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تقنية طهي متنع الأ�ضرار املحتملة للأطعمة املقلية
من �ملعروف باأن �الأطعمة �ملقلية قد تكون �صارة بال�صحة، �إال �أن �أحد 
�إن هنالك طريقة غري تقليدية لقلي �الأطعمة  خرب�ء �لطهي يقول 
ب�صكل �صحي. يقول خبري �لطهي فيبول جامبري، �إن ��صتخد�م طرق 
�الإن�صان،  جل�صم  للغاية  �صحية  غري  �لو�قع  يف  هي  �لتقليدية  �لقلي 
�لزيت  يف  بالكامل  �لغذ�ئية  �مل��و�د  غمر  �لتقليدي  �لقلي  يتطلب  �إذ 
�ل�صاخن �ملغلي مما يزيد من ن�صبة �لدهون �ملتحولة و�لكولي�صرتول.

بالتفريغ جتعل  �لقلي  مثل  �حلديثة  �لتقنيات  باأن  ويّدعي جامبري، 
�لقلي بالتفريغ عرب و�صع �لطعام يف وعاء  �لقلي �صحياً. تتم عملي 
با�صتخد�م  منخف�صة  ح���ر�رة  درج���ة  على  وطهيه  �ل��ه��و�ء  م��ن  م��ف��رغ 

�صغط �لهو�ء وكمية قليلة من �لزيت.
ويتم قلي �لطعام يف درجة حر�رة منخف�صة مما يقلل درجة �لغليان 
وي�����ص��اع��د يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى جميع �ل��ع��ن��ا���ص��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. ت����وؤدي هذه 
�إ�صافة  ا �إىل تقليل �إطالق �ملو�د و�الإ�صعاعات �مل�صرطنة،  �أي�صً �لتقنية 
خطر  تقليل  وب��ال��ت��ايل  �مل�صتطاع،  ق��در  �ل��ده��ون  حمتوى  تقليل  �إىل 
�الإ�صابة بال�صمنة و�أمر��ض �لقلب و�لكولي�صرتول و�ل�صكري و�ل�صكتة 

�لدماغية، بح�صب ما �أوردت �صحيفة �إنديان �إك�صرب�ض. 

اأيهما اأف�ضل للب�ضرة اجلافة.. الكرمي اأم اللو�ضن؟
�أ�صارت �الأكادميية �الأمريكية لالأمر��ض �جللدية �إىل �أن لو�صن �جل�صم 
يعترب من طقو�ض �لعناية �لروتينية بالب�صرة لدى �لكثريين، نظر�ً 
�لب�صرة مبا�صرة،  بعد و�صعه على  �ملالب�ض  �رت��د�ء  �صائل وميكن  الأنه 
ولكن تكمن م�صكلته يف �أنه قليل �لفعالية و�لتاأثري، وخا�صة �إذ� كانت 

�لب�صرة جافة �أو متهيجة وحتتاج بالفعل �إىل عناية مرطبة.
با�صتعمال  �الأم��ري��ك��ي��ة  �الأك��ادمي��ي��ة  ن�صحت  �حل���االت  ه��ذه  مثل  ويف 
كرمي �جل�صم بداًل من لو�صن �جل�صم، نظر�ً الأن �لكرمي �أغنى بكثري، 
�أكرب  وت��اأث��ري  فعالية  وي��وف��ر  �المت�صا�ض  يف  �أط���ول  وق��ت��اً  وي�صتغرق 

بو�صوح من لو�صن �جل�صم.
باأنها  �جل�صم  كرميات  "متتاز  قائاًل:  كينيث  مارك  �لطبيب  و�أ�صاف 
قابلة للذوبان يف �ملاء ومتنح �لب�صرة ترطيباً �أكرث من لو�صن �جل�صم"، 
وبالتايل فاإنها تتمتع بتاأثري مربد وملطف للب�صرة �جلافة و�ملتهيجة. 
�المت�صا�ض،  ���ص��رع��ة  يف  �جل�����ص��م  للو�صن  �ل��و����ص��ح��ة  �مل��ي��زة  وتتمثل 
حتى  ب�صدة،  �جل�صم  لو�صن  تخفيف  يتم  ف��اإن��ه  �مل��ي��زة  ه��ذه  ولتحقيق 
يوؤدي  م��ا  ع��ادة  ولكن  ب�صهولة،  �لب�صرة  على  وتوزيعه  و�صعه  ميكن 
�لتخفيف �إىل فقد�ن مو�د �لعناية �لهامة فعاليتها وتاأثريها، ولذلك 
يجب ��صتعمال كرميات �جل�صم عند تو�فر �ملزيد من �لوقت و�لرغبة 

يف �حل�صول على �ملزيد من �لفعالية و�لتاأثري.

�ضر علقة الب�ضل بـ الفطر الأ�ضود
�الأ�صود" بالب�صل، ج��دال كبري� يف م�صر على  "�لعفن  �رت��ب��اط  �أث��ار   
مد�ر �الأيام �ملا�صية، منذ �الإعالن عن �إ�صابة �لفنان �صمري غامن به 

قبل وفاته.
�ل�صحة  ب��وز�رة  �لوقائي  �لطب  قطاع  عن  �ل�صادر  �لتقرير  وحت��دث 
�الأ�صود  بالفطر  �مل�صابة  �ملتفرقة  �حل��االت  بع�ض  ر�صد  �مل�صرية، عن 
فيما  �ملا�صية،  �لفرتة  خ��الل  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  م�صابي  بني 

تتخذ �لوز�رة منهجا �صحياً وقائيا �صد �ملر�ض.
)�لعفن(  �لفطر  �أن  �مل�صرية  �ل�صحة  وز�رة  �أع��دت��ه  تقرير  وك�صف 
"عدد حم���دود جد�" م��ن �حل���االت يف م�صر خالل  �الأ���ص��ود ظهر يف 
�لعقود �الأخرية، على �لرغم من عدم �نت�صار �لفطريات �مل�صببة لهذ� 

�ملر�ض ب�صورة كبرية.
"�لعفن  ح��ول مر�ض  �صائكة  �الأخ���رية معلومات  �الآون���ة  وت��ز�ي��دت يف 
ميكن  �أن��ه  تزعم  �لتي  �الجتماعي،  �لتو��صل  و�صائل  ع��رب  �الأ�صود" 

�الإ�صابة به من خالل �لب�صل.
وت�صري ر�صائل منت�صرة على من�صات مثل "و�ت�صاب" و"في�صبوك" �أن 
�لطبقة �ل�صود�ء �لتي تظهر ب�صكل �صائع على �لب�صل ميكن �أن ت�صبب 

د�ء �لغ�صاء �ملخاطي مبجرد دخولها �إىل ج�صم �الإن�صان.
لكن هذه �ملعلومات غري �صحيحة، فوفقا لوز�رة �لزر�عة �الأمريكية، 
"�أ�صربغيلو�ض  �لب�صل ناجت عن  �لذي يظهر على  �الأ�صود  �لعفن  فاإن 
نيغر"، وه���و ف��ط��ر ���ص��ائ��ع م��وج��ود يف �ل���رتب���ة، ل��ك��ن ه���ذ� �ل��ن��وع من 

�لفطريات نادر� ما يكون معديا.
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درا�ضة: زارعو الأع�ضاء 
ل ي�ضتجيبون للقاح كورونا

�للقاح �صد  تلقو�  �لذين  �الأ�صخا�ض  �أن عدد� من  در��صة حديثة  وجدت 
كورونا مل ينجحو� يف حتفيز ��صتجابة مناعية �صد �لفريو�ض.

�لطبية  �جلمعية  جملة  على  ن�صرت  �ل������������تي  �ل������در��صة،  وذك�����رت 
�الأمريكية، �أن 46 يف �ملئة من �الأ�صخا�ض �لذين زرعو� �أع�صاء وح�صلو� 
على جرعتني من لقاح موديرنا �أو فايزر "مل ينتجو� �أي �أج�صام م�صادة 

لكورونا".
وت��ع��ت��رب �الأج�����ص��ام �مل�����ص��ادة م��وؤ���ص��ر� ق��وي��ا ع��ل��ى م�صتويات �مل��ن��اع��ة عند 

�الإن�صان.
�لنباأ �ل�صار يف �لدر��صة هو �أن 40 يف �ملئة من هذ� �ل�صنف من �الأ�صخا�ض 

طورو� �أج�صاما م�صادة بعد تلقيهم �جلرعة �لثانية.
وقال موقع "بي�صت اليف �أونالين": "ومع ذلك، تبقى ن�صبة كبرية من 

هوؤالء �الأ�صخا�ض دون �أي حماية �صد كوفيد19-".
زر�عة  يف  �ملتخ�ص�ض  �صيغيف،  دوري  �ل��دك��ت��ور  ذك��ر  �ل�����ص��دد،  ه��ذ�  ويف 
حقا  "هذ�  �ملتحدة:  �ل��والي��ات  يف  هوبكنز  جونز  م�صت�صفى  يف  �الأع�صاء 

تناق�ض �صارخ �أكرث بكثري مما توقعنا".
و�أ�صاف: "�صمعت عن �أ�صخا�ض زرعو� �أع�صاء  وغريهم من �الأ�صخا�ض 
�إدخالهم  �الآن  �ملناعة ومت تطعيمهم، ويتم  يعانون من نق�ض يف  �لذين 

�إىل �مل�صت�صفيات وبع�صهم ميوتون ب�صبب كورونا".

نا�ضا  تن�ضر �ضورة مذهلة 
لقلب درب التبانة

ن�صرت وكالة �لف�صاء �الأمريكية "نا�صا"، 
م���وؤخ���ر�، ���ص��ورة م��ذه��ل��ة وب���ر�ق���ة لقلب 
�إليها  �لتبانة" �لتي تنتمي  "درب  جمرة 

جمموعتنا �ل�صم�صية.
ميل"  "ديلي  ����ص���ح���ي���ف���ة  وب���ح�������ص���ب 
ن�صرتها  �لتي  �ل�صورة  فاإن  �لربيطانية، 
"نا�صا" �عتمدت على 370 عملية ر�صد، 
خ���الل �ل��ع��ق��دي��ن �مل��ا���ص��ي��ني، ع��ن طريق 
لالأ�صعة  �لف�صائي  "ت�صاندر�"  مر�صد 
�لتقاط  على  �مل��ر���ص��د  وع��م��ل  �ل�صينية. 
م��ل��ي��ار�ت �ل��ن��ج��وم، �إىل ج��ان��ب ع��دد غري 
متناه من �لثقوب �ل�صود�ء يف و�صط �أو ما 

يعرف بقلب جمرة درب �لتبانة.
ف�صال عن ذلك، �صاهم تل�صكوب "ر�ديو" 
�ل�صورة  �إفريقيا، يف هذه  يقع يف جنوب 

�ملذهلة ملجرة درب �لتبانة.
و�أو������ص�����ح ع�����امل �ل���ف���ل���ك د�ن���ي���ي���ل و�ن�����غ، 
"ما�صا�صو�صت�ض  جامعة  يف  ب��اح��ث  وه��و 
من  كامال  عامال  ق�صى  �إن��ه  �آمري�صت، 
�لعمل على هذه �ل�صورة، بينما هو عالٌق 

يف �لبيت ب�صبب وباء كورونا.
�لتبانة  درب  قلب جم��رة  ت�صبيه  وج��رى 
 ،Downtown�ب�"و�صط �ملدينة" �أو �ل

الأنه يبدو �الأكرث �إ�صعاعا و�إنارة.

مثبتة �شحية  فوائد   5
B12 ص 23 علميا لفيتامني�

تعرف على اأطعمة قد 
ت�ضبب الغازات؟

تت�صمن �الأطعمة �لتي ُيرجح �أن ت�صبب �لغاز�ت:
�لفا�صوليا ، على �لرغم من �لنقع �مل�صبق و�لتخل�ض من مياه �لنقع ميكن 

�أن تقلل من �إمكانية �إنتاج �لغاز
�خل�صرو�ت ، وخا�صة �خلر�صوف ، و�لهليون ، و�لربوكلي ، و�مللفوف ، وبر�عم 
بروك�صل ، و�لقرنبيط ، و�خليار ، و�لفلفل �الأخ�صر ، و�لب�صل ، و�لفجل ، 

و�لكرف�ض ، و�جلزر.
�لربقوق  وع�صري  و�مل�صم�ض  و�مل��وز  و�لزبيب  و�خل��وخ  �لتفاح  مثل  �لفاكهة 

و�لكمرثى
بع�ض �الأطعمة �لغنية باالألياف ، مثل �أطعمة �حلبوب �لكاملة و�لنخالة

�حلليب ومنتجات �الألبان مثل �جلنب و�الآي�ض كرمي
�الأطعمة �ملعباأة �لتي حتتوي على �لالكتوز ، و�لتي قد ت�صمل �خلبز و�حلبوب 

وتتبيلة �ل�صلطة
�الأطعمة �لتي حتتوي على �ل�صوربيتول ، مثل �الأطعمة �لغذ�ئية و�حللويات 

�خلالية من �ل�صكر
�مل�صروبات �لغازية - م�صروبات �حلمية و�ملياه �لغازية وكذلك �ل�صكرية - قد 
ا يف �لغاز ، ولكن يف هذه �حلالة يكون ثاين �أك�صيد �لكربون فيها  ت�صاهم �أي�صً

هو �مل�صكلة.

تربط  در����ص��ت��ه��ا  مت��ت  �ل��ت��ي  �ملي�صوفونيا  ح���االت  غالبية 
�لتنف�ض  مثل  �لفموية  باالأ�صو�ت  �الأول  �ملقام  يف  �حلالة 
�أي�����ص��ا �أن حت���دث �حلالة  و�مل�����ص��غ و�ل��ب��ل��ع. ول��ك��ن مي��ك��ن 
تكون  ما  وغالبا  �ملتكررة،  �ليد  وحركة  �لنقر  طريق  عن 

مرتبطة بحركة �الإن�صان.
و�أكدت �لدر��صة �أن �النزعاج من �صوت م�صغ �لطعام، هو 
من �أبرز �حلاالت �لتي تطلق �ال�صطر�ب �ملي�صوفوين لدى 

�ل�صخ�ض.
تن�صيط يف مناطق  ح��ال��ة  ع��ن  �مل��ذه��ل��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  وك�����ص��ف��ت 
لالأ�صو�ت  ��صتجابة  �مل�صاب،  لل�صخ�ض  بالن�صبة  �ل��دم��اغ، 

�ملحفزة ذ�ت �لنغمات.
�أي�صا زيادة  �ملي�صوفونيا  �لذين يعانون من  �أولئك  و�أظهر 
�لفموية  م��ن��اط��ق �حل���رك���ة  ب���ني  �ل��وظ��ي��ف��ي  يف �الت�����ص��ال 

و�لوجهية، و�لق�صرة �ل�صمعية و�لب�صرية.
"ما  للدر��صة:  �لرئي�صي  �مل��وؤل��ف  ك��وم��ار،  �صوخبندر  وق��ال 
للتو��صل بني  �أي�صا منطا م�صابها  �أننا وجدنا  فاجاأنا هو 
�ملي�صوفونيا  �أن  يعك�ض  مما  و�حلركية،  �ملرئية  �ملنطقتني 

ميكن �أن حتدث �أي�صا مرئيا عند روؤية �صيء ما".
ين�صط  �الت�صال  هذ�  �أن  نعتقد  �إىل  يقودنا  "هذ�  و�أ�صاف 
ي�صاعدنا على معاجلة  و�لذي  �ملر�آة"،  "نظام  ي�صمى  �صيئا 
�حل���رك���ات �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �الأف�����ر�د �الآخ�����رون م��ن خالل 
تن�صيط دماغنا بطريقة مماثلة - كما لو كنا نقوم بهذه 

�حلركة باأنف�صنا ".
يعانون من  �لذين  �الأ�صخا�ض  بع�ض  فاأن  للدر��صة  ووفقا 
�ملي�صوفونيا ي�صعون الأن يخففو� من �أعر��صهم عن طريق 
حم��اك��اة �حل��رك��ة �ل��ت��ي ت��ول��د �الن���زع���اج ل��دي��ه��م، مم��ا قد 

ي�صعرهم با�صتعادة �ل�صيطرة .

ُمعاجَلة الأمرا�ض النف�سيَّة
�الأمر��ض  ة  ُمعاجَلَ يف  ��صتثنائي  م  تقدُّ �إح���ر�ز  َج��َرى  لقد 

ة  �ل�صحَّ ����ص��ط��ر�ب��ات  بع�َض  ي�صبِّب  م��ا  ففهُم  �لنف�صيَّة؛ 
�ل��ن��ف�����ص��ي��ة ي�����ص��اع��د �الأط����ب����اَء ع��ل��ى ت��ك��ي��ي��ف �ل���ع���الج لتلك 
ة �لعديد  �ال�صطر�بات. ونتيجًة لذلك، ميكن �الآن ُمعاجَلَ
ت��ق��ري��ًب��ا مثل  ب��ن��ج��اح  �لنف�صية  ��ة  �ل�����ص��حَّ ����ص��ط��ر�ب��ات  م��ن 

�ال�صطر�بات �لبدنية.
ة  �ل�صحَّ ��صطر�بات  ة  ُمعاجَلَ طرق  معظم  ت�صنيُف  ميكن 
�ملُعاجَلاُت  وت�صتمل  نف�صيَّة.  �أو  ج�صدية  �إىل  ��ا  �إمَّ �لنف�صية 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي �ملخلِّج  �جل�����ص��دي��ة ع��ل��ى �الأدوي�������ة و�ل����ع����الج 
��ز �ل��دم��اغ )م��ث��ل �لتنبيه  و�ملُ��ع��اجَل��ات �الأخ����رى �ل��ت��ي حت��فِّ
ا  �أمَّ �ملبهم(.  �لع�صب  وتنبيه  �جلمجمة  عرب  �ملغناطي�صي 
�ملُعاجَلاُت �لنف�صية فت�صمل على �لعالج �لنف�صي )�لفردي، 
�لعالج  وتقنيات  و�ل��زو�ج��ي(،  �الأ���ص��روي  �أو  جمموعة،  يف 
�أو �لعالج  �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �ال���ص��رتخ��اء  ��ل��وك��ي )م��ث��ل  �ل�����صُّ
�لدر��صات  معظُم  وت�صري  بالتنومي.  و�لعالج  �ض(،  بالتعرُّ
ة �لنف�صية �لرئي�صية،  �إىل �أنَّه، بالن�صبة ال�صطر�بات �ل�صحَّ
يعدُّ �أ�صلوُب �لعالج �لذي ي�صمل كالًّ من �الأدوي��ة و�لعالج 
الية من �أيِّ طريقة عالجيَّة ُت�صتخَدم  �لنف�صي هو �أكرث فعَّ

وحَدها.
ون لي�صو� �ملمار�صني �لوحيدين يف جمال  و�الأطباُء �لنف�صيُّ
ِة �الأمر��ض  �لرعاية �ل�صحية �لنف�صيَّة �ملدرَّبني على ُمعاجَلَ
�لنف�ض  ع��ل��م��اء  ع��ل��ى  �الآخ�����رون  ي�صتمل  ح��ي��ث  ��ة؛  �ل��ن��ف�����ص��يَّ
مة و�الخت�صا�صيني  �صات �ملمار�صة �ملتقدِّ ريريني وممرِّ �ل�صَّ
اَء  ني. ولكنَّ �الأطبَّ حني �ملخت�صِّ �الجتماعيني وبع�ض �لنا�صِ
بع�ض  يف  �لنف�صية  �الأم���ر�����ض  ����ص���ات  )ومم���رِّ �لنف�صيني 
�ل��والي��ات( ه��م �مل��م��ار���ص��ون �ل��َوح��ي��دون يف جم��ال �لرعاية 
ا  �أمَّ �الأدوي������ة.  و���ص��ف  ل��ه��م  �����ض  �مل��رخَّ �لنف�صية  �ل�صحية 
فُيماِر�صون  �الأخ��رون  �لنف�صية  �ل�صحية  �لرعاية  ممار�صو 
�أطباء  من  �لعديُد  وي�صف  �أوَّيل.  ب�صكٍل  �لنف�صي  �ل��ع��الَج 
ل���ي���ة وغ��ريه��م م��ن �الأط���ب���اء �الأدوي�����ة لعالج  �ل��رع��اي��ة �الأوَّ

ا. ة �لنف�صية �أي�صً ��صطر�بات �ل�صحَّ

الِعالج بالعقاقري
الٌة للغاية،  هناك عدٌد من �لَعقاقري ذ�ت �لتاأثري �لنف�صي فعَّ
�لنف�صيني  �الأط��ب��اء  ِقَبل  من  و��صع  نطاق  على  وُت�صتخَدم 
وفًقا  �الأدوي��ُة  ُت�صنَّف هذه  ما  وغالًبا  �الآخرين.  و�الأطباء 
�ملثال،  �َصبيل  فعلى  �أ�صا�ًصا؛  له  ف  ُتو�صَ �لذي  لال�صطر�ب 
ُت�صتخَدم م�صادَّ�ت �الكتئاب لِعالج �الكتئاب. و�لفئُة �الأكرث 
��صرتد�د  مثبطات  هي  �الكتئاب  م�صادَّ�ت  من  ��صتخد�ًما 
 selective serotonin �النتقائية  ريوتونني  �ل�صِّ
مثل   ،)reuptake inhibitors )SSRIs
و�صيتالوبر�م  وب��اروك�����ص��ي��ت��ني،  و���ص��ريت��ر�ل��ني  فلوك�صتني 
�النتقائية(.  �ل�����ص��ريوت��ون��ني  �����ص���رتد�د  ُم��ث��ب��ط��ات  )�ن��ظ��ر 
�ل��ف��ئ��اُت �الأخ����رى م��ن م�����ص��ادَّ�ت �الك��ت��ئ��اب على  وت�صتمل 
مثل  ور�إبينفرين،  و�لنُّ ريوتونني  �ل�صِّ ����ص��رتد�د  مثبطات 
دي�صفينالفاك�صني،  �أو  دول��وك�����ص��ت��ني  �أو  ف��ي��ن��الف��اك�����ص��ني 
وب���ام���ني مثل  ��ور�إب��ي��ن��ف��ري��ن و�ل���دُّ ��ط��ات �����ص���رتد�د �ل��نُّ وم��ث��بِّ
بوبروبيون. ونادًر� ما ُت�صتخَدم م�صادَّ�ت �الكتئاب ثالثية 
�إذ� كان  �إالَّ  �أميرتيبتالين ونورتريبتيلني،  �حللقات، مثل 
ا ��صطر�ٌب ي�صبِّب �الأمل �لذي يتد�خل  �ملَر�َصى لديهم �أي�صً
�الأك�صيد�ز  مثبِّطات  ت��ك��ون  وق��د  و�ل��ع��م��ل.  �الأن�����ص��ط��ة  م��ع 
�إالَّ عندما  ُت�صتخَدم  ن��ادًر� ما  الًة، ولكن  فعَّ �الأمني  �أحاديَّة 
ة  ال تعمل م�صادَّ�ت �الكتئاب �الأخرى. وتعدُّ �الأدويُة �ملُ�صادَّ
وهالوبرييدول  �لكلوربرومازين  مثل  �لقدمية،  للذهان 
�لذهانية  �ال�صطر�بات  ة  ُمعاجَلَ يف  مفيدًة  وثيوثيك�صني، 
وُت�صتخَدم  للذهان(.  �ملُ�صادَّة  �الأدوية  )�نظر  �لُف�صام  مثل 
��ى عادة  ة ل��ل��ذه��ان �الأح�����دث )�ل��ت��ي ُت�����ص��مَّ �الأدوي������ُة �ملُ�����ص��ادَّ
�لثاين(،  �جليل  م��ن  �أو  �لنمطية  غ��ري  �ل��ذه��ان  م�����ص��ادَّ�ت 
وزيرب��صيدون  وكيتَيابني  و�أوالنز�بني  ري�صبرييدون  مثل 
�لذين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة  �أوَّيل.  كعالٍج  و�أَري��ب��ي��رب�زول، 
َيجِري  �الأخ��رى،  للذهان  �ملُ�صادَّة  لالأدوية  ي�صتجيبون  ال 

��صتخد�ُم كلوز�بني ب�صكٍل متز�يد.

متلزمة كورونا والأطفال.. 
درا�ضة حت�ضم اجلدل الكبري

�أظ��ه��رت در����ص��ة ج��دي��دة �أن خطر 
كورونا  بفريو�ض  �الأط��ف��ال  �إ�صابة 
"�صئيل  ط���وي���ل���ة  مل�����دة  �مل�����ص��ت��ج��د 
�صحيفة  نقلت  م��ا  وف���ق  للغاية"، 

"�ل�صن" �لربيطانية.
على  "كوفيد19-"  ي����وؤث����ر  وال 
�الأط�����ف�����ال ب�������ص���ورة ك����ب����رية، على 
�عتبار �أن هذ� �لفريو�ض ي�صتهدف 
و�أ�صحاب  �ل�����ص��ن  ك��ب��ار  ب��االأ���ص��ا���ض 

�الأمر��ض �ملزمنة.
�الأ�صخا�ض بكورونا  وي�صاب بع�ض 
الأ�صهر  يعانون  حيث  طويلة،  مل��دة 
م����ن �الإره����������اق و����ص���ب���اب �ل���دم���اغ 
هناك  �أن  �إال  �ل��ت��ن��ف�����ض،  و���ص��ي��ق 
حول  �الأب��ح��اث  م��ن  �لقليل  حاليا 
ب�"متالزمة  ي�صمى  ما  ك��ان  �إذ�  ما 
كورونا" �أو "كوفيد طويل �الأمد" 
يوؤثر على �الأطفال. هذ� و�أظهرت 
�أكرث  على  �أجريت  جديدة،  در��صة 
م���دى مرونة  ط��ف��ل،   2500 م��ن 

�ل�صغار يف مو�جهة كورونا.
دنكان،  �إمي���ا  �لربوفي�صور  وق��ال��ت 
"يحدث  "كلية كينغز لندن":  من 
�الأطفال  يعاين  �الأم��ر عندما  هذ� 
�أعر��ض  م���ن  ب��ك��وف��ي��د  �مل�����ص��اب��ون 
الأكرث من 4 �أ�صابيع، لكن �لدر��صة 
بكثري  �أق�����ل  �ل��ن�����ص��ب��ة  �أن  وج�����دت 

مقارنة مع �لبالغني".
نتحدث  �الأط���ف���ال،  "يف  و�أ���ص��اف��ت 
ع��ن �أق��ل م��ن حالة و�صط ك��ل 20 
�لتي  لالأعر��ض  وبالن�صبة  طفال. 
�أق��ل من  �أ�صابيع فهي   8 تزيد عن 
�لن�صبة  �أن  يعني  مم��ا  باملئة"،   2

للغاية". "�صئيلة 

م�ضاريع �ضديقة للبيئة 
لتقليل خطر النفايات

��صتطاع  ن���وع���ه���ا،  م���ن  ���ص��اب��ق��ة  يف 
خمتلف  ميثلون  و�صابا  �صابا   25
 25 �إن�صاء  �ملغربية،  �ململكة  جهات 
الإنقاذ  للبيئة  ���ص��دي��ق��ا  م�����ص��روع��ا 
�لنفايات،  نائية من خطر  مناطق 
تدريبي  خم��ي��م  �إط������ار  يف  وذل�����ك 
لل�صباب �لبيئي مبنطقة �أيت �أورير 
جنوبي  م��ر�ك�����ض  مدينة  ���ص��و�ح��ي 

�ململكة.
�لتدريبي،  �ملخيم  وي�صارك يف هذ� 
"جمعية  م����ن  مب�����ب�����ادرة  �مل���ن���ظ���م 
يف  و�لتنمية"  �الأور������ض  �مل�صتقبل 
مايو  و30   26 م���اب���ني  �ل���ف���رتة 
جمعيات  ميثلون  �صباب  �جل���اري، 
ربوع  خمتلف  م��ن  �مل��دين  �ملجتمع 

�ململكة.
�ل�صباب  ه��وؤالء  و�صع  �إىل  ويهدف 
�لنفايات  تدبري  �إ�صكالية  �صلب  يف 
وحثهم على �بتكار حلول تقلل من 

�الأثر و�خلطر �لبيئي للنفايات.

