحو التايل:
العقار قطعة رقم 342 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�ضارقة، �ضعر التقييم : 35،000،000 درهم )خم�ضة وث�ثون 

متكرر. مليون درهم( والعقار عبارة عن بناية طابق �ضرداب + ار�ضي + 13طابق 
يتوجب على الراغب باالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�ضراء او اال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  ل�إمارات 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بث�ثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�ض ق�ضم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية اعالن بالن�ضر

اعالن بالن�ضر 
امام اإدارة الدعوى

اىل املدعي عليه / �ضالح احمد �ضحادة عبد اللطيف
نعلمكم بان املدعيني / �ضالح وعمر معاوية ال�ضنار يف الدعوى رقم 3221/2021 مدين كلي

قد رفع الدعوى املذكورة اع�ه يطالب فيها :
عليه  ترتب  مما  اأموالها  جميع  له�ك  القانون  بقوة  ذ.م.م  للت�ضنيع  اليكرتوماتيك  �ضركة  باإنق�ضاء  احلكم   -1

انح�ل الرابطة العقدية بقوة القانون وانق�ضاء ال�ضخ�ضية االعتبارية لل�ضركة
2- احلكم بتعيني م�ضفي قانوين ل�ضركة اليكرتوماتيك للت�ضنيع ذ.م.م 

3- والزامك بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
4- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وب� كفالة

االحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة   )9( رقم  مكتب  الكلية  الدائرة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا 
االبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، 
وذلك يوم الث�ثاء املوافق 2021/6/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأع�ه - 

بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2091/2021/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل باأن ي�ضددوا للمدعية مبلغ )227708( 

درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإع�ن / 1-�ضركة رهاء العربية املحدودة - �ضفته بالق�ضية : مدعي
: مدعي  بالق�ضية  -  �ضفتهما  ليمتد  ج��روب  كليندين�ضت   -2 كليندين�ضت  1-  جوزيف  اإع�نهم:   املطلوب 

عليهما -  جمهويل حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل  مو�ضوع االإع���ن :  قد 
املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  ام��ارات��ي  دره��م   )227708( مبلغ  للمدعية  ي�ضددوا  ب��اأن 
االحد  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت   ، املحاماة  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  الق�ضائية وحتى 
املوافق:2021/6/27 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 620/2021/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : احالة الق�ضية رقم:2021/66 ا�ضتئناف عقاري من حمكمة اال�ضتئناف اىل 

حمكمة اول درجة بناءا على حكم حمكمة اال�ضتئناف ال�ضادر بتاريخ 2021/4/29 
طالب االإع�ن / 1-بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي

املطلوب اإع�نهم:  1-  حميد ر�ضا اأبو القا�ضم اجنامي -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

مو�ضوع االإع�ن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احالة الق�ضية رق��م:2021/66 ا�ضتئناف 
عقاري من حمكمة اال�ضتئناف اىل حمكمة اول درجة بناءا على حكم حمكمة اال�ضتئناف ال�ضادر 
بتاريخ 2021/4/29 ، وحددت لها جل�ضة يوم الث�ثاء املوافق:2021/7/13 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر        
         يف  الدعوى 50/2021/475 نزاع تعيني خربة مدين 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بندب خبري متخ�ض�س مع الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة 

طالب االإع�ن / 1-عثمان حممد عبداهلل عبدالرحيم الو�ضوا�ضى - �ضفته بالق�ضية : متنازع
املطلوب اإع�نهم:  1-  ط�ل معتوق احمد حاج حممد عبداهلل احلو�ضني -  �ضفته بالق�ضية : 

متنازع �ضده  -  جمهول حمل االقامة 
مع  متخ�ض�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع����ن  مو�ضوع 
الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة ، 
وحددت لها جل�ضة يوم الث�ثاء املوافق:2021/6/22 ال�ضاعة:09:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بث�ثة اأيام على االأقل
امل�ضلح

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3723/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4974/2020 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 23127.18 درهم( ، �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإع�ن : باحل�ضا خلدمات احلرا�ضة - موؤ�ض�ضة فردية -  �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإع�نه : 1- توب �ضمارت للو�ضاطة العقارية - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23127.18( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3255/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف قرار جلنة التحكيم العليا ملنازعات العمل اجلماعية 
رقم 6 ل�ضنة 2021 ب�ضاأن النزاع العمايل اجلماعي يف �ضركة غنتوت ملقاوالت الطرق ذ.م.م دبي 
ل�ضالح العاملني لدى املعرو�س �ضدها وعددهم 272 عامل ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها 

)2.204.600( درهم ل�ضالح العمال 
طالب االإع�ن : ه�ل الدين خور�ضيد ميا -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإع�نه : 1- غنتوت ملقاوالت الطرق - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه اخلا�ضة باملنازعة اجلماعية 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2204600( درهم اىل ط�ب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  3248/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف القرار جلنة التحكيم العليا  ملنازعات العمل 

اجلماعية رقم 5 ل�ضنة 2021 ب�ضاأن النزاع العمايل اجلماعي يف �ضركة غنتوت للطاقة واملياه فرع 
دبي ل�ضالح العاملني لدى املعرو�س �ضدها وعددهم 377 عامل ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها 

)1.821.632( درهم ل�ضالح العمال 
طالب االإع�ن : مدام خان تاليماند -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإع�نه : 1- غنتوت للطاقة واملياه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م - فرع دبي - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه نزاع جماعي والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1821632( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  3254/2021/209 تنفيذ عمايل 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف قرار جلنة التحكيم العليا  ملنازعات العمل اجلماعية 
رقم 7 ل�ضنة 2021 ب�ضاأن النزاع العمايل اجلماعي يف �ضركة غنتوت اخلليج للمقاوالت/دبي 

ل�ضالح العاملني لدى املعرو�س �ضدها وعددهم 1941 عامل ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها 
)18.078.182( درهم ل�ضالح العمال 

طالب االإع�ن : ه�ل الدين خور�ضيد ميا -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإع�نه : 1- غنتوت اخلليج للمقاوالت �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه نزاع جماعي والزامكم بدفع 
فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالبي  دره��م  وق��دره )18078182(  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3831/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/2967 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 223319.75 درهم( ، �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإع���ن : اي ا�س ا�س جلوبال فورداينج يو اي ايه ���س.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : 

طالب التنفيذ 
املطلوب اإع�نه : 1- �ضرزي دادوال للتجارة العامة �س.ذ.م.م - حاليا - �ضفته بالق�ضية : 

منفذ �ضده - جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )223319.75( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر 
                      يف الدعوى رقم  207/2021/1313 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف امر االداء رقم 4458/2020 ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 867221.39 درهم( ، �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإع�ن : �ضركة ال اي دي لتجارة الكهربائيات �س.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإع�نهم : 1- حممد توفيق خليل احلوراين - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

 جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن عقار رقم 
االر�س 368/0 الكائنه مبنطقة الور�ضان االوىل ا�ضم املبنى Y20 امل�ضاحة 38 رقم الوحدة 
s24 وفاء ملبلغ املطالب به وقدره )867221.39( درهم يف امللف اع�ه وذلك للعلم مبا جاء 
ونفاذ مفعوله قانونا ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 3292/2021/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )46.309( درهم 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق حتى ال�ضداد التام ومنع املدعي عليه من 
ال�ضفر  

طالب االإع�ن : مدر�ضة ريت�س الربيطانية ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإع�نهم : 1- عمرو �ضعيد جابر ر�ض�ن - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهويل حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/5/18 
القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )46.309(  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  نامر 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف: 2021/4/27 وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، منع املدعي عليه من ال�ضفر وحجز 

جواز �ضفره يف خزينة املحكمة والتعميم عليه لدى كافة منافذ الدولة
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن.

رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 3713/2021/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :ا�ضدار االمر بان يوؤدي لها املطلوب �ضده مبلغ )15.000( درهم خم�ضة 

ع�ضر الف درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام 
ال�ضداد مع حتميله بالر�ضم وامل�ضاريف  

طالب االإع�ن : اميك�س )ال�ضرق االو�ضط( �س.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�ضرب�س �ضابقا( 
- �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإع�نه : 1- حممد ماهر ممدوح بحري - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/4/27 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�ضة ع�ضر الف درهم والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/4/20 وحتى متام ال�ضداد وبالزامه بامل�ضروفات

ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 3067/2021/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :ا�ضدار االمر بان يوؤدي لها املطلوب �ضده مبلغ )20.000( درهم ع�ضرون الف 

درهم والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�ضداد 
مع حتميله بالر�ضم وامل�ضاريف  

طالب االإع�ن : اميك�س )ال�ضرق االو�ضط( �س.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�ضرب�س �ضابقا( 
- �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإع�نه : 1- ع�ء الدين يون�س عبداهلل العجلة - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

ب��ت��اري��خ:2021/5/6 ال��زام املعرو�س �ضده ان  مو�ضوع االإع���ن : ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية 
يوؤدي اىل طالبة االمر مبلغ وقدره )20000( ع�ضرون الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
اتعاب  درهم مقابل  امل�ضاريف وخم�ضمائة  والزمته  ال�ضداد  �ضنويا من 2021/4/28 وحتى متام 

املحاماة  ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر 

 3382/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإع�ن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإع�ن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  جزيرة االمارات للطاقة  -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مايدن�ضا كوربوري�ضن
وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1200599.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن. 

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
 اعالن بالن�ضر

246/2021/305 ا�ضتئناف جتاري  
مذكرة اإع�ن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإع�ن بالن�ضر 
ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل�عمال  اإيلمك  �ضوبر   -1/ �ضدهم  امل�ضتاأنف  اىل 
 - ابراهيم  رهيف حنا   -3 ���س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  اإيلمك ل�عمال   -2
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / هيثم عوين زهدي اجليو�ضي - 
قد ا�ضتاأنف/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 3758 ل�ضنة 2020 جتاري جزئي  
وحددت لها جل�ضه يوم الث�ثاء املوافق 2021/6/29 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا 
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن حكم بالن�ضر        

3534/2020 جتاري جزئي
تفا�ضيل االإع�ن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليهم/ 1- مرييل مارئي �ضوزان ايوبرى لوقلني 2- هناء حممد ظاهر بن ظاهر 3- 
ارو�ضي لت�ضميم االزياء )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة(  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك دبي التجاري �س.م.ع
وميثله : ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي 

اع�ه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/4/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�ضالح/ بنك دبي التجاري �س.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم باأن يوؤديا 
للبنك املدعي/ بنك دبي التجاري مبلغ وقدره )1.477.055.96( درهم والفوائد القانونية بواقع %9 
من تاريخ قيد الدعوى احلا�ضل يف 2020/9/15 وحتى ال�ضداد التام والزمتهم امل�ضاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

 119/2021/440 طعن مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املطعون �ضده : 1- هاين حممد فتوح عمران  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان الطاعن :بنك م�ضر - فرع دبي 
ويتوجب  اع���ه  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم 
�ضحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ضور  عليكم 

الطعن املقدمة �ضدكم. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  398/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/5517 امر اداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 221482.55 درهم( ، �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإع�ن : �ضركة العميق للماأكوالت البحرية ذ.م.م - دبي -  �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ 
 وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإع�نه : 1- رويال انرتنا�ضيونال ل��ضتثمار ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
- جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )221482.55( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خ�ل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2967/2021/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :ا�ضدار االمر بالزام املطلوب �ضدهم على �ضبيل الت�ضامن فيما بينهم بان يوؤدوا اىل 
الطالبة مبلغ قدره مبلغ )54.162.36( درهم قيمة ال�ضيكني رقمي 1445 ، 1443 امل�ضحوبني على بنك 

امل�ضرق مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد العري�ضة �ضند اأمر االداء مع الر�ضوم وامل�ضاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول االمر بالنفاذ املعجل ب� كفالة  

طالب االإع�ن : اك�ضيد اليتكريت مملوكة الك�ضيد ال�ضناعية ذ.م.م - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م - �ضفته 
بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإع�نهم : 1- �ضركة تقنية االبراج للمقاوالت ذ.م.م - فرع دبي 2- بهارات كومار موتى الل 3- فواز 
عماد الدين عبداحل�ضني - �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/5/1 بالزام املعرو�س �ضدهم بالت�ضامن فيما 
بينهم ان يوؤدوا اىل طالبة االمر مبلغ وقدره )54.162.36( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من 
2021/4/26 وحتى متام ال�ضداد والزمتهم امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا 

ذلك من طلبات ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 3184/2021/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :ا�ضدار االمر بالزام املطلوب �ضدهما بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا اىل الطالبة مبلغ 
وقدره )206.063( درهم قيمة ال�ضيكني �ضند االمر مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�ضة 

�ضند امر االداء حتى ال�ضداد التام مع الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�ضمول االمر بالنفاذ املعجل 
ب� كفالة  

طالب االإع�ن : االجتاه االول للتجارة العامة م.م.ح - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
 - ال�ضعدي  بن غريب  بن مرهون  اي��وب   -2 ����س.ذ.م.م  احلرا�ضة  4 خلدمات  ا���س  1- جي   : اإع�نهم  املطلوب 

�ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�ضوع االإع�ن :  طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/5/9 الزام املدعي 
عليهما بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ قدره )206.063( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2021/4/29 وحتى متام ال�ضداد وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �ضمول االمر بالنفاذ املعجل ال 
مربر ليه لذا ق�ضت برف�ضه ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن.
رئي�ض ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 2153/2021/16 جتاري جزئي 

مو�ضوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�ضة واع�ن املدعي عليهما 
بها واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )642.563/35( درهم والفائدة بواقع 12% �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق يف:2019/4/27 
وما ي�ضتجد منها حتى متام ال�ضداد مع الزامهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

���س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية  طالب االإع���ن / 1-حممد عبداهلل حاجي يو�ضف خورى و�ضركاه 
: مدعي

املطلوب اإع�نهم:  1-  �ضوبر ايلمك ل�عمال الكهروميكانيكية ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
عليه  جمهول حمل االقامة 

مو�ضوع االإع���ن :  قد اق��ام عليك الدعوى املذكورة اع���ه وقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية 
اي��ام من ن�ضر هذا االع�ن  اع���ه خ�ل خم�ضة  بالوفاء مبا جاء  ب��ت��اري��خ:2021/6/16 تكليفكم 
بالوفاء باملطالبة املذكورة اع�ه - م�حظة:اجلل�ضة القادمة يوم االربعاء املوافق:2021/6/23 
االت�ضال  برنامج  خ�ل  من  بعد  عن  احل�ضور  ويكون   12:30 ولغاية  �ضباحا   9:00 ال�ضاعة  من 

املرئي عرب تطبيق بوتيم على الرقم:0543086937
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1315/2021/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )15000( درهم مع الفائدة 

القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 درهم مع الفائدة + الر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإع�ن / 1-�ضهيل احمد بن نا�ضر �ضامل اليا�ضى - �ضفته بالق�ضية : مدعي
املطلوب اإع�نهم:  1-  الورد اجلوري خلدمات التنظيف -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 
مو�ضوع االإع�ن :  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )15000( درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 
الدعوى  ت�ضجيل  انه قد مت  اع�مكم  نود   ، املحاماة  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  الر�ضوم   + الفائدة  درهم مع 
تطبيق  املرئي  االت�ضال  برنامج  عرب  واحل�ضور  بالعلم  التكرم  يرجى  ل��ذا  �ضدكم  اع���ه  بياناتها  امل��ذك��ورة 
BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية ال�ضابعة على هاتف رقم:00971566039083 املوافق:2021/6/21 
او  القانوين  الوكيل  املرئي عن طريق  او احل�ضور  ال�ضاعة 12:30 ظ  ولغاية  ال�ضاعة:09:00 �س  وذل��ك من 

مراكز تقدمي اخلدمة املعتمدة )الع�ضيد( لتقدمي جوابكم على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بالن�ضر        
 3190/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

�ضريف    ���س.ذ.م.م 2- حممد عمران حممد  الفنية  لعيونك للخدمات   -1 : املدعي عليهما  اإىل 
-  جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :فا�ضت لتاجري ال�ضيارات �س.ذ.م.م - وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�ضى 
اوال:بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2021/5/10  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ضت�ضدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن باأن يوؤديا للمدعية 
اال�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )45.702.74( وق��دره  مبلغ 
الخر فاتورة وحتى متام ال�ضداد وبالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ضت مازاد على ذلك من طلبات وتنوه بان املحكمة �ضملت طلب التعوي�س عن املطل بال�ضداد 

وبالفائدة كما وان املدعية مل تقدم ما يثبت ال�ضرر والقيمة املرتتبة على ذلك ال�ضرر
ولكم احلق يف ا�ضتئناف االمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن. 

رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن حكم بالن�ضر        
 238/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- �ضفدار رحمن علي �ضفدار  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات اال�ضتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي 

املذكورة اع�ه  الدعوى  بتاريخ  2020/8/19  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  اال�ضتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ض�ضة  ل�ضالح/ 
وقدره )440.763( درهم والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد 
التام كما الزمته باملنا�ضب من امل�ضاريف وث�ثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا 
اعتبارا من  يوما  قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري 
اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 1092/2021/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )293.703.05( درهم ا�ضافة اىل 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد التام 2- ت�ضمني املدعي عليه 

الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإع�ن :  بنك دبي التجاري �س.م.ع  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإع�نه : 1- بريادار�ضان �ضارما دامودار برا�ضاد -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
 جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع�ن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2021/4/20 مبثابة احل�ضوري يف 
درهم  وق��دره )293.703.05(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ال��زام  للخ�ضومة  م��ادة جتارية منهية 
التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2021/3/16  احلا�ضل  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
وتنوه  طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ضاريف  وبالر�ضوم 
،   حكما مبثابة احل�ضوري  ل��ذا ق�ضت برف�ضه  له  املعجل ال م��ربر  بالنفاذ  االم��ر  ان طلب �ضمول  املحكمة 
قاب� ل��ضتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االع�ن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�ضعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر

يف التنفيذ رقم73/2020/207 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�ضة رقم 187

مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 63/2019 امر على عري�ضة - حتكيم" ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2365354.5 درهم( ، �ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ/ توما�س بنيت �ضاين �س.ذ.م.م
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�ضناعية الرابعة - مبنى جممع دبي ل�إ�ضتثمار - م�ضتودع رقم )2( - ملك جممع 

 gheyath@emirates.net.ae : دبي ل�إ�ضتثمار - رقم مكاين 1732863800- الربيد االإلكرتوين
وميثله / حممد حممد اأمني غياث

املطلوب اإع�نه /ك�ضاب ميديا منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - منطقة ميديا �ضيتي- بناية رقم )6( - �ضقة/الطابق 1/)103()106( - بجوار 

بنك االإمارات دبي الوطني - رقم مكاين 1412376711 - الربيد االإلكرتوين : - 0097144506700 
    info@kasabmedia.uae    info@kasabmedia.uae 

مو�ضوع االإع�ن :
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�ضا�ضي قبل دخول 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل 
االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم 
االر�س : 6 - امل�ضاحة : 106.49 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى دبي جيت - 2 رقم الوحدة : 2801 - التقييم 

: 939379.70 درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  263/2018/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى / املطالبة باإ�ضدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على الفي� املرهونة بدبي . في� رقم )135( بقلل 

الفرجان - منطقة جبل على االأوىل � املقامة على قطعة اأر�س رقم )2805( . متهيداً لبيعه باملزاد العلني
طالب التنفيذ  / حبيب بنك اي جي زيوريخ

رقم  موبايل   -  04/3534545 البنوك(  هاتف رقم  الوليد )�ضارع  �ضارع خالد بن   ، ، بردبى  دبي  اإم��ارة   / عنوانه 
Email/e.bashir@habibbank.com   )2876994468( رقم  مكاين    0559937856

وميثله / حممد عبدامللك م�ضطفى اأهلي
االأوىل - فلل  دب��ي - منطقة جبل على  بر  دب��ي -  اإم��ارة   : الرحمن - عنوانه  الرحمن عزيز  اإع�نه / جنيب  املطلوب 
رقم  موبايل   -  04/3620466 رق��م  هائف   -  )2805( رق��م  االأر����س  قطعة  على   )135( رق��م  في�   - الفرجان 
najeeb@hotmail.com - 055/3338786 - )1264168581( 055/3338786 - مكاين رقم

مو�ضوع االإع�ن :
اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ضتندات  ي��ربره من  باإعرتا�ضه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  اال�ضا�ضي 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 

املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 2805 - املنطقة : جبل علي االوىل - امل�ضاحة : 600 مرت 

مربع - التقييم )3،400،000( درهم 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر
يف الدعوى رقم  1/2019/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى طلب اأذن بيع العقار املرهون الكائن يامارة دبي احلبية الرابعة رقم االر�س 82 رقم البلدية 682-259 
املبنى 1 مبني اوملبيك بارك 4 العقار رقم 208 وذلك نظري املديونية البالغ قدرها 8.159.916.12 درهم )ثمانية 

م�يني ومئة وت�ضعة وخم�ضني الف وت�ضع مائة و�ضتة ع�ضر دراهم واثنا ع�ضر فل�ضا( 
طالب التنفيذ  / بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع - عنوانه /االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�ضي�س الثانية - �ضارع رقم 

تامي غرائد رقم مكاين - 3700095802 فندق  بجنب   - نيهال  مبنى   -  5
وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر

املطلوب اإع�نه/ مانوج جايكي�ضن بهوجواين - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بر دبي - مدينة دبي ل�ع�م - �ضارع 
ال�ضفوح - مكاتب لوفت�س 2 - الطابق االول رقم مكاين 1421176928 - 097144290916 - 043672686 

scales@capital-markketing.me -
مو�ضوع االإع�ن : املنفذ �ضده : �ضركة كابيتال ماركتينج - منطقة حرة - ذ م م 

التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�ضراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  اال�ضا�ضي قبل دخول 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل 
االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
اأو�ضاف املمتلكات : �ضقة �ضكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�س :  وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
ب���  83،39 مرت مربع - املقدرة  1 - امل�ضاحة :  208 - رقم املبنى :  4 - رقم العقار :  82 - ا�ضم املبنى : اوملبيك بارك 

)583،441( درهم ، يباع الأعلى عطاء. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  116/2020/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
 - الثالثة  الثنيه   - دب��ي  اإم���ارة  يف  �ضكنيه  �ضقة  عن  عبارة  مرهون  عقار  بيع  اإذن  طلب   / ال��دع��وى  مو�ضوع 
باإ�ضت�م مبلغ  30 والت�ضريح  203 - رق��م االأر���س  2 - �ضقة رق��م  2 - الطابق  املبني  مبني تنارو - رق��م 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   1894653.94
طالب التنفيذ / بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع( عنوانه / اإمارة دبي- �ضارع 5 متفرع من �ضارع دم�ضق 

- بناية نهال - الق�ضي�س 2 - الطابق االر�ضي - بجوار فندق تاميز
 2 اإم���ارة دب��ي - الثنية الثالثة - ميني تنارو - رق��م املبني  ن��ور ح��دادى -  اإع���ن��ه / حممد احمد  املطلوب 

- الطابق 2 - �ضقة رقم 203 - رقم االأر�س 30 - 0504755888 –
MOHD@SUYFALCON.AE

مو�ضوع االإع�ن :
اقت�ضى  ان  التالية  الث�ث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  االربعاء  يوم  اأنه يف 
االإمارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�ضر  ه��ذه  اأن ال تقل  ب�ضرط  امل��زاد  لر�ضوم 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�س : 30 - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : تنارو 

- رقم العقار : 203 - امل�ضاحة : 74.04 مرت مربع - القيمة : 806.759.80 درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 

يف التنفيذ رقم 3192/2020/207 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ االأمر ال�ضادر يف العري�ضة رقم 2020/420 اأمر اأداء ،ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)464،320 درهم( �ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ/ في�س النعم لتجارة الوقود وم�ضتقات النفط ذ.م.م - عنوانه / االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - 
�ضارع ال�ضيخ زايد مبنى برج لطيفه-�ضقة 2201-بجوار فندق كراون ب�زا رقم مكانى/ 2684890630

املطلوب اإع�نه / ابراهيم خليل خياط  - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي- بر دبي - دبي - �ضارع برج خليفه مبنى 
برج خليفه - �ضقة مكتب 3604 - رقم مكانى 2614487868 - 0507707450

ikhayatat@a2mmc.com
مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 62 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى : �ضيتادل تاور - رقم العقار 