اإذا كان هذا ال�ضوت يزعجك.. فاأنت م�ضطرب نف�ضيا

ا�ستفزاز  تثري  الب�سرية،  الأ���س��وات  من  ع��دد 
م�سغ  �سوت  راأ�سها،  وعلى  الأ�سخا�ض،  بع�ض 
التي  ال��ع��ادات  اأب��رز  من  يعترب  ال��ذي  الطعام، 
ت�ستفز الكثريين، لكن درا�سة جديدة اأكدت اأن 

هناك �سببا علميا لذلك.
جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  لدرا�سة  ووفقا 
من  ال�سخ�ض  ان��زع��اج  ح��ال��ة  ف���اأن  نيوكا�سل 
�سوت م�سغ الطعام، هو نوع من اأنواع الأمرا�ض 

النف�سية.
مي�سوفونيا، وهو  با�سم  يعرف  هذا ال�سطراب 
النفور  تثري  معينة  باأ�سوات  متعلق  ا�سطراب 

اجل�سدي الفوري لدى ال�سخ�ض امل�ساب به.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

حتت رعاية �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك �لرئي�ض 
�الأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية رئي�صة �الحتاد �لن�صائي 
�لعام رئي�صة �ملجل�ض �الأعلى لالأمومة و�لطفولة، د�صن 
�صعادة �لدكتور مبارك �صعيد �ل�صام�صي مدير عام مركز 
�الأول  �أم�ض  �لتقني و�ملهني  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لوطنية  "�مل�صابقة  من  ع�صرة  �لثانية  �ل��دورة  ؛  بنجاح 
�أبوظبي  �الإمار�ت2021" �لتي ينظمها مركز  ملهار�ت 
�أيام،  ث��الث��ة  مل��دة  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
يف م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، وذل���ك و�صط 
وز�رة  �إج��ر�ء�ت �حرت�زية متكاملة، وبح�صور وفد من 
�ل��دف��اع ي��رت�أ���ص��ه �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن �ل��دك��ت��ور م��ب��ارك �صعيد 
و�ل�صناعات  لالإ�صناد  �مل�صاعد  �لوكيل  �جلابري،  غافان 
نائب مدير  �ملرزوقي  و�ملهند�ض علي حممد  �لدفاعية، 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  عام 
باالإنابة رئي�ض مهار�ت �الإمار�ت، و�لدكتور علي عبد�هلل 
كبار  م��ن  ون��خ��ب��ة  �أب��وظ��ب��ي،  بوليتكنك  م��دي��ر  �لنقبي 
بكافة  �مل�صابقة  �أجنحة  �جلميع  تفقد  حيث  �مل�صوؤولني، 
و�ل�صناعية،  و�لتكنولوجية  �لهند�صية  تخ�ص�صاتها 
�اللتحاق  و�صروط  �مل�صابقة،  �صري  �آليات  على  وتعرفو� 
فيها،  �لتحكيم  وط����رق  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة،  وجم��االت��ه��ا  ب��ه��ا، 
���ص��ب��اب وفتيات  �مل�����ص��وؤول��ون م��ع نخبة م��ن  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 
مو�طنا   86 وعددهم  �مل�صابقة  يف  �مل�صاركني  �الإم���ار�ت 

وتقنياً  هند�صياً  "17" جم��ااُل  يف  يتناف�صون  ومو�طنة 
منها  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  من  نخبة  ومب�صاركة  وفنياً، 
و�ملعرفة،  �لتعليم  ود�ئ�����رة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
وجامعة �الإمار�ت، وجامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
وكلية  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  ،وم��ع��ه��د  و�ل��ب��ح��وث 
�أب��وظ��ب��ي للتعليم  ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم �ل�����ص��ح��ي��ة، وم��ع��ه��د 
�لتقنية  �أبوظبي، وكليات  �ملهني، وبوليتكنك  و�لتدريب 

�لعليا وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية بالدولة.
مدير  �ل�صام�صي  �صعيد  م��ب��ارك  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  وق��ال 
و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  عام 
"�إن �لدورة �ل12من �مل�صابقة تعك�ض حر�ض "�أبوظبي 
نحو  �لوطنية  �مل�صوؤولية  حتقيق  �ملتطورعلى  �لتقني" 
�لقدر�ت  الكت�صاف  و�مل�����ص��وؤول؛  �مل��ب��دع  �لعمل  ���ص��رورة 
�خلا�صة ل�صباب وفتيات �الإمار�ت" �أغلى ثرو�ت �لوطن" 
على  �ملعنية؛  �جلهات  كافة  مع  �ملتقدم  �لعمل  ثم  وم��ن 
��صرت�تيجية  وف���ق   وت��ط��وي��ره��ا  �ل���ق���در�ت  ه���ذه  �صقل 
�أولوياتها حتقيق  "�أبوظبي �لتقني" �لتي ت�صع يف قمة 
�أبناء �الإمار�ت  توجيهات �لقيادة �لر�صيدة، نحو متكني 
و�لذي  �لتكنولوجيا  على  �لقائم  �مل�صتقبل  وظائف  من 
بت�صجيع  وذل���ك  �حل��ال��ي��ة،  �ل��وظ��ائ��ف  �الف  م��ن  يخلو 
�ملهنية  بامل�صار�ت  �الأمور على �اللتحاق  و�أولياء  �لطلبة 
متطلبات  مع  تتو�فق  �لتي  و�لتكنولوجية،  �ل�صناعية 
و�لهند�صة  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  على  �لقائم  �مل�صتقبل 
�إ����ص���اف���ة �ىل ط����رح وت��ن��ف��ي��ذ خمتلف  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

�لرب�مج و�ملبادر�ت و�لفعاليات �لتي من بينها �مل�صابقة 
�لكفاء�ت  �صناعة  �أج��ل  من  �الإم���ار�ت،  ملهار�ت  �لوطنية 
�لوطنية �لقادرة على تلبية متطلبات �لتقدم �ل�صناعي 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة."
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  مركز  ع��ام  مدير  و�أع���رب 
�آي����ات �ل�����ص��ك��ر و�لتقدير  �أ���ص��م��ى  �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي، ع��ن 
�ملادي  �لدعم  �أ�صكال  كافة  تقدم  �لتي  �لر�صيدة  للقيادة 
و�ملعنوي ل� "�أبو ظبي �لتقني" وكافة موؤ�ص�صات �لدولة 
�لكو�در  بناء  نحو  �ملتطور  �لعمل  من  جميعاً  لتمكينها 
�خلطط  متطلبات  مع  تتو�فق  �لتي  �ملتميزة؛  �لوطنية 
�ال�صرت�تيجية للدولة وروؤية �أبو ظبي 2030، موؤكد� 
�ل�صيخة  ل�صمو  م��و���ص��ول  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ص��ك��ر  �أن  ع��ل��ى 
فاطمة بنت مبارك، على �لرعاية �لكرمية �لتي توليها 
�صموها لفعاليات �ملركز ومنها �مل�صابقة �لوطنية ملهار�ت 
�الإمار�ت؛ للمرة �لثانية ع�صرة على �لتو�يل، باعتبارها 
�كت�صاف  م��ن خالله  يتم  �ل��ذي  �ل��ه��ام  �لوطني  �حل��دث 
و�ملهنية،  �لتقنية  �ملجاالت  �ملتميزة يف  �لوطنية  �ملو�هب 
م�صري�ً �ىل �أن هذه �لرعاية �لكرمية تر�صخ ثقة �لقيادة 

يف قدرة �صباب �الإمار�ت على �صناعة �مل�صتقبل.
ت�صريحه  �ل�صام�صي  م��ب��ارك  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  و�أخ��ت��ت��م 
قائاًل �أن حر�ض "�أبوظبي �لتقني" على تنظيم �لدورة 
�جلديدة من �مل�صابقة �لوطنية ملهار�ت �الإمار�ت2021، 
رغ����م حت���دي���ات وب�����اء ك��وف��ي��د 19 وو����ص���ط �إج�������ر�ء�ت 
�حرت�زية عالية �جلودة، يوؤكد دور �مل�صابقة �لرئي�صي يف 

تاأهيل �ملو�طنني للم�صاركة بقوة يف  �مل�صابقات �خلليجية 
�إ�صافة �ىل دورها �لهام يف ت�صجع كافة فئات  و�لعاملية، 
�ملجتمع على �اللتحاق بامل�صار�ت �لتعليمية و�لتدريبية 
و �لوظيفية �ملتخ�ص�صة ذ�ت �مل�صتقبل �مل�صرق يف �حلا�صر 
�ملهند�ض  قال  جهته  ومن  و�لبعيد.  �لقريب  و�مل�صتقبل 
�أبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  نائب  �مل��رزوق��ي  حممد  علي 
رئي�ض  ب��االإن��اب��ة  و�مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
مهار�ت �الإمار�ت، �أن كافة �أبناء �ملجتمع ميكنهم متابعة 
�لبث �ملبا�صر ملناف�صات وفعاليات �مل�صابقة عرب �ليوتيوب 
http://youtu. �ل����ت����ايل   �ل����ر�ب����ط  خ����الل  م���ن 

 be/0oXQyFDDJqg
وذلك على مدى ثالثة �أيام من �لتا�صعة �صباحا وحتى 
دقيقة من جلنة  رقابة ومتابعة  �خلام�صة م�صاء، حتت 
�لتحكيم �لتي تت�صمن نخبة متميزة من �ملتخ�ص�صني 
ي�صرتط  حيث  و�لتكنولوجيا،  �ل�صناعة  ق��ط��اع��ات  يف 
قبل   PCR �إج��ر�ء فح�ض  ع��ام  ب�صكل  �مل�صابقة  لزيارة 
48 �صاعة على �الأكرث، الفتا �ىل �أن "مهار�ت �الإمار�ت" 
يف  �ملتخ�ص�صة  �ملوؤ�ص�صة  لتكون   ،2006 ع��ام  تاأ�ص�صت 
�لتقنية  �مل��ج��االت  يف  �ملتميزة  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  رع��اي��ة 
و�ملهنية، �إ�صافة �ىل قيامها بتمكني �ل�صباب من �مل�صار�ت 
�لوظيفية و�ملهنية �ملطلوبة يف �صوق �لعمل و�لتي تتو�فق 
�ال�صطناعي  �لذكاء  ومتطلبات  �ملعريف،  �القت�صاد  مع 
�لالزم لتلبية متطلبات �مل�صروعات �ل�صناعية �لعمالقة 

�لتي تنفذها �لدولة حالياً وم�صتقباًل.

•• العني - الفجر

��صت�صاف جمل�ض �صما بنت حممد للفكر و�ملعرفة يف �لعني 
�لكاتبة �لرو�ئية و�ل�صاعرة �مل�صرية فيبي فرج خالل ندوة 
ملناق�صة رو�يتها " 666 " و�ل�صادرة عن د�ر �لر�وي للن�صر 
و�لتوزيع . بد�أت �لندوة بكلمة �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت 
جتربة  ع��ن  خاللها  حت��دث��ت  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
وقدرتها  ل�صجاعتها  ��صتوقفتها  �لتي  �الإن�صانية،  �لكاتبة 
�فتتاح  يف  باختيارها  و�لتم�صك   ، �ملجتمع  مو�جهة  على 
قهوة  كبائعة  و�لعمل  بوفيه"،  "فيبي  �خلا�ض  م�صروعها 
متجولة على عربة حتمل ق�صائدها ورو�ياتها. و�أ�صافت 
"كنت �صغوفة بالتعرف على جتربة �لكاتبة �الإن�صانية �أكرث 
من جتربتها �الإبد�عية ، فكثريون هم من يكتبون ، ولكنهم 
قلة من يتم�صكون بحلمهم وروؤيتهم مل�صتقبلهم ، ��صتطاعت 
"فيبي" �أن تقفز فوق حو�جز �ملجتمع ، وتتخطى نظرته 
 ،" ب�"�لعيب  ماألوفه  ع��ن  خ��ارج��ة  جتربة  �أي  تو�صم  �لتي 
وذلك حينما �ختارت عمال ال يتفق مع هذه �لنظرة ، كونها 
كاتبة رو�ئية حا�صلة على موؤهل جامعي ، ولكنها �أ�صرت 
�أن تعمل ما حتب ، و�أن يج�صد عملها �ت�صاع نظرتها للعامل 
، ويتيح لها �القرت�ب �أكرث من �لنا�ض ، وهي موؤمنة بتاأثري 
ذلك على جتربتها �الإن�صانية و�الإبد�عية. وعقبت �ل�صيخة 
بالقارئ  تقفز  ك�صاحبتها  باأنها  �صما على رو�ية"666" 

�أنه  �صردي متدفق لدرجة  �إط��ار  و��صعة يف  قفز�ت زمانية 
ميكنه �أن ينتهي من قر�ءتها يف جل�صة و�حدة �أو جل�صتني 
على �الأكرث، رغم �صعوبة فك �صيفرة بع�ض �لرموز �لتي 
وردت يف �لرو�ية ، ولكن تلك �ل�صعوبة ال تقف �أمام �إدر�ك 
يعيد  �ل��ذي   ، �مل��ت��و�يل  �ل�صر  ح��ول  تتمحور  �لتي  فكرتها، 
�إنتاج نف�صه دون هو�ده ، ويرتب�ض بالب�صرية عرب تاريخها 
�لطويل .  وبدورها �أعربت �لكاتبة �لرو�ئية فيبي فرج عن 
�صعادتها مبناق�صة رو�يتها "666"عرب هذه �لندوة ، وهي 
�صيء  �أك��رث  �أن  م��وؤك��دة   ، تناق�صها فيها  �لتي   �الأوىل  �مل��رة 
ي�صعدها �أن تكتب رو�ية �أو ق�صيدة تعجب �لنا�ض ، �أو ت�صنع 
قهوة تروق لطالبها . و�أ�صارت فيبي فرج �إىل �أنها �ختارت 
�أن حت�صر  تريد  ال  الأنها   ، قهوة متجولة  بائعة  تكون  �أن 
جتربتها �الإن�صانية و�الأدبية بني �أربعة جدر�ن ، وتتلخ�ض 
جتربتها  �صيقدم  �أن��ه  بوفيه" يف  "فيبي  مل�صروعها  روؤيتها 
�لزبون  ينتظر  فبينما   ، خمتلفة  بطريقة  للنا�ض  �الأدبية 
حت�صري قهوته ي�صتمع �إىل �أ�صعارها �أو يقر�أ �صفحات من 
�أ�صئلة متعمقة  �لندوة  .  وطرح �حل�صور خالل  رو�ياتها 
ح���ول جم��ري��ات �ل���رو�ي���ة ،و�ل��ت��ي �أج��اب��ت �ل��ك��ات��ب��ة عليها، 
معربة عن �إعجابها باآر�ئهم وحتليالتهم �ملتعمقة ، م�صرية 
 " يف" 666  للجدل  مثرية  �صخ�صيات  �خ��ت��ارت  �أنها  �إىل 
الأن هذه �ل�صخ�صيات موجودة بالفعل يف �لو�قع ، ولكنها 

ترتدي �أقنعة باأ�صكال خمتلفة يف جمتمعنا �لعربي.
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عام  مدير  �ل�صريفي  علي  مكتوم  �للو�ء  �صعادة  �لتقى 
للخدمات  تقدميهم  �أثناء  �ملتعاملني  �أبوظبي  �صرطة 
�لعني  مدينة  يف  �لهيلي  �صرطة  م��رك��ز  يف  �ل�صرطية 
�إجنازها  يف  و���ص��ارك  معامالتهم  �صعادته  و��صتقبل   ،
و�لوقوف على كفاءة وفاعلية �إجر�ء�ت �لتقدمي عليها 
و�لتحديات  �ملتعاملني  مالحظات  �إىل  ��صتمع   كما    ،
�ىل  باالإ�صافة  �خل��دم��ات  تقدمي  يف  يو�جهونها  �لتي 

�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��وق��ع��ات��ه��م  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م م��ن �صرطة 
لهم  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ح��ول  ومقرتحاتهم  �أب��وظ��ب��ي 
"خدمة طلب �الإبالغ  �مل��رك��ز  وم��ن تلك �خل��دم��ات  يف 
عن ح��ادث جنائي ، وخدمة طلب �الإب��الغ عن �صيكات  
" ووجه  م��ف��ق��ود�ت  ع��ن  �الإب����الغ  دون ر�صيد وخ��دم��ة 
�صعادته بتقدمي كافة �لت�صهيالت للمتعاملني يف �إجناز 
رحلة  من  �مل�صتد�م  و�لتح�صني  و�إ�صعادهم  معامالتهم 
�أثنى �جلمهور  ، كما  �لهيلي  �ملتعامل يف مركز �صرطة 
�أب��وظ��ب��ي ب��االرت��ق��اء باخلدمات  ع��ل��ى �ه��ت��م��ام ���ص��رط��ة 

على  مو��صلة  �ملركز  و�صباط  .  وحث مدير  �ملقدمة 
جهود �لتح�صني و�لتطوير لتحقيق �الأهد�ف ومتكني 
جتربة  لتعزيز  �الأم��ام��ي  �ل�صف  يف  �لعاملني  جميع 
بالرتكيز  �أبوظبي  �صرطة  �ل��ت��ز�م  م��وؤك��د�   ، �ملتعاملني 
خدمات  لتقدمي  جتربتهم  وحت�صني  �ملتعاملني  على 
و�لثقة  �ل�����ص��ع��ادة  ل��ه��م  �جل����ودة حت��ق��ق  ع��ال��ي��ة  مبتكرة 
بخدمات �ل�صرطة ، م�صيد�ً بتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة 
�أبوظبي  و�لتي وفرت �الإمكانات لدعم م�صرية �صرطة 
�الأمنية  و�ل��ري��ادة  �ل�����ص��د�رة  م��وق��ع   �أ�صبحت يف  حتى 

بني  �أف�صل �ملدن �لعاملية و�أكرثها تقدماً ، ووفق روؤية 
تو�كب م�صرية �لريادة ل�صمان ��صتمر�ر �إمارة �أبوظبي 

كمجتمع ينعم باالأمن و�ل�صالمة .
ور�فق �صعادة مدير عام �صرطة �أبوظبي خالل �لزيارة 
�ل��ر����ص��دي م��دي��ر ق��ط��اع �الأمن  �ل��ل��و�ء حم��م��د �صهيل 
�جل��ن��ائ��ي، وك����ان يف ����ص��ت��ق��ب��ال��ه �ل��ع��م��ي��د ج��م��ع��ة �صامل 
و�لعقيد  �لعني  �صرطة منطقة  �لكعبي مدير مديرية 
وعدد  هيلي  �صرطة  �لكتبي مدير مركز  ر��صد  مبارك 

من �ل�صباط.
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كّرم معايل زكي �أنور ن�صيبة، �مل�صت�صار �لثقايف ل�صاحب 
�ل�صمو رئي�ض �لدولة- �لرئي�ض �الأعلى جلامعة �الإمار�ت 
يف مكتبه بجامعة �الإمار�ت �لطالبات �لفائز�ت بجائزة 
موؤخر�ً  نّظمتها  �لتي  �الفرت��صية  �ل�صبابية  �ملناظرة 
�ملوؤ�ص�صة �الحتادية لل�صباب- مركز �صباب دبي بالتعاون 

مع جمموعة متميزة من �ملحكمني �ملخت�صني.
�صعيد  بلقي�ض  �لكعبي،  �صعيد  مرمي  �لطالبات  وكانت 
�ل�����ص��ح��ي و���ص��ل��م��ى ح��اج��ي �ل��ظ��ن��ح��اين ق���د ���ص��ارك��ن يف 
مناظرة على من�صة زووم عن �أ�صاليب �حلياة �ل�صحية 
بعنو�ن )هل تكتفي باحلمية �لغذ�ئية للو�صول للوزن 
�ل��ري��ا���ص��ة(؟، و�لتي  ت��رى ���ص��رورة ممار�صة  �أم  �مل��ث��ايل 
هدفت �إىل ��صتعر��ض �آر�ء �ل�صباب حول �أ�صاليب �حلياة 
�ل�صحية، و�صقل مهار�تهم يف �حلو�ر، وتعزيز قدرتهم 
ع��ل��ى �الإق���ن���اع، ومت��ك��ن��ّه��م م��ن �ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى �الأبحاث 

، وتقدمي  �آر�ءه����م  �ل��ت��ي م��ن �صاأنها دع��م  و�ل��در����ص��ات 
نظر  وجهة  م��ن  �ل�صائعة  �الأخ��ط��اء  لتفادي  �لن�صائح 

�لفرق �ملختلفة.
وث���ّم���ن م��ع��ايل زك����ي ن�����ص��ي��ب��ة �إجن�����از ط��ال��ب��ات جامعة 
�الإم������ار�ت �ل��الت��ي جعلن �ل��ت��ف��ّوق و�ل��ت��م��ّي��ز و�الإب����د�ع 
لتحقيق  �الأول  �مل��ع��ي��ار  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ق��در�ت��ه��ن  �إب�����ر�ز  يف 
د�ئماً  يكّن  �أن  على  وحر�صهن  �مل�صتقبلية،  تطلعاتهن 

�ل�صورة �لز�هية �ملُ�صيئة لوطنهن.
و�ختتم معاليه �للقاء بالقول: "�أننت حقاّ مبعث فخٍر 
�الإمار�تية  للفتاة  �ل��ر�ئ��دة  �لنموذجية  و�ل�صورة  لنا، 
�لتنمية وخدمة  �ملُ�صاهمة يف م�صرية  �إىل  تتطّلع  �لتي 
م�صرق  م�صتقبل  يف  �الأوىل  �للبنة  تكون  و�أن  �ل��وط��ن 
�إجناز�تكن  ملُتابعة  ُق��دم��اً  و�أت��ط��ّل��ع  �الإم�����ار�ت.  ل��دول��ة 
ومتّيزكن �لعلمي و�لعملي، وحتقيق طموحات �جلامعة 
يف خلق جيل و�ع ومبدع، يخدم وطنه و�أمته، ويو�كب 

روؤية �لقيادة يف ريادة �حلا�صر و�مل�صتقبل".

حتت رعاية اأم الإمارات ومب�ساركة 86 مواطنا ومواطنة

اأبوظبي التقني يد�ضن بنجاح الدورة 12 من م�ضابقة مهارات الإمارات
امل�ضابقة ت�ضجع الطلبة على اللتحاق بالتخ�ض�ضات ال�ضناعية وتوؤهلهم للمناف�ضات اخلليجية والعاملية

رواية 666 يف جمل�س �ضما بنت حممد للفكر واملعرفة

 مدير عام �ضرطة اأبوظبي يطلع على �ضري العمل ويلتقي يف امليدان املتعاملني مبركز �ضرطة الهيلي

زكي ن�ضيبة ُيكّرم الطالبات الفائزات يف املناظرة ال�ضبابية

برعاية وزير الرتبية والتعليم
جامعة اأبوظبي تختتم فعاليات امللتقى الرتبوي الرابع 

حتت �ضعار م�ضتقبل التعليم... البتكار والإبداع
•• اأبوظبي- الفجر

 ، �ل��ذي نظمته  �ل��ر�ب��ع  �ل��رتب��وي  �مللتقى  �أع��م��ال  �أبوظبي  �ختتمت جامعة 
�إبر�هيم �حلمادي، وزير �لرتبية و�لتعليم،  حتت رعاية معايل ح�صني بن 
بال�صر�كة مع �ملركز �الإقليمي للتخطيط �لرتبوي – يوني�صكو و�أكادميية 
�البتكار  �لتعليم...  "م�صتقبل  �صعار  حت��ت  �ملعلمني  لتدريب  ر�ن��ي��ا  �مللكة 

و�الإبد�ع". 
و�صهدت �مللتقى م�صاركة عدد من �ملتحدثني من �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية 
للعلوم  �إىل متحدثني وم�صاركني من جامعة جامك  �إ�صافة  يف �جلامعة، 
و�أكادميية  �لرتبوي  للتخطيط  �الإقليمي  و�ملركز  �لفنلندية  �لتطبيقية 
�مللكة ر�نيا لتدريب �ملعلمني، مقرها �لعا�صمة �الأردنية عّمان، حيث ناق�ض 
�مللتقى �لتوجهات �حلديثة يف �لتعليم وم�صتقبله، باالإ�صافة �إىل �لتغيري�ت 
على  �لتكنولوجيا  و�أثر  و�لتعلم  �لتدري�ض  �أ�صاليب  يف  �ملتوقعة  �مل�صتقبلية 
ذلك، كما ��صتعر�ض عدد�ً من خطط �لعمل �لدولية و�لتطلعات مل�صتقبل 
�لتعليم �إىل جانب دور مدر�ء �ملد�ر�ض و�ملعلمني يف حتقيق هذه �لتطلعات 
و�لكفاء�ت �ملطلوبة يف قطاع �لتعليم 
و�الإبد�ع  �البتكار  ودور  �مل�صتقبل،  يف 

وريادة �الأعمال يف �لتعليم. 
�لربوفي�صور  ق��ال  �ل�����ص��دد،  ه��ذ�  ويف 
�أبوظبي:  جامعة  مدير  �أحمد،  وقار 
باإر�صاء  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  "نلتزم 
ثقافة �لعمل و�البتكار، حيث يو��صل 
لتاأ�صي�ض  جهوده  ككل  �لتعليم  قطاع 
��صت�صر�فية  �أكادميية  نظم  وتطوير 
ت�صع �ل�صباب يف �صميم �أهد�فها. لقد 
�لفر�صة  �ل��رتب��وي  �مللتقى  �أت��اح ه��ذ� 
و�مل�صاركني  �صركائنا  و�أم���ام  �أم��ام��ن��ا 
ووجهات  ت��ف��ك��رين��ا  يف  لنتعمق  ف��ي��ه 
نظرنا و�لبحث يف �إمكانية �إحد�ث تغيري�ت �أكرث �بتكار�ً يف �لتعليم و�لتعلم 

من �صاأنها �أن تعزز �لتجربة �الأكادميية لالأجيال �حلالية و�مل�صتقبلية." 
�الإقليمي  �مل��رك��ز  يف  ���ص��رك��ائ��ن��ا  �إىل  �جل��زي��ل  بال�صكر  "�أتقدم  و�أ����ص���اف: 
– يوني�صكو و�أكادميية �مللكة ر�نيا لتدريب �ملعلمني،  للتخطيط �لرتبوي 
وكافة �ملتحدثني يف �مللتقى �لذين �صاركو� معرفتهم ووجهات نظرهم عن 
م�صتقبل �لتعليم، و�لتي من �ملتوقع �أن نلم�ض �نعكا�صاتها على قطاع �لتعليم 
الأكادميية  �لتنفيذي  �لرئي�ض  عبيد�ت،  �أ�صامة  �لدكتور  وق��ال  قريباً."  
�لر�بع  بامللتقى �لرتبوي  بامل�صاركة  "�صعد�ء  �ملعلمني:  �مللكة ر�نيا لتدريب 
جامعة  م��ع  �لتعاون  ه��ذ�  م��ن  ج���زء�ً  نكون  �أن  وي�صرفنا  �أبوظبي  جلامعة 
ميثل  حيث  – يوني�صكو،  �لرتبوي  للتخطيط  �القليمي  و�ملركز  �أبوظبي 
هذ� �مللتقى فر�صة لتجديد �لتز�منا جتاه �أبرز �الأطر �لعاملية و�الإقليمية 
�لتي ت�صع م�صتقبل �لتعليم يف مقدمة جهود تطوير �البتكار�ت وتوظيف 
وم�صاركة  للقاء  هامة  فر�صة  �أي�صاً  �حل��دث  ه��ذ�  ويعترب  �لتكنولوجيا. 
�البتكار  ثقافة  وتطوير  تعزيز  بهدف  و�خل��رب�ت  �ملعارف  وتبادل  �الأفكار، 

من �أجل م�صتقبل �أف�صل و�أكرث ��صتد�مة". 
للتخطيط  �الإقليمي  �مل��رك��ز  مدير  �ملطيوعي،  مهرة  قالت  جانبها،  م��ن 
�لعالقة  ذ�ت  و�ملنظمات  �ملوؤ�ص�صات  �ل�صر�كة مع  تعميق  "يعترب  �لرتبوي: 
على �مل�صتوى �لوطني و�الإقليمي و�لدويل هو �أحد �أهد�ف �ملركز �الإقليمي 
للتخطيط �لرتبوي �ال�صرت�تيجية. ومن هذ� �ملنطلق ياأتي تعاون �ملركز 
مع جامعة �أبوظبي لتنفيذ هذ� �مللتقى �ملتخ�ص�ض حول م�صتقبل �لتعليم 

وعالقته �لوثيقة باالبتكار و�الإبد�ع."  
و�أ�صافت �ملطيوعي: "�إن �لتغري�ت �ملت�صارعة و�مل�صاحبة للثورة �ل�صناعية 
تاأثري�ت  �لتعليمية يف ظ��ل  �الأن��ظ��م��ة  �ل��ت��ي و�ج��ه��ت  �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ت��ح��دي��ات 
متخ�ص�صة  من�صات  تبني  يتم  �أن  �ل��الزم  من  جعلت  كوفيد19-  جائحة 
�مل�صتقبلية  و�ل��ت��وج��ه��ات  و�لتعلم  �لتعليم  م�صتقبل  و��صتك�صاف  ملناق�صة 
�إيجاد  عليها  يجب  �ل��ع��امل  يف  �لتعليمة  �الأنظمة  �إن  حيث  عليه،  �مل��وؤث��رة 
�ملطلوبة،  �مل��ه��ار�ت  تك�صبه  خ��اّلق��ة  بطريقة  �ملعلم  الإع���د�د  خمتلفة  ط��رق 
يجب  فاإنه  وكذلك،  �لتعليمية.  للعملية  �ملتغري  �لو�قع  هذ�  مع  للتعامل 
وحتديثها  للطلبة  تعطى  �لتي  �ملهار�ت  م�صفوفة  مر�جعة  �الأنظمة  على 
�إن �جلائحة خلقت  للم�صتقبل، وكما  ��صتعد�د�ً  �أكرث  �لطلبة  ب�صكل يجعل 
�لتعليمية  �الأنظمة  على  يفر�ض  �ملقدم مما  �لتعليم  بالن�صبة جلودة  حتٍد 
و�صع �أطر جديدة لقيا�ض جودة �لتعليم لديها ومعاجلة �لفجوة �لرقمية 

�ملوجودة بني �لطلبة و�ملعلمني."   
وُملح  ���ص��روري  عمل  هو  �ليوم  �لتعلم  م�صتقبل  ��صتك�صاف  �أن  و�أو�صحت 
�صيعي�صون  �لذين  ولل�صباب  �مل�صتقبلية  وجمتمعاتنا  �لتعليمية  الأنظمتنا 
فيها، بحيث ن�صتطيع بناء و�إد�مة �أنظمة تعليمية مبتكرة ذ�ت جودة عالية 
�مل�صتقبلية  �لوطنية  و�ال�صرت�تيجيات  �ل�صيا�صات  متطلبات  مع  تتو�فق 

�لد�عمة لالبتكار و�الإبد�ع.
و�صهد �مللتقى م�صاركة �أكرث من 350 �أكادميياً وطالباً من خمتلف �أنحاء 

�الإمار�ت و�ملنطقة. 
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هناك عدد ل يح�سى من الفيتامينات التي نحتاجها 
للحفاظ على �سحة العقل واجل�سم، بينها فيتامني 
B12، الذي ي�سارك يف اإنتاج خاليا الدم احلمراء.

يلعب  احل��م��راء،  ال��دم  خاليا  تكوين  جانب  واإىل 
فيتامني B12 دورا مهما يف وظائف اجلهاز الع�سبي 
العامة  ال�سحة  يعزز  اأن  ميكن  لذلك،  اجل�سم.  يف 

بعدة طرق بينها ما يلي مدعوما باأدلة علمية:

احلمراء: الدم  خاليا  تكوين  على  ي�ساعد   .1
تنقل خ��الي��ا �ل���دم �حل��م��ر�ء �الأك�����ص��ج��ني م��ن �ل��رئ��ت��ني �إىل 
�الأن�����ص��ج��ة يف جميع �أن��ح��اء �جل�����ص��م. ك��م��ا �أن��ه��ا حت��م��ل ثاين 
�أك�صيد �لكربون وهو منتج ثانوي �صام لعمل �خللية، من تلك 

�الأن�صجة �إىل �لرئتني حيث يتم طردها بعد ذلك.
�له�صمي  �جل��ه��از  �أم��ر����ض  ت��اروغ��و، طبيب  فيكر�م  وي��ق��ول 
 Detox of South ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ض 
�إنتاج خاليا �لدم  B12 يف  "ي�صارك فيتامني   :Florida
للغاية،  �صيئة   B12 كانت معدالت فيتامني  و�إذ�  �حلمر�ء. 
�إىل  ي��وؤدي  �إنتاج خاليا �لدم �حلمر�ء يكون �صعيفا، ما  فاإن 

فقر �لدم �ل�صخم �الأرومات".
�إىل نق�ض خاليا �لدم  �ل��دم �ل�صخم �الأروم��ات  وي�صري فقر 
وهو   ،B12 فيتامني  نق�ض  عن  حتديد�  �لناجم  �حلمر�ء، 
وجفاف  �لرتكيز  و�صعوبة  �لتعب،  مثل  �أعر��صا  ي�صبب  ما 

�جللد.
�ل�صخ�ض  بها  ي�صاب  ق��د  �أخ���رى  �أ�صبابا  هناك  �أن  ح��ني  ويف 
فاإن  �نخفا�ض �حلديد،  �أو  �ملفرط  �لنزيف  �ل��دم، مثل  بفقر 
�حلفاظ على م�صتويات �صحية من فيتامني B12 هو �أحد 

طرق �لوقاية منه.

اخلرف: مينع  قد   .2

فائدة �أخرى لفيتامني B12 هي �أنه ميكن �أن يبطئ �صمور 
�لدماغ لدى كبار �ل�صن. ويعني �صمور �لدماغ �نكما�صا كليا 
يف حجم �ملخ و�أي�صا فقد�ن �خلاليا �لع�صبية، ما قد يت�صبب 
�ل�صعب  و�ألزهامير ويجعل من  باركن�صون  �أمر��ض مثل  يف 

�لعمل ب�صكل م�صتقل يف �ملجتمع.
ق��ب��ل �الأكادميية  2008 م��ن  ن�����ص��رت ع���ام  ووج����دت در����ص��ة 
107 م�����ص��ارك��ني تزيد  ل��ط��ب �الأع�������ص���اب م���ع  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�أعمارهم عن 61 عاما، �أن حجم �لدماغ �ملفقود على مدى 
�لذين لديهم  بالن�صبة لالأ�صخا�ض  �أكرب  �صنو�ت كان  خم�ض 

م�صتويات �أقل من B12 يف �لدم.
�لدماغ  لعمل  B12 �صروريا  فيتامني  "يعد  وون��غ:  ويقول 
�ل��دم��اغ مهم جد�  يف  ودوره  ب�صكل جيد.  �لع�صبي  و�جل��ه��از 
B12 قد يلعب  �أن فيتامني  �إىل  �أن �الأبحاث ت�صري  لدرجة 

دور� يف �لوقاية من �خلرف".
 B12 �أن مكمالت فيتامني  ومع ذلك، ال يوجد دليل على 
تعمل على حت�صني فقد�ن �لذ�كرة لدى �أولئك �لذين يعانون 

بالفعل من مر�ض �ألزهامير.

واأع���را����ض  امل���زاج���ي���ة  احل���ال���ة  ي��ح�����س��ن  ق���د   .3
الكتئاب:

ال ي����ز�ل ه��ن��اك ج���دل ح���ول م���دى ت���اأث���ريه، ول��ك��ن �أظهرت 

و�ملظاهر   B12 فيتامني  نق�ض  بني  �صلة  وج��ود  �الأب��ح��اث 
�لقهري  و�ل��و���ص��و����ض  �الك��ت��ئ��اب  م��ث��ل  و�لنف�صية  �لع�صبية 

وتقلب �ملز�ج.
�له�صمي  �جل��ه��از  �أم��ر����ض  ت��اروغ��و، طبيب  فيكر�م  وي��ق��ول 
 Detox of South ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����ض 
لتطوير  م���ط���ل���وب   B12 "فيتامني   :Florida
�ل�����ص��ريوت��ون��ني، وه���ي م����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ت��ت��ح��ك��م يف �حلالة 
ت�صجيع  �إىل  �ل��ب��اح��ث��ني  �ل��ر�ب��ط  ه���ذ�  دف���ع  ك��م��ا  �ملز�جية"، 
م��ك��م��الت ف��ي��ت��ام��ني B12 ك��ج��زء م���ن خ��ط��ط �ل���ع���الج ملن 

يعانون من �الكتئاب.
�صخ�صا   199 �أج��ري��ت على  در����ص��ة  �مل��ث��ال، يف  �صبيل  وع��ل��ى 
م�صابا باالكتئاب، حت�صن %100 ممن عوجلو� مب�صاد�ت 
%20 على  بن�صبة   B12 �الكتئاب وكذلك حقن فيتامني 
عوجلو�  �لذين  �الأ�صخا�ض  من  فقط   69% و�أف���اد  �الأق���ل. 

مب�صاد�ت �الكتئاب ولي�ض B12 بتح�صينات مماثلة.

اخللقية: العيوب  مينع  قد   .4
�لن�صاء �حلو�مل لديهن جرعة �أعلى مو�صى بها من فيتامني 
B12. ذلك الأن �ملركب قد ي�صاعد يف منع �لعيوب �خللقية 
�ملتطورة.  غ��ري  و�جلمجمة  �جل��زئ��ي  �ل�صلل  مثل  �ل�صديدة 
ويقول تاروغو: "�لكميات �لكافية من فيتامني B12 مهمة 

لنجاح �حلمل".
 B12 م��ن  منخف�صة  م�صتويات  ذ�ت  �م���ر�أة  �أ�صبحت  و�إذ� 
ت��زد�د فر�صها يف والدة طفل م�صاب بعيب �الأنبوب  حامال، 
�نعد�م  �خللقية  �لعيوب  من  �لفئة  ه��ذه  وت�صمل  �لع�صبي. 
�لدماغ، وهي حالة قاتلة حيث يكون دماغ �لطفل وجمجمته 
م�صتويات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ج��ان��ب  و�إىل  ب�����ص��دة.  م��ت��خ��ل��ف��ني 
حم�ض  ت��ن��اول  ي����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  �مل��ن��ا���ص��ب��ة،   B12 فيتامني 
�لفوليك قبل �حلمل وبعده �إىل تقليل فر�ض �إ�صابة �لطفل 

بعيوب �الأنبوب �لع�صبي.

والأظافر: واجللد  ال�سعر  �سحة  يدعم   .5
يقول تاروغو �إن �حلفاظ على م�صتويات �صحية من فيتامني 
B12 ميكن �أن ي�صاعد �أي�صا يف منو �ل�صعر و�جللد و�الأظافر 

من خالل توفري �الأك�صجني لهذه �الأن�صجة.
B12 لديك كافية  �إذ� كانت م�صتويات  "مع ذلك،  و�أو�صح: 
يف  �صحتك  �ملكمالت  تناول  يعزز  �أال  �ملحتمل  فمن  بالفعل، 
 ،B12 فيتامني  نق�ض  من  تعاين  كنت  �ملناطق".و�إذ�  تلك 
�جللد  فيها  يغري  حالة  وه��ي  ب��ه��اق،  �صكل  على  يظهر  فقد 
�أو فرط ت�صبغ �جللد. ويف هذه  �ل�صعر،  �أو بطء منو  لونه، 
�إىل نظامك   B12 ف��ي��ت��ام��ني  �إ���ص��اف��ة  ي����وؤدي  ق��د  �حل���ال���ة، 

�لغذ�ئي �أو تناول مكمل غذ�ئي �إىل حت�صني �حلالة.

له دور مهم يف وظائف اجلهاز الع�سبي 

B12 لفيتامني  علميا  مثبتة  �ضحية  فوائد   5

و�لتعامل  �مل�����ص��دود  �ل�صري على �حل��ب��ل  وب���دال م��ن حم��اول��ة 
�الأمل  تخفيف  �إد�رة  يف  �ملتمثلة  �لدقيقة  �لتو�زن  عملية  مع 
�لفعال مع جتنب �الآث��ار �جلانبية �لقوية و�ملدمرة يف كثري 
�أل��ت وفريقهما  و�أن���درو  �الأح��ي��ان، فح�ض ج��ون ترينور  من 

 Edward F. �ل��ب��ح��وث  وم��رك��ز  ميت�صيغان  ج��ام��ع��ة  يف 
�الأمل. منع  على  �حلالية  �جل�صم  قدرة   ،Domino

�لدماغ  يف  م�صتقبالت  ع��ل��ى  �الأف��ي��ون��ي��ة  �ل��ع��ق��اق��ري  وت��ع��م��ل 
وميكن �أن تغمر نظام �ملري�ض غالبا، ما يوؤدي �إىل حالة �صبه 

مبتهجة.
وفح�ض  �جل�صم  د�خ���ل  دق��ة  �أك���رث  ح��ل  �إىل  �ل��ف��ري��ق  و�صعى 
�الأمل  �لتي ترتبط مب�صكنات  �الأفيون-مورفني،  م�صتقبالت 

�لطبيعية يف �جل�صم، و�الإندورفني �لد�خلي و�الإنكيفالني.
وياأتي جانب تخفيف �الآالم من �الأدوية �الأفيونية �لتي تعمل 
�ملثال  �صبيل  ذل��ك على  بتكلفة، مبا يف  �مل�صتقبالت  ه��ذه  مع 
�لتنف�ض و�لغثيان و�الإم�صاك  �لنعا�ض و�صعوبات  ال �حل�صر، 

و�لتي، على �لرغم من كونها مزعجة، ال متنع �الإدمان.
تطلق  فاإنك  ب���االأمل،  ت�صعر  عندما  "عادة،  ترينور:  ويقول 
�ملو�د �الأفيونية �لذ�تية، لكنها لي�صت قوية مبا يكفي �أو تدوم 

لفرتة طويلة مبا فيه �لكفاية".
�خليفية  �مل��ع��ّدالت  ت�صمى  �لتي  �مل���و�د  �أن  �لفريق  و�ف��رت���ض 
�الإيجابية ميكن ن�صرها لتعزيز م�صكنات �الأمل �لطبيعية يف 
�الأكرث  �الآالم  �إىل تخفيف  تقليل �حلاجة  وبالتايل  �جل�صم، 

�إثارة و�نت�صار� �لذي توفره �ملو�د �الأفيونية.
BMS- با�صم  ُي��ع��رف  معينا،  �إيجابيا  م��ع��ّدال  �أن  ووج���دو� 

تن�صيط  على  �إنكيفالني  قدرة  يعزز  �أن  ميكن   ،986122
�إىل  �أق���رب  بطريقة  �ملفعول  مورفني-�أفيونية  م�صتقبالت 
�لقنبلة  م��ن  ب��دال  �الآالم  لتخفيف  بالليزر  م��وج��ه  ���ص��اروخ 
عن  ينتج  ما  مع  �الأفيونية،  �مل��و�د  توفرها  �لتي  �لب�صاطية 

ذلك من �آثار جانبية.
وتعمل هذه �ملعّدالت فقط يف وجود �الإندورفني �أو �إنكيفالني، 
لذلك فهي توفر �ملزيد من تخفيف �الآالم عند �لطلب بدال 

وال  متو��صلة.  ف��رتة  م��د�ر  على  باأكمله  �لنظام  تخدير  من 
بل  �الأفيونية،  �مل��و�د  ت�صتخدمه  �ل��ذي  �لربط  موقع  حتاكي 
ب�صكل  �الآالم  تخفيف  تعزز  وبالتايل  �آخ��ر،  مكان  يف  ترتبط 
�لهدف''  "بر�صم  �الإن�صان  جل�صم  ي�صمح  ما  ��صتهد�فا،  �أكرث 
�جلهاز  م�صاكل  يف  و�لت�صبب  �الأمل  م��ن  �لتخل�ض  م��ن  ب��دال 

�له�صمي مثل �لغثيان و �الإم�صاك.
فاإنك  �إن��ك��ي��ف��ال��ني،  �إىل  حت��ت��اج  "عندما  ت��ري��ن��ور:  وي��و���ص��ح 
ثم  �جل�صم،  من  معينة  مناطق  يف  ناب�صة  بطريقة  تطلقها 
يتم ��صتقالبها ب�صرعة. وعلى �لنقي�ض من ذلك، فاإن عقار� 

مثل �ملورفني يغمر �جل�صم و�لدماغ ويبقى لعدة �صاعات".
و�خترب �لفريق �ملغرّي عن طريق عزل م�صتقبل نقي وقيا�ض 
�ملنخف�صة  �مل�صتويات  �أن  ووج��دو�  لالإنكيفالني،  �ال�صتجابة 

من �إنكيفالني كانت مطلوبة لتحفيز �ال�صتجابة �ملطلوبة.
ويف �الخ��ت��ب��ار�ت �ل��ت��ي �أج��ري��ت ع��ل��ى �ل��ف��ئ��ر�ن، و�ل��ت��ي متت 

�لفيزيولوجيا  جت���ارب  م��ن  �ل��ع��دي��د  خ���الل  م��ن  مر�قبتها 
ُحّفزت  �الأفيونية  �مل�صتقبالت  �أن  �لباحثون  وجد  �لكهربية، 
بقوة �أكرب ولكن دون �لتاأثري نف�صه على �لتنف�ض �أو وظيفة 

�جلهاز �له�صمي �أو خطر عبور �لعتبة �إىل �الإدمان.
تخفيف  �آث���ار  تعزيز  على  �ل��ق��درة  بتقييم  �الآن  و�صيقومون 
�لذ�تية، ولكن يف ظل جمموعة  �الأفيونية  �مل��و�د  �الآالم من 
�للذين  �مل��زم��ن،  و�الأمل  �الإج���ه���اد  �ل���ظ���روف؛  م��ن  خمتلفة 
�إىل  �ملر�صى  دف��ع  �الأح��ي��ان  من  كثري  يف  وميكنهما  يطوالن 

�لتبعية ورمبا �الإدمان.
�ملو�د  �أزم��ة  لن حتل  �جلزيئات  ه��ذه  �أن  ترينور من  ويحذر 
مرة  حدوثها  ومتنع  تبطئها  �أن  ميكن  �أنها  �إال  �الأفيونية، 
ميكنهم  �الأمل  م���ن  ي��ع��ان��ون  �ل���ذي���ن  �مل��ر���ص��ى  الأن  �أخ�����رى 
ت��ن��اول ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �الأدوي���ة ب��دال م��ن �الأدوي���ة �الأفيونية 

�لتقليدية.

تطوير طريقة لتعزيز م�ضكنات الأمل اخلا�ضة باجل�ضم 
ابتليت الوليات املتحدة وخارجها باأزمة املواد الأفيونية ل�سنوات، لكن الباحثني يف جامعة 
مي�سيغان يعتقدون اأن مفتاح قلب املد قد يكمن يف اأج�سادنا، من خالل تعزيز قوتنا يف ت�سكني 
الأمل.ويعترب الفنتانيل والأوك�سيكودون واملورفني �سالحا قويا ذا حدين عندما يتعلق الأمر 
بتقليل معاناة املر�سى؛ من ناحية، فاإنها توفر ت�سكينا قويا وفعال لالأمل، ولكن من ناحية 

اأخرى، ميكنها ب�سكل متزايد �سق طريق اإىل املوت املوؤمل عن طريق الإدمان.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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املال والأعمال

»اأبوظبي للأوراق املالية« يدرج اأ�ضهم
 جمموعة »اإي اإ�س جي« يف من�ضة ال�ضوق الثاين 

•• اأبوظبي-وام:

�إ�ض جي”  “�إي  �أ�صهم جمموعة  �إدر�ج  �ملالية عن  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق  �أعلن 
بخدمات  و�ملتخ�ص�صة  �لقاب�صة  �لعاملية  لل�صركة  �ململوكة  �الإم��ار�ت  �صتاليونز 
�ال�صتثمار و�لهند�صة و�لبناء، يف من�صة �ل�صوق �لثاين؛ حيث بد�أ �لتد�ول على 
جمموعة  وتاأ�ص�صت   .ESG �لرمز  حتت  �أم�ض  من  �عتبار�  �ملجموعة  �أ�صهم 
و�أ�صبح  ما حققت تطور� ملحوظا  و�صرعان   ،2006 ع��ام  يف  �إ���ض جي”  “�إي 
لديها حمفظة متنوعة من �أعمال �لهند�صة و�لبناء و�لتطوير و�إد�رة �لعقار�ت 
 537 12 دول��ة،  �لتي تعمل يف  �أ�صول �ملجموعة، و  و�خل��دم��ات. وبلغت قيمة 
�أكرث من  2021، كما يعمل لديها  مليون درهم بنهاية �لربع �الأول من عام 
ل�صوق  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��ظ��اه��ري،  حمد  �صعيد  ق��ال  و  م��وظ��ف.   1000
�أبوظبي ل��الأور�ق �ملالية - بهذه �ملنا�صبة - : “ يو��صل �صوق �أبوظبي لالأور�ق 
�جلديدة  �الإدر�ج  عمليات  خ��الل  م��ن  ملحوظ  ب�صكل  نطاقه  تو�صيع  �مل��ال��ي��ة 
وتبني جمموعة �أو�صع من �ملنتجات و�خلدمات. كما �صهد �ل�صوق زيادة كبرية 
يف �ل�صيولة، مما جعله �أكرث جاذبية للم�صتثمرين و�مل�صدرين على حد �صو�ء. 
وي�صر �صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �لرتحيب ب�صركة جمموعة ’�إي �إ�ض جي‘ يف 
من�صة �ل�صوق �لثاين و�لتي تتيح لل�صركات �إمكانية �لو�صول �إىل قاعدة كبرية 
�لتجارية بطريقة فعالة.  �لعالمة  �ملال، وتفتح �ملجال لتعزيز قيمة  ر�أ�ض  من 
�لنقدية  �ل�صيولة  لتعزيز  �ملن�صة فر�صة فريدة  للم�صتثمرين، توفر  وبالن�صبة 
�قت�صادي  م�صهد  �إىل  تنتمي  و�ل��ت��ي  �حلجم  ومتو�صطة  �صغرية  �ل�صركات  يف 
�إقليمي د�ئم �لنمو و�الزدهار«. من جانبه قال مطر �صهيل �ليبهوين �لظاهري، 
“يتيح  جي”:  �إ����ض  “�إي  �الإم����ار�ت  �صتاليونز  جمموعة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�إدر�ج جمموعة ’�إي �إ�ض جي‘ يف من�صة �ل�صوق �لثاين ل�صوق �أبوظبي لالأور�ق 
جمموعة  �أع��م��ال  جم���االت  �أه���م  �أح���د  يف  للم�صتثمرين  �أو���ص��ع  م�صاركة  �ملالية 
�ل�صركة �لعاملية �لقاب�صة. وباال�صتناد �إىل �ملكانة �ملالية �لقوية لل�صركة �لعاملية 
�لقاب�صة، ثاين �أكرب �صركة من حيث �لقيمة �ل�صوقية يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق 
و��صتعد�دها  �ملا�صي،  �لعام  خالل  مرونتها  جمموعتنا  �صركات  �أثبتت  �ملالية؛ 
و�الإقليمي  �الإمار�تي  �القت�صاد  يتعافى  فيما  �جلديدة  �لفر�ض  الغتنام  �لتام 

من تد�عيات جائحة ’كوفيد – 19‘».

معر�س دبي للطريان يفتح باب امل�ضاركة 
يف فعالية »في�ضتا« لل�ضركات النا�ضئة  

•• دبي-الفجر: 

�أعلن معر�ض دبي للطري�ن 2021 وبالتعاون مع “جوثامز” �صركة �مل�صرعات 
�لر�ئدة يف جمال �إعد�د �ملهار�ت �مل�صتقبلية لقطاع �لنقل �جلوي و�لدفاع، عن 
برنامج  �أطلقها  �لتي  للم�صابقة  �لرت�صح  طلبات  وت�صليم  �مل�صاركة  باب  فتح 
�أحدث �لتقنيات  �لذي ي�صتهدف �ملُبتكرين و�ملُبدعني ال�صتعر��ض  “في�صتا” 
و�حللول �خلا�صة وت�صريع م�صتقبل منو �صناعات �لطري�ن و�لدفاع. ويهدف 
برنامج “في�صتا” �إىل دعم �ل�صركات �لنا�صئة من جميع �أنحاء �لعامل يف ر�صم 
�إطالق  على  �ل�صركات  هذه  �صتعمل  حيث  �لطري�ن،  قطاع  م�صتقبل  مالمح 
منتجات وحلول جديدة كلياً تغرّي من توجهات قطاعات �لطري�ن و�لف�صاء 
و�لدفاع و�حللول �لتقنية، وميكن لل�صركات �لر�غبة بامل�صاركة، تقدمي طلبات 
للطري�ن.  دبي  ملعر�ض  �لر�صمي  �ملوقع  يونيو عرب   10 تاريخ  قبل  �لرت�صح 
و�صتمنح �مل�صابقة لل�صركتني �لفائزتني يف �مل�صابقة فر�صة عر�ض مبتكر�تهم 
�إذ  للطري�ن،  دب��ي  معر�ض  يف  “في�صتا”  لربنامج  �لتابع  �البتكار  مركز  يف 
يجمع �ملركز �ل�صركات �لنا�صئة و�أ�صحاب روؤو�ض �ملال �لباحثني عن مبتكرين 
ورو�د �أعمال جدد ذ�ت قدرة تناف�صية �صمن �لقطاع. كما �صتح�صل �ل�صركتان 
يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �ل��ق��ط��اع  يف  �لرئي�صيني  �ل��ق��ر�ر  ب�صناع  �الل��ت��ق��اء  فر�صة  على 
�جلل�صة �حل�صرية �لتي تنظمها �صركة “جوثامز” خالل �ملعر�ض، و�لتعرف 
�لعاملية  �ل�صركات  مع  و�لتناف�ض  �لقطاع،  �لعامليني يف  �مل�صتثمرين  �أبرز  على 
على بع�ض �ل�صفقات �لتي �صتقام خالل �أيام �ملعر�ض.  وبهذه �ملنا�صبة قالت 
“تعد م�صابقة “في�صتا” جزء�ً  �إيلودي روبن-غيوم من �صركة “جوثامز”: 
�أهد�فها و�مل�صاهمة  من جهودنا �لر�مية لدعم �ل�صركات �لنا�صئة يف حتقيق 
يف منو قطاعات �لطري�ن و�لدفاع، �إذ ن�صعى من خالل هذه �مل�صابقة �أن نقدم 
نقطة مف�صلية يف م�صرية  تكون  �أن  ذهبية ميكن  �لنا�صئة فر�صة  لل�صركات 
تغيري  ميكنها  ث��وري��ة  فكرة  لديها  نا�صئة  �صركة  ك��ل  ون��دع��و  �صركتهم،  من��و 
م�صتقبل �لقطاع �مل�صاركة، و�لتي ميكن �أن تكون مبثابة بو�بة لهم لاللتقاء 

باأ�صحاب روؤو�ض �الأمو�ل �لعامليني«.