: 3604 - رقم املبنى : 1 - امل�ضاحة : 111.32 مرت مربع - التقييم )959.854.43( درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم 118/2020/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
 - - احلبية اخلام�ضة  دب��ي  اإم����ارة  �ضكنيه يف  �ضقة  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  ع��ق��ار  بيع  اإذن  ال��دع��وى/ طلب  م��و���ض��وع 
باإ�ضت�م مبلغ  43 والت�ضريح  206 - رقم االأر���س  2 - الوحدة  12 - الطابق  12 - رقم املبني  مبني الثمام 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   2362922.77
طالب التنفيذ  / بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع( - عنوانه / اإمارة دبي - �ضارع 5 متفرع من �ضارع دم�ضق - 

بناية نهال - الق�ضي�س 2 - الطابق االر�ضي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإع�نه / جعفر في�س اهلل �ضاحلى زاده - عنوانه / اإمارة دبي - احلبية اخلام�ضة - مبني الثمام 12 - 

رقم املبني 12 - الطابق 2 - رقم الوحدة 206 - رقم االأر�س 43 
TABARCO@EMIRATES.NET.AE  -   0505529679

مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 
: احلبية اخلام�ضة -  املنطقة   -   43  : �ضكنية - رقم االر���س  �ضقة   : العقار  نوع    : املمتلكات  اأو�ضاف  بيان  يلي 
ا�ضم املبنى : الثمام 12 - رقم املبنى : 12 - رقم العقار : 206 - امل�ضاحة : 139.19 مرت مربع - التقييم 

)740348.76( درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم 30/2018/211 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/735 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)20169123 درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ / احمد �ضامل غامت احلري�س - واآخرون  عنوانه / الكويت الفنطا�س منطقة املهبولة مارينا تاوز 
ريل�ضتيت بلوك 4 بناية 22 وعنوانه املختار مكتب بي ا�س ايه اأحمد بن هزمي امارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد املركز 

پوج�ضيم �ضعيد  حممد  خالد   / وميثله   605 مكتب   6 الطابق  املايل العاملي بوابة 3 
اإم��ارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - منطقة  املطلوب اإع�نه / ليمتل�س - ���س.ذ.م.م عنوانه : االإم��ارات - 
ال�ضفوح االويل العقارية ان ايه �ضارع ال�ضفوح - قرب مدخل نخله جمريا - املبنى رقم 1 - مركز مبيعات نخيل 

info@limitles.com  -  04  -  0097143759666
مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :  قطعة ار�س ف�ضاء - رقم االر�س : 200 - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية الثالثة - 

امل�ضاحة : 3153.80 مرت مربع - املقدرة ب�� )40.736.625( درهم يباع العلى عطاء.
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم  263/2018/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى / املطالبة باإ�ضدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على الفي� املرهونة بدبي . في� رقم )135( بقلل 

الفرجان - منطقة جبل على االأوىل � املقامة على قطعة اأر�س رقم )2805( - متهيداً لبيعه باملزاد العلني
طالب التنفيذ  / حبيب بنك اي جي زيوريخ

رقم  موبايل   -  04/3534545 البنوك(  هاتف رقم  الوليد )�ضارع  �ضارع خالد بن   ، ، بردبى  دبي  اإم��ارة   / عنوانه 
Email/e.bashir@habibbank.com   )2876994468( رقم  مكاين    0559937856

وميثله / حممد عبدامللك م�ضطفى اأهلي
االأوىل - فلل  دب��ي - منطقة جبل على  بر  دب��ي -  اإم��ارة   : الرحمن - عنوانه  الرحمن عزيز  اإع�نه / جنيب  املطلوب 
رقم  موبايل   -  04/3620466 رق��م  هائف   -  )2805( رق��م  االأر����س  قطعة  على   )135( رق��م  في�   - الفرجان 
najeeb@hotmail.com - 055/3338786 - )1264168581( 055/3338786 - مكاين رقم

مو�ضوع االإع�ن :
اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�ضتندات  ي��ربره من  باإعرتا�ضه معززا مبا  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  اال�ضا�ضي 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 

املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 2805 - املنطقة : جبل علي االوىل - امل�ضاحة : 600 مرت 

مربع - التقييم )3،400،000( درهم 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  116/2020/250 - بيع عقار مرهون
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

 - الثالثة  الثنيه   - دب��ي  اإم���ارة  يف  �ضكنيه  �ضقة  عن  عبارة  مرهون  عقار  بيع  اإذن  طلب   / ال��دع��وى  مو�ضوع 
باإ�ضت�م مبلغ  30 والت�ضريح  203 - رق��م االأر���س  2 - �ضقة رق��م  2 - الطابق  املبني  مبني تنارو - رق��م 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   1894653.94
طالب التنفيذ / بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع( عنوانه / اإمارة دبي- �ضارع 5 متفرع من �ضارع دم�ضق 

- بناية نهال - الق�ضي�س 2 - الطابق االر�ضي - بجوار فندق تاميز
 2 اإم���ارة دب��ي - الثنية الثالثة - ميني تنارو - رق��م املبني  ن��ور ح��دادى -  اإع���ن��ه / حممد احمد  املطلوب 

- الطابق 2 - �ضقة رقم 203 - رقم االأر�س 30 - 0504755888 –
MOHD@SUYFALCON.AE

مو�ضوع االإع�ن : 
اقت�ضى  ان  التالية  الث�ث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  االربعاء  يوم  اأنه يف 
االإمارات  )�ضركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ض��اف��ه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�ضراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�ضر  ه��ذه  اأن ال تقل  ب�ضرط  امل��زاد  لر�ضوم 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�س : 30 - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : تنارو 

- رقم العقار : 203 - امل�ضاحة : 74.04 مرت مربع - القيمة : 806.759.80 درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف التنفيذ رقم 30/2018/211 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/735 عقاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)20169123 درهم �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ / احمد �ضامل غامت احلري�س - واآخرون  عنوانه / الكويت الفنطا�س منطقة املهبولة مارينا تاوز 
ريل�ضتيت بلوك 4 بناية 22 وعنوانه املختار مكتب بي ا�س ايه اأحمد بن هزمي امارة دبي �ضارع ال�ضيخ زايد املركز 

پوج�ضيم �ضعيد  حممد  خالد   / وميثله   605 مكتب   6 الطابق  املايل العاملي بوابة 3 
اإم��ارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - منطقة  املطلوب اإع�نه / ليمتل�س - ���س.ذ.م.م عنوانه : االإم��ارات - 
ال�ضفوح االويل العقارية ان ايه �ضارع ال�ضفوح - قرب مدخل نخله جمريا - املبنى رقم 1 - مركز مبيعات نخيل 

info@limitles.com  -  04  -  0097143759666
مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :  قطعة ار�س ف�ضاء - رقم االر�س : 200 - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية الثالثة - 

امل�ضاحة : 3153.80 مرت مربع - املقدرة ب�� )40.736.625( درهم يباع العلى عطاء.
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف التنفيذ رقم 3192/2020/207 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ االأمر ال�ضادر يف العري�ضة رقم 2020/420 اأمر اأداء ،ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)464،320 درهم( �ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ/ في�س النعم لتجارة الوقود وم�ضتقات النفط ذ.م.م - عنوانه / االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - 

�ضارع ال�ضيخ زايد مبنى برج لطيفه-�ضقة 2201-بجوار فندق كراون ب�زا رقم مكانى/ 2684890630
املطلوب اإع�نه / ابراهيم خليل خياط  - عنوانه : االإمارات اإمارة دبي- بر دبي - دبي - �ضارع برج خليفه مبنى 

برج خليفه - �ضقة مكتب 3604 - رقم مكانى 2614487868 - 0507707450
ikhayatat@a2mmc.com

مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم االر�س : 62 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى : �ضيتادل تاور - رقم العقار 

: 3604 - رقم املبنى : 1 - امل�ضاحة : 111.32 مرت مربع - التقييم )959.854.43( درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 118/2020/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
 - - احلبية اخلام�ضة  دب��ي  اإم����ارة  �ضكنيه يف  �ضقة  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ره��ون  ع��ق��ار  بيع  اإذن  ال��دع��وى/ طلب  م��و���ض��وع 
باإ�ضت�م مبلغ  43 والت�ضريح  206 - رقم االأر���س  2 - الوحدة  12 - الطابق  12 - رقم املبني  مبني الثمام 

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   2362922.77
طالب التنفيذ  / بنك راأ�س اخليمه الوطني )�س.م.ع( - عنوانه / اإمارة دبي - �ضارع 5 متفرع من �ضارع دم�ضق - 

بناية نهال - الق�ضي�س 2 - الطابق االر�ضي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإع�نه / جعفر في�س اهلل �ضاحلى زاده - عنوانه / اإمارة دبي - احلبية اخلام�ضة - مبني الثمام 12 - 

رقم املبني 12 - الطابق 2 - رقم الوحدة 206 - رقم االأر�س 43 
TABARCO@EMIRATES.NET.AE  -   0505529679

مو�ضوع االإع�ن : اأنه يف يوم االربعاء املوافق 2021/6/23 ال�ضاعة 05:00:00م ويف االيام الث�ث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة االإمارات 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خ�ل االيام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما 
: احلبية اخلام�ضة -  املنطقة   -   43  : �ضكنية - رقم االر���س  �ضقة   : العقار  نوع    : املمتلكات  اأو�ضاف  بيان  يلي 
ا�ضم املبنى : الثمام 12 - رقم املبنى : 12 - رقم العقار : 206 - امل�ضاحة : 139.19 مرت مربع - التقييم 

)740348.76( درهم. 
م�حظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 

يف التنفيذ رقم  207 / 2018 / 2746 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2747/2017 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )298196.4درهم( ،  �ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ / ك��ضيك بارترن�ضيب اأدفرتايزينج منطقة حرة ذ م م - واآخرون
عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي ل�ع�م - �ضارع املدار - بناية جيت واي )gateway( - ا�ضفل 

البناية بنك ال�ضارقة - الطابق   الثاين - مكتب رقم 201 و 203 و 204
وميثله / اأمل عمري ال�ضبيعي

املطلوب اإع�نه / �ضيفيل�د ه�ولدينجز ليمتد
عنوانه:  اإمارة دبي - بر دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد حمطة مرتو برج خليفة - مقابل بنك �ضتاندر ت�ضارترد 
info@  -  0554415541  -  203 الثاين - مكتب رقم  4 - الطابق  ا�ضكوير - بناية رقم  اإعمار   -

sheffieldholdings.com
05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�ضوع االإع���ن 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
املمتلكات  اأو�ضاف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�ضة  اأي��ام  ع�ضرة  وامل�ضاريف خ�ل  الثمن  كامل  اي��داع 
83  - رق��م املبنى :  : ن��وع العقار : �ضقة �ضكنية )حت��ت االإن�ضاء( - املنطقة : مر�ضى دب��ي - رق��م االر���س : 
1  - ا�ضم املبنى : مارينا - 101 - رقم الوحدة : 3906 - امل�ضاحة : 135.67 مرت مربع - التقييم : 

م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ، عطاء.   العلى  يباع   - درهم   1314304

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  23/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف  دائرة التنفيد الثانية رقم 184
مو�ضوع الدعوى / طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن �ضقة �ضكنية مبنطقة الثنية الثالثة رقم االر�س 18 
رقم املبني )1( ا�ضم املبنى - مو�ضي� - رقم العقار 1518 رقم الطابق )15 ( م�ضاحة العقار 131.55 

مرت مربع ( املرهون رهناً عقارياً من الدرجة االأوىل
طالب التنفيذ / بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع (

داي  بجوار حمل  االإر�ضي-  الطابق  نبهال-  دم�ضق- مبني  �ضارع  الثانية-  الق�ضي�س  دبي-  اإم��ارة   / عنوانه 
Ahmed.said@rakbank.ae- رقم مكاين  0505891213 - بريد:  تو داي - هاتف رقم : 

:2834595892  - وميثله / عبدالرحمن ن�ضيب عبدالرحمن بن ن�ضيب
املطلوب اإع�نه / حممد جواد ا�ضماعيل عبدي - عنوانه:  اإمارة دبي - منطقة الرب�ضاء - في� رقم 12 هاتف متحرك 
talaye@ariangroup.com : بريد الكرتوين   042828147: منزل   -  0505585754"

talaye@ariangroup.com  -  0505585754
05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�ضوع االإع���ن 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
رقم   - مو�ضي�   : املبنى  ا�ضم   -  1  : املبنى  رقم  �ضقة �ضكنية املنطقة : الثنية الثالثه - رقم االر�س : 18 

العقار : 1518 - امل�ضاحة : 131،55 مرت مربع املقدره ب�� 18/ 1.184.339 درهم. 
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  207 / 2017 / 3687 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  / تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم * 779/2017 جتاري كلى”، ب�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )4636072.23 درهم(.  �ضام� للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري )�س.م.ع(

عنوانه / اإمارة دبي � ديرة � منطقة بور �ضعيد � �ضارع املنخول � بجوار ديرة �ضيتي �ضنرت - بناية ملك بنك دبي 
التجاري � �ضندوق  بريد رقم 2668� هاتف رقم : 042121423 - فاك�س رقم 04/2121911

املطلوب اإع�نه / من�ضور عبد اهلل حممد اأحمد الزرعوين
وميثله /  حممد عبد الرحيم عبد اهلل ح�ضن العو�ضي

عنوانه:  اإمارة دبي ، الرب�ضاء ، خلف مول االمارات بجوار مدر�ضة دبي الوطنية ، في� رقم 33 ، �ضندوق 
MOHAMMED.  - 04 - 2235895  - 042235895 - بريد : 500354  ، هاتف رقم

ALAWADI@GMAIL.COM
05:00:00م ويف االيام الث�ث  2021/6/23 ال�ضاعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�ضوع االإع�ن :  
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
اأو�ضاف املمتلكات :  اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان  ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة 
1394،57 مرت  257 - املنطقة : ع��ود املطينة - امل�ضاحة :  ار���س و ما عليها من بناء - رق��م االر���س : 

مربع - املقدره ب)5.700.000( درهم
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  250 / 2019 / 286 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
3 - رقم  17 -منطقة وادي ال�ضفا  اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة اأر�س رقم  مو�ضوع الدعوى / طلب 
البلدية 645-5421 - امل�ضاحة باملرت املربع : 1103.41- اإمارة دبي - االمارات العربية املتحدة( وبيعه وفقاً 
االأرا�ضي نظري مبلغ وق��دره )9،105،638.10 درهم فقط ت�ضعة م�يني  دائ��رة  املعمول بها لدى  ل�إجراءات 

ومائة وخم�ضة األف و�ضتمائة وثمانية وث�ثون درهماً وع�ضرة فل�ضاً(
طالب التنفيذ / نور بنك )م�ضاهمة عامة( )بنك نور االإ�ض�مي )�س.م.ع - �ضابقاً(

عنوانه / االإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مكتب رقم 801 -ملك اإعمار العقارية
وميثله / جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ض�مي

املطلوب اإع�نه / دوج��س وولفاجن دوج��س عنوانه: االإمارات - اإمارة دبي بر دبي - منطقة نخلة اجلمريا - في� 
Atlantis  -  0501486083  - من  بالقرب   -  B1

wolfie@kimberwolfie.com
مو�ضوع االإع�ن :

اقت�ضى احلال  ان  التالية  الث�ث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء 
من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية 
جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : ار�س و ما عليها من بناء - رقم االر�س 17 - املنطقة وادي ال�ضفا 

املقدره ب�� 12،000،000 درهم   - مربع  مرت   1103،41 امل�ضاحة   -  3
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر

يف التنفيذ رقم  207 / 2018 / 1887 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم “1487/2016 جتاري كلى”، ب�ضداد املبلغ املنقذ 
به وقدره )2038930.88 درهم( �ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف

طالب التنفيذ /  بوكتارة للمقاوالت الكهربائية واملوا�ضري - �س.ذ.م.م
عنوانه /  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الق�ضي�س - �ضارع عمان - م�ضتودع 3 ملك حكومة دبي  ) بوا�ضطة 

اأحمد عتيق املري ( هاتف رقم 045670653 - فاك�س رقم : 042670649 - �س ب : 15750 
وميثله  / ح�ضن ر�ضا اأحمد ح�ضن امل�

املطلوب اإع�نه / �ضركة خليفة الفهد للمقاوالت ذ م م
 043474716  : 901 - هاتف رقم  D2- مكتب رقم  بناء   -  1 الرب�ضاء  �ضارع   - اإم��ارة دبي  عنوانه:  
 -  0501381380  -  ) امل��دع��ي��ة  ب��اإر���ض��اد   (  -  13659 ب  ���س   -  043474718  : رق���م  ف��اك�����س   -

a@a  -  043474718
05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�ضوع االإع���ن 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
نوع العقار : حق انتفاع على مبنى- املنطقة: القوز ال�ضناعية الرابعه -رقم االر�س: 430 -رقم البلدية: 
884،44 مرت مربع -قيمة البناء وحق االنتفاع : 5000000 درهم يباع العلى  682-369-امل�ضاحة: 

عطاء.  م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر
يف التنفيذ رقم  207 / 2020 / 6884 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
واملعدل   ، ك��ل��ي  جت���اري   2017  /  2546 رق���م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   / التنفيذ   م��و���ض��وع 
 باال�ضتئناف رقم 1316 / 2019 ا�ضتئناف جتاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 940542 درهم( ، 

�ضامً� للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ / ر�ضوان عز الدين الزهر - عنوانه /  االإمارات - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - كروان ب�زا 

الربج التجاري ? الطابق 9 مكتب رقم )904 (
وميثله / حبيب عبد الرحيم عبد اهلل احلو�ضني

 - - جبل علي  دب��ي  اإم��ارة   - االإم���ارات  يو�ضف حممد �ضالح عبداهلل احلمادي عنوانه:    / اإع�نه  املطلوب 
B705 - 97150414182 - دي�ضكفري غاردن - مبنى ابن بطوطة - ال�ضابع مكتب

yahoo.com@alhammadi70
05:00:00م ويف االيام الث�ث  ال�ضاعة   2021/6/23 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�ضوع االإع���ن 
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : �ضقة 
�ضكنية - املنطقة الرب�ضاء جنوب الرابعه - رقم االر�س : 1084 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى غاليه - رقم 

العقار : 1816 - امل�ضاحة : 41.06 - مرت مربع - املقدرة ب�� )434.881.38( درهم. 
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر
جتارية انابات   -  217  /  2017  / يف الدعوى رقم  223 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
 مو�ضوع الدعوى / اإنابة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف التنفيذ رقم 964 / 2016 - ت جتر-م ر-اأظ

طالب التنفيذ  / البنك العربي املتحد - واآخرون
عنوانه / اإمارة دبي - �ضارع املكتوم - خلف بنك را�س اخليمة - برج ال�ضاملية

املطلوب اإع�نه / احمد خمي�س حممد النعيمي
عنوانه: االإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة

مو�ضوع االإع�ن :
ان  التالية  الث�ث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/6/23 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف 
دبي  حمكمة  مبقر  التنفيذ  دائ��رة  اأم��ام  اأدن��اه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى 
الثمن  20% من  عن  اليقل  تاأمني  اي��داع  ال��دول��ة  مواطني  من  ال�ضراء  راغبي  وعلى   ، االإبتدائية 
اال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره 
من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما 

يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
276 - ا�ضم املبنى:   نوع العقار :وح��دة عقارية - املنطقة: الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم االر���س: 
 : التقييم   - مربع  م��رت   226.40  : امل�ضاحة   -  405 ال��وح��دة:   -  1 اأري���زو   1 ريزيدن�س  تا�ضكون 

درهم  1111631،85
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13268 بتاريخ 2021/6/17 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف التنفيذ رقم  207 / 2020 / 2562 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1004 جتاري كلي ، واملعدل باال�ضتئناف 
، �ضامً�   ) املنفذ به وق��دره )21007364.29 درهم  املبلغ  . ب�ضداد  ا�ضتئناف جتاري   2020/20 رقم 

للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ / القب�ضة العاملية ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م

12 كام� - بوكالة  عنوانه / دبي بر دبي - اخلليج التجاري - �ضارع االب��راج - برج فيقتى وان - الطابق 
املحاميني/حممد العبيديل و �ضعود الزرعوين  - وميثله / حممد عبد اهلل العبيديل

املطلوب اإع�نه / اوتاد ) �س . م .خ (
عنوانه:  دبي - القرهود 214 - مبنى رقم 32 الفتان ب�زا - الدور الرابع بالكامل - طريق املطار �ضارع 65 
- مقابل بن هندي اوتلت - رقم  مكانى : 3331093773 - 97142821888 - 042868828 

info@awtaduae.com -
05:00:00م ويف االيام الث�ث  2021/6/23 ال�ضاعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�ضوع االإع�ن :  
التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي 
االإبتدائية ، وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 

ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خ�ل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات :
نوع العقار : اأر�س وماعليها من بناء - املنطقة: اأم هرير - رقم االر���س: 1 - امل�ضاحة: 4533.67 مرت 

مربع - التقييم: 70000000 درهم 
م�حظات :- 1- يدفع املبلغ فورا 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي- الفجر:

كرم نادي تراث االم��ارات  بابوظبي اأم�س 
تاريخ  وال��ك��ات��ب��ة يف  ال�����ض��وري��ة  ال���روائ���ي���ة 
وتراث االإمارات واالإع�مية مرمي حميي 
املناعي  �ضعيد  بح�ضور  اأم�س  م�  الدين 
رئي�س اإدارة االأن�ضطة التي اأعطت للرتاث 
جل اهتمامها وقلمها برواية زمن ال�ضرب 

التي حتدثت عن ما�ضي االإمارات بعاداته 
ل��غ��ات العربية  ب��ث���ث  وت��ق��ال��ي��ده و���ض��در 
واالجن��ل��ي��زي��ة وب���راي���ل ل��ل��م��ك��ف��وف��ني عام 
 2017 مطر  واجل��د  وعو�ضة    2005
وهذه  ل���أط��ف��ال  ال�ضقور  ري��ا���ض��ة  تعليم 
حياتي �ضرية ذاتية للفنان االماراتي عبد 
االأ�ضتاذ 2020  كما قدمت لبع�س طلبة 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة  يف اب��وظ��ب��ي دورات 

تدربية عدة  الحياء ال��رتاث  وقد منحها 
امل��ن��اع��ي ال��و���ض��ام ال��ذه��ب��ي  وال����ذي يحمل 
���ض��ع��ار ال��ن��ادي وي��ذك��ر ان ال��ك��ات��ب��ة منحت 
للمرة  الهمم  العليا ال�ضاب  زايد  موؤ�ض�ضة 
لرتجمتها  االأدبية  اعمالها  ادراج  الثانية 
بطريقة برايل للمكفوفني وح�ضولها على 
املثقفني واملبدعني  االإقامة الذهبية  فئة 

واملبدعات  موؤخرا . 

  »ل��ق��د ت���رك ل��ن��ا االأ����ض����ف م��ن اأجدادنا 
يحق  ال���ذي  ال�ضعبي،  ال���رتاث  م��ن  الكثري 
به، ونحافظ عليه، ونطوره،  اأن نفخر  لنا 
ول�أجيال  ال���وط���ن،  ل��ه��ذا  ذخ����را  ل��ي��ب��ق��ى 

القادمة.«
كلمات خالدة للمغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
زاي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان- ط��ي��ب اهلل 

ثراه.
ويف تاأم�ته للم�ضروع الثقايف يقول �ضاحب 
بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ل�حتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
حاكم ال�ضارقة: “لقد حر�ضنا يف ال�ضارقة 
على اإع�ء مكانة الكتاب، وتعميم فائدته، 
للقراء،  و�ضوله  �ضبل  تي�ضري  اإىل  و�ضعينا 
الدوري  ال�ضارقة  معر�س  اىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
ل��ل��ك��ت��اب ع��ي��ن��ه ك���ل ع����ام. واأق��م��ن��ا املكتبات 
العامة، وزودنا خمتلف املوؤ�ض�ضات واملرافق 
الثقافية، ومراكز ثقافة الطفل والنا�ضئة، 
ما  بكل  �ضنويا  ت��زود  متخ�ض�ضة  مبكتبات 
هو جديد يف عامل الكتاب املحلي والعربي، 
من دور الن�ضر التي تطبع اأعمالها، وتوزع 
حمليا وعربيا ودوليا. كذلك �ضجعنا على 
ذوي  بني  واالإب��داع��ي��ة  الثقافية  امل�ضابقات 
امل���واه���ب م��ن اجل��ن�����ض��ني، م��ن داخ����ل دولة 
الوطن  وم��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 