يت�سمن اأهم اإجنازات الدولة يف م�سرية التحول الرقمي

هيئة تنظيم الت�ضالت واحلكومة الرقمية ت�ضدر تقرير التحول الرقمي يف الإمارات 2020
•• دبي-وام:

�أ�صدرت هيئة تنظيم �الت�صاالت و�حلكومة �لرقمية 
تقرير �لتحول �لرقمي يف �الإم��ار�ت 2020، و�لذي 
ي�����ص��ل��ط �ل�����ص��وء ع��ل��ى �أب�����رز �مل��ح��ط��ات و�الإجن�������از�ت، 
�ل���دول���ة يف جمال  �ل��ت��ي حققتها  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل���ري���ادة 
�مل��ن��ط��ق��ة و�لعامل،  �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
و�ملوؤ�صر�ت �لعاملية و�لعربية �لتي ت�صدرت فيها دولة 
�الإمار�ت يف جماالت عدة مرتبطة بالتحول �لرقمي 
و�لتعليم  و�ل�صحة  و�الت�����ص��االت  �لذكية  كاحلكومة 
�لتقرير  و��صتعر�ض  ب�صفة عامة.  �لرقمية  و�حللول 
�ل��رق��م��ي يف دول���ة �الإم�����ار�ت، و�لتي  �ل��ت��ح��ول  م�صرية 
�إن�صاء  مع  �ملا�صي  �لقرن  ثمانينات  منذ مطلع  ب��د�أت 
�لهيئة �لعامة للمعلومات لتكون م�صوؤولة عن �أمتتة 
�لعمل  يف  �حل��ا���ص��وب  و�إدخ�����ال  �حل��ك��وم��ي��ة  �لعمليات 
و�صلط  �الحتادية،  �حلكومة  م�صتوى  على  �حلكومي 
�ملجال  �الإجن������از�ت يف  بع�ض  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لرقمي و�صواًل �إىل بدء �لعام 2021، عام �خلم�صني 

و�ليوبيل �لذهبي للدولة .
�إجناز�ت  �إىل  و�ملعلومات  ب��االأرق��ام  �لتقرير  وت��ط��رق 
�لرقمي  بالتحول  �الرت��ب��اط  مع  �لقطاعات  خمتلف 
�لتقرير  �أ�����ص����ار  �ل�����ص��ح��ة  ف��ف��ي جم����ال  �ل����دول����ة،  يف 
عدد  يف  ع��امل��ي��اً  �الأول  �مل��رك��ز  حققت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل 
�ملن�صاآت  ن�صبة  بلغت  �ملعتمدة، حيث  �ل�صحية  �ملن�صاآت 
ذلك  يف  -مب��ا  �الع��ت��م��اد  ملعايري  �مل�صتوفية  �ل�صحية 
�لرعاية  يف  وتوظيفها  �ملعلومات،  تكنولوجيا  �إد�رة 
�ملركز  يف  �لدولة  ج��اءت  كما   ،88.33% �ل�صحية- 
�لبنية �لتحتية �ل�صحية. ويف قطاع  12 عاملياً يف  �ل� 
�الأول عاملياً يف عدد  �ملركز  �لدولة يف  �القت�صاد حّلت 
من �ملحاور، منها �ل�صر�كة بني �لقطاع �لعام و�خلا�ض 
و��صتخد�م  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  �ل��ت��ط��ور  يف  وت���اأث���ريه���ا 
�مل��ه��ن��ي��ة �الف��رت����ص��ي��ة، و����ص���ر�ء �حلكومة  �ل�����ص��ب��ك��ات 
ملنتجات �لتكنولوجيا �ملتقدمة، وحلت يف �ملركز �الأول 
�جلاهزية  وموؤ�صر  �لعاملي،  �البتكار  موؤ�صر  يف  عربياً 
 ،IMD �لرقمية  �لتناف�صية  موؤ�صر  يف  للم�صتقبل 
و�الإعالم.  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �ل�صوقية  و�لقيمة 
وفيما يتعلق بتنمية �لقدر�ت حققت �الإمار�ت �ملركز 
�لر�بع عاملياً يف قدرة �الإطار �لقانوين على �لتكيف مع 
��صتخد�م  يف  عاملياً  و�لثاين  �لرقمية،  �الأعمال  مناذج 
نف�صه  و�مل��رك��ز  �مل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  �الت�����ص��االت 
و�لتوجه  �ل�صخمة،  �لبيانات  وحتليل  ��صتخد�م  يف 
�مل�صتقبلي للحكومة. كما �صلط �لتقرير �ل�صوء على 
�الحتادية  �حلكومية  �جل��ه��ات  �إجن���از�ت  م��ن  �لعديد 

�لتوجهات  مثل  �لرقمي،  �لتحول  جمال  يف  و�ملحلية 
نحو �حل��ك��وم��ة �ل��الورق��ي��ة، وت��ق��دمي �خل��دم��ات عرب 
�جلهات  ب��ني  و�لتكامل  و�ل��رب��ط  �لرقمية،  �ملن�صات 
/ �الحت��ادي��ة  �الإلكرتونية  �ل�صبكة  �صمن  �حلكومية 

�حلكومي،  و�لر�بط  �لرقمية،  و�لهوية   ،/FedNet
�حلكومة  �أقرتها  �لتي  �لطموحة  و�ال�صرت�تيجيات 
و�لتقنيات  �لر�بعة  �ل�صناعية  �لثورة  ع�صر  لدخول 
�لبيانات  ب��ال��ذك��اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي وحت��ل��ي��ل  �مل��دع��وم��ة 
�ل�صخمة. وحول ما ورد يف �لتقرير .. قال �صعادة حمد 
حلكومة  �لرقمية  �حلكومة  رئي�ض  �ملن�صوري  عبيد 
�الت�صاالت  تنظيم  ع��ام هيئة  �الإم���ار�ت ومدير  دول��ة 
و�حلكومة �لرقمية: “�إن �الإجناز�ت �لتي تطرق �إليها 
�لتقرير هي ثمار جهود مرت�كمة عرب عقود و�صنو�ت 
دولة  ت��ك��ون  ب����اأن  �ل��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة  لتحقيق 
�الإمار�ت منوذجاً يحتذى يف �لريادة و�صنع �مل�صتقبل 
�ملتقدمة  و�لعلوم  �لتكنولوجيا  �إىل  ��صتناد�ً  و�ل�صعادة 
�أن  �إال  �ل�صياق  �لرقمي. وال ي�صعني يف هذ�  و�لتحول 
و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  �حلكومية  �جلهات  جهود  �أث��ّم��ن 
روح  يف  و�ح��د  كفريق  تعمل،  ز�ل��ت  وم��ا  عملت،  �لتي 
من �لتناغم و�لتاآلف خلدمة �الأهد�ف �لعليا للدولة 
وعملياتها  وخ��دم��ات��ه��ا  �أنظمتها  حت��وي��ل  خ��الل  م��ن 

“نحن  و�أ�صاف:  و�ملتكاملة.”  �ل�صاملة  �لرقمنة  �إىل 
تاأ�صي�ض  �لعزم، منذ بد�يات  �الإم��ار�ت عقدنا  يف دولة 
 “ “رحمهم �هلل  �ل��ق��ادة �الأو�ئ����ل  �أي���دي  �الحت���اد على 
على �أن ننظر د�ئماً �إىل �الأمام، و�أن نعمل كل ما من 
على  �الإم��ار�ت  لدولة  �مل�صتحقة  �ملكانة  �صاأنه جت�صيد 
�خلريطة �لعاملية. وها نحن �ليوم، بحمد �هلل تعاىل، 
�لوطن،  �أب��ن��اء  وب�����ص��و�ع��د  �ل��ر���ص��ي��دة،  قيادتنا  وبهمة 
نحقق �لكثري من �ملر�كز �لطليعية وال�صيما يف جمال 
�لتي  �ملقبلة  للمرحلة  ����ص��ت��ع��د�د�ً  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
�صندخل فيها خم�صني عاماً جديدة من عمر �حتادنا 
و�ملزيد.” وبح�صب  �ملزيد  لنحقق  �هلل،  ب��اإذن  �ل�صامخ 
�لتقرير فقد �حتلت دولة �الإمار�ت �ملركز �لر�بع عاملياً 
يف  �الأول عربياً  و�ملركز  �ل�صيرب�ين،  �الأم��ن  يف جمال 
�ال�صطناعي،  ب��ال��ذك��اء  �خل��ا���ص��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 

و�لو�صول �إىل تكنولوجيا �ملعلومات.
وبناء على �لتقرير حلت دولة �الإمار�ت يف �ملركز �الأول 
عاملياً يف ��صرت�كات �إنرتنت �لنطاق �لعري�ض �ملتنقل، 
�ل�صكان،  لعدد  وفقاً  �لنقال  �لهاتف  �صبكات  وتغطية 
�مل��ت��ح��رك وموؤ�صر  �ل��ع��ري�����ض  �ل��ن��ط��اق  و�����ص���رت�ك���ات 
�إىل  �لتقرير  �أ�صار  كما  �لال�صلكي.  �لعري�ض  �لنطاق 
جم��م��وع��ة م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال جمتمع 

“الإد�رة  �لرقمي، ومنها نظام وريد  و�قت�صاد �ملعرفة 
و�ل�صيدلية �لروبوتية �لذكية،  �ملعلومات �ل�صحية”، 
منظومة  ومن�صة  للخدمات،  �الإل��ك��رتوين  و�ل��رب��ط 

�إد�رة معلومات �ملو�رد �لب�صرية “بياناتي«.
�مل��ج��ال��ني �الق��ت�����ص��ادي و�الأم����ن����ي ح��ق��ق��ت دولة  ويف 
�الأه��م��ي��ة منها تطوير  �إجن�����از�ت يف غ��اي��ة  �الإم�����ار�ت 
خدمة با�صر �أعمالك يف 15 دقيقة، ومركز �ل�صرطة 
�إىل  �لتقرير  وتطرق  وم�صروع ح�صنتك.  هاتفك،  يف 
من�صة �الإمار�ت �لذكية للبيانات �ل�صخمة، و�لتحول 
�إىل �الإ�صد�ر �ل�صاد�ض من بروتوكول �الإنرتنت حيث 
ك��ان��ت �الإم�����ار�ت �الأوىل ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �الإق��ل��ي��م��ي يف 
 »FedNet« �الحت��ادي��ة  و�ل�صبكة  �ل��ت��ح��ول،  تطبيق 
��صتعر�ض  كما   .»UAE PASS« �لرقمية  و�لهوية 
�صعيد  على  حتققت  �ل��ت��ي  �الإجن����از�ت  �أه���م  �لتقرير 
و�لتي  �ل�صبع،  �ل��دول��ة  الإم����ار�ت  �ملحلية  �حل��ك��وم��ات 
تظهر ح��ج��م �ل��ع��م��ل �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حت��ق��ق يف جمال 
�خل���دم���ات �حلكومية  ت��ق��دمي  �ل��رق��م��ي يف  �ل��ت��ح��ول 
�لذكية، �الأمر �لذي يعزز توجه �لدولة لالنتقال �إىل 
مرحلة جديدة نحو م�صتقبل �أكرث �إ�صر�قاً للدولة يف 
ع�صر �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة و�لذكاء �ال�صطناعي 

و�لف�صاء وجمتمع �ملعرفة �لرقمي.

املدينة تعزز مكانتها كمركز اإقليمي لالبتكار

جمل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يف اأبوظبي ين�ضم اإىل مدينة م�ضدر
•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�صتقبل  لطاقة  �أبوظبي  �صركة  �أعلنت 
�لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  �إح���دى  “م�صدر”، 
و�لتنمية  �الب��ت��ك��ار  جم���ال  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�أبحاث  �ن�صمام جمل�ض  �مل�صتد�مة، عن 
يف  �لر�ئد  �ملركز  �ملتطورة  �لتكنولوجيا 
قطاع �لتكنولوجيا �ملتقدمة يف �أبوظبي، 
“معهد  وهما  له  �لتابعتني  و�جلهتني 
�البتكار �لتكنولوجي” و”�أ�صباير” �إىل 

مدينة م�صدر يف �لعا�صمة �الإمار�تية.
�لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  جمل�ض  وي�صاهم 
�ملتطورة يف قيادة وت�صكيل ��صرت�تيجية 
وميثل  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�لتطوير  �لبحث 
�ل���ذر�ع  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  معهد �الب��ت��ك��ار 
و�لتابعة  �لتطبيقية  لالأبحاث  �ملكر�صة 
للمجل�ض، فيما تعترب “�أ�صباير” ذر�عه 
�لتكنولوجيا،  بر�مج  الإد�رة  �صة  �ملخ�صّ
وق�����د �ن�����ص��م��ت �جل����ه����ات �ل����ث����الث �إىل 
قطاع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�صركات  م��ن  نخبة 
تتخذ  و�ل��ت��ي  �مل�صتد�مة  �لتكنولوجيا 

من مدينة م�صدر مقر�ً لها.
�لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  جمل�ض  وتاأ�ص�ض 
بهدف   2020 مايو  �صهر  يف  �ملتطورة 
و�لتطوير  �لبحث  ��صرت�تيجية  ت�صكيل 
يف �صتى �ملجاالت �الأكادميية و�ل�صناعية 
يف �أبوظبي، و�ال�صتثمار �الأمثل للمو�رد 
و�للو�ئح  �ل�صيا�صات  وتوجيه  �مل��ت��اح��ة، 
�لتنظيمية. ومت تكليف �ملجل�ض باإن�صاء 
���ص��ام��ل الأن�����ص��ط��ة �لبحث  �إط������ار ع��م��ل 
عملية  وتنظيم  �أبوظبي،  يف  و�لتطوير 
�ال�صتثمار يف �لبحث �لعلمي من خالل 
�ملوؤ�ص�صات  مع  �صر�كات  وبناء  �ملجل�ض، 

�ملحلية و�لعاملية.
و�أعرب �صعادة في�صل �لبناي، �أمني عام 
�ملتطورة،  �لتكنولوجيا  �أبحاث  جمل�ض 

ع���ن ف��خ��ره ب����اأن ي��ت��خ��ذ �مل��ج��ل�����ض مقر�ً 
جديد�ً �صمن مدينة م�صدر �لتي ت�صم 
جم��م��وع��ة م���ن �ل�����ص��رك��ات �ل����ر�ئ����دة يف 
جماالت �البتكار و�لتكنولوجيا �ملتطورة 
و�ل���ت���ي ت��ت�����ص��ارك م���ع �مل��ج��ل�����ض يف ذ�ت 
�الهتمام و�اللتز�م بالعمل على مو�جهة 
�أ�صعب �لتحديات �لعاملية من �أجل بناء 
م�صتقبل �أف�صل للجميع، وهو ما ميثل 
�حلافز �لرئي�صي جلهود �ملجل�ض. وقال 
�ملكونة  فرقنا  تعمل  “�صوف  �صعادته: 
�أمهر �لعلماء و�لباحثني �لدوليني  من 
وتطوير  علمية  �كت�صافات  �إي��ج��اد  على 
مر�كز  �صمن  ن��وع��ي��ة  تقنية  �ب��ت��ك��ار�ت 
ملعهد  �لتابعة  �الأولية  �ل�صبعة  �الأبحاث 
�لتكنولوجي و�لتي تقع �صمن  �البتكار 
�صن�صعى  كما  م�صدر.  مدينة  يف  مقرنا 
�إىل  متويل �مل�صاريع �لبحثية باالإ�صافة 
وحتديات  دولية  م�صابقات  �إط��الق  �إىل 

كربى من خالل �أ�صباير«.
من جهته قال حممد جميل �لرحمي، 
“م�صدر”:  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�أبحاث  و�أعمال جمل�ض  روؤي��ة  “تن�صجم 
�لتكنولوجيا �ملتطورة، وذر�عيه “معهد 

و”�أ�صباير”  �لتكنولوجي”  �الب��ت��ك��ار 
و�الأبحاث  �ل��ع��ل��وم  جم���ال  يف  وع��م��ل��ه��م 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة م���ع روؤي���ة 
�لر�مية  �جلهود  بدفع  �ملتمثلة  م�صدر 
للجميع.  م�صتد�م  م�صتقبل  بناء  نحو 
وي�صرنا �لرتحيب بالكيانات �لثالثة يف 
م�صدر،  مدينة  �صمن  �جلديد  مقرها 
�أعمالهم  دع�����م  �إىل  ق����دم����اً  ون��ت��ط��ل��ع 
ي�صبح  �أن  يف  �مل��ج��ل�����ض  غ��اي��ة  وحت��ق��ي��ق 
ر�ئد�ً لالأبحاث ي�صاهم يف  مركز�ً عاملياً 

دفع عجلة �لعلم و�ملعرفة«.
ب�����اأن م��دي��ن��ة م�صدر  �ل���رحم���ي  و�أك������د 
حققت منو�ً مت�صارعاً منذ تاأ�صي�صها يف 
للعي�ض  من��وذج��اً  لت�صبح   ،2008 ع��ام 
�أف�صل  ل��ت��ط��وي��ر  وم�����رك�����ز�ً  �مل�������ص���ت���د�م 
تقدماً.  و�أك���رثه���ا  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
تتخذ  �ل��ت��ي  �ل�����ص��رك��ات  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
ت�صتفيد  لها  م��ق��ر�ً  م�صدر  مدينة  م��ن 
نوعها يف  �لفريدة من  �لعمل  بيئة  من 
و�لتطوير  و�ل��ب��ح��ث  �لتعليم  جم���االت 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�مل���زي���ج �ل��ف��ري��د من 
�الأعمال  وحا�صنات  �لتا�صئة  �ل�صركات 
كون  ع��ن  ف�صاًل  �ملتنوعة.  و�ملوؤ�ص�صات 

�ملدينة توفر قاعدة ��صرت�تيجية ميكن 
�صبكتها  ب��ن��اء  م���ن خ��الل��ه��ا  ل��ل�����ص��رك��ات 
متعددة  ��صتثمارية  فر�ض  و��صتك�صاف 

و�ختبار �لتقنيات �جلديدة. 
�ن�صمام جمل�ض  ب��اأن  �لرحمي  و�أو���ص��ح 
�أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة و�جلهتني 
مكانة  تعزيز  يف  ي�صاهم  ل��ه  �لتابعتني 
مدينة م�صدر كوجهة لتطوير �البتكار 
�ملنطقة،  م�صتوى  على  و�لتكنولوجيا 
�أبوظبي ودولة �الإمار�ت  وتعزيز مكانة 
�لبحث  عاملياً يف جم��االت  ر�ئ��د  كمركز 

و�لتطوير و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
معهد  �صمن  �لبحثية  �جلهود  وت�صمل 
جماالت  �صبعة  �لتكنولوجي  �الب��ت��ك��ار 
�مل�صتقلة،  و�ل��روب��وت��ات  �ل��ك��و�ن��ت��وم،  ه��ي 
وعلم �لت�صفري، و�ملو�د �ملتقدمة، و�الأمن 
و�الأنظمة  �ملوجهة،  و�لطاقة  �لرقمي، 
�لبناي:  في�صل  �صعادة  و�أ�صاف  �الآمنة. 
“ن�صعى من خالل قيادة جهود �لبحث 
�إر�صاء  �إىل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�أبوظبي ودولة �الإمار�ت  وتعزيز مكانة 
كموطن  ع���ام  ب�صكل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتكنولوجيا  �لفذة يف جمال  للمو�هب 

�ملتقدمة ومركز عاملي لالبتكار. وياأتي 
طبيعة  كخطوة  م�صدر  مدينة  �ختيار 
تت�صم  م�صتقبلية  م��دي��ن��ة  مت��ث��ل  الأن��ه��ا 
�أن�صطة  �ملتميز وتركز على  بتخطيطها 
�لتكنولوجي، ف�صاًل  و�لتطوير  �لبحث 
عن كونها وجهة عاملية ل�صركات �لطاقة 
ر�ئ���د�ً يف �لتطوير  �مل��ت��ج��ددة ومن��وذج��اً 
قلب  يف  ه���ن���ا  �مل���������ص����ت����د�م،  �ل����ع����م����ر�ين 

�لعا�صمة �الإمار�تية �أبوظبي.«
 900 من  �أك��رث  م�صدر  مدينة  وت�صم 
�ل�����ص��رك��ات متعددة  ت��ت��ن��وع ب��ني  ���ص��رك��ة 
�ل�صغرية  و�ل���������ص����رك����ات  �جل���ن�������ص���ي���ات 
و�ملتو�صطة و�ل�صركات �لنا�صئة، ومقر�ت 
و�ملنظمات  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  �أه����م  م���ن  ع���دد 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي ت��ل��ت��زم بدعم 
الأن  وتعمل  �ال�صتد�مة  �أج��ن��دة  حتقيق 
تكون يف مقدمة جهود �البتكار من �أجل 
بناء جمتمعات �أكرث ��صتد�مة ومر�عاة 
“�لوكالة  م���ق���ر�ت  وت�����ص��م��ل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة، 
)�آيرينا(،  �ملتجددة”  للطاقة  �لدولية 
و�صركات  ل��ل��ف�����ص��اء،  �الإم������ار�ت  ووك���ال���ة 
وهانيويل،  وت����ربي����د،  ���ص��ي��م��ن��ز،  م���ث���ل 
و�حل�������رم �جل���ام���ع���ي جل���ام���ع���ة حممد 
ب���ن ز�ي�����د ل��ل��ذك��اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي، �أول 
يف  متخ�ص�صة  ع��ل��ي��ا  در�����ص���ات  ج��ام��ع��ة 
�لعامل،  يف  �ال�صطناعي  �لذكاء  بحوث 
وجمموعة)G42(  �لر�ئدة يف جمال 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��رع��اي��ة �ل�����ص��ح��ي��ة، �لتي 
�ملخترب�ت  �أك����رب  �أح����د  ب��اف��ت��ت��اح  ق��ام��ت 
�لفحو�صات  �إج�������ر�ء  يف  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
كوفيد-19،  فريو�ض  جائحة  ملو�جهة 
و�إطالق “مركز �أوميك�ض للتميز” �لذي 
�لبيولوجية  �لعلوم  من�صاآت  �أك��رب  يعد 
“�أوميك�ض” يف �ملنطقة و�أكرثها تطور�ً 
على �مل�صتوى �لتقني و�الأمتتة و�لقدر�ت 

�حلا�صوبية و�الإنتاجية.

اأرا�ضي دبي تهيب باملطورين دفع ر�ضوم الت�ضجيل العقاري خلل مدة اأق�ضاها 60 يومًا
•• دبي-الفجر: 

وّج��ه��ت د�ئ���رة �الأر����ص��ي و�الأم���الك بدبي 
�إىل  �ل���ع���ق���اري���ني يف �الإم��������ارة  �مل���ط���وري���ن 
����ص���رورة �مل����ب����ادرة ب��دف��ع ر����ص���وم خدمات 
�أق�صاها  م��دة  خ��الل  �ل��ع��ق��اري  �لت�صجيل 
60 يوماً، م�صرية �إىل �أن عملية ت�صجيل 
�لعقاري،  �مل���ط���ور  ق��ب��ل  م���ن  ت��ت��م  �ل��ع��ق��ار 
وذلك بعد ��صتالمه للر�صوم �ملطلوبة من 
من   4% قيمتها  و�لبالغ  �مل�صرتي،  قبل 

قيمة �لعقار.
وتهيب �لد�ئرة باملطورين �لعقاريني �إىل 
عدم جتاوز �ملدة �لقانونية، وذلك لتجنب 
�أي غر�مات تاأخري قد ترتتب ب�صبب ذلك، 
مو�صحة �أن قيمة �لر�صوم �ملحددة ب� 4% 
من قيمة �لعقار، ُتدفع بناًء على �التفاق 

�مل��ربم ب��ني �لبائع و�مل�����ص��رتي، ���ص��و�ء عند 
ت�صجيل عملية �لبيع �لكلية �أو �جلزئية.

ق�صم  �ل�صريف، مدير  زين  وق��ال من�صور 
�صمان �لت�صجيل �لعقاري يف �إد�رة خدمات 
�الأر��صي  د�ئ����رة  يف  �ل��ع��ق��اري  �لت�صجيل 
�الأر��صي  د�ئ���رة  يف  “ن�صعى  و�الأم�����الك: 
�ل�صفافية  م��ب��د�أ  ت��ع��زي��ز  �إىل  و�الأم�����الك 
�مل��ط��ل��ق��ة يف �ل��ع��الق��ة �ل��ت��ي جت��م��ع كافة 
�أو  �لبيع  عملية  يف  �ل�صلة  ذ�ت  �الأط���ر�ف 
�أهمية  ت��ربز  �ملنطلق  �ل�����ص��ر�ء. وم��ن ه��ذ� 
�لقانونية  ب���امل���دة  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ت��وع��ي��ة 
�الإم��ارة، وذلك  لت�صريعات  و�ملحددة وفقاً 
بهذ�  �مل�صتثمرين  بع�ض  �إمل��ام  عدم  ب�صبب 
ومنع  حقوقهم،  حفظ  وبالتايل  �ل�صاأن، 
ت��ع��ر���ص��ه��م الأي�����ة خم���ال���ف���ات ق���د ترتتب 

ب�صبب جتاوز �ملدة �ملحددة«.

عملية  �إمت�����ام  “�إن  �ل�����ص��ري��ف:  و�أ����ص���اف 
خدمات  ر�صوم  و�صد�د  �لعقاري  �لت�صجيل 
يف  ت�صهم  �أن  �أي�صا  �صاأنها  م��ن  �لت�صجيل 
و�ملعامالت  �لت�صرفات  ع��دد  وزي���ادة  رف��ع 
بدورها  و�ل���ت���ي  �الإم���������ارة،  يف  �ل���ع���ق���اري���ة 
تعزيز  على  كبري  وب�صكل  �إيجاباً  تنعك�ض 
بال�صوق  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ث��ق��ة 
�ل��ذي ي�صجع  �لعقاري يف �الإم���ارة، �الأم��ر 
�مل�صتثمرين  م����ن  �مل����زي����د  �����ص���ت���ق���ط���اب 
�ملحتملني، وحتديد�ً مع �قرت�ب �نطالق 

فعاليات �إك�صبو 2020 دبي«.
وت�صري د�ئ��رة �الأر����ص��ي و�الأم���الك بدبي 
�مل�صتثمر  �أو  �مل�����ص��رتي  ب��اإم��ك��ان  �أن  �إىل 
�خلا�صة  �لعقاري  �لت�صجيل  ر�صوم  �صد�د 
ال�صتكمال  �لعقاري،  �ملطّور  �إىل  بالد�ئرة 
�خلا�صة  �لقانونية  �لت�صجيل  �إج����ر�ء�ت 

م�صريف  �صيك  طريق  عن  وذل��ك  بعقاره، 
معتمد، عرب طرق وو�صائل �لدفع �ملتاحة 
ت�صجيل  �لت�صجيل على نظام  لق�صم  وفقاً 
طرق  ثالث  باإحدى  و�ملتمثلة  �ملطورين، 
نقودي  خ���دم���ة  ع���رب  �الأوىل  ك���ال���ت���ايل: 
تطبيق  على  �ملتوفرة  �ملطّور”  “حمفظة 
“دبي ري�صت” �ملتوفر على متجري “�آبل 
�ملوقع  �أو على  �صتور”،  “بالي  و  �صتور” 
https://www.noqodi. الإلكرتوين�

 .com/#/home
وفيما يتعلق بالطريقة �لثانية فهي عرب 
�إيد�ع �لر�صوم يف ح�صاب �ل�صمان �ملعتمد، 
و�ل�����ذي ي��ت��م �إن�������ص���اوؤه �إل���ز�م���ي���اً م���ن ِقَبِل 
تطوير  ع��ن  �مل�صوؤولة  �لعقارية  �ل�صركة 
�مل�صروع �لعقاري، من خالل و�صيط ثالث، 
وعادة ما يكون هذ� �لو�صيط بنك معتمد 

�أما  �لعقاري.  �لتنظيم  موؤ�ص�صة  قبل  من 
�لطريقة �لثالثة فهي عرب قنو�ت �لدفع 

.« ePay« لذكي�
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املال والأعمال

برئا�سة عمار النعيمي

% »تنفيذي عجمان« يقر فتح الأن�ضطة القت�ضادية لل�ضتثمار الأجنبي بن�ضبة 100 

••   عجمان - وام:

عجمان  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  �أق��ر 
 2021 ل��ع��ام  �ل��ر�ب��ع��ة  جل�صته  خ���الل 
ب��ن حميد  �ل�����ص��ي��خ ع��م��ار  ب��رئ��ا���ص��ة �صمو 
�لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض �ملجل�ض 
لال�صتثمار  �القت�صادية  �الأن�صطة  فتح 
مع  متا�صيا   100% بن�صبة  �الأج��ن��ب��ي 
�ال�صرت�تيجية  روؤ�ها  و  �لدولة  �صيا�صات 
وذلك با�صتثناء �الأن�صطة �القت�صادية ذ�ت 
�الأثر �ال�صرت�تيجي �لتي جرى �التفاق 
�الأن�صطة  جلنة  �جتماعات  خالل  عليها 
�ال�صرت�تيجي  �الأث���ر  ذ�ت  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
وقال  �القت�صاد.  وزي��ر  برئا�صة  م��وؤخ��ر� 
 - �لنعيمي  �ل�صيخ عمار بن حميد  �صمو 
��صتعر�صت عدد�  �لتي  يف بد�ية �جلل�صة 
�لرقمي  �لتحول  ملف  يف  �لتقارير  من 
وتقرير �الأن�صطة �القت�صادية ذ�ت �الأثر 

•• دبي-الفجر: 

�خ��ت��ت��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دبي 
�خلا�صة  �الفرت��صية  �ل��ن��دو�ت  �صل�صلة 
�أمريكا  لدول  �لعاملي لالأعمال  باملنتدى 
�لندوة  م���وؤخ���ر�ً  بتنظيمها  �ل��الت��ي��ن��ي��ة 
�ل�صاد�صة و�الأخرية �صمن هذه �ل�صل�صلة 
�خلا�صة باأ�صو�ق �أمريكا �لالتينية، و�لتي 
����ص��ت��ع��د�د�ت �لغرفة  م���ن  ت��ع��ت��رب ج�����زء�ً 
لتنظيم منتديات �الأعمال �لعاملية خالل 

معر�ض �إك�صبو 2020 دبي.
متخ�ص�صة  ن���دو�ت   6 �ل��غ��رف��ة  ونظمت 
ثالثة  �لالتينية،  �أمريكا  �أ���ص��و�ق  ح��ول 
منها  وثالثة  �خلا�ض  �لقطاع  مع  منها 
مناطق  ث��الث  يف  �حلكومي  �لقطاع  مع 
خمتلفة يف �أمريكا �لالتينية و�لكاريبي، 

مبعدل ندوتني لكل منطقة يف �لقارة.
�أمريكا  ل��ق��ارة  �ل��ن��دو�ت  �صل�صلة  و�صمت 
منف�صلة  خ���ا����ص���ة  ن�������دو�ت  �ل��الت��ي��ن��ي��ة 
�ل����ع����ام و�خل����ا�����ض يف هذه  ل��ل��ق��ط��اع��ني 
�الأ����ص���و�ق، ق���ام خ��الل��ه��ا �خل����رب�ء وقادة 
�مل�صهد �القت�صادي  �الأعمال با�صتعر��ض 
يف بلد�نهم ومناطقهم وفر�ض �ال�صتثمار 
و�صوق  �أ�صو�قهم  ب��ني  �ملتاحة  و�ل��ت��ع��اون 

�لتطور�ت  ظ��ل  يف  �إن��ه   - �ال�صرت�تيجي 
�صنبقى يف حكومة  �ملت�صارعة من حولنا 
�لعاملي  �مل�صهد  ع��ل��ى  مطلعني  ع��ج��م��ان 
�ملتغري قادرين على �لتعاطي معه الإعادة 
��صرت�تيجيات �الإمارة وخططها  توجيه 
�ل������ذي يخدم  �ل�����ص��ح��ي��ح  �مل�������ص���ار  ن���ح���و 

متطلبات �ليوم ويلبي طموحات �لغد.
و��صتعر�صت �جلل�صة �لر�بعة م�صتجد�ت 
ت���ق���ري���ر �الأن�������ص���ط���ة �الق���ت�������ص���ادي���ة ذ�ت 
يو�صح  �ل������ذي  �ال����ص���رت�ت���ي���ج���ي  �الأث�������ر 
تناف�صية  ��صتثمارية  بيئة  توفري  �أهمية 
�القت�صادية  �الأن�����ص��ط��ة  وف���ت���ح  ع��امل��ي��ة 

�الأج��ن��ب��ي متا�صيا مع  �ال���ص��ت��ث��م��ار  �أم����ام 
�ل��دول��ة و�ل��ت��ع��دي��الت على قانون  روؤي���ة 
�ل�صركات �لتجارية تنفيذ� لقر�ر �ملجل�ض 
و�طلعت  �ل�صاأن.  بهذ�  �خلا�ض  �ل���وزر�ء 
�لتطبيق  ح����ول  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  �جل��ل�����ص��ة 
�مل���وح���د الإم�����ارة ع��ج��م��ان �ل����ذي طورته 
مبو��صفات  �ل��رق��م��ي��ة  ع��ج��م��ان  د�ئ�����رة 
ومعايري ��صتثنائية جتمع بني �ل�صهولة 
لتمكني  و�الأم��ان  و�ملرونة و�خل�صو�صية 
�خلدمات  من  �ال�صتفادة  من  �ملتعاملني 
و�آمن.  �صل�ض  ب�صكل  �مل��ع��ام��الت  و�إجن���از 
ووجه �ملجل�ض ب�صرورة �أن يوفر �لتطبيق 

خدمات متكاملة تخت�صر رحلة �ملتعامل 
كما  �خل��دم��ة.  زي��ارة مر�كز  وتغنيه عن 
�طلع �ملجل�ض على تقرير موؤ�صر �لتحول 
�حلكومية  �خلدمات  تقدمي  من�صات  يف 
خالل   50% �مل�صتهدف  جت���اوز  ح��ي��ث 
�لعام 2021. و�عتمد �ملجل�ض تو�صيات 
�لتقرير �ملتمثلة يف تطبيق كافة �جلهات 
�الأعمال  ��صتمر�رية  معايري  �حلكومية 
لالأنظمة  �ال�صتيعابية  �ل��ق��درة  ودر����ص��ة 
�لتقنية و�إ�صر�ك مركز عجمان لالت�صال 
كقناة للتقدمي على �خلدمة لكبار �ل�صن 
�إطالق  �إىل  باالإ�صافة  �لهمم  و�أ�صحاب 

�أج��ل ت�صمني  دب��ي و�ملنطقة، وذل��ك من 
�صمن  و�مل����رئ����ي����ات  �ل���ت���و����ص���ي���ات  ه������ذه 
�صيقام  منتدى  لكل  �لر�صمي  �لربنامج 

خالل معر�ض �إك�صبو 2020 دبي.
و�صاهمت �لنقا�صات خالل هذه �لندو�ت 
يف �لتعرف على �ملتغري�ت يف بيئة �الأعمال 
يف هذه �الأ�صو�ق، و�لعمل على دمج هذه 
�ملعلوماتي  �مل��ح��ت��وى  ���ص��م��ن  �ل��ت��غ��ري�ت 
معر�ض  خ��الل  �صينظم  �ل��ذي  للمنتدى 

�إك�صبو 2020 دبي.
�ل���������ص����وء على  �ل���ن���ق���ا����ص���ات  و����ص���ل���ط���ت 
�مل�صهد  ت����ر�����ص����م  �ل�����ت�����ي  �الجت�������اه�������ات 
يف  �لالتينية  �أمريكا  ل��دول  �القت�صادي 
فرتة ما بعد كوفيد-19 ومنها �لتحول 
�لرقمي، وحت�صني �خلدمات �للوج�صتية 
و�الت�صال، و�القت�صاد �لرقمي و�لتجارة 
�مل�صاركون  تبادل  حني  يف  �الإلكرتونية، 
�ل��ن��ق��ا���ض ح����ول �مل��و����ص��ي��ع �ل���ت���ي ميكن 

��صتعر��صها خالل تنظيم �ملنتدى �لعاملي 
لالأعمال لدول �أمريكا �لالتينية ومنها 
�لزر�عة و�لتكنولوجيا و�لطاقة �ملتجددة 
و�خل�����دم�����ات �ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة و�ل���ت���ح���ول 
�لرقمي و�ل�صياحة وتكنولوجيا �لزر�عة 
�لغذ�ئي  و�الأم���ن  �ملالية  و�لتكنولوجيا 

و�ل�صياحة �لطبية. 
�أمريكا  �أن  �إىل  كذلك  �ملتحدثون  ولفت 
�لكاريبي  �ل��ب��ح��ر  وم��ن��ط��ق��ة  �ل��الت��ي��ن��ي��ة 

جم���م���وع���ة م����ن �مل������ب������ادر�ت و�ل����رب�م����ج 
و�ملتعاملني  �جلمهور  وع��ي  ن�صبة  لرفع 
ثقافتها.  وتر�صيخ  �لرقمية  باخلدمات 
و�طلع �ملجل�ض كذلك على تقرير جلنة 
�لو�صع �حلايل  و�لطو�رئ عن  �الأزم��ات 
�الإم����ارة  يف  ت��ط��ور�ت��ه��ا  و�آخ����ر  للجائحة 
وتنبوؤ�ت �ملرحلة �لقادمة لقطاع �ل�صياحة 
�الآمنة  �ل�صياحة  لتحفيز  وبروتوكوالت 
�مل����و�رد  د�ئ����رة  مناق�صة  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�ملحلية خالل  �لتوجهات  �لب�صرية حول 
�الحتادي  �لقر�ر  ب�صاأن  �لقادمة  �ملرحلة 

للعودة �إىل نظام �لعمل عن بعد.

%38 يف  ب��ن�����ص��ب��ة  ��ا  �ن��خ��ف��ا���صً ���ص��ه��دت 
�ال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�صر ب�صبب تف�صي 
جائحة كوفيد-19، وقامت هذه �لدول 
�إ�صرت�تيجية  م��ب��ادر�ت  ث��الث��ة  ب��اإط��الق 
�مل�صتقبل  يف  �مل��رون��ة  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف 
و�لرتويج  �لرقمية  �الت�صاالت  وت�صمل 
ل��ل��ع��امل ب����اأن �مل��ن��ط��ق��ة م��ف��ت��وح��ة للعمل 
قطاعات  يف  و�ل���ت���ن���وي���ع  و�ال����ص���ت���ث���م���ار، 
�لزر�عية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ث��ل  ج���دي���دة 
و�لتكنولوجيا  �حليوية  و�لتكنولوجيا 

�لنظيفة، وحت�صني مناخ �الأعمال. 
و�أكد عمر خان، مدير �ملكاتب �خلارجية 
يف غرفة جتارة و�صناعة دبي على �أهمية 
هذه �لندو�ت �الفرت��صية ودورها �لبارز 
للتح�صري لنقا�صات ومو��صيع منتديات 
�إك�صبو  معر�ض  خ��الل  �لعاملية  �الأع��م��ال 
منتديات  �أن  �إىل  م�صري�ً  دب��ي،   2020
دبي  بغرفة  �خل��ا���ص��ة  �لعاملية  �الأع��م��ال 
جن��ح��ت خ���الل �ل�����ص��ن��و�ت �مل��ا���ص��ي��ة �إىل 
و�لتو�صع  �الق��ت�����ص��ادي  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
�ال�صتثمار�ت  و����ص��ت��ق��ط��اب  �خل����ارج����ي 
�إىل تعزيز  �الأجنبية �ملبا�صرة، باالإ�صافة 
ج���اذب���ة لالأعمال  ك��وج��ه��ة  دب����ي  م��ك��ان��ة 

و�ال�صتثمار.

»العربية للطريان« ت�ضتاأنف رحلتها 
بني ال�ضارقة وبي�ضكيك يف 2 يوليو

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت “�لعربية للطري�ن” �أول و�أكرب �صركة طري�ن �قت�صادي يف منطقة 
�ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا .. عن ��صتئناف رحالتها من مطار �ل�صارقة 

�لدويل �ىل بي�صكيك عا�صمة قرغيز�صتان بدء� من 2 يوليو �ملقبل.
�ملوقع  ع��رب  بي�صكيك  �إىل  �ملبا�صرة  رحالتهم  حجز  �الآن  للعمالء  وميكن 
خدمة  مركز  م��ع  بالتو��صل  �أو   www.airarabia.com �الإل��ك��رتوين 
�لعمالء �أو عرب وكالء �ل�صفر. و توفر “�لعربية للطري�ن” تغطية عاملية 
جمانية �صد فريو�ض “كوفيد-19” جلميع �مل�صافرين على منت رحالتها 
و�صتكون هذه �لتغطية م�صمولة تلقائياً عند �حلجز دون �حلاجة �إىل �إبر�ز 
�لرحلة  �إق��الع  تاريخ  من  تبد�أ  يوماً   31 مل��دة  وت�صري  �إ�صافية  وثائق  �أي��ة 

وت�صمل �لنفقات �لطبية وتكاليف �حلجر �ل�صحي �أي�صاً.

»طاقة« تطلق برناجمًا تدريبيًا لإعداد وتطوير 
الكوادر الوطنية ال�ضابة من اخلريجني اجلدد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

من  و�ح��دة  تعد  �لتي  “طاقة”،  للطاقة  �لوطنية  �أبوظبي  �صركة  �أطلقت 
�أكرب �صركات �ملر�فق �ملتكاملة يف �ملنطقة و�ملدرجة يف �صوق �أبوظبي لالأور�ق 

�ملالية، برنامج “�إطالق” كمن�صة جديدة لربناجمها للتدريب �ملهني. 
وقد ��صُتلهم ��صم �لربنامج “�إطالق” من طموحات دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وتطلعاتها �ملتو��صلة نحو �لتقدم. وكان �لربنامج قد مت تد�صينه 
2019، وهو  يف نوفمرب  “برنامج تدريب �خلريجني”  ��صم  �صابقاً حتت 
12 �صهر�ً، ويهدف ال�صتقطاب  ل�  برنامج مكّثف متتد فرتة �لتدريب فيه 
�لكو�در �الإمار�تية �ل�صابة من �خلريجني �جلامعيني �ملتفوقني الإعد�دهم 

مل�صرية مهنية ناجحة يف قطاع �ملر�فق يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ويتمحور منهاج برنامج “�إطالق” حول خم�صة حماور ��صرت�تيجية هي: 
�لقدر�ت  بناء  �أبوظبي؛  �إم��ارة  يف  �ملعرفة  على  �لقائم  �القت�صاد  منو  دع��م 
�لالزمة  بالكفاء�ت  �ل�صابة  �الإمار�تية  �ل��ك��و�در  و�إع���د�د  �لتناف�صية  �ملهنية 
للعمل �مل�صتقبلي؛ �لتخطيط للتعاقب �لوظيفي من خالل حتديد و�إعد�د 
مكانة  تعزيز  �لتعلم؛  ثقافة  تعزيز  �الإمار�تيني؛  �لقادة  من  �لقادم  �جليل 
�مل���ر�ف���ق ك��ج��ه��ة ع��م��ل ج��اذب��ة للباحثني ع��ن ع��م��ل م��ن �خلريجني  ق��ط��اع 

�الإمار�تيني �ل�صباب.
�الإمار�تيني �جلدد  �ملتدربني من �خلريجني  “�إطالق”  برنامج  و�صُيمّكن 
من �كت�صاب �ملهار�ت �الأكرث �أهمية وطلباً يف �صوق �لعمل، وذلك من خالل 
�صيتيح  كما  �لعملي.  و�لتدريب  �لنظري  �لتعلم  على  يقوم  تدريبي  منهاج 
مع  �ملبا�صر  و�لتفاعل  �لعمل  عرب  و��صعة  مهنية  عالقات  �صبكة  بناء  لهم 
�خلرب�ء و�مل�صوؤولني يف �لقطاع، �لذين �صيتولون تقدمي �الإ�صر�ف و�لتوجيه 
�صو�ًء �أثناء �لتدريب، �أو بعد �النتهاء من �لربنامج، وذلك الإعد�د �ملتدربني 
للربنامج،  �إك��م��ال��ه��م  وب��ع��د  �مل��ه��ن��ي��ة.   م�صريتهم  و�ل��ت��م��ي��ز يف  ل��الن��ط��الق 
�ملقر  يف  كامل  ب��دو�م  للعمل  بفر�ض  “�إطالق”  برنامج  خريجو  �صيحظى 
�لتابعة لها  �لت�صغيلية  �ل�صركات  �إحدى  �أو لدى  “طاقة”  �لرئي�ض ل�صركة 

يف دولة �الإمار�ت.

»بيئة« تعلن عن اأول م�ضروع يف املنطقة 
لتحويل النفايات اإىل هيدروجني

•• ال�شارقة-وام:

�ل�صركة �ملتخ�ص�صة يف �ال�صتد�مة و�حللول �لبيئية على م�صتوى  �أعلنت “بيئة”، 
�إىل  �ل��ن��ف��اي��ات  لتحويل  �ملنطقة  يف  م�����ص��روع  �أول  تطوير  ع��ن  �الأو���ص��ط  �ل�����ص��رق 
يف  �لر�ئدة  �لربيطانية  �صاين�صيز”  “ت�صينوك  �صركة  مع  بال�صر�كة  هيدروجني 

جمال �لطاقة �ملتجددة و�حللول �لبيئية.
و�صي�صمل �مل�صروع حمطة توليد و�أخرى لتزويد �ملركبات بالهيدروجني �الأخ�صر 
وذلك يف �إطار �لتز�م “بيئة” بحلول �لطاقة �لنظيفة و�ملدن �خلالية من �لنفايات. 
وياأتي م�صروع حتويل �لنفايات �إىل هيدروجني �متد�د� مل�صروع �صابق لل�صركتني 
لتحويل �لنفايات �إىل غاز قدرت ��صتثمار�ته ب�180 مليون دوالر ونظر� للطلب 
�ملتز�يد على م�صادر �لطاقة �ملتجددة �صيلعب �مل�صروع �جلديد دور� يف تلبية تلك 
�حلاجة يف ظل وعي �حلكومات و�ملجتمعات ب�صرورة �لتوجه للطاقة �لنظيفة. 
�صتنفذ  �لتي  �ل�صبيهة  �ملحطات  من  كبرية  ملجموعة  بد�ية  �مل�صروع  يعترب  كما 
يف  و�لبيئة  �لطاقة  قطاع  خلدمة  �لطرفني  بني  وممتدة  طويلة  �صر�كة  ظل  يف 
�ملنطقة. �أقيمت مر��صم توقيع عقد �مل�صروع �جلديد خالل زيارة �لدكتور رفعت 
�صاين�صيز”  “ت�صينوك  ل�صركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �صلبي 
و�لوفد �ملر�فق له ملقر �صركة “بيئة” بح�صور �صعادة �صامل بن حممد �لعوي�ض 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة �صركة “بيئة” وعدد من كبار م�صوؤويل �ل�صركتني.
هيدروجني  �إىل  �لنفايات  حتويل  حمطة  متركز  يف  يتمثل  مبتكر  نهج  وباتباع 
بجو�ر حمطة �لتعبئة بالوقود .. �صي�صهم هذ� �مل�صروع يف تقليل �لتكلفة �ملرتفعة 
لنقل �لهيدروجني و�صتعتمد حمطة �لوقود على �لهيدروجني �الأخ�صر �ملتولد 
غري  �لبال�صتيكية  �لنفايات  من  �لهيدروجني  �إىل  �لنفايات  حتويل  حمطة  من 
وقود  ي�صتخدم  �أن  �ملتوقع  وم��ن  �الأخ�����ص��اب  وخملفات  �ل��ت��دوي��ر  الإع���ادة  �لقابلة 
�لهيدروجني �الأخ�صر �مل�صتخرج لت�صغيل �ملركبات ما يقلل �النبعاثات �لكربونية 

ويحمي �لبيئة.

»نا�ضئة ال�ضارقة« يتجاوزون حتديات ريادة الأعمال
•• ال�شارقة-الفجر:

ع��ل��ى تدريب  م���ن ح��ر���ص��ه��ا  �ن���ط���الق���اً 
قطاع  م��ه��ار�ت  خمتلف  على  منت�صبيها 
�ل�صارقة  نا�صئة  نظمت  �الأع��م��ال؛  ري��ادة 
�لتابعة ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة �لقادة 
ُبعد  ع��ن  تدريبياً  ب��رن��اجم��اً  و�ملبتكرين 
لريادة  ط��ري��ق��ك  يف  “حتديات  ب��ع��ن��و�ن 
�الأع���م���ال«. ُن��ف��ذ �ل��ربن��ام��ج �ل���ذي قدمه 
�إبر�هيم  ه����ز�ع  و�الإع����الم����ي  �مل�����ص��ت�����ص��ار 
�ملنت�صبني  �إك�����ص��اب  ب��ه��دف  �مل��ن�����ص��وري، 
�لريادية  �مل�����ص��اري��ع  ت��اأ���ص��ي�����ض  م���ه���ار�ت 
�ل�صغرية، و�لتغلب على �لتحديات �لتي 

�الأفكار  حتويل  يف  �الأع��م��ال  رو�د  تو�جه 
�إىل م�صاريع على �أر�ض �لو�قع.

حول  عامة  نبذة  �إىل  �ملنت�صبون  تعرف 
خ����ط����و�ت ت���اأ����ص���ي�������ض م�������ص���روع ري�������ادي، 
�لدر��صة  و�إع���د�د  �لفكرة  باختيار  بد�ية 
�إىل  �ل�صوق  �الأولية لقيا�ض مدى حاجة 
�مل�����ص��روع، و�أهمية در����ص��ة �جل���دوى قبل 
باإعد�د  �لبدء يف تنفيذ �مل�صروع، ومرور�ً 
وحتديد  و�لت�صويقية  �لفنية  �لدر��صات 
�لدر��صة  �إىل  �إ�صافة  �مل�صتهدفة،  �لفئة 
�ملالية، و�صواًل �إىل كيفية حتويل �لفكرة 
�إىل م�صروع قائم من حيث حتديد �ملكان 
و�لتجهيز�ت و�إ�صد�ر �لرخ�صة �لتجارية 

و�لنظام �لد�خلي الإد�رة �مل�صروع و�ختيار 
�مل�صروع،  جن��اح  ل�صمان  �أكفاء  موظفني 

ومهار�ت �لت�صويق وت�صعري �ملنتجات.
يف  مهمة  ن��ق��اط  �ملن�صوري  و��صتعر�ض 
�ختيار �لفكرة �لريادية، و�أهم �لتحديات 
حتويل  يف  �الأع���م���ال  رو�د  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
�ل��ف��ك��رة �إىل م�����ص��روع ق��ائ��م ���ص��و�ء على 
�لف�صاء  خ���الل  م��ن  �أول  �ل��و�ق��ع  �أر�����ض 
جمموعة  �إىل  �إ����ص���اف���ة  �الإل�����ك�����رتوين، 
م���ن �الأخ����ط����اء �ل��ت�����ص��وي��ق��ي��ة �مل����وؤث����رة يف 
�الأم���و�ل  �إد�رة  وكيفية  �مل�����ص��روع،  جن��اح 
�ملن�صوري  وق���دم  �لنقدية.  و�ل��ت��دف��ق��ات 
جمموعة من �لن�صائح �لريادية �ملهمة، 

جناح  يف  �الأع����م����ال  رو�د  ت�����ص��اع��د  �ل���ت���ي 
على  �لتميز  م��ن  ومتكنهم  م�صاريعهم 

�ملناف�صني يف �ل�صوق بعيد�ً عن �لتقليد.
وع������رّب ف����ار�����ض ����ص���ال���ح �آل ع���ل���ي  �أح����د 
منت�صبي مركز نا�صئة و��صط عن �صعادته 
“تعلمت  وق��ال:  �لربنامج  يف  للم�صاركة 
خ��الل �ل��ربن��ام��ج �أ���ص��ب��اب جن��اح �مل�صروع 
م��ن خ��الل �الإج��اب��ة على جمموعة من 
�ل���ب���دء يف تنفيذ  �مل��ه��م��ة ق��ب��ل  �الأ���ص��ئ��ل��ة 
لبدء  منا�صب  �لوقت  هل  منها  �مل�صروع، 
�صاأبيعها  �ل��ت��ي  �ملنتجات  وه��ل  �مل�����ص��روع، 
مد�ر  على  �ل�صوق  تنا�صب  �أم  مو�صمية 

�لعام«.

ــاون مع  ــع ــت ت »اإيــــنــــوك« 
ح�ضورها  لتعزيز  »اإينريو« 
البحري القطاع  يف  العاملي 

•• دبي - وام:

�صركة  �ختيار  ع��ن  �إي��ن��وك  جمموعة  �أعلنت 
�لوقود  توزيع  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال  “�إينريو” 
و�ل����زي����وت �ل��ب��ح��ري��ة ك��وك��ي��ل ح�����ص��ري لها 
ت��ع��زي��ز ح�صور  ب��ه��دف  �أف��ري��ق��ي��ا  يف ج��ن��وب 
ومو�د  �ل��زي��وت  جم��ال  يف  �ل��ع��امل��ي  �ملجموعة 
و�لقطع  ل��ل�����ص��ف��ن  �مل��خ�����ص�����ص��ة  �ل��ت�����ص��ح��ي��م 
�ل���ب���ح���ري. ومب���وج���ب ه����ذ� �ل���ت���ع���اون تتوىل 
جمموعة  توزيع  مهمة  ح�صرياً  “�إينريو” 
و��صعة من منتجات �لزيوت ومو�د �لت�صحيم 
للقطاع  خ�����ص��ي�����ص��اً  �ي���ن���وك  ت��ن��ت��ج��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل��ب��ح��ري ع��رب ك��اف��ة م��و�ن��ئ ج��ن��وب �أفريقيا 
مبا فيها ديربان وكيب تاون وبورت �إليز�بيث 
ناميبيا  ب���اي يف  وول��ف�����ض  ب���اي  وري��ت�����ص��اردز 
�لدولية.  �ل��ب��ح��ري��ة  �الأ����ص���و�ق  وغ��ريه��ا م��ن 
تعزيز  �إىل  �لتعاون  ه��ذ�  من  �إينوك  وتهدف 
م��ب��ي��ع��ات حم��ف��ظ��ة م��ن��ت��ج��ات �مل��ج��م��وع��ة من 
�لبحري  للقطاع  �ملخ�ص�صة  �لت�صحيم  زيوت 
وتو�صيع ح�صورها �لعاملي و�صواًل �إىل مو�نئ 
جديدة وتوفري خدماتها للعمالء �لدوليني 
�أ�صو�ق جنوب  ت�صهد  �أ�صو�ق جديدة حيث  يف 
 40 ت��د�ول نحو  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  �أفريقيا يف 

مليون لرت �صنوياً من هذه �ملنتجات.