العربي الكبري.«

   ويقول الدكتور عبد العزيز امل�ضلم رئي�س 
معهد ال�ضارقة للرتاث حول ر�ضالة املعهد: 
م���ن ه����ذه االإ�����ض����دارات  ن���ب���داأ،  ه��ن��ا  “من 
كي  بعناية،  لكم  نختارها  ال��ت��ي  النوعية، 
ال�ضعبية.  للثقافة  وا�ضحا  طريقا  نر�ضم 
اإ�ضدارات ديدنها الثقافة، وفحواها املعارف 
التقليدية، وميزتها الولوج اإىل القلب دون 

تكلف اأو جتهم.«

موطن  “ال�ضارقة  ك���ت���اب  م���ق���دم���ة  ويف 
يقول   2019 ال���ع���ام  ال�������ض���ادر  الكتاب” 
ال��دك��ت��ور م��ّن��ي ب��و ن��ع��ام��ة م��وؤل��ف الكتاب: 
بني  لل�ضارقة  الثقايف  امل�ضروع  راوح  “لقد 
حماية املوروث الثقايف من جهة، لتح�ضني 
يف  الثقايف،  الوعي  ج��ذوة  واإذك���اء  املجتمع، 
وجه �ضبيل العوملة اجلارف، وما اأفرزه من 
على  بظ�لها  األ��ق��ت  وحت��دي��ات،  معطيات 
حياة النا�س، واأثرت يف تفكريهم، ونظرتهم 
امل�ضروع  يفتح  اأخ��رى  للما�ضي. ومن جهة 
الثقايف لل�ضارقة النوافذ م�ضرعة ل�نفتاح 
على الع�ضر، واالإفادة من علومه وموارده، 
وال�ضعوب  االأمم  اإ�ضهامات  اإىل  وال��ت��ع��رف 
على  للتاأكيد  واملعرفة،  الثقافة  جم��ال  يف 
الروؤية ال�ضمولية املتكاملة الإمارة ال�ضارقة 
الدائب  و���ض��ع��ي��ه��ا  وم�����ض��ريت��ه��ا،  نهجها  يف 

للتوفيق بني االأ�ضالة واملعا�ضرة.«

   كما يتكئ هذا العمل على اأقوال �ضاحب 
بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ل�حتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
وتوجيهاته  ورع���اي���ت���ه  ال�������ض���ارق���ة،  ح���اك���م 
البو�ضلة  ت�����ض��ك��ل  وال����ت����ي  وم���ت���اب���ع���ات���ه، 
الثقايف،  ل��ل��ع��م��ل  وامل���ن�������ض���ودة  ال�����ض��ح��ي��ح��ة 
وتوظيفا  وا���ض��ت��ن��ت��اج��ا وحت��ل��ي���  ا���ض��ت��ق��راء 
الفكرة،  م���ع ج���وه���ر  ي��ت�����ض��ق  وغ����اي����ة، مب���ا 

ويج�ضد معامل الروؤية، والنظرة الثاقبة.

الإ�ضدارات املتميزة تتواىل..
ال��ث��ق��اف��ي��ة ملعهد  االإ�������ض������دارات  وت����ت����واىل 
ال�ضارقة للرتاث تباعا عاما بعد عام، حيث 
جتمع يف طيات الكتب ال�ضادرة و�ضفحاتها 
والدار�ضني  وال��ب��اح��ث��ني  ال��ع��ل��م��اء  ج��ه��ود 
متناول  ل��ت�����ض��ع يف  وامل���راج���ع���ني،  وال��ن��ق��اد 
ال���ق���ارئ وال����دار�����س وال��ب��اح��ث وال���ع���امل يف 
املقابل، كنوز املعارف املزدانة، بالبحث عن 
احلقيقة، والغو�س يف اعماق الثقافات، مع 
مبنهجية  وال�ضمولية،  والتنوع  االإح��اط��ة 
ع��ل��م��ي��ة دق���ي���ق���ة ور����ض���ي���ن���ة، ت��خ��ل�����س اىل 
العربية،  الثقافة  لركب  نا�ضعة  اإ���ض��اف��ات 
العاملي،  والتقدم  االإ���ض���م��ي��ة،  واحل�����ض��ارة 
على �ضوء ر�ضم بياين، وخط م�ضتقيم، بني 
االجتهاد الدوؤوب، والهدف املن�ضود، جامعة 
وامل�ضتندات  امل���راج���ع  م���ن  ال��و���ض��ي��ل��ة  ب���ني 

تكري�س  يف  ال��ن��ب��ي��ل��ة  وال��غ��اي��ة  وال���وث���ائ���ق، 
الوعي ال�ضامل لدى االأجيال، باناة وتب�ضر، 
ووع��ي احلا�ضر،  املا�ضي،  يقود اىل معرفة 
وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل. بروح اكادميية راقية 
ومتقدمة نحو الع�ضر الراهن، مبا يكتنفه 
حائرة،  واأ�ضئلة  ج��دي��دة،  ا�ضتك�ضافات  م��ن 
وحوارات متوا�ضلة، تتاأرجح بني اال�ضتقراء 
للحقائق، واال�ضتنتاج من اخل��ضات. مبا 
ي�ضلط ال�ضوء على م�ضتقبل اأف�ضل، يكر�س 
االإن�ضانية  احل�������ض���ارة  م�����ض��رية  م��وا���ض��ل��ة 
اخل�قة، واجلامعة، بتوازن بني اإيجابيات 
احلا�ضر  وم��ع��ط��ي��ات  االأ����ض���ي���ل،  ال������رتاث 
ح�����دود...    ب����  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  امل���زده���ر، وروؤى 
باإيجابيات  امل��ع��ريف  ال��رتاك��م  ينعم  وه��ك��ذا 
حم�ضوبة، وخطوات واثقة ت�ضيف املعارف 
اىل امل���ع���ارف، وت�����ض��ح��ذ ال��ه��م��م مل��زي��د من 
واإبداعات  احل�����ض��ارات،  ح���وار  يف  ال��ع��ط��اء 
االأجيال اجلديدة، بر�ضالة وا�ضحة ر�ضينة 
يخبو  وال  معينها،  ين�ضب  ال  ومتكاملة، 
“مثل كلمة طيبة ك�ضجرة طيبة  نورها... 
اأ�ضلها ثابت وفرعها يف ال�ضماء توؤتي اأكلها 

كل حني باإذن ربها” �ضدق اهلل العظيم.

وم��ن اأه��م واأح���دث اإ���ض��دارات معهد 
ال�ضارقة للرتاث الكتب التالية: 

ال�ضريعة  وم���ق���ا����ض���د  زاي������د   •

البلو�ضي  ن�����ورة  ل��ل��دك��ت��ورة  االإ����ض����م���ي���ة، 
والدكتور عمر اجلميلي.

يف  مقاربة   – الع�ضر  م���وؤرخ   •
�ضاحب  عند  التاريخية  الكتابة  مرتكزات 
بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ل�حتاد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 

حاكم ال�ضارقة، للدكتور مّني بو نعامة.
 – ال��ك��ت��اب  م��وط��ن  ال�����ض��ارق��ة   •
ل�ضلطان  ال���ث���ق���ايف  امل�������ض���روع  يف  ت����اأم�����ت 

القا�ضمي، للدكتور مّني بو نعامة.
ل�أ�ضتاذ  االإماراتية  املو�ضوعة   •
وقدم  الغردقة،  الرحمن  عبد  علي  ح�ضن 
ل��ه��ا ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل�����ض��ل��م رئي�س 
خم�ضة  وت�ضمل  ل��ل��رتاث.  ال�ضارقة  معهد 
كتب جتمع بني احلريف واملهني وال�ضناعات 

التقليدية.
للمو�ضوعة  االأول  اجل����زء  خ�����ض�����س  وق���د 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، واالأج�������زاء الثاين  ال��رتاث��ي��ة 
الرجالية،  ل��ل��ح��رف  وال����راب����ع  وال���ث���ال���ث 

واجلزء اخلام�س للحرف الن�ضائية.
والذي يوؤكد املوؤرخ االأ�ضتاذ ح�ضن علي عبد 
الرحمن الغردقة من خ�له، باأن االأ�ض�ف 
قد تركوا لنا الكثري من الرتاث ال�ضعبي، 
والذي يفر�س علينا اأن نحافظ عليه بكل 
الأجدادنا،  يعود  وابتكار  اإب��داع  من  فيه  ما 
وحيث كان لنا البو�ضلة املتقدمة واملجربة، 

امل���زي���د م���ن املعارف  اأب������واب  ت��ف��ت��ح  وال���ت���ي 
اأمامنا. 

ال���ث���ق���ايف ال���ع���امل���ي يف  ال������رتاث   •
ا�ضرت�ضادي  دل��ي��ل  وه���و  ال��ع��رب��ي��ة.  ال����دول 
الإع������داد م��ل��ف��ات ت��ر���ض��ي��ح م���واق���ع ال����رتاث 
ال���ع���امل���ي  ال����������رتاث  ال����ع����رب����ي يف ق����ائ����م����ة 

لليون�ضكو.
ال����رتاث  يف  االأدوات  م��ع��ج��م   •
االإم����ارات����ي مل��وؤل��ف��ي��ه : ال��دك��ت��ور ح��م��د بن 
كتاب  وه��و  املغني،  واالأ���ض��ت��اذ علي  ���ض��راي، 
يعنى مبفردات االأدوات احلياتية اليومية، 
وتنوعها  امل�����ض��ادر،  م��ن  ع��دد  يف  وانت�ضارها 
ال�ضنع،  وم������ادة  اال����ض���ت���خ���دام  ح��ي��ث  م���ن 
وطريقة اال�ضتعمال لكل من هذه االأدوات.

واحلا�ضر  امل��ا���ض��ي  يف  ال��ذي��د   •
ل�أ�ضتاذ خليفة �ضيف حامد الطنيجي.

خ���ورف���ك���ان  م���دي���ن���ة  ت�����اري�����خ   •
للدكتور عبد اهلل �ضليمان املغني.

االإ������ض������م�����ي�����ة  احل�������������ض������ارة   •

ل�أ�ضتاذين: م�ضعود اإدري�س وحممد علي، 
ال��ب��اح��ث��ان يف �ضفحاته  امل��وؤل��ف��ان  وي��ت��ن��اول 
االإ����ض����م���ي���ة، يف ج��ن��وب �ضرق  احل�������ض���ارة 
وامل�ضتقبل  واحلا�ضر  املا�ضي  ب��ني  اأوروب����ا، 
حول  البحث  يف  درا�ضيا  اأمن��وذج��ا  اآخ��ذي��ن 
ب�ضوؤون  االإح���اط���ة  م���ع  م��ق��دون��ي��ا،  ���ض��م��ال 
ال��ب��ل��ق��ان، ب��غ��ي��ة ف��ه��م االإ�����ض�����م يف جنوب 
اأوروب��ا، من خ�ل النظر يف املا�ضي،  �ضرق 
ودرا�ضة احلا�ضر، وتوقعات امل�ضتقبل، بدقة 

الفتة، ومو�ضوعية ر�ضينة.
كتاب األف ليلة  يف  ال�ضرد  لغة   •
احل�ضني،  ح�ضن  منتظر  ل��ل��دك��ت��ور  ول��ي��ل��ة 
احلكايات،  ل��ن�����ض��و���س  ا���ض��ت��ق�����ض��اء  وف���ي���ه 
واحلوار  اللغة  فنون  مع  ال�ضرد،  وط��رائ��ق 

والق�ضة واحلكاية.
ه���ذه ب��اق��ة ف���واح���ة م���ن اإ�����ض����دارات معهد 
جهود  يف  املزيد  وننتظر  للرتاث،  ال�ضارقة 
ه����ذا امل���رك���ز ال���رائ���د يف خ��دم��ة االأج���ي���ال، 

مبا�ضيها وحا�ضرها وم�ضتقبلها .

باقة فواحة من الإ�سدارات املتوالية ملعهد ال�سارقة للرتاث 

يفتح متحف االأطفال يف اللوفر - اأبوظبي 
اأب��واب��ه جم��ددا ي��وم غد اجلمعة لريّحب 
ب���ال���زوار ب��ح��ل��ت��ه اجل���دي���دة م���ع معر�س 

عامل  يف  ج��دي��دة  م��غ��ام��رة  “م�ضاعري: 
ل�أطفال  تفاعلي  معر�س  وه��و  الفن” 
م�ضاعرهم  اإىل  ال���ت���ع���ّرف  ل���ه���م  ي��ت��ي��ح 

الفنية  االأعمال  خ�ل  من  وا�ضتك�ضافها 
املعر�س  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة.ي��ج��م��ع  وال��ت��ج��ارب 
وي�ضّجع  وال��ت��ث��ق��ي��ف،  ال��رتف��ي��ه  ب���ني  م���ا 

االأط���ف���ال، ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م ما 
اأمورهم  واأول���ي���اء  ���ض��ن��وات،  4 و10  ب��ني 
امل�ضاعر املختلفة، مثل  اإىل  التعّرف  على 

من  والغ�ضب،  واخل��وف  واحل��زن  الفرح 
خ�ل التجارب التفاعلية واالألعاب.