% يف  فتح الأن�سطة القت�سادية لال�ستثمار الأجنبي بن�سبة 100 
عجمان با�ستثناء بع�ض الأن�سطة القت�سادية ذات الأثر ال�سرتاتيجي

ا�ستعدادًا لتنظيم املنتدى خالل فعاليات معر�ض اإك�سبو 2020 دبي

غرفة دبي تختتم �ضل�ضلة الندوات الفرتا�ضية اخلا�ضة باملنتدى العاملي للأعمال لدول اأمريكا اللتينية 
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املال والأعمال

موؤمتر امل�ضغل القت�ضادي يو�ضي بتعزيز التعاون 
وتبادل البيانات الآمنة لزيادة التجارة ودعم �ضل�ضل الإمداد

•• دبي- وام:

�لعاملي  �مل���وؤمت���ر  يف  �مل�����ص��ارك��ون  �أو����ص���ى 
�القت�صادي  �مل�صغل  لربنامج  �خلام�ض 
�صعار”  موؤخر� حتت  �لذي عقد  �ملعتمد 
2.0:نحو  �ملعتمد  �القت�صادي  �مل�صغل 
و�آمنة”  م�صتد�مة  لتجارة  جديدة  �آف��اق 
بتعزيز �لتعاون بني �الإد�ر�ت �جلمركية 
و�لقطاع  �الأخ��رى  �حلكومية  �لهيئات  و 
�خل��ا���ض وت��ب��ادل �ل��ب��ي��ان��ات �الآم��ن��ة بني 
و�إد�ر�ت  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل����م����ارك  م��ن��ظ��م��ة 
�جلمارك �الأع�صاء لزيادة حجم �لتجارة 
و �ملحافظة على مرونة �صال�صل �الإمد�د 
ب��ع��د �ن��ح�����ص��ار ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا “كوفيد 
-19”.. م�صريين �إىل �أهمية ��صتقطاب 
من  �مل��زي��د  �القت�صادي  �مل�صغل  برنامج 
�الأطر�ف �ملعنية يف �لتجارة �الإلكرتونية 
�ل�صغر  �مل��ت��ن��اه��ي��ة  �ل�����ص��رك��ات  ل��ي�����ص��م��ل 

و�ل�صغرية و �ملتو�صطة.
ن�صخته  يف  �مل���وؤمت���ر  ج��ل�����ص��ات  ون��اق�����ص��ت 
دبي  ج��م��ارك  نظمتها  �ل��ت��ي  �خل��ام�����ص��ة 
منظمة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  �ف����رت������ص����ي����اً 
و�ل��ه��ي��ئ��ة �الحتادية  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��م��ارك 
�أيام   3 م��د�ر  على  ��صتمرت  و  للجمارك 
متحدثاً   100 ي���ق���ارب  م���ا  مب�����ص��ارك��ة 
وح�صرها �أكرث من 12 �ألف متخ�ص�ض 
�أف�صل  و  �ل��ت��ح��دي��ات  دول����ة   160 م���ن 
ممار�صات تبادل �لبيانات يف �إطار تنفيذ 
برنامج  يف  �ملتبادل  �الع��رت�ف  �تفاقيات 
�مل�صغل �القت�صادي وهو ما يدعم مبادرة 
ج���م���ارك دب���ي ب��ت��اأ���ص��ي�����ض م��ن�����ص��ة عاملية 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  ت�صم  ع��امل��ي��ة  من�صة 
الأع�صاء  �ملتبادل  �الع���رت�ف  و�تفاقيات 
�لربنامج مبا ُي�صهم يف �لتح�صني �مل�صتمر 
للم�صغل �القت�صادي على م�صتوى �لعامل 

من خالل �البتكار �ملدعم بالبيانات.
و�صهدت فعاليات �ملوؤمتر توقيع �تفاقية 
�ل�صني  جمهورية  بني  متبادل  �ع��رت�ف 
و�أوغ���ن���د� ك��م��ا مت �الإع����الن ع��ن �ملوؤمتر 
�ل��ع��امل��ي �ل�����ص��اد���ض ل��ل��ربن��ام��ج ح��ي��ث مت 
�ختيار �صعار �لن�صخة �ملقبلة من �ملوؤمتر 

“دور �جلمارك يف تعايف وجتديد وتعزيز 
�أج�����ل �صال�صل  م���ن  �ل��ع��امل��ي  �الق��ت�����ص��اد 
/جمهورية  ��صتد�مة”  �أك����رث  �إم������د�د 
باالعتبار  �أخذ�ً  �ل�صعبية/ وذلك  �ل�صني 
�مل�����ص��ت��ج��د�ت �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��رك��ت �أث����ر�ً 

كبري�ً يف كافة �ملجاالت.
�القت�صادي  �مل�����ص��غ��ل  ب���رن���ام���ج  وح���ق���ق 
عام  تاأ�ص�صه  منذ  ك��ب��ري�ً  جن��اح��اً  �ملعتمد 
�مل�صّغل  بر�مج  ع��دد  �زد�د  حيث   2012
�القت�صادي �ملعتمد حول �لعامل من 45 
عام2012 �إىل 97 يف 2020 مع 20 
و�لتنفيذ  �لتطوير  قيد  �آخ��ر  ب��رن��اجم��اً 
وهو ما ميثل زيادة قدرها 115 باملائة 
وعلى �ل�صعيد نف�صه �رتفع عدد �تفاقيات 
�ل��دول و�ملناطق  �ملتبادل بني  �الع��رت�ف 
و4  ثنائية  �تفاقية   87 ليبلغ  �ملختلفة 
�الأطر�ف مع  �إقليمية متعددة  �تفاقيات 

78�تفاقية �أخرى قيد �لتفاو�ض.
وق�����ال ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ �أح���م���د ب���ن �صعيد 
للطري�ن  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل���رئ���ي�������ض �الأع�����ل�����ى مل���ج���م���وع���ة ط����ري�ن 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول����ة  �إن  �الإم������ار�ت 
وتطبيق  مو�كبة  على  حتر�ض  �ملتحدة 
�لعاملية  و�ل���رب�م���ج  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل 
و�جلمركي  �لتجاري  �لتعاون  لتطوير 
ودعم  و�الإقليمي  �ل��دويل  �مل�صتوى  على 
�أد�ء عمالئها من �ل�صركات حيث بادرت 
تطبيق  يف  ج��ه��وده��ا  بتكثيف  �الإم�����ار�ت 
�ملعتمد  �الق��ت�����ص��ادي  �مل�����ص��غ��ل  ب��رن��ام��ج 
�صر�كات  ت��اأ���ص��ي�����ض  يف  م��ن��ه  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 
وتي�صري  ح��م��اي��ة  ت�صمن  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لتجارة �لدولية.
و�أ�صاف يف كلمة �ألقاها نيابة عن �صموه 
رئي�ض  �صليم  ب��ن  �أح��م��د  �صلطان  ���ص��ع��ادة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �الإد�رة  جم��ل�����ض 
مل��ج��م��وع��ة م���و�ن���ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة رئي�ض 
و�ملنطقة  و�جل���م���ارك  �مل���و�ن���ئ  م��وؤ���ص�����ص��ة 
�لعاملية  �حل��رة رئي�ض غرفة جت��ارة دب��ي 
�ن دولة �الإمار�ت تتقدم بثبات يف تعزيز 
ق��ط��اع��ات��ه��ا �الق��ت�����ص��ادي��ة ن��ح��و حتقيق 
 2071 �الإم�����ار�ت  م��ئ��وي��ة  م�صتهدفات 

�ل�����ص��م��و �ل�صيخ  �أط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب  �ل��ت��ي 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�ض 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء حاكم 
دبي “رعاه �هلل” وت�صمل روؤية متكاملة 
ل��ت��ك��ون دول���ة �الإم�����ار�ت �أف�����ص��ل دول���ة يف 
�ل��ع��امل ب��ح��ل��ول �ل��ذك��رى �مل��ئ��وي��ة لقيام 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وقالت معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�صمي 
وزي����رة دول����ة ل�����ص��وؤون �ل��ت��ع��اون �لدويل 
�ملدير �لعام ملكتب �إك�صبو 2020 دبي �أن 
�نعقاد هذ� �ملوؤمتر ياأتي يف وقت ير�جع 
وكيفية  �لعامل ح�صاباته ومنجز�ته  فيه 
ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه وب��ال��رغ��م م��ن تر�جع 
باملائة   5.3 بن�صبة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�لتعايف  يف  م��ا���ص��ون  ل��ك��ن��ن��ا   2020 يف 
..م��ع��ت��ربة �ن �ل��ت��غ��ري �ل����ذي ط����ر�أ على 
�آف��اق��اً ونو�فذ  �أمن���اط �ل��ت��ج��ارة ق��د فتح 
جديدة وهذ� توؤكده �تفاقيات �العرت�ف 

�ملتبادل.
�الأجنبية  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  �ن  �أ���ص��اف��ت  و 
باملائة   44 بن�صبة  �ملبا�صرة حققت منو�ً 
يف  دوالر  مليار   20 ح���و�يل  �إىل  لت�صل 
عام 2020 على �لرغم من �ال�صطر�ب 
�الق��ت�����ص��ادي �ل���ن���اجت ع���ن �ل���وب���اء وهذ� 
يوؤكد ثقة �لدول بنظم �الإمار�ت وبنيتها 
�جلاذبة  وب��ي��ئ��ت��ه��ا  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
و�صرعة  وم��رون��ت��ه��ا  ح��ك��وم��ت��ه��ا  وك���ف���اءة 
��صتجابتها للمتغري�ت وهذ� يدفعنا �إىل 
�لعمل �صوياً يف مرحلة �لتعايف ويجمعنا 
�صمن �إطار تفاهم موحد وهذ� ما تعززه 
 2020 الإك�����ص��ب��و  �الإم������ار�ت  ��صت�صافة 
من �أج��ل تبادل �خل��رب�ت و�الأف��ك��ار هذ� 
�إىل  ي��ه��دف يف �الأ���ص��ا���ض  �لعاملي  �حل���دث 
�ل��ت��ع��اون م��ن �أج���ل �إي��ج��اد ح��ل��ول بعيدة 
�مل���دى مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة ويف 
�ل�صفر  �أ���ص��ب��وع  �صننظم   2022 ي��ن��اي��ر 
و�الت�صال �صمن فعاليات �ك�صبو للتاأكيد 
على �أهمية تطوير �لتقنيات �لتي ت�صمل 
�ل���ب���ل���وك ت�����ص��ني و�الأم�������ن �الل���ك���رتوين 
و�للوج�صتيات �خل�صر�ء وحماية �لبيئة 

و�لتي باتت �أولوية ملحة يف زمننا هذ�.

�ل��دك��ت��ور ثاين  ق��ال معايل  وم��ن جانبه 
�ل��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة  بن �أحمد 
�خلام�ض  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  �أن  �خلارجية 
ل��ل��م�����ص��غ��ل �الق���ت�������ص���ادي �مل��ع��ت��م��د ميثل 
فر�صة ذهبية لتعزيز �لتعاون و�لتن�صيق 
عرب  �جلمركية  و�الإد�ر�ت  �لهيئات  ب�ني 
�ل��ع��امل يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة �حل��ي��وي��ة �لتي 
يو�جه �لعامل فيها حتديات عودة �لتعايف 
لالقت�صاد �لدويل وللتجارة �لعاملية لقد 
�أظ��ه��ر �ق��ت�����ص��اد دول���ة �الإم�����ار�ت مرونة 
حتديات  م���و�ج���ه���ة  يف  ع��ال��ي��ة  وك����ف����اءة 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وح��ج��ز م��وق��ع��اً �صمن 
�الق��ت�����ص��اد�ت �ل��ك��ربى و �الأ���ص��رع تعافياً 
من �الآثار �ملرتتبة على تد�عيات �الأزمة 
�صريع  ب�صكل  �الإم����ار�ت  ��صتجابت  حيث 
و�أدخلت تد�بري ر�ئدة يف �ل�صيطرة على 
�ل��وب��اء وه��و م��ا ع��زز ق���درة �ل��دول��ة على 
حت��وي��ل حت��دي��ات �الزم����ة �إىل �إجن����از�ت 
متثلت يف �النتعا�ض �مللحوظ لالقت�صاد 
�لتجارة  ق���ط���اع  ع������ودة  ويف  �ل���وط���ن���ي 
ون�صاطه  زخمه  ��صتعادة  �إىل  �خلارجية 
�لعاملية  �لتجارة  تعايف  م�صتبقاً  ب�صرعة 
ر�ئد�  منوذجاً  جديد  من  للعامل  لنقدم 
يف �لقدرة على ��صتعادة �لتعايف بتجارتنا 

�خلارجية.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ك��ون��ي��و ميكوريا 
�لعاملية  �جل��م��ارك  ملنظمة  �لعام  �الأم��ني 
�إطار  �عتماد  منذ  ع��ام��اً   16 خ��الل  �ن��ه 
ت�صاعف  مرة  الأول   »SAFE« معايري 
بنحو  �ملتبادل  �الع��رت�ف  �تفاقيات  عدد 
خم�صة �أ�صعاف من 17 �إىل 91 �تفاقية 
كما �رتفع عدد �أع�صاء منظمة �جلمارك 
�مل�صغل  ل��ربن��ام��ج  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�الق��ت�����ص��ادي �مل��ع��ت��م��د ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري من 
جل�صات  �أن  �إىل  م�صري�ً   ..  97 �إىل   45
للم�صاركني  وف����رت  �مل���وؤمت���ر  ون��ق��ا���ص��ات 
�لر�ئدة  و�ل��روؤى  �الأفكار  لتبادل  فر�صة 
�ملحتملة  �ل��ت��ح�����ص��ني  ف��ر���ض  وم��ن��اق�����ص��ة 
ف�صاًل عن ��صتك�صاف �ملعايري �الأ�صا�صية 
و�خلطو�ت �لالزمة ل�صمان دعم برنامج 
�ل�صر�كة بني �جلمارك و�ل�صركات ب�صكل 

�أكرث فاعلية و��صتد�مة مبا ي�صمن تعايف 
و�أمن �صال�صل �الإمد�د �لعاملية يف بيئة ما 

بعد جائحة كوفيد 19.
�أح��م��د حمبوب  �صعادة  �أك��د  وم��ن جانبه 
�أن  دب���ي  �ل��ع��ام جل��م��ارك  �مل��دي��ر  م�صبح 
�ملوؤمتر الإم��ارة دبي  �إ�صناد �صرف تنظيم 
�الإمار�ت  لدولة  �القت�صادية  �لعا�صمة 
�لتي  و�ل��ث��ق��ة  �ل��ك��ب��رية  �ل�صمعة  يعك�ض 
حتظى بها دبي كمدينة للمال و�الأعمال 
�لعاملية  �ل���ت���ج���ارة  يف  رئ��ي�����ص��ي  وحم�����ور 
�لوطيدة  �ل���ع���الق���ة  ع���ل���ى  ي���وؤ����ص���ر  ك���م���ا 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ج��م��ارك دب���ي م��ع منظمة 
تي�صري  ودوره������ا يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���م���ارك 
�لعاملية  و�ل���ت���وري���د  �الإم�������د�د  ���ص��ال���ص��ل 
�مل�صغل  بر�مج  دع��م  يف  جهودها  وكذلك 

�القت�صادي �ملعتمد.
حركة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �إن  وق��ال 
كوفيد  جلائحة  نتيجة  �لعاملية  �لتجارة 
�لرقمنة  �أه���م���ي���ة  م����دى  �أظ����ه����رت   19
و�الأنظمة  و�لرب�مج  �لذكية  و�خلدمات 
�لتجارية  �لعمليات  ت�صيري  يف  �لتجارية 
ودعم �صال�صل �المد�د و�لتوريد �لعاملية 
�ل�صحنات  تدفق  يف  �الن�صيابية  ل�صمان 
يكت�صب  ولذلك  �ل��ع��امل،  عرب  �لتجارية 
�ملعتمد  �الق��ت�����ص��ادي  �مل�����ص��غ��ل  ب��رن��ام��ج 

�أهمية �أكرب يف ظل �لظروف �حلالية.
و �أك�����د ح���ر����ض ج���م���ارك دب����ي ع��ل��ى �أن 
�لعمل  للعامل جتربتها يف تطوير  تقدم 
�لتقنيات  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  �جل��م��رك��ي 
�ملتطورة و�لتي تنطلق من �أ�ص�ض ر��صخة 
م�صتمدة من �أهد�ف �لتنمية �القت�صادية 
بلغ  حيث  �الم����ار�ت  دول���ة  يف  �مل�صتد�مة 
خدماتها  ع��ن  �ملتعاملني  ���ص��ع��ادة  ن�صبة 

�لذكية 98 باملائة .

 مركز بحوث الأنظمة الآمنة 
ين�ضم اإىل موؤ�ض�ضة »درون كود«

•• اأبوظبي-وام: 

جمل�ض  لدى  �لتطبيقية  �لبحوث  ذر�ع  �لتكنولوجي  �البتكار  معهد  �أعلن 
�أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة يف �أبوظبي عرب مركز بحوث �الأنظمة �الآمنة 
�لتابع له �ن�صمامه �إىل “ درون كود« Dronecode »�ملوؤ�ص�صة �الأمريكية 
 Linux Foundation ’ « غري �لربحية �لتي تديرها موؤ�ص�صة “لينك�ض
للمركبات  �مل�����ص��در  مفتوحة  �ل��ربجم��ي��ات  ����ص��ت��خ��د�م  ت��ع��زي��ز  �إىل  وت��ه��دف 

�لطائرة.
�أول��ي��ة متخ�ص�صة �صمن  م��ر�ك��ز بحوث  �صبعة  �أح��د  وه��و  �مل��رك��ز،  ين�صم  و 
معهد �البتكار �لتكنولوجي، �إىل منظمة “درون كود “ لتعزيز �أمان ومرونة 

�أنظمة �لطائر�ت دون طيار.
م��ن جمموعة  �نطالقا  كود”  “ درون  م��ع  �لوثيق  �ل��ت��ع��اون  ع��ن طريق  و 
�مل�صالح �خلا�صة لالأمان �لتي مت تاأ�صي�صها موؤخر�، يهدف �ملركز �إىل تطوير 
دون طيار مفتوحة  �ل��ط��ائ��ر�ت  ملن�صة  �مل��رون��ة  و  �الأم���ان  ق���در�ت  وم�صاركة 

�مل�صدر �لر�ئدة يف �لعامل.
�ملركز  عليها  �صيعمل  �لتي  �الأوىل  �لعملية  �لربجميات  �صرتكز جم��االت  و 

�صمن “درون كود” على �لت�صفري وحماية �لذ�كرة وحتليل �ل�صيفرة.
�لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  ملجل�ض  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �ل��ب��ن��اي  في�صل  ���ص��ع��ادة  ق��ال  و 
�ملتطورة يف تعليق له يف هذ� �ل�صدد : “ ت�صكل �أنظمة �لطائر�ت �مل�صرية غري 
�الآمنة تهديد�ت خل�صو�صيتنا و �أمننا �ل�صيرب�ين و�صالمتنا �جل�صدية.. و 
وجعلها  �حلالية  �مل�صرية  �لطائر�ت  من�صات  حت�صني  يف  ن�صاهم  �أن  نريد 
�لهو�ة  جانب  م��ن  �الآم���ن  ��صتخد�مها  �صمان  بهدف  وم��رون��ة  �أم��ان��ا  �أك��رث 
�الأنظمة  بحوث  مركز  يف   “ و�أ���ص��اف:  و�حلكومية«.  �لتجارية  و�لهيئات 
�الآمنة �لتابع للمعهد ن�صع ن�صب �أعيننا �لبحوث �لتي تبني غد� �أكرث �أمانا 
�لو�حد  للقرن  �الإمكانات �حلقيقية  �لدويل على حتقيق  �ملجتمع  وت�صاعد 
تعاون  عقد  �إىل  نتطلع  و  و�لع�صرين.. 
الإ�صافة  كود”  “درون  م���ع  وث���ي���ق 
�ملرونة و �الأمان �إىل �أنظمة �لطائر�ت 

�مل�صرية«.
 Pixhawk  « بيك�صهوك  ي�صكل  و 
يف  “�لتحكم  �الآيل  �ل��ط��ي��ار  ج��ه��از   «
�مل�صرية،  بالطائرة  �لطري�ن”�ملت�صل 
ميكن  و  كود”..  “درون  م��ن  ج���زء� 

�صر�وؤه وتعديله �أو دمج �الأمان فيه.
ب��ي��ك�����ص��ه��وك مئات  وي�����ص��م م�������ص���روع 
وت�صتخدمه  �ل��ع��امل��ي��ني  �مل�����ص��اه��م��ني 
جم���م���وع���ة م����ن �ل�������ص���رك���ات �الأك�����رث 
�بتكار� يف �لعامل يف خمتلف تطبيقات 

�لطائر�ت �مل�صرية.

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1105/2021/11 مدين جزئي 
مو�صوع �لدعوى : الئحة طعن على قر�ر �للجنة �لقر�ر �ملطعون عليه:�وال:بالز�م �مل�صتكى علياه �ن توؤدي 

للم�صتكى مبلغ وقدره )400.000( درهم كمجموع عن تعوي�ض �ملادي �جل�صدي و�ملعنوي وفائدة قانونية بو�قع 
9% �صنويا من تاريخ �صريورته ورف�ض ما عد�ه من طلبات - ثانيا:على �ل�صيد �مني �صر �للجنة �بالغ هذ� 

�لقر�ر لطريف �ملنازعة 
طالب �الإعالن / 1-�ل�صركه �ال�صالميه �لعربيه للتاأمني )�صالمه( -  �صفته بالق�صية : مدعي

وميثله:�آمنه خلفان �صالح �جلالف -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه :  2-  حممد �صالم حفنى �ل�صلقانى -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمهول حمل �القامة 
م��و���ص��وع �الإع����الن :  ق��د �أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ص��وع��ه��ا الئ��ح��ة ط��ع��ن ع��ل��ى ق���ر�ر �للجنة �ل��ق��ر�ر �ملطعون 
�مل�صتكى علياه �ن توؤدي للم�صتكى مبلغ وقدره )400.000( درهم كمجموع عن تعوي�ض �ملادي  عليه:�وال:بالز�م 
�جل�صدي و�ملعنوي وفائدة قانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �صريورته ورف�ض ما عد�ه من طلبات - ثانيا:على 
�ملو�فق  2021/6/6   �ملنازعة. وح��ددت لها جل�صة يوم �الح��د   �لقر�ر لطريف  �ب��الغ هذ�  �للجنة  �صر  �ل�صيد �مني 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�  دب��ي   �لتا�صعة مبحاكم  �البتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  �ل�صاعة 8.30 �ض يف مكتب 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  51/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ :  تنفيذ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:421/2020 مدين جزئي ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )41.723( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإعالن : �المار�ت لالت�صاالت �ملتكاملة - م�صاهمة عامة -  �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ  - وميثله:�صمري حليم كنعان - �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- فر��ز �حمد �صاه رياز �حمد �صاه - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )41723( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7016/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع �لتنفيذ :  تنفيذ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:2018/3767 جتاري جزئي ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )63148.50( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

���ض.م.ع - ف��رع دب��ي -  �صفته بالق�صية : طالب  �ملتحدة  �لتاأمني  طالب �الإع��الن : �صركة 
�لتنفيذ  - وميثله:�صمري حليم كنعان - �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- دو�صيجا للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- دو�صيجا �صات�صني �صري�صاند - 
�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -  جمهويل حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )63148.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7017/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع �لتنفيذ :  تنفيذ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم:2018/3900 جتاري جزئي ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )299153.50( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

���ض.م.ع - ف��رع دب��ي -  �صفته بالق�صية : طالب  �ملتحدة  �لتاأمني  طالب �الإع��الن : �صركة 
�لتنفيذ  - وميثله:�صمري حليم كنعان - �صفته بالق�صية : وكيل

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �لكوكب �لف�صي لو�صاطة �لتاأمني �ض.ذ.م.م 2- ر�مي�صان كويامرب�ث 
مولييل - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما -  جمهويل حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )299153.50( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اعالن بالن�شر

              يف  الدعوى رقم 421/2020/387 ا�شتئناف تظلم جتاري 
مو�صوع �لدعوى: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/622 تظلم جتاري 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : فرخاد �حمدوف  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 �ملطلوب �إعالنه : 1- جافني �إدو�رد يوجن  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل �الإقامة 

��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2020/622 تظلم جتاري  مو�صوع �الإعالن : قد 
ب��ت��اري��خ:2020/12/29   وح��ددت لها جل�صه ي��وم �الرب��ع��اء �ملو�فق 2021/7/28  �ل�صاعة 
17.30 م�صاء� بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

 1247/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1-  �صيفكو للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م 2- �حمد �صامي جا�صم

جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فخري و�خونه لتجارة �ملكييفات ذ.م.م وميثلها �ل�صيد/فخر 

�لدين ديو�ن ��صغر علي - وميثله:عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)80.708( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن بالن�شر 
 6431/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

ر�ه��ول جاجدي�ض دور  ���ض.ذ.م.م 2-  �لفنية  �ميتيك خلدمات  �ملنفذ �صدهما/1-   �ىل 
�جكار - جمهويل حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فخري و�خونه لتجارة �ملكييفات ذ.م.م وميثلها �ل�صيد/فخر 
�لدين ديو�ن ��صغر علي - وميثله:عادل عبد�هلل خمي�ض �ملعمري 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)97505( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2807/2020/16 جتاري جزئي  

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل و�لت�صامم مببلغ وقدره )844083.33( درهم و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 

طالب �الإعالن :  بنك ملي �ير�ن  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �ل�صركة �الهلية لالقم�صة ذ.م.م 2- �مان �هلل ن�صر �هلل معزى ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �ل�صركة 
�الهلية لالقم�صة ذ.م.م 3- ن�صر �هلل �مان �هلل معزى ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �ل�صركة �الهلية لالقم�صة ذ.م.م 4- فتح 
�هلل �مان �هلل معزى ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية �ل�صركة �الهلية لالقم�صة ذ.م.م 5- ح�صني م�صطفى لالقم�صة �ض.ذ.م.م 
ب�صفتها كفيل و�صامن ملديونية �ل�صركة �الهلية لالقم�صة ذ.م.م  6- �صركة �حمد �صرفى للتجارة �لعامة ذ.م.م ب�صفتها مدينة 
�ل�صادر من �صركة �حمد �صرفى  �ملخ�صوم  �ل�صيك  �ل�صيك 7- حممد ر�صا عبد�لرحمن �صرفى ب�صفته حمرر  للبنك مببلغ 

للتجارة �لعامة ذ.م.م -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/3/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/بنك 
ملي �ير�ن بالز�م �ملدعي عليها �الوىل و�لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�ض بالت�صامن �ن يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ )517.380.79( 
درهم وبالز�م �ملدعي عليهما �ل�صاد�صة و�ل�صابع بالت�صامن �ن يوؤديا للمدعية وبالت�صامن مع �ملدينة �ملدعي عليها �الوىل يف 
حدود مبلغ )270.000( درهم وبالز�م �ملدعي عليهما �لثامنه و�لتا�صع بالت�صامن �ن يوؤديا للمدعية مع �ملدعي عليه �الول 
يف حدود مبلغ )200.000( درهم مع �لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2020/7/29 وحتى 
�تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�صوري قابال  �ل�صد�د و�لزمتهم بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  متام 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 

بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن بالن�شر        
 1086/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- ن�صيما علي  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :زبري علي  - وميثله : ر��صد عبد�هلل علي بن عرب 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعي مبلغ وقدره 
)174.816( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صموب �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
نود �عالمكم �نه قد مت ت�صجيل �لدعوى �ملذكور بياناتها �عاله �صدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم 
�البتد�ئية  �ل��دع��وى  �د�رة  �م��ام   BOTIM تطبيق  �ملرئي  �الت�صال  برنامج  عرب  و�حل�صور 
�مل��و�ف��ق:2021/6/8 وذلك من �ل�صاعة 9:00 �ض  �خلام�صة على هاتف رق����م:00971566039174 
ولغاية �ل�صاعة 12:30 ظ �و �حل�صور �ملرئي عن طريق مركز تقدمي �خلدمة �ملعتمد )�لع�صيد( 

لتقدمي جو�بكم على �صحيفة �لدعوى ومرفقاتها وما يفيد �مكانية �لت�صوية. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر        

 2008/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- نا�صر بن �صالح بن عبد�لرحمن 2- كنائن للتجارة �لعامة
 جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�صركة تهامة لالعالن و�لعالقات �لعامة و�لت�صويق )قاب�صة( 
وميثله : عبد�لعزيز خليفة م�صعود �صيخان �لهنائي 

يدفعا  بان  و�لثانية  �الول  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ىل  باال�صافة  �لتو�يل  على  درهم   )1.217.925( ومبلغ  درهم   )4.825.773.00( مبلغ  للمدعية 

�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% حتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/6/8 �ل�صاعة 10:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 1/ 6/ 2021  Issue No : 13254
Sharjah Federal Appeal Court

Case Management Office
Notification by Publication

to present before case management - Arabic & English. 
Appeal No. SHCAPCICIVS2021/0000822

Upon the request of the Appellant:
BURJ NINAWA BLDG CONT LLC 

To Appellee:EMDADUL HAQUE NAZRUL ISLAM, 
nationality: Bangladesh

You are requested to present before case management office, 
Sharjah Federal Appeal Court, in person or by an attorney on 
Wednesday 02/06/2021 for the above-mentioned case in your 
capacity as an Appellee.
Case management officer,
Khalil Altahri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 6/ 2021  Issue No : 13254
Notice Via Publication 

Commercial Execution No. 1247/2021
Details of Notice via Publication

Served to: The two respondents/debtors: 
1) SAIFCO TECHNICAL SERVICES (L.L.C)
2) AHMED SAMI JASIM
Address:No known address;
Execution Applicant: M/s FAKHI & BROS A/C TR LLC - 
represented by Mr.FAKHRUDDIN DIWAN ASGHAR ALI;
Represented by: Mr. ADIL ABDULLAH KHAMIS AL-MEAAMARI;
Subject: The applicant has fled the foregoing executive lawsuit versus 
you and thus you are obliged to pay the sum of execution which is AED 
80,708 to the execution applicant or to deposit the same to the court's 
treasury; Therefore, the court will proceed with the executive proceedings 
versus you if you fail to comply with the foregoing order within fifteen 
(15) days from the date of the foregoing notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الثالثاء  1    يونيو   2021  م   -   العـدد   13254  
Tuesday    1   June   2021   -  Issue No   13254
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�لعدد 13254 بتاريخ 2021/6/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9205
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  

�ملنذر �إليه : ��صوك ر�ينا بريتفي نات ر�ينا.
نتيجة  دره��م   )62،636.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 44789 / خ�صو�صي /3/ �ل�صارقه ( من نوع )  هايوند�ي تو�صان 
_  ��صتي�صن ( موديل )2020( _ لون ) رمادي (  _ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9221
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  

�ملنذر �إليه : �صيد كفيل �حمد �صيد نعيم �حمد.
نتيجة  دره��م   )49،696.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�صارجر_  )  دودج  �ل�صارقه( من نوع  �ل�صيارة رقم ) 95745 / خ�صو�صي /3/ 
�صالون( موديل )2015( _ لون ) ��صود ( _ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9208
�ملنذر       :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  

�ملنذر �إليه : حممد عبد�لفتاح عبد�لرحمن �صادق.
نتيجة  دره��م   )33،758.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم ) 73246 / خ�صو�صي /17/ �أبوظبي ( من نوع )  فورد �ي��دج  _  
��صتي�صن ( موديل )2013( _ لون ) SILVER (  _ و�ملمولة ل�صاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9207
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  
�ملنذر �إليها : بهاونا مبكهر�ج نندو�نى .

نتيجة  درهم  وق��درة )86،330.00(  �صد�د مبلغ  ب�صرعة  �إليها   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 JAGUAR XJ  ( من نوع ) دبي /V/ ل�صيارة رقم ) 58345 / خ�صو�صي�
_  �صالون ( موديل )2016( _ لون ) ف�صي (  _ و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9228
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول �ض م ع
�ملنذر �إليها : �صمري� �ملا�ض حارب.

نتيجة  دره��م   )84،974.02( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�صرف 
�ملبلغ لل�صيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم 
)58854/ �لفئة H /خ�صو�صي/  دبي ( من نوع ) لكزي�ض IS300 _ �صالون( 
_ موديل ) 2016  ( لون ) ��صود  ( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9288
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع  

�ملنذر �إليه : بيجو جاكاناتو فا�صوديفاكوروب فيبيناجاندر�ن فيبيناجا.
نتيجة  دره��م   )30،349.00( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 VOLVO �أبوظبي ( من نوع )   �ل�صيارة رقم ) 57456 / خ�صو�صي /11/ 
و�ملمولة   _  )  BLUE  ( ل��ون  ( موديل )2013( _  ��صتي�صن    _  XC60

ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9204
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�صابقاً( 

�ملنذر �إليها : نيو�صا مارى فارىل.
نتيجة  �صد�د مبلغ وقدرة )117،698.60( درهم  ب�صرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الإج����ر�ء�ت  الت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �صي�صطر  و�إال  �لن�صر  ت��اري��خ  م��ن  �أ���ص��ب��وع 
ل�صرف �ملبلغ لل�صيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة 
رقم )90233/ �لفئة 14 /خ�صو�صي/  �أبوظبي ( من نوع ) تويوتا �ف جيه _ 
��صتي�صن( _ موديل ) 2014( لون ) �بي�ض/برتقايل(  و�ملمولة ل�صاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9225
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�صابقاً( 

�ملنذر �إليه : حممد �صديق �قبال عزيز �لرحمن.
نتيجة  دره��م   )80،428.68( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�الإخالل ب�صد�د �الأق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
�أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية ل�صرف 
�ملبلغ لل�صيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة رقم ) 
14145 / خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )  هوند� �كورد   _  �صالون   ( موديل 
)2016( _ لون ) �أزرق( و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/9203
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�صابقاً( 

�ملنذر �إليه : منار خفاجي .
نتيجة  دره��م   )  24،115.45( وق��درة  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�صيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�صهرية  �الأق�����ص��اط  ب�صد�د  �الإخ���الل 
خالل �أ�صبوع من تاريخ �لن�صر و�إال �صي�صطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
ل�صرف �ملبلغ لل�صيارة �ملباعة  باملز�د �لعلني  �ملودع يف خزينة �ملحكمة على �ل�صيارة 
رقم )94698/ �لفئة 12 /خ�صو�صي/  �أبوظبي ( من نوع ) فولك�ض  و�جن جولف 
_ �صالون( _ موديل ) 2013  ( لون ) �حمر(    و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�لعدد 13254 بتاريخ 2021/6/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13254 بتاريخ 2021/6/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 13254 بتاريخ 2021/6/1

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

تاريخ: 2019/10/16 �ملودعة بالرقم: 318879 
بيانات �الأولوية: 

�ال�صم: �أي �أف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد
وعنو�نه: وحدة �إ�ض  317، �لطابق 3، �أبر�ج �الإمار�ت �ملالية ، 

مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ض. ب.  79947،  دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة  

 
وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34

�أدو�ت لال�صتخد�م مع �لتبغ ، مناف�ض   ، �أع��و�د �لثقاب ، ورق ما�ض لغاليني �لتبغ   ، �أدو�ت �ملدخنني   ، �لتبغ 
�صجائر ، مناف�ض غري م�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة ، تبغ م�صغ ، �ل�صجائر ، �ل�صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار 
رفيع( ، �ل�صجائر �ملحتوية على بد�ئل �لتبغ ، ورق �صجائر ، �أطر�ف �صجائر ، �أنابيب �صجائر ، فالتر لل�صجائر 
م�صنوعة  غري  �صجائر  غاليني   ، �ل�صجائر  للف  �جليب  يف  حتمل  �آالت   ، �ل�صجائر  مبا�صم   ، �صجائر  علب   ،
من �ملعادن �لنفي�صة ، �صناديق �صجائر غري م�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة ، علب �صيجار ، قطاعات �صيجار ، 
مبا�صم �ل�صيجار ، �صناديق �صيجار غري م�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة ، موزعات �صيجار و�صجائر للطاوالت 
�ل�صجائر  ، �صناديق  �ل�صي�صة �اللكرتونية   ، ، تبغ منّكه لل�صجائر �اللكرتونية  ، �صجائر �لكرتونية  و�ملكاتب 
�اللكرتونية ، علب �ل�صجائر �اللكرتونية ، غاليني �لتدخني �اللكرتونية ، والعات كهربائية وغري كهربائية 
 ، لل�صي�صة  �لنار )�ل�صو�ن(  ، حجارة  �لنار )�ل�صو�ن(  ، حجارة  باأطر�فها فالتر  ، �صجائر  ، فالتر للوالعات 
نكهات بخالف �لزيوت �لعطرية لال�صتخد�م يف �ل�صجائر �اللكرتونية ، �لتبغ �ملنّكه ، نكهات للتبغ و�ل�صي�صة ، 
�أوعية غاز لوالعات �ل�صيجار ، مع�صل ع�صبي )بد�ئل �لتبغ( ، �أع�صاب للتدخني ، �صي�صة ، تبغ لل�صي�صة ، �صي�صة 
بتبغ منّكه ، �أنابيب �ل�صي�صة ، قطع �ل�صي�صة حتديد�ً �لرقائق �ملعدنية و�خلر�طيم و�الأوعية �لعميقة وق�صبة 
�ل�صي�صة و�أطر�ف خر�طيم �ل�صي�صة ومالقط �ل�صي�صة ، �صناديق لرتطيب �لتبغ ، تبغ �لورق ، نيكوتني �صائل 
لال�صتخد�م يف �ل�صجائر �اللكرتونية ، حجارة قدح للوالعات ، والعات �ملدخنني ، فتائل �لوالعات ، خز�نات 
�أعو�د  �لثقاب وعلب  �أع��و�د  ، �صناديق  �لطويلة  �لتبغ  ، جر�بات غاليني  �لوالعات  وقود  ، خز�نات  للوالعات 
�أع��و�د �لثقاب غري �مل�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة ، تبغ حمتوي على منثول ، تبغ �ملع�صل  �لثقاب وحامالت 
�أدو�ت تنظيف   ، �لفم للمدخنني  ، مبخر�ت عن طريق  لل�صي�صة  ، فوهات مبا�صم  �ل�صجائر  ، فوهات مبا�صم 
غاليني �لتبغ ، تبغ �لتدخني ، �صجائر ومبخر�ت وغاليني بدون دخان ، حجارة بخار لل�صي�صة ، فالتر تبغ ، 
علب تبغ ، �أوعية وَتَنك )علب( للتبغ ، بد�ئل �لتبغ ، وَتَنك )علب( للتبغ غري م�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة 
، غاليني �لتبغ ، �أدو�ت تنظيف غاليني �لتبغ ، م�صاحيق �لتبغ ، دبابي�ض �لتبغ ، �أكيا�ض �لتبغ ، علب �لتبغ ، 
قدور و�أوعية �لتبغ غري �مل�صنوعة من �ملعادن �لنفي�صة ، تبغ �للف ، تبغ بدون دخان ، تبغ ُم�صّنع �أو خام ، تبغ 

مربو�ض ، مبخر�ت لغايات �لتدخني.
و�صف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن م�صتطيل بد�خله ر�صم مميز للطخة فر�صاة عليها ر�صم مميز لتاج حتته 

كلمة AL FAKHER باللغة �الإجنليزية ثم كلمة �لفاخر باللغة �لعربية بني خطني.
�أو  �لتجارية يف وز�رة �الإقت�صاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك 

�إر�صاله بالربيد �مل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��صد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

EAT 143016

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 161233
 باإ�صم: يونيليفر بي �ل �صي

 وعنو�نه: بورت �صناليت ، وير�ل ،  مر�صي�صايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2013/02/21 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 161233 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�نتهاء حلماية يف:  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخ��رى  �صنو�ت  �ملفعول ملدة ع�صر  نافذة  �حلماية 

2021/08/15 وحتى تاريخ: 2031/08/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

EAT 66646

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 161196
 باإ�صم : جون�ص�ون �أند جون�ص�ون 

وعنو�نه: و�ن جون�صون �أند جون�صون  بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،
  08933 ،  �لواليات �ملتحدة  �الأمريكية.   

بتاريخ: 2013/09/01 و�مل�صجلة حتت �لرقم: 161196 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�صلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :41
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/08/14 

وحتى تاريخ: 2031/08/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  1 يونيو 2021 العدد 13254

EAT 58759

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/4951

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/06/07 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده النور حممد النور حمجوب و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                         الو�سف  

 2،090                                                   اأثاث �سقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 869/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
مو�صوع �لدعوى: �وال:قبول �ال�صتئناف �صكال لتقدميه يف �مليعاد وال�صتيفائه كافة �صر�ئطه �ل�صكلية 

�الخرى - ثانيا:ويف �ملو�صوع �أ�صليا �لغاء �حلكم �مل�صتانف و�لق�صاء جمدد� بالز�م �مل�صتاأنف �صدها 
�أن توؤدي للم�صتاأنفة مبلغ )290.728( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �صنويا من تاريخ رفع 

�لدعوى وحتى متام �ل�صد�د - ثالثا:�حتياطيا �لغاء �حلكم �مل�صتانف و�لق�صاء جمدد� �حالة �لدعوى 
�ىل حمكمة �ول درجة للف�صل يف �ملو�صوع - ر�بعا:ويف جميع �الحو�ل �لز�م �مل�صتاأنف �صدها �لر�صوم 

و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة عن درجتي �لتقا�صي  
طالب �الإعالن : �صركة �خللطة �جلافة بلك�صيت ذ.م.م - �صابقا �صركة بلك�صيت للخلطلة �جلافة ذ.م.م 

- حاليا  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
 �ملطلوب �إعالنه : 1- نا�صيونال جلف لالن�صاء�ت �ض.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2020/5131 �مر �د�ء بتاريخ:2020/12/17   
وحددت لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2021/7/4  �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه 

يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

الثالثاء  1    يونيو   2021  م   -   العـدد   13254  
Tuesday    1   June   2021   -  Issue No   13254



31

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 140
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : حممد م�صعد علي �ل�صويف - �جلن�صية �ليمن ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن . كامل ح�صته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�صيد : �أحمد عبد�لغفور 
�حمد �بر�هيم ، �جلن�صية �ل�صود�ن ، يف �لرخ�صة �مل�صماه )�جلفن للتجارة( و�لتي تاأ�ص�صت 
باأم�ارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )22647( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�صادية 
للتجارة(  )�جلفن  من  للموؤ�ص�صة  �لتجاري  �ال�صم  تغيري  ن�صاط،  ح��ذف   ، ن�صاط  ��صافة   ،

لي�صبح )زهرة �لتيمان للتجارة(، تنازل �صاحب �لرخ�صة الآخر.
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 141
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : حممد عامل يون�ض مياه - �جلن�صية بنغالدي�ض ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% و ذلك �ىل �ل�صيد : �حمد كوتي كونهي 
كاندي ، �جلن�صية �لهند ، يف �لرخ�صة �مل�صماه )دو�ر �لرحمانية لتجارة �لهو�ئيات و�أجهزة 
�ل�صادرة   )769862( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�صت  و�لتي  �ال�صتقبال(( 

من د�ئرة �لتنميه �القت�صادية ، ��صافة ن�صاط ، تنازل �صاحب �لرخ�صة الآخر.
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اعالن بالن�شر

793/2021/305 اإ�شتئناف جتاري 
مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- ��صيت �هوجا كري�صنالل �هوجا  

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �أبوظبي �الأول - �ض م ع - فرع دبي  

قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 4026 ل�صنة 2020 جتاري جزئي  
وحددت لها جل�صه يوم �الحد �ملو�فق 2021/6/6 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

 اعالن بالن�شر
   2021/844 /300 ا�شتئناف مدين 
مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- رمي نيربهوود - �ض ذ م م  
جمهول حمل �القامة

مبا �ن �مل�صتاأنف / وليد �صعيد خالد �حمد �ملرزوقي  
قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2021/572 مدين جزئي.  

�صباحا   10.00 �ل�صاعة   2021/6/17 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت 
بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 68/2021/151 امر على عري�شة مدين   

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملعرو�ض عليه ب�صد�د مبلغ 54.000 )�ربعة وخم�صون �لف درهم( 
قيمة ما تكبده من م�صروفات و�تعابه عن �ل�صكوى رقم 2020/795 هيئة تاأمني و�ملطعون عليها 

بالدعوى رقم 2020/1679 مدين جزئي دبي و�مل�صتاأنفة برقم 1487/2020 ��صتئناف مدين دبي مع 
�لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

: مدعي.  بالق�صية  �صفته   - �لقانونية  و�الإ�صت�صار�ت  للمحاماة  �لغافري  �صامل  ع��ادل   : �الإع��الن  طالب 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ز�ر ناي�ض خان جولتار��ض خان - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإقامة. 
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/4/22 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�صالح/عادل �صامل �لغافري للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية  بعد �الطالع على �صائر �مل�صتند�ت 

تقدر �ملحكمة �تعاب �ملحاماة وما �تفق من م�صروفات مببلغ ومقد�ره 9000 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : �سركة نينجا التجارية )ذ م م(  
�لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك طيب حممد �بر�هيم - ديرة - �ل�صبخة - �ل�صكل �لقانوين 
: ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 503524 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 
يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   50520
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة  �ل�صجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ 2021/5/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/6 
ا�سر  ماهندرا  �مل��ع��ني  �مل�صفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
و�سركاه  �لعنو�ن : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبد�هلل لوتاه - ديرة - �ملرقبات - 
هاتف : 2227580-04 فاك�ض : 2233715-04  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ماهندرا ا�سر و�سركاه
�ملرقبات -  دي��رة -  �لعنو�ن : مكتب رقم )203( ملك نا�صر عبد�هلل لوتاه - 
تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2233715  : فاك�ض   04-2227580  : هاتف 
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية 
بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  التجارية )ذ م م(  �سركة نينجا 
 2021/5/6 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/5/6
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�مل�صتند�ت  ك��اف��ة  معه  م�صطحباً  �أع����اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الذيد - حمكمة التنفيذ املدنية 
اإخطار دفع يف الق�شية رقم ADCEXCIREA2021/0000021 - مدنى )جزئى(

�ملنفذ �صدها : فاطمة عبد�هلل خمي�ض حممد
حيث �إنه بتاريخ 2020/9/27 قد �صدر �حلكم يف �لدعوى رقم 71 ل�صنة 2020 مدين جزئي 
ل�صالح  �صدك  وقد مت ��صتئناف �حلكم بتاريخ 2021/1/12 حتت رقم 1645 ل�صنة 2021 
�ملنفذة : نوف �صامل حممد جمعه �لدهماين - �جلن�صية : �المار�ت �لعربية �ملتحدة - يف �لق�صية 
�مل�صار �إليها �أعاله.  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ، و دفع �لر�صم 
�ملحدد لذلك، ومبا �أن �حلكم.  �ملطلوب تنفيذه كاالتى : �ملجموع �لكلي �صامال ً �لر�صوم و�مل�صاريف 
: 133807 درهم. لذلك �أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �إليه �أعاله خالل 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت)م(   15
مكلف )ين( باحل�صور �أمام �ملحكمة �ملذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�شي / ابراهيم علي عبيد اآل علي 
حمكمة الذيد  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - النبهان ملقاولت ال�شباغ - ذ م م   
عمايل     SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001295/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �لنبهان ملقاوالت �ال�صباغ - ذ م م 
�لعنو�ن �ل�صارقة �صارع �لزهر�ء �مل�صلي �لهاتف 0504489966 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد خالق �صيكد�ر �صاندو �صيكد�ر - �جلن�صية : بنجالدي�صى  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كاالآتي :  �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 11007 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�جلربي  �لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�شي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - في�شل علي مو�شى النقبي   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001203/ 

�إىل �ملحكوم عليه : في�صل علي مو�صى �لنقبي 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ  1 - رهف عادل حممد عبد�ملنعم ، -2 مي عادل حممد عبد �ملنعم  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 271862 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  �الإخطار.  بهذ�  �إعالنكم   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شيخ �شلطان �شيف بن �شيف ال�شرقي
)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000357/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ل�صيخ �صلطان �صيف بن �صيف �ل�صرقي )جمهول حمل �الإقامة(
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ م�صرف �ل�صارقة �ال�صالمي - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 52987.78 درهم

لذلك ، �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حال عدم ح�صوركم �صتبا�صر �ملحكمة �الإجر�ء�ت 

�لتنفيذية يف حقكم. 
القا�شي / ع�شام عطوه الع�شيلي 
حمكمة الفجرية / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001671 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عالب حم�صن  
جمهول حمل �الإقامة : عجمان - مطعم وم�صاوي �يام �صامية - �لر��صدية 3 - منطقة �ل�صو�ن 

- بناية �حل�صاوي - مكاين 4225009879  
�نت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/6/14 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 1( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�صر  تاريخ  �يام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/31 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021/0000339 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه / عبد�هلل علي �صعد �صعيد �ل�صيباين  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/4/6 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح / بنك دبي �ال�صالمي
مبلغ  �ملدعي  للبنك  يوؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �ملحكمة  قررت 
�تعاب  مقابل  درهم  وخم�صمائة  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   315233.46
�ملحاماة. حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لن�صره.
القا�شي / خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�شتعجل   /  SHCFICIINJ2021 /0003414 يف  الدعوى رقم

�إل�ى : با�صكو للتجارة
جمهول حمل �الإقامة : �إمارة دبي ، بردبي ، �لرب�صاء �لثالثة ، هاتف رقم : 045577162

�صارع رقم  �لرحمانية  �ل�صارقة  �إم��ارة   : �الإقامة  �لعنو�ن / حمل  باأن �ملدعي )ة( / خليفه حممد �حمد حممد �ل على  نعلمكم 
ب� :- بندب خبري  �أع��اله للمطالبة  �أق��ام �لدعوى �ملذكورة  971509994354  قد   : 5715 رقم �لهاتف  فيالرقم   ،143
متخ�ص�ض تكون مهمته بحث �لعالقة بني �لطرفني ، و�الإنتقال ملعاينة �لفيال وتقدير قيمة �الأعمال �لتي مت �إجنازها وبحث 
مدى مطابقتها للمو��صفات و�لت�صميمات �ملتفق عليها، وح�صاب فروقات �الأ�صعار بني مو��صفات ما مت �إجنازه من �أعمال وبني 
ماكان متفق عليه من مو��صفات لتلك �الأعمال ، و�ملبالغ �مل�صددة من جانب �ملدعي و�ل�صيكات �لتي بحوزة �ملدعى عليها، وبيان 
قيمة �الأ�صر�ر �لتي حلقت باملدعي نتيجة �إخالالت �ملدعى عليها وت�صفية �حل�صاب بني �لطرفني ح�صب �الأ�صول. �إلز�م �ملدعي 

عليها بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
�ملو�فق   --------- ي��وم  �صباح  �ل�صارقه  حمكمة  �لثانية  �مل�صتعجلة  �الأم���ور  د�ئ��رة  �ل��د�ئ��رة  �أم��ام  �حل�صور  عليكم  يتوجب  ل��ذ� 
دفاع و م�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد  لديكم من  ما  لتقدمي   08:00 �ل�صاعة   /2021/06/07

ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/5/31 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حامد عبداحلميد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0005830 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ميتاليك�ض �جننريينج وميثلها / �صيبو د�نيل - 9156573  
�لدعوى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله ل�صالح / م�صنع ب�صت لال�صباغ - �ض م ح - بالتايل :
 13.374،80 ق���دره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب���اأن  عليها  �مل��دع��ى  �إل����ز�م   : �ملحكمة  ق���ررت 
�إلز�مها  مع  فل�صا(،  وثمانون  درهما  و�صبعون  و�أربعة  وثالثمائة  �ألفا  ع�صر  )ثالثة  دره��م 

مب�صروفات �لدعوى، ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�شي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(     مدين   SHCFICIREA2020 /0007650 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / عالء حممد ماجد �صالح نعمان 
  9206709

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/28 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�صالح / عبد�ملجيد حممد عبد�ملجيد �بو دقة  بالتايل :

مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
و�مل�صاريف.  بالر�صوم  و�لزمته  درهما  �لف  ع�صر  خم�صة  درهم   15000

�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   ...... �لقانونية  �ملدة  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما 
لن�صره.