املبارك،  خ��ل��ي��ف��ة  م��ع��ايل حم��م��د  ق���ال  و 
رئي�س دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 
: “ نفخر باإعادة افتتاح متحف االأطفال 
اأبوظبي عرب معر�س تفاعلي  اللوفر  يف 
وت��رف��ي��ه��ي اآم����ن.. ف��ال��ف��ن��ون ل��ه��ا القدرة 
على اإط�ق العنان ل�إمكانات االإبداعية 

لدى الطفل و تعزيز �ضحته النف�ضية.
راب��ات��ي��ه، مدير  مانويل  ق��ال  م��ن جانبه 
االأطفال  متحف  اإن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر- 
ي�ضّلط ال�ضوء على امل�ضاعر كونه يج�ضد 
جوهر اأهداف اللوفر اأبوظبي والتي تقوم 
يف  امل�ضتقبل  اأجيال  م�ضاركة  تعزيز  على 
الفنون.. لذا ناأمل يف اأن ي�ضتمتع جميع 
اأفراد العائلة بهذه التجربة االآمنة وغري 
ال��ت��ع��ّل��م واللعب  م���ن  اأج�����واء  امل��ك��ل��ف��ة يف 

ال�ضيما يف اأ�ضهر ال�ضيف احلارة.
و اأ���ض��اف اإن دخ���ول ال���زوار م��ا دون 18 

اإىل اللوفر اأبوظبي جماين ولي�س  عاماً 
�ضراء تذاكر دخول  �ضوى  العائ�ت  على 
اأفرادها من  للكبار فقط ليتمّكن جميع 

زيارة قاعات العر�س واملعار�س.
يلتزم  ال���زوار،  جميع  �ض�مة  ل�ضمان  و 
ال���ل���وف���ر اأب���وظ���ب���ي ب��ج��م��ي��ع االإج�������راءات 
ال���وق���ائ���ي���ة ال�����زم����ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
ا�ضتمتاعهم بهذه  اأثناء  االأطفال  �ض�مة 

التجربة..
اليدين  تعقيم  اأدوات  ن�ضر  بينها  وم��ن   
اأرج�������اء امل���ت���ح���ف، وم���ن���ع مل�س  يف ج��م��ي��ع 
بالتباعد  واالل�������ت�������زام  امل����ع����رو�����ض����ات، 
تبادل  م��ن  االأط��ف��ال  ومنع  االجتماعي، 
امل�����واد ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م اأث���ن���اء امل�����ض��ارك��ة يف 

االأن�ضطة.
االأط����ف����ال  م��ت��ح��ف  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ي��ق��ّدم م��ع��ار���س م�����ض��ت��م��رة، وه���و امتداد 
يقدمها  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل���ل���ربام���ج 
يف  افتتاحه  فمنذ  اأب��وظ��ب��ي..   - ال��ل��وف��ر 

االأطفال  م��ت��ح��ف  ق����ّدم   ،2017 ال���ع���ام 
ل��زواره ث�ثة معار�س مميزة هي رحلة 
االأ�ضكال واالألوان /2017 – 2018/، 
واحل�����ي�����وان�����ات، ب����ني ال�����واق�����ع واخل���ي���ال 
– 2019” ومغامرة االأزياء   2018“

.»2020 –  2019“
ي�ضتمتعون  ال��ذي��ن  ال�����زوار  �ضيتمكن  و 
بجوالت الكاياك من م�ضاهدة فيلم “يف 
ُحب ال�َضعر” على جدار متحف االأطفال 
وهم يف قوارب الكاياك، وذلك طوال اأيام 

عرو�س االأف�م.
وي�ضمل متحف االأطفال اجلديد منطقة 
خم�ض�ضة لور�س العمل ت�ضت�ضيف درو�ضاً 
افرتا�ضية للتعّلم الذاتي يقدمها ث�ثة 
االأمري  �ضيماء  االإم���ارات هم  فنانني من 
وعلي ك�ضواين ومرمي العتويل وتتمحور 
خ�ل  من  امل�ضاعر  جت�ضيد  كيفية  ح��ول 
اأن�ضطة فنية متنوعة، مثل الر�ضم، وفن 

الكوالج، وفن النحت الثنائي االأبعاد.

متحف الأطفال يف اللوفر - اأبوظبي يفتح اأبوابه اجلمعة

نادي تراث الإمارات يكرم الروائية 
ال�سورية مرمي حميي الدين مال          

•• مراجعة: د. حممود علياء

درا�ضات علمية م�ضتفي�ضة جتمع بي اأ�ضالة الرتاث العربي، و�ضمولية احل�ضارة 
بعمق  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  جانب  اإىل  ال��راه��ن،  الع�ضر  ومعامل  الإ�ضالمية، 

واإحاطة. 
ومن اأهم هذه الدرا�ضات املتوالية: 

•زايد ومقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية.
الع�ضر. موؤرخ  •�ضلطان 

•املو�ضوعة الإماراتية للحرف واملهن وال�ضناعات التقليدية يف”خم�ضة اأجزاء” 
لالأ�ضتاذ ح�ضن علي عبد الرحمن الغردقة، وع�ضرات الكتب الأخرى. 

اخلميس  17  يونيو    2021  م   -    العـدد   13268  
Thursday    17   June   2021   -  Issue No   13268



فــن عــربـــي

35

ت�ضعى دائما اإىل تطوير نف�ضها

حنان مطاوع: احلركة هي 
قانون احلياة والثبات هو املوت

"اأمل  م�ضل�ضل  بتجربة  تعتز  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ض���ارت 
رم�ضان  م��و���ض��م  خ����ارج  ق��دم��ت��ه  حياتي" ال��ت��ي 
وحقق جناحا كبريا، حيث �ضعرت اأن �ضخ�ضية 
العيلة  ومل��ة  القدمية  امل�ضل�ض�ت  ت�ضبه  اأم���ل 
العمل  فريق  ب��ذل  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضرية، 
اأف�ضل  ع���ل���ى  وخ����روج����ه  ك���ب���ريا  جم����ه����ودا 
م�ضتوى، منهم بيومي فوؤاد ونور حممود 
واأح���م���د ك�����ض��ك وامل���خ���رج اأح���م���د ح�ضن 
وغ���ريه���م، وت��ع��ت��رب ه���ذا امل�����ض��ل�����ض��ل من 

اأقرب االأعمال اإليها.
واأك�����دت ح��ن��ان م��ط��اوع اأن��ه��ا ت�ضعى 
الأنها  نف�ضها،  ت��ط��وي��ر  اإىل  دائ��م��ا 
قانون  ه��ي  احل��رك��ة  اأن  م��وؤم��ن��ة 
احلياة والثبات هو املوت، وقالت 
الفنانات  م��ن  ع��ددا  هناك  اإن 
ال����ت���ى ل��ف��ت��ت ان��ت��ب��اه��ه��ا يف 
املا�ضى  رم���������ض����ان  م���و����ض���م 
واأمنية  زك����ى  م��ن��ى  م��ن��ه��ن 
الغفور.  عبد  وري��ه��ام  خليل 
اإن  "مب�ضوطة  واأ����ض���اف���ت: 
ب�����ن�����ات ج����ي����ل����ى مم���ي���زي���ن 
النجاح  ل���ه���م  واأمت�����ن�����ى 
الوقت،  طول  والتوفيق 
و�ضط  واأك������ون مم��ي��زة 

هوؤالء".

منال  �ضخ�ضية 
ف���ى ال��ق��اه��رة 
متثل  ك���اب���ول 
ال�����������ض�����ارع 

امل�ضري
الفعل  اإنها �ضعيدة بردود  الفنانة حنان مطاوع  وقالت 
مت  ال���ذى  ك��اب��ول  ال��ق��اه��رة  م�ضل�ضل  على  تلقتها  ال��ت��ي 
طرحه يف مو�ضم رم�ضان املا�ضى، وحقق جناحا كبريا، 
حيث فاقت توقعاتها وكان مفاجاأة لها، م�ضرية اإىل اأن 
�ضخ�ضية منال التى قدمتها يف العمل هى بنت م�ضرية 
اأن امل�ضريني  امل�����ض��رى، خ��ا���ض��ة  ال�����ض��ارع  ع��ادي��ة مت��ث��ل 

بطبيعتهم متدينون ودمهم خفيف.
واأ����ض���اف���ت: "من اأه����م ع���وام���ل جن���اح ال��ع��م��ل ك���ل من 
على،  ح�ضام  وامل��خ��رج  كمال  عبدالرحيم  ال�ضيناري�ضت 
ال�ضاوى  وخالد  لطفى  طارق  الفنانني  اإىل  باالإ�ضافة 
اأدواره���م  اأدوار  ال��ذي��ن  وغ��ريه��م،  عبدالوهاب  وفتحى 

باحرتافية، وكان العمل حتديا كبريا بالن�ضبة ىل".
اإع�ن

فرتة  على  امل�ضل�ضل  �ضورت  اأنها  مطاوع  حنان  واأك��دت 
يناير عام  �ضهر  ب��داأت من  ال�ضنة،  �ضنة ون�ضف  ح��واىل 
2020، وجاءت كورونا اأجلته اأكرث من مدة، وحينها 

كنت والدة من حواىل 3 �ضهور.
"القاهرة كابول" عر�س يف  اأن م�ضل�ضل  جدير بالذكر 
كمال،  الرحيم  عبد  تاأليف  من  وه��و  املا�ضي،  رم�ضان 
اإخ����راج ح�����ض��ام ع��ل��ي، اإن��ت��اج ���ض��ي��رنج��ي، وب��ط��ول��ة طارق 
ل��ط��ف��ي، خ��ال��د ال�����ض��اوي، فتحي ع��ب��د ال���وه���اب، حنان 
مطاوع، نبيل احللفاوي، �ضريين، ر�ضدي ال�ضامي، نور 

حممود، كرمي �ضرور، ح�ضني �ضتا وخالد كمال.
وُم��ن��ح��ت ح��ن��ان م���ط���اوع ���ض��ه��ادة االإب�������داع ال��ف��ن��ى عن 
املركز  مهرجان  خ���ل  وليلة"،  "يوم  فيلم  فى  دوره��ا 
واأع��رب��ت حنان مطاوع   ،69 ال���  الكاثوليكي فى دورت��ه 
اأول  اأن  خا�ضة  ال��ت��ك��رمي،  ب��ه��ذا  ال��ك��ب��رية  �ضعادتها  ع��ن 
جائزة ح�ضلت عليها فى م�ضوارها الفنى كان من املركز 

الكاثوليكى.

هاجر اأحمد بطلة اأمام 
على ربيع فى الدراما 
وال�سينما خالل 2021

الكوميدى  الفنان  اأمام  الن�ضائية  البطولة  دور  اأحمد  الفنانة هاجر  تقدم 
التح�ضري  يتم  جنبى" ال��ذى  على  "زومبى  اجلديد  فيلمه  فى  ربيع  على 
لت�ضويره خ�ل االأي��ام املقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى 
م�ضل�ضل "اأح�ضن اأب" الذى عر�س فى �ضهر رم�ضان املا�ضى، لتكون هاجر 

اأحمد البطلة اأمام على ربيع فى الدراما وال�ضينما خ�ل 2021.
فيلم "زومبى على جنبى" تاأليف اأمني جمال واإخراج عمرو �ض�ح واإنتاج 
الباقى،  اأ�ضرف عبد  املريغنى،  ربيع، حمدى  ال�ضبكى، وبطولة على  اأحمد 
اأوت���اك���ا، ع��ارف��ة عبد  ���ض��ي��ف، حم��م��د  اأح��م��د، �ضيماء  ك���رمي عفيفى، ه��اج��ر 
اإطار  اأحداثه يف  الفنانني وت��دور  اآخر من  الر�ضول، حممد حممود، وعدد 

كوميدى حول فرقة غنائية �ضعبية متر بالعديد من املوافق الكوميدية.
املا�ضى  �ضهر رم�ضان  االأول من  الن�ضف  اأب" يف  "اأح�ضن  وعر�س م�ضل�ضل 
واإخراج  حممدى  وحممد  حميى  اأحمد  تاأليف  والعمل  احلياة،  قناة  على 
واأحمد  ربيع،  على  وبطولة  حلقة،   15 فى  اأح��داث��ه  وت��دور  التونى،  معتز 
فتحى، وهاجر اأحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، م�ضطفى 

اأبو �ضريع، �ضامى مغاورى وعدد اآخر من الفنانني.
"�ضربة  م�ضل�ضل  املا�ضى  رم�ضان  �ضهر  قبل  اأحمد،  هاجر  للفنانة  وعر�س 
ومن  عبدالفتاح،  اأحمد  تاأليف  من  والعمل  رج��ب،  حممد  للنجم  معلم"، 
جناتى،  حممد  �ضليم،  م��ى  بطولته،  يف  و���ض��ارك  ف���اروق،  اإ�ضماعيل  اإخ���راج 
ري��ا���س اخل����وىل، ران��ي��ا ف��ري��د ���ض��وق��ى، ه��اج��ر اأح��م��د، حم��م��د ع���ز، حم�ضن 
رجب،  دع��اء  الب�ضبي�ضى،  يا�ضمني  �ضالو�ضة،  اأنعام  عثمان،  �ضلوى  من�ضور، 

حممد ال�ضاوى.

ت�ضريحات  ف��ى  قمر  م�ضطفى  النجم  اأك���د 
اأغنية  ع��ل��ى  ي��راه��ن  اأن���ه  ال�ضابع"  ل�"اليوم 
التي  موؤخرا،  طرحها  االأيام" املقرر  "زحمة 
جت��م��ع��ه ب��اأ���ض��دق��ائ��ه ك���ل م���ن ال��ن��ج��م حميد 
ال�����ض��اع��رى واإي���ه���اب ت��وف��ي��ق وه�����ض��ام عبا�س، 
الغنائى  م�ضواره  يف  مهمة  خطوة  ويعتربها 
الذى  جيله  اأ�ضدقاء  بني  جتمع  اإنها  خا�ضة 

يرتبط بهم ع�قة �ضداقة قوية .
اإن�ضانية  م��ع��ان��ى  حت��م��ل  االأغ���ن���ي���ة  واأ�����ض����اف 
العديد  تلم�س  اج��ت��م��اع��ي��ة  ح��ال��ة  وت��و���ض��ف 
االأجيال  مع  وتتما�ضى  املجتمع،  �ضرائح  من 

املختلفة .
اأعمال  اآخ�����ر  ت��ع��د  االأيام"  "زحمة  اأغ��ن��ي��ة 
وامللحن  العجمي  �ضامح  ال�ضاعر  الراحلني 

م���ن رم�����وز وقامات  ����ض���امل، وه���م���ا  اأ�����ض����رف 
تاريخ  م����ن  م��ه��م��ة  م���رح���ل���ة  يف  امل��و���ض��ي��ق��ى 
م�����ض��ر، ول��ه��م ال��ك��ث��ري م��ن االأع���م���ال املميزة 
والناجحة التي تركت ب�ضمة لدى اجلمهور، 
وق���ام ب��ت��وزي��ع االأغ��ن��ي��ة امل����وزع ال�����ض��اب ندمي 

ال�ضاعري.
ملا  ل�أغنية  الت�ضعينات  جيل  جنوم  وحتم�س 

بها من معاين اإن�ضانية راقيه، ور�ضالة هامة 
باإهداء  ق��راره��م  اإىل  اإ���ض��اف��ة  للمجتمع، 
العجمي  �ضامح  الراحلني  لروح  االأغنية 
جميعهم  اأن  خ��ا���ض��ة  ����ض���امل،  واأ�����ض����رف 
ال��راح��ل��ني يف الكثري من  ت��ع��اون��وا م��ع 
االأع���م���ال امل��م��ي��زة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت جناح 

كبري يف اأوقات �ضابقة. 
"يف   : االأيام"  "زحمة  كلمات  وت��ق��ول 
زح���م���ة االأي������ام .. ت��ت��ف��ت��ف��ت االأح������م 
واأر�ضى بقليل وبعي�س .. اأنده ب�ضوت 
 .. م�ضموح  ك��ان  حلم  على   .. مبحوح 

ات�ضرق  عمر   .. ماي�ضوفني�س  بيعدي 
مننا فني اللي كانوا هنا راحو خ��س 

ونقول  بالر�ضا  وبنتظاهر   .. ومفي�س 
ويف   .. م��ب��ت��دي�����س  دن��ي��ا  م���ع  ك���ده  ن�ضيبنا 

ببطولة  ���ض��غ��ار  حلمنا  ي��ام��ا  امل�����ض��وار  ت��وه��ة 
و م�ضيت  االأي���ام  .. �ضدقت يف  يف احل��وادي��ت 
اأه��و جيت .. واأما  اأوه���ام وزي ما روح��ت  ورا 
 .. �ضكوت  تبقى  وال��غ��ن��وة   .. بتفوت  ال�ضنني 
بتفوت  ال�ضنني  واأم��ا   .. حم�ضوب  �ضيء  وك��ل 
باأيدين قدر مكتوب  اإح�ضا�ضنا ليه بيموت   ..
.. عدي زمانا و�ضبق .. طلع البطل من ورق 
واحللم بات مهزوم .. عدي زمانا و �ضبق وقع 
فجاأة   .. اأكيد هيقوم  لكن  ال�ضبق  الفر�س يف 
على  خ�ضب  عراي�س  ن�ضبح  �ضبب  غري  وم��ن 
العجب بنعي�ضها  اأي��ام وليها   .. االأي��ام  م�ضرح 

مر وتعب .. اآه منها دي االأيام".

ي��ت��ن��ك��ر ال��ن��ج��م ك����رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف���ى اأك�����رث من 
"البع�س ال  اأحداث فيلمه اجلديد  �ضخ�ضية خ�ل 
يذهب للماأذون مرتني"، املقرر طرحه فى ال�ضينمات 
7 يوليو املقبل، حيث يج�ضد دور مقدم برامج  يوم 
املتعلقة  الق�ضايا  من  العديد  ويناق�س  العمل،  فى 

باملتزوجني فى اإطار كوميدى.
ويواجه كرمي خ�فات مع زوجته غادة عادل وهى 
ولكنه  ال��ط���ق  منه  تطلب  ال��ت��ي  االأوىل،  ال��زوج��ة 
ويقع  بال�ضدفة  ال�ضربينى  دينا  يقابل  ثم  يرف�س، 

الثانية  للمرة  ل��ل��م��اأذون  ي��ذه��ب  وجتعله  حبها  ف��ى 
اإط�����ار كوميدى  ف���ى  وت������دوراالأح������داث  وي��ت��زوج��ه��ا 

اجتماعى.
يذكر اأن فيلم "البع�س ال يذهب للماأذون مرتني" 
وماجد  ال�ضربينى  ودينا  العزيز  عبد  كرمي  بطولة 
ال�ضرف  وع��دد من �ضيوف  ف��وؤاد  وبيومى  الكدوانى 
ون�ضرين  اجلليل  عبد  وع��م��رو  فهمى  اأح��م��د  منهم 
اأم����ني واآخ���ري���ن وه���و ت��األ��ي��ف اأمي����ن وت����ار واإخ�����راج 
الدعائية  االأفي�ضات  خالد احلفاوى، وطرح �ضناعه 

والربومو الدعائى للعمل للرتويج، حيث ت�ضدر كل 
جنم بو�ضرت مبفرده وهم النجوم كرمي عبد العزيز، 

وماجد الكدوانى، وبيومى فوؤاد، ودينا ال�ضربينى.
وكان اآخر اأعمال كرمي عبد العزيز فى ال�ضينما فيلم 
104 م�يني جنيه فى  2" وحقق  االأزرق  "الفيل 
اأحمد مراد واإخراج مروان  التذاكر، وتاأليف  �ضباك 
ونيللى  ���ض��ربى  هند  بطولته  ف��ى  وي�����ض��ارك  ح��ام��د 
ال�ضاوى  ال�ضرف خالد  ن�ضار و�ضيوف  واإي��اد  كرمي 

�ضريين ر�ضا وتارا عماد.

قالت الفنانة حنان مطاوع اأثناء حوارها مع الإعالمية ملي�س احلديدى يف برنامج 
"كلمة اأخرية" الذى يذاع على ف�ضائية on، اأنها كانت تتمنى اأن يكون 
والدها على قيد احلياة لكى يفرح بنجاحها، حيث كان يتمنى 
وو�ضاها اأن ت�ضبح فنانة وتدخل معهد فنون م�ضرحية بدل من 
دخولها كلية جتارة، م�ضيفة اأنها تتمنى اأن تكون خري امتداد 

له، كما اأن زوجها داعم كبري لها.

م�سطفى قمر : "زحمة الأيام"
 خطوة مهمة يف م�سواري

ب�ضبب "البع�س ل يذهب للماأذون مرتي"

كرمي عبد العزيز يتنكر يف عدة �سخ�سيات 
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باحثون يحددون دواء ثنائيا قد ي�ساعد 
ب�سكل فعال يف عالج كوفيد- 19

املتحدة  واململكة  املتحدة  وال��والي��ات  اليابان  يف  الباحثني  من  فريق  اأطلق 
م�ضروعا لتطوير ع�جات فعالة �ضد "كوفيد19-".

ويهدف الفريق من خ�ل هذه الدرا�ضة اإىل اإيجاد ع�جات فعالة م�ضادة 
جتريبيا  نظاما  اأوال  الباحثون  اأن�ضاأ  الهدف،  هذا  ولتحقيق  للفريو�ضات، 

لفح�س االأدوية التي قد ت�ضاعد يف ال�ضيطرة على العدوى.
 VeroE6 / ال��ن��ظ��ام ن��وع��ا م��ن اخل���ي��ا ُي�ضمى خ���ي��ا ا���ض��ت��خ��دم ه���ذا 
SARS- والتي مت الت�عب بها ل�إ�ضابة بكفاءة واإنتاج ،TMPRSS2

.CoV-2
ويو�ضح الربوفي�ضور كويت�ضي واتا�ضي، من جامعة طوكيو للعلوم: "لتحديد 
العدوى  مكافحة  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  االهتمام  حم��ل  ال���دواء  ك��ان  اإذا  م��ا 
خ�يا  نك�ضف  اأن  بب�ضاطة  علينا  ك���ان   ،SARS-CoV-2 ب��ف��ريو���س 
 SARS-CoV-2و العقار  من  لكل   VeroE6 / TMPRSS2

ثم ن�حظ ما اإذا كان وجود الدواء يعمل على اإعاقة الفريو�س".
وا�ضتخدم الباحثون هذا النظام التجريبي لفح�س جمموعة من االأدوية 
التي متت املوافقة عليها بالفعل ل��ضتخدام ال�ضريري، مثل رميدي�ضفري 
كع�جات  جتربتها  يتم  اأو  بالفعل  عليها  املوافقة  متت  التي  والكلوروكني 

ل�"كوفيد19-".
ل�  مثبطة  فعالية  ي��وف��ران  دواءي����ن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  م��ث��رية،  نتيجة  ويف 
الذي   ،)Cepharanthine( �ضيفارانثني   :SARS-CoV-2
لع�ج  املعتمد   ،)nelfinavir( ونلفينافري  االلتهاب،  لع�ج  ي�ضتخدم 

عدوى فريو�س نق�س املناعة الب�ضرية.
ومنع �ضيفارانثني دخول الفريو�س اإىل اخل�يا عن طريق منع الفريو�س 
ي�ضتخدمه  وال��ذي  اخللية،  غ�ضاء  على  امل��وج��ود  بالربوتني  االرت��ب��اط  من 
داخل  التكاثر  الفريو�س من  نلفينافري على منع  املقابل، عمل  كبوابة. يف 
اخللية عن طريق تثبيط الربوتني الذي يعتمد عليه الفريو�س للتكاثر. 
فاإن  للفريو�ضات،  م�ضادة  مميزة  اآليات  لها  االأدوي���ة  ه��ذه  اأن  اإىل  وبالنظر 
اأن يكون فعاال ب�ضكل خا�س للمر�ضى، مع مناذج  ا�ضتخدامهما معا ميكن 
اأن  ميكن  نلفينافري   / بال�ضيفارانثني  امل�ضرتك  الع�ج  ب��اأن  تتنباأ  ح�ضابية 
ي�ضرع يف اإزالة SARS-CoV-2 من رئتي املري�س باأقل من 4.9 اأيام.

اأنظمة الرعاية  امل��زدوج لي�س جاهزا للتداول يف  ال��دواء  اأن هذا  وي�ضار اإىل 
ال��ب��ح��ث يف  اإج�����راء م��زي��د م��ن  ال��ن��ت��ائ��ج  ال�ضحية ح��ت��ى االآن. وت���ربر ه���ذه 
االإمكانات ال�ضريرية للع�ج بال�ضيفارانثني / نلفينافري، وفقط بعد ذلك 

ميكننا اأن نقول على وجه اليقني اأنه مفيد وفعال.
الوفيات  "كوفيد19-" وع��دد  لوباء  امل�ضتمرة  للطبيعة  نظرا  ذل��ك،  وم��ع 
يوفر  قد  نلفينافري   / �ضيفارانثني  ع���ج  تطوير  ف��اإن  با�ضتمرار،  املتزايد 

ل�أطباء واملر�ضى خيارا ع�جيا جديدا هم يف اأم�س احلاجة اإليه.

م�ضر؟ يف  بناءه  مت  جامع  اأول  • ما 
- جامع عمرو بن العا�س.

امل�ضاحة؟ يف  العامل  دولة  اأ�ضغر  هي  • ما 
- الفاتيكان.

الأخطل؟ باأبو  ُيعرف  الذي  احليوان  • ما 
- البغل.

اأطل�س؟ كلمة  اأ�ضل  • ما 
- يوناين.

للبرتول؟ امل�ضدرة  الدول  منظمة  اإ�ضم  • ما 
- اأوبك.

• اأقدم �ضجادة يف العامل م�ضنوعة من الوبر و ال�ضوف باللونني االأحمر و االأبي�س اكت�ضفت عام 1947م 
ويعود تاريخها اإىل القرن اخلام�س قبل املي�د و توجد حالياً يف مدينة )ليننجراد(.

. اإمرباطوري  اليابان  يف  احلكم  • نظام 
بالدرامي  امللقب  عامر  بن  ربيعة  ال�ضاعر  نظمه  ال�ضعر  من  بيت  �ضكل  يف  كان  التاريخ  يف  اإع�ن  اأول  • اإن 
منه  اأح��د  ي�ضرتيها  فلم  ال�ضوداء  ع��دا  يبيعها  التي  اخل��م��ارات  كل  نفاذ  ي�ضكو  التجار  اأح��د  اإليه  ح�ضر  فقد 
.. فنظم ال�ضاعر ق�ضيدة و اأر�ضلها الأحد ال�ضعراء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف اخلمار 
اأ�ضود  انت�ضرت هذه الق�ضيدة مل تبقى واح��دة مل ت�ضرت خمار  ،،، وملا   . .. م��اذا فعلت بنا�ضك متعبد  االأ�ضود 

فنفذت كل اخلمارات لدى التاجر بل اأنه باعها ب�ضعر مرتفع ....
. االأر�س  على  اجلاذبية  �ضد�س  ت�ضاوي  القمر  على  • اجلاذبية 

�ضطحه. معظم  تغطي  اجلبال  و  جوي  غ�ف  للقمر  • لي�س 
. حديقة   35 هو  النادرة  االأ�ضجار  من  عدد  على  حتتوي  التي  و  فرن�ضا  يف  املوجودة  احلدائق  • عدد 

االآالت  هذه  ت�ضبب  و  اآلة  مليون   70 املتحدة  الواليات  يف  احل�ضائ�س  لق�س  ت�ضتخدم  التي  االآالت  • عدد 
تلوث للبيئة يعادل ما ت�ضببه 30 مليون �ضيارة .

الل�ص الغبي 
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ع�ضري الرتقال 
عديدة  �ضحية  تو�ضيات  حتث 
الربتقال  ع�ضري  ت��ن��اول  ع��ل��ى 
ويرجع  ال�ضباح،  يف  الطبيعي 
هذا  اأن  اإىل  ذل����ك  يف  ال�����ض��ب��ب 
ال���ع�������ض���ري ي�����وّل�����د م���������ض����ادات 
ل����أك�������ض���دة ع��ن��د ت���ن���اول���ه على 
االإف��ط��ار اأك���رث 10 م���رات من 
ت��ن��اول��ه يف اأوق������ات اأخ�����رى من 
ال��ي��وم. اإىل ج��ان��ب ذل��ك هناك 

فوائد مميزة لهذا الع�ضري جتعله االأف�ضل ل�ضحتك، اإليك اأهمها:
تناول ع�ضري الربتقال بانتظام يحمي من ال�ضكري، وي�ضاعد على الوقاية 

من ت�ضّلب ال�ضرايني، ويخف�س الكول�ضرتول الزائد و�ضغط الدم املرتفع
ع�ضري الربتقال غني بفيتامني �ضي الذي يقوم بعدة اأدوار يف اجل�ضم: من 
جهاز املناعة، اإىل اإنتاج الكوالجني، اإىل حماربة االلتهابات واجلذور احلّرة 

وعوامل ال�ضيخوخة، اإىل حماية القلب.
وتفيد تقارير طبية باأن تناول ع�ضري الربتقال بانتظام يحمي من االأمرا�س 
االلتهابية مثل ال�ضكري، وي�ضاعد على الوقاية من ت�ضّلب ال�ضرايني، اإىل 
جانب اأنه و�ضيلة وقائية وع�جية خلف�س الكول�ضرتول الزائد يف اجل�ضم، 

وتنظيم �ضغط الدم املرتفع؛ اأي اأنه يحمي من جلطات الدم.
الطبيعي  ال��ربت��ق��ال  األ��ي��اف ع�ضري  كنت ال حتبني  اإذا  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
يقلل  ال  االأل��ي��اف  ا�ضتبعاد  اأن  درا���ض��ات  اأظ��ه��رت  فقد  ا�ضتبعادها،  ميكنك 
االأك�ضدة  م�����ض��ادات  كمية  م��ن  ينتق�س  وال  ال��ربت��ق��ال،  ع�ضري  ف��وائ��د  م��ن 
االألياف  من  القولون  ا�ضتفادة  عدم  على  التاأثري  ويقت�ضر  يحتويها،  التي 

لتح�ضني االإخراج.

ا�ضاريره كثريا فقد كانت احل�ضيلة رائعة مبلغا  الل�س من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه وانب�ضطت  انتهي 
كبريا جدا مل يكن يتوقعه و�ضعه يف لفافة وحمله كوليده وا�ضرع مبغادرة املكان وقال يف نف�ضه مل يولد بعد 
من ي�ضتطيع ان ي�ضرتد هذا املال مني ،عاد كما دخل وال اثر تركه خلفه النه بب�ضاطة قد اعتاد على ذلك ،ويف 
الطريق قرر ان ياأخذ اجازة طويلة رمبا عدة �ضهور حتى ي�ضتمتع بهذا املبلغ ،افكار كثرية راودته قبل ان يلمح 
�ضباك �ضغري ترك مفتوحا يف احدي الفلل الفاخرة وقال انا واثق من ان هذا البيت عامر مبا لذ وطاب من 
ذهب وجموهرات ونقود ..ال باأ�س يف غنيمة اخري فاملنطقة هادئة وال يوجد قمر وال حتي �ضوء وبخفة ويف 
حلظات كان هناك ..جتول يف البيت كله ومل يجد احد بل ومل يجد ما ي�ضرقه فكلها اثاثات �ضخمة وفجاأة �ضمع 
�ضرير باب يفتح وا�ضوات تعلو فخاف وارتبك وا�ضرع باجتاه ال�ضباك وغادر البيت يف احلال واطلق �ضاقيه للريح 
واىل اقرب تاك�ضي قفز عائدا اليى بيته اما يف البيت الفاخر فكان هناك �ضقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف 
حزن وهدوء فهذا هو اخر يوم لهما يف تلك املدينة انهما راحلتان عائدتان ايل امهما يف بلد اخر فزوجة ابيهما 

قررت ذلك وكان لها ما ارادت ولكن ال يهم فالعودة ايل ح�ضن االم اهم من كل اموال الدنيا .
وهناك عند ال�ضباك و�ضعت �ضورة جميلة لهما مع والدهما قررا اخذه .. ولكن ماهذا، �ضرخت نادية كم انت 
رائع يا والدي اعرف انك حتبنا كثريا انظري يا �ضعاد ترك لنا والدنا بجوار ال�ضورة هدية جميلة انظري مبلغ 
كبري من املال يكفي لنحقق به اح�ما كثرية، ميكننا ان نبداأ به مع امي م�ضروعا �ضغريا ي�ضرتنا العمر كله، 
كم انت رائع يا ابي .. و�ضعت املال يف حقيبتها و�ضمته اإىل �ضدرها وكاأنها ت�ضم اباها وحملتا احلقائب وخرجتا 
يف هدوء يف طريقهما للمطار وهن يف �ضعادة كبرية.. ا�ضتمرت معهما حتى و�ضت� اإىل ح�ضن امهما ويف البيت 

كانت فرحة ث�ثتهن تكفي العامل با�ضره .
اما الل�س امل�ضكني فلم ينتبه اإىل فقدانه للفافته اال يف البيت وقال اه� النقود لقد ن�ضيتها.. ن�ضيتها، رمبا بجوار 
ال�ضباك يا للحظ ال�ضئ ، وا�ضرع بالعودة مرة اخرى فوجد ال�ضباك ما زال مفتوحا..ا�ضرع وقفز اليه وبحث يف 
كل الغرف وعندما هم بفتح الباب ليبحث يف اماكن اخرى وجد امامه ربة املنزل التي كانت �ضرخاتها مثل 

ناقو�س خطر جتمع على اثرها كل من يف البيت وانتهى يومه التعي�س يف ايدي ال�ضرطة.

اأع���ل���ن اخ�����ض��ائ��ي ال��ق��ل��ب االأمل������اين م���ارت���ن ه����ايل، اأن 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة، ه���ي مفتاح 
العمر الطبيعي للج�ضم، وال�ضيخوخة تعتمد ب�ضورة 

مبا�ضرة على حالتها.
الدموية  االأوعية  انفتاح  اأن  اإىل  االأخ�ضائي،  وي�ضري 
اجل�ضم  خ�يا  جميع  اإم���داد  على  ي�ضاعد  ومرونتها 
ب���امل���واد امل���غ���ذي���ة، ويف ح����ال ان�����ض��داده��ا ت��ت��ك��ون فيها 
تراكمات �ضارة، متنع  عمل ال��دورة الدموية ب�ضورة 

طبيعية.
وك�ضف االأخ�ضائي �ضبعة "عوامل لل�ضيخوخة" توؤثر 
ال�ضحية.  التغذية  واأول��ه��ا  االإن�����ض��ان.  ج�ضم  يف  �ضلبا 
الأن ال�ضمنة ت�ضبب تلف اجلدران الداخلية ل�أوعية 

ال���دم مواد  ف��االأن�����ض��ج��ة تطلق يف جم���رى  ال��دم��وي��ة، 
ت�ضبب االلتهابات.

يف  يرتاكم  الأن��ه  اأي�ضا  �ضيء  الكولي�ضرتول  وي�ضيف، 
يدمر  وال�ضكر  "ت�ضلبها".  وي�ضبب  الدموية  االأوعية 
الطبقة الواقية يف االأوعية الدموية  ويذيب اخل�يا، 
ويف حالة ارتفاع م�ضتوى �ضغط الدم ي�ضبب االإجهاد، 

ويزداد خطر متزق جدران االأوعية الدموية.
وال��ع��ام��ل االأخ���ري وف��ق��ا ل���أخ�����ض��ائ��ي، ه��و التدخني. 
الدموية  االأوع��ي��ة  اإىل  دخ��ول��ه  عند  النيكوتني  الأن 
يدمر جدرانها الداخلية، ما قد ي�ضبب ن�ضوء الثقوب 
ي�ضببا  اأن  ميكن  وال�ضمنة  التدخني  اأن  كما  والندب. 

التهابات مزمنة يف اجل�ضم.

كيف نتجنب املوت املبكر؟

�ضاب وفتاة يرتديان الزي التقليدي ويقفون اأمام ق�ضر بوتال - الذي �ضنفته اليون�ضكو كموقع للرتاث العاملي 
يف عام 1994 - يف ل�ضا مبنطقة التبت ال�ضينية ذاتية احلكم. ا ف ب