القا�شي/ غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0001599 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليها / عارف �حمد �صامل �حمد - �إمار�تي �جلن�صية  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/25 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�صالح �ملدعي / غنتوت لل�صناعات �لبال�صتيكية - �ض ذ م م  

�لطالب  ي���وؤدي للطرف  ب��اأن  �ح��م��د(  �صامل  �ملطلوب �صده )ع���ارف �حمد  �ل��ط��رف  ب��اإل��ز�م  ن��اأم��ر 
)غنتوت لل�صناعات �لبال�صتيكية �ض.ذ.م.م( مبلغا وقدره 81.151 درهما )و�حد وثمانون �ألفا 
ومائة وو�حد وخم�صون درهما( ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %7 من تاريخ �ال�صتحقاق �ملو�فق 
ومبلغ �ألف درهما مقابل �أتعاب  بامل�صروفات  �الإلز�م  مع  �ل�صد�د،  متام  وحتى   2020/6/15
�ملحاماة مع �ل�صمول بالنقاذ �ملعجل. حكما قابال لال�صتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل ال�صتالمك هذ� �لتبليغ. 
حرر بتاريخ  2021/5/30 

القا�شي / وجدي بن ال�شاذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000940/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حمزه ��صحاق  ماما�صر�يالت  

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ عمر على حممد �لهوتي �لبلو�صي - �جلن�صية : �إمار�تي  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف : 417000.0 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001263 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 2 - �نيل تو�رمال و�دو�ين  
جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�صارقة �صناعية رقم 1 خلف �صارع �الول �ل�صناعي حمل رقم 

  065321510 هاتف   22906 بريد  �صندوق  خان�صاحب  ح�صني  ملك   8،9
�ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/6/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/31  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001263 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : 1 - �صبكرت�م غر�فيك�ض - ذ م م 
 جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�صارقة �صناعية رقم 1 خلف �صارع �الول �ل�صناعي حمل رقم 8 ، 9

 ملك ح�صني خان�صاحب �صندوق بريد 22906 هاتف 065321510  
�ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/6/21 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/31  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعـالن مدعـى عليه بالن�شـر

يف الدعوى رقم DAFEXCIINJ2021/0000107، م�شتعجل
�إىل �ملدعى عليهم : 1- دالل �صو�خ �حمد 2- �صالح عبد �لرحمن �صيف  3- نورة عبد �لرحمن 

�صيف - 4- في�صل عبد �لرحمن �صيف - 5 - �لعنود عبد �لرحمن �صيف  
نعلمكم باأن �ملدعي/ �لقرق و�ملطرو�صى حمامون وم�صت�صارون قانونيون

�أمام  دره��م لذ� يجب عليكم �حل�صور  �أع��اله للمطالبة )32610(  �ملذكورة  �لدعوى  �أق��ام  قد 
�ض   9:00 �ل�صاعة   2021/06/15 �ملو�فق  �ملدنية  �لتنفيذ  حمكمة  �لفجرية،  دب��ا  حمكمة 
�إر�صال وكيل معتمد ينوب  �أو  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت، ويف حالة عدم ح�صوركم 

عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2021/05/31  / حرر بو��صطة �ملوظف

مركز �صعادة �ملتعاملني
القا�شي / حممد علوي احلارثي   
حمكمة دبا الفجرية    
حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعـالن مدعـى عليه بالن�شـر

يف الدعوى رقمFUCFICIPOR2021/0000427 ، جتارى )جزنى(
�إىل �ملدعى عليه : �لقدرة لبيع مو�د �لبناء ذ م م

نعلمكم باأن �ملدعي د�نوب هوم ذ م م
ل��ذ� يجب عليكم   ، �أع��اله للمطالية مببلغ )67،256( دره��م  �مل��ذك��ورة  �أق��ام �لدعوي  قد 
�حل�صور �أمام حمكمة �لفجرية ، �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه - مكتب �أد�رة �لدعوى �ملو�فق 
، ويف  9:00 �صباحا” لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت  �ل�صاعة   2021/06/07
�إر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة ب�صتبا�صر �الإجر�ء�ت  �أو  حالة عدم ح�صوركم 

�لقانونية يف غيابكم.
بو��صطة�ملوظف حرر   / حرر بتاريخ : 31 /05 /2021 

مركز �صعادة �ملتعاملني
القا�شي/ �شرحان ال�شيد عبدالعاطي
حمكمة الفجرية
املحكمة البتدائية املدنيه

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى
بلغتني اأحداهما ناطقة باللغة الأجنبية

SHCAPCICIVS2021/0000822  يف الإ�شتئناف رقم
بناء على طلب �مل�صتاأنف : برج نينوى ملقاوالت �لبناء ذم م

�ىل �مل�صتاأنف �صدها : �مد�د �حلق ن�صر �الإ�صالم - �جلن�صية بنغالدي�ض
�ل�صارقة  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  �ن���ت 
�الحتادية �ال�صتننافية - �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وذلك يف يوم 
 - �أع��اله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف   02/06/2021 �ملو�فق  �الربعاء 

بو�صفك م�صتاأنف �صده
مدير اإدارة الدعوى
خليل الطاهري  

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإخطار يف الق�شية التنفيذية  - اإعالن ن�شرا 
رقم )2021/61( اأم القيوين 

�ىل �ملنفذ �صده / عبد�لرحمن علي عبد�لرحمن بن جري�ض - �جلن�صية : �الإمار�ت 
�لعنو�ن : �أم �لقيوين - مكتب بن خلفون للمحاماة - هاتف : 067665516 - 0507762020 

قد تقدم �ملنفذ له / �حمدي بيغم حممد خاجا معني �لدين - بوكالة �صيف �ل�صام�صي للمحاماة 
هاتف رقم 065446002 - تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �الإ�صتئناف رقم )2021/23( منازعات �يجارية �ملحكومة 

بتاريخ 2020/12/7 م - �أم  �لقيوين 

البي��������ان 
جمموع املبلغ املطلوب : 68568.50 درهم 

ثمانية و�ستون الفا وخم�سمائة وثمانية و�ستون درهما وخم�سون فل�سا 
الزامه ب�سداد املبالغ املطلوبة

فبموجب هذ� �نت مكلف بال�صد�د خالل )15 يوما( من تاريخ ��صتالم �الإخطار للوفاء مبا جاء يف �ل�صند �لتنفيذي 
�لتنفيذ �جلربي �ملقررة  �لتنفيذ �الإيجارية �صتتخذ بحقك �ج��ر�ء�ت  �أعاله ويف حالة تخلفك فاإن د�ئرة  �مل�صار �ليه 

قانونا مع حت�صيل باقي ر�صوم �لتنفيذ �لتي �صترتتب عليك. حرر بتاريخ  2021/5/9 م 
دائرة التنفيذ الإيجارية 

        حكومة اأم القيوين  
دائـــــــرة بلدية اأم القيويـــــــن

دائرة التنفيذ الإيجارية 
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اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9066/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / �صيد �حمد علي �صيد ��صغر علي �صاه - باك�صتاين �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - �صارع 

حمد�ن - �صارع حمد�ن - �صقة رقم 906 - متحرك رقم 0502400435 
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )104782( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )104782( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015احمر انفينيتى كيو 1660 ابوظبي 71027
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9052( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / حممد �حمد عبا�ض - فل�صطيني �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - �صقة 64 - بناية برج 

جاردن - متحرك رقم 0555564977 
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )58917( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )58917( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2017بني ني�سان التيما 4 ابوظبي 32614
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9067/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / جيريون بليرت�ن جيانان - فلبيني �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - بناية رقم 6123 - �صقة رقم 302 - 

متحرك رقم 0501278358
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )62765( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )62765( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2017رماديميت�سوبي�سي باجريو16ابوظبي37134
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9064/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / مرو�ن حممد جالل يو�صف - م�صري �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي  - �صقة رقم 01 - 

متحرك رقم 0523065313 
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )51738.97( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )51738.97( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

WHITE / PEARLS2018  تويوتا كورول 6ابوظبي 43814
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/8836( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / ح�صام �حمد م�صطفى كمال �بر�هيم - �جلن�صية : م�صري - وعنو�نه �إمارة دبي - �أبوهيل - بناية �ل�صميلي - �صقة 

رقم 110 - متحرك رقم 0555482930
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )38854.90( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )38854.90( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2013ا�سودهيونداي الينرتاGدبي 96467
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9058( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه /يو�صف علي حممد عبد�هلل - �إمار�تي �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �ل�صارقة - منطقة خورفكان - بناية �ل�صارقة - 

�صارع عمر بن �خلطاب - فيال رقم 8 - متحرك رقم 0509979829
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )130682( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )130682( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2018عنابي جي ام �سي �سيرياابي�ضال�سارقة43177
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9059( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / �صيف جا�صم عثمان �لباروت �لبارودي - �إمار�تي �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - فيال رقم 

 0509194064 رقم  متحرك   -  02
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )72988( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )72988( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

BLACK2019�سفروليه ماليبو17ابوظبي 47243
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/8834( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / جوليت بريير� �نتونى بريير� - �جلن�صية : هندي - وعنو�نه �إمارة دبي - حمي�صنة 4 - بناية �أوقاف - �صقة رقم 

 0567597189 رقم  متحرك   -  269
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )26962( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26962( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012 ف�سي ني�سان ميكرا Gدبي 40081
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9062/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / ر�مى ر�غب �صاكر - �مريكي �جلن�صية - وعنو�نه �إم��ارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - �صارع �لريف - فيال رقم 

 0559418657 رقم  متحرك   -  21
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )107383( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )107383( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2015ازرقكرايزلر جراند فويجر16ابوظبي 67029
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9051( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / �صقيب رحمن خاتاك خليل �لرحمن خاتاك - باك�صتاين �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - 

فيال 12 - �صارع �مل�صفح - متحرك رقم 0508837485
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )65218( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )65218( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2020ا�سود هيونداي اك�سنت9ابوظبي 27218
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9054( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / علي �حمد حممد �بو�لرب - �الردن - �جلن�صية وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - فيال 10 - بناية 

بتوين برج - �صارع �لبارون - بالقرب من جمعية �بوظبي - متحرك رقم 0528995353 
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )51155.85( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )51155.85( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2010ابي�ضمر�سيد�ض �سي ال ا�ض 10500ابوظبي32966
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )8843/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / فولها كاما�صيفيج - رو�صيا �لبي�صاء �جلن�صية - وعنو�نه : �إمارة دبي - �لرب�صاء 2 - بالقرب من �لرب�صاء مول - 

فيال رقم 305 - متحرك رقم 0561553425 
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )26981.86( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )26981.86( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012 احمر بي ام دبليو O1316دبي 62363
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9061/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / عبد�لرحمن عبد�هلل علي �حلربي - �ليمن �جلن�صية - وعنو�نه �إمارة دبي - منطقة ديرة - بناية K4 - فيال 

رقم 409 - متحرك رقم 0558853339
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )83908( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )83908( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2012ابي�ضاودي ايه 88ابوظبي 17574
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )2021/9055( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
- منطقة  �بوظبي  �إم��ارة  - وعنو�نه  - هندي �جلن�صية  �نتوين  �نتونى جي�صو  كي�صورينتوين جي�صو  / ديال�صانث  �ليه  �ملنذر 

�بوظبي - �صقة رقم 3 - متحرك رقم 0507743091
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )51621( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )51621( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

WHITE2019�سنجان �سي ا�ض 1435ابوظبي 34906
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإخطار عديل - رقم الت�شديق )9065/2021( 

�ملنذر / بنك دبي �الإ�صالمي
وميثله �ل�صيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�صي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �لقانونية 
�مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة ر�أ�ض �خليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�صفتها وكيله عن بنك دبي 
�ال�صالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - 

منطقة ديرة بور�صعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك 0561456922
- فيال رقم  �بوظبي  - منطقة  �بوظبي  �إم��ارة  - وعنو�نه  فلبيني �جلن�صية   - / ريدميبتور كو�صتوديو جميمينو  �ليه  �ملنذر 

0559921777 رقم  متحرك   -  703
�ملو�صوع/�إخطار عديل ب�صرورة �صد�د مبلغ )65808( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�صد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�صالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )65808( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر 
�ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة 

�ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

WHITE/BLUE2018تويوتا اف جيه6ابوظبي 80751
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�صد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�صاها ��صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذ� �الخطار و�ال �صن�صطر 
��صفني �ىل ��صتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�صروفات ومقابل 

�تعاب �ملحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08872
�ملخط�ر : جولدن ميدل �ي�صت جرن�ل تريدجن �ض.م.ح و �ملرخ�صة من حكومة �ل�صارقة هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�صارقة �لدويل 
برقم “15554” و ميثلها �صريكها و مديرها �مل�صوؤول / �صامر حممود �صريف �لربقاوي - �أردين �جلن�صية و ميثله بالوكالة / 
�حمد �جمد �حمد فر�صونى - �أردين �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم “784199204041588 “ مبوجب وكالة م�صدقة 
لدى �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�صارقة برقم 2020/822 - �لعن�و�ن : �ل�صارقة - �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�صارقة �لدويل - كيو 1 - 4 

- 116/�صى.   هاتف رقم : “971504431430”
�لدويل  �ل�صارقة  ملطار  �حل��رة  �ملنطقة  هيئة  �ل�صارقة  حكومة  من  و�ملرخ�صة  م.م.ح   �نرتنا�صونال  ب��اور  فيوت�صر   : �إليه  �ملخط�ر 
برقم “14248” وميثلها مالكها و�ملدير �مل�صوؤول/�حمد حممد عبد�حلليم -  فل�صطيني �جلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم 
2 �يه 2 - 59 .  250م  �لدويل - م�صتودع  �ل�صارقة  �ملنطقة �حلرة ملطار  �ل�صارقة -   : “784198008743209” �لعن�و�ن 

هاتف رقم : “971507388663” “971564559909” “065744606”.
مو�صوع �الإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�صيك.

�لوق�ائ�ع :
حيث �إن �ل�مخط�ر �إليه حرر ل�صالح �ملخط�رة �صيك : - رقم “500284” بقيمة “ 168،000 “ درهم مائة و ثمانية و �صتون 
�لف درهم فقط ال غري “ م�صحوب على “ م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي “م�صتحق �لدفع بتاريخ 15/11/2018 ، حيث �أن �ل�صيك 
ال يقابله ر�صيد قابل لل�صحب. - و عليه يعلن �ل�مخ�ط�ر �ل�م�خط�ر �إليه بال�صرورة دفع قيمة �ل�صيك يف فرتة �أق�صاها خم�صة �أيام 
من تاريخ ��صتالم �الإخطار و �إال �صوف يقوم باإتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�ض �ل�مخطر من �صعادة �لكاتب �لعدل 

باإمارة �ل�صارقة �إخطاركم بهذ� ر�صميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/0003485

ب�صفتي  رقم)784198819206099(  �إمار�تية  هوية  �أحمل  : م�صر،  �جلن�صية   - على ح�صانني حممد  �ل�صيد  �بر�هيم  �ملخط�ر: 
 )SH20201108D52660(رقم �لوكالة  مبوجب  �الإمار�ت،  �جلن�صية:   - على  �آل  ماجد  عبد�لعزيز  عبد�هلل  �ل�صيد  عن  وكيال 
�ملعال - �جلن�صية:  �ملاجد  حممد  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �ل�صيد:  ع�ن  وكيال  ب�ص�فته  �مل�صدقة لدى كاتب �لعدل بتاريخ 2020/11/10. 
�الإمار�ت، مب�وجب �لوكالة رقم )51762/1/2009( �مل�صدقة لدى كاتب �لعدل بتاريخ 2009/5/13، ب�صفته )مالك( �لرخ�صة 

�مل�صماه )موؤ�ص�صة عبد�لعزيز حممد - �ملاجد( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية يف �ل�صارقة برقم)11070(
)M16 - M1(لعن�و�ن : �ل�صارقة - �ملجاز - �صارع �لكورني�ض - مكتب رقم�

ت :  0504607037 - 0503607082- 065564447 
�ملخطر �إليه : �صا�صي ر�ء - �جلن�صية : نيبال ويحمل جو�ز جو�ز �صفر رقم )07461214( 

�لعلو�ن : �ل�صارقة - منطقة �لنهدة - بناية عبد�لعزيز �ملاجد - A3  ت : 0566970881
مو�صوع �الإخطار : �خطار عديل للوفاء مببلغ )12،000( درهم

�لوق�ائ�ع:- حيث �أن �ملخطر �إليه قد حرر ل�صالح �ملخطر عدد �ثنني �صيك وبياناتهم - �صيك رقم)000013( بقيمة )6،000( �صتة 
�لف درهم فقط ال غري و�مل�صحوب على بنك �بوظبي �لتجاري و�ملحرر بتاريخ 2020/11/07. حيث �أن �ل�صيك ال يقابله ر�صيد قابل 
و�ملحرر  �لتجاري  �بوظبي  بنك  على  و�مل�صحوب  غري  ال  فق�ط  درهم  �أالف  �صتة   )6،000( بقيمة  رقم)000014(  �صيك   - لل�صحب. 
بتاريخ 2021/1/7 ، حيث �أن �ل�صيك ال يقابله ر�صيد قابل لل�صحب.  - حاول �ملخطر حتميل قيمة �ل�صيك من �ملخطر �إليه بالطرق 
�لودية مر�ر� وتكر�ر� لكن دون جدوى. بناء على ذلك يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�صرورة دفع قيمة �ل�صيك يف فرتة �ق�صاها خم�صة �أيام 
�لعدل  �لكاتب  �صعادة  من  �ملخطر  يلتم�ض  وعليه   - لذلك.  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  باإتخاذ  يقوم  �صوف  و�إال  �الإخطار  ��صتالمه  تاريخ  من 

بال�صارقة �إخطاركم بهذ� ر�صميا.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�شيكات مببلغ 150000 درهم

برقم املحرر 2021/10721
منوذج

�ملخط�ر / جنيب �هلل كاكجان ، �فغاين �جلن�صية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197917527513
�لعن�و�ن / �ل�صارقة - �ملنطقة �لروله  - رقم �لهاتف/ 0529488895

�ملخطر �إليه / عبد�لرز�ق حممد نور - باك�صتاين �جلن�صية
�لعن�و�ن/ دبى �ض.ب 51854 -هاتف رقم /0567474642 -هاتف ثاب /042898062

�ملو�صوع / �إخطار عديل للوفاء ب�صد�د قيمة �صيكات مببلغ 150000 درهم �مار�تى
�ملخطر �ليه حرر عدد 3 �صيكات للمخطر بقيمة 150000)مائة وخم�صون �لفا( درهم �مار�تى

وعليه فان �ملخطر يطلب من �ملخطر �ليه �صد�د �ملبالغ �مل�صتحقة يف ذمته مبوجب �ل�صيكات �ملحررة و�ملوقع عليها من  طرف �ملخطر �ليه.  
وحيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات توجه �ملخطر ل�صرفها �إال �أنه �رتد دون �صرف لعدم وجود �لر�صيد �لكايف بيانات �ل�صيكات كالتايل:

�ل�صيك رقم 000076 مببلغ 50000 درهم بتاريخ ��صتحقاق2020/02/30 �مل�صحوب على بنك �المار�ت �ال�صالمي
�ل�صبك رقم 000077 ميبلغ 50000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/05/30 �مل�صحوب على بنك �المار�ت �ال�صالمي
�ل�صيك رقم 000078 مببلغ 50000 درهم بتاريخ ��صتحقاق 2020/08/30 �مل�صحوب على بنك �المار�ت �ال�صالمي

وحيث �إن �ملخطر �ليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�  وتكر�ر� ولكن دون جدوى. 
�أيام من تاريخ �خطاركم و�إال �صن�صطر التخاذ �الإجر�ء�ت  �ملديونية �ملذكور خالل خم�صة  ، فاإننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ  لذلك 

�لقانونية. و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذ� �إخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4809(

�ملنذرة : غ�صان و�كد - عنو�نها �ملختار : يعلن على مكتب وكيله مكتب حممد �لدهبا�صي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية 
- �إمارة دبي - بردبي - برج 48 جيت - �لطابق 14- مكتب رقم 1401

�ملنذرة �إليه : كرمي منذر فريد �بو حجلة - �لعنو�ن : يعلن على مقر عمله ب�صركة دو�صمان �خلليج - �إمارة دبي - بردبي 
- منطقة �لقوز �الوىل - يف �لو�حة مول - �لطابق 3 - مكتب رقم 122

�ملو�صوع : تكليف ب�صرورة �لوفاء ب�صد�د مببلغ وقدره 199،095 درهم )مائة وت�صعة وت�صعون �ألف وخم�صة وت�صعني 
درهم فقط ال غري( باالإ�صافة �ىل مبلغ �لتعوي�ض �ملذكوروذلك خالل 5 �أيام من تاريخ ��صتالم �ملخطر �ليها هذ� �الإخطار 

�لعديل وذلك مبوجب ن�ض �ملادتني 62 و63 من �لالئحة �لتنفيذية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية �الحتادي.
�ملدة  خالل  مفعوله  وبنفاذ  عليه  ��صتمل  وما  به  جاء  مبا  للعلم  �الإنذ�ر  هذ�  مبوجب  �إليهما  للمنذر  يتوجه  �ملنذر  فان 
�أق�صاه  موعد  خالل  وذلك   ، منكم  �ملربمة  �لعقود  مبوجب  عليكما  �ملفرو�صة  �لتز�ماتكم  بتنفيذ  تقوما  باأن  �لقانونية 
خم�صة �أيام )5 يوم( من تاريخ ��صتالمكم هذ� �الإنذ�ر ، �أو يف حال عدم �اللتز�م رد �ملبالغ �مل�صتلمة و �مل�صار �إليها ب�صدر 
هذ� �الإنذ�ر و �لبالغ قدره 199،095 درهم )مائة وت�صعة وت�صعون �ألف وخم�صة وت�صعني درهم فقط ال غري( باالإ�صافة 
�ىل مبلغ �لتعوي�ض �ملذكور ، و�إال �صي�صطر موكلنا التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم لف�صخ �لعقود �ملربمة 
وحت�صيل �ملبالغ �ملرت�صدة يف ذمتكم باالإ�صافة �إىل كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة �لتي يتكبدها يف �صبيل ذلك 

و�لفائدة �لقانونية مبقد�ر 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى متام �ل�صد�د وفقا للقانون.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4797(

�ملن�ذرة : �تالديكو )�ض. م . ح - ذ.م.م(
�ملنذر �ليها �الويل :عرب �لبحار ملقاوالت �لبناء )�ض.ذ.م.م( 

�ملنذر�لية �لثاين : �أحمد مال �هلل حممد �أحمد �ل�صحي )�إمار�تي �جلن�صية( 
�ملنذر�لية �لثالث: �صيخ حممد علي �صيخ )هندي �جلن�صية(

�إمار�تي  درهم  �إمار�تي(  درهم   2720000 قدره  مبلغ  �صد�د  ب�صرورة  �إليهما  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة 
)مليوين درهم و�صبعمائة وع�صرون درهم( بالت�صامن قيمة �ل�صيكات �أرقام )000206 ،000207، 
000208( �مل�صحوبة على ح�صاب �ملنذر �ليها لدى بنك �بو ظبي �لتجاري ، قيمة �ملديونية �ملرت�صدة 
�صد�د  ب�صرورة  �ي�صا  وتتذرهما  �أعاله  �ملبينة  �ل�صيكات  مبوجب  و�لثابتة   ، �ملنذرة  ل�صالح  بذمتهما 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��صتحقاق كل �صيك على حدة ، و�لتنبيه عليهما ب�صد�د �ملبلغ 
�صالف �لذكر وذلك خالل موعد �أق�صاه خم�صة �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �الإنذ�ر، ويف حالة عدم �ل�صد�د 
�صوف تقوم �ملنذرة باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية مثل �أمر �أد�ء �أو قيد دعوى مع حتميلكم �لر�صوم 

و�مل�صاريف و�لفو�ئد �لقانونية حتى متام �ل�صد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4800(

�ملنذر : بنك �مل�صرق �ض.م.ع
�ملنذر �إليه : فان �صني

- ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره  590،748.94 درهم )خم�صمائة وت�صعون 
�لفا و �صبعمائة وثمانية و�ربعني درهم و �ربعة وت�صعني فل�صا( للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لقانونية قبلكم اللز�مكم بت�صوية �ملديونية �ملرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم 
�لبالغ م�صاحته 967،15 قدم مربع و�ملو�قف   1 �صور  15 مببنى ليك  بالطابق رقم   1503
رقم 1 على قطعة �الر�ض رقم 901 مبنطقة �لثنية �خلام�صة باإمارة دبي �ململوك لكم و�ملرهون 
للمنذر طبقا الحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاميني 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية  �الأخرى. دبي  بامارة   2008 ل�صنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/4663(
�ملنذرة : ��صتمر�ر للتجارة �لعامة

�ملنذر �ليها : �ريبيا توغو للهد�يا و�لتحف 
وميثلها مالكها/ عو�ض حممد ر��صد حميد �لفال�صي

نخطركم مبوجب هذ� �الإنذ�ر ب�صرورة �التي: 
ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره 7658.70 درهم �ملرت�صد بذمة �ملنذر �ليها مبوجب ك�صف 
ح�صاب وفو�تري �صر�ء معتمدة بني �لطرفني وذلك خالل خم�صة �أيام من تاريخ ن�صر هذ� 
�الإنذ�ر، و�ال �صوف ت�صطر �ملنذرة �يل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ومنها 
��صت�صد�ر �مر �أد�ء يف مو�جهتكم الإلز�مكم مبا �صبق ذكره باالإ�صافة �يل حتميلكم كافة 

�لر�صوم و�مل�صروفات �ملقررة مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الأخرى للطالب. 
والأجل �لعلم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/06433/2021 / �شكني  
�ىل �ملدعى عليه : و�صيم عارف حممد �حمد 

مبا �أن �ملدعي : �صالح عمر علي بن حيدر �حلارثي   
قد �أقام �صدكم �لدعوى 02/06433/2021/�صكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل:

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �صد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2020/9/28 وحتى 2021/4/11  فرت�صد 
بذمته مبلغ 24164 درهم وميتنع عن �صد�ده رغم �خطاره بال�صد�د �و �الإخالء يف 2021/2/25.  مطالبة مالية - �نه تر�صد 
بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2020/9/28 وحتى 2021/4/11 ورغم �خطاره يف 2021/2/25 
ميتنع عن �ل�صد�د - مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�صمن �لن�ض على غر�مة �رتد�د كل �صيك مبلغ )2000( وقد �رتد عدد )2( 
�صيك دون �صرف  - مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ 4500 درهم غر�مة �تفاقية حال �قامة دعوى �يجارية بن�صبة 
10% من قيمة �لعقد وفقا لل�صروط  - �لز�م بت�صليم م�صتند�ت - �لز�م �ملدعي عليه بتقدمي بر�ءة �لذمة  - مطالبة مالية - �لز�م 
�ملدعي مبا ي�صتجد من �يجار من تاريخ �قامة �لدعوى حتى تاريخ �الخالء �لفعلي - مطالبة مالية - �لز�م �ملدعى عليه بر�صوم 
ينوب عنكم  �و من  �لثالثة(  �الإبتد�ئية  )�للجنة  �للجنة  �أمام  للمثول  بالن�صر  �عالنكم  �لق�صائية  �للجنة  - وقررت  و�مل�صاريف. 
بتوكيل يوم 2021/6/1 حيث �صيتم عقد �جلل�صة من خالل �الإت�صال �ملرئي عن بعد وذلك على �لر�بط �لذي �صيتم �إر�صاله 
�ليكم من خالل �مني �صر �للجنة يرجى �إرفاق �ملذكر�ت على �لنظام �إن وجدت قبل �جلل�صة. - لالإطالع على �لالئحة ووثائق 
�لدعوى يرجى زيارة �ملوقع www.dubailand.gov.ae و�ن�صاء ��صم م�صتخدم برقم �لهوية �و �لرخ�صة �لتجارية ويف 

حال تخلفكم عن �حل�صور �صوف يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )4821/2021(
�ملن�ذرة : كور ميتالك لل�صناعات ذ م م 

�ملنذر �إليه : يو�صف حنا زهرة - لبناين  �جلن�صية
)جمهول حمل �الإقامة(

 128،020.15 ب�صد�د مبلغ  �ليه وتكلفه مبوجبه  �ملنذر   - �ملنذرة  تنذر  �الإن��ذ�ر  مبوجب هذ� 
فل�صا(  ع�صر  وخم�صة  �إمار�تيا  درهما  وع�صرون  �ألفا  وع�صرون  وثمانية  )مائة  �إمار�تيا  درهما 
للمنذر ، يف موعد �أق�صاه خم�صة )5(  �أيام من تاريخ هذ� �الإعالن خالفا لذلك ، يتقدم �ملنذر 
�ملذكور  �ملبلغ  و�لز�مكم بدفع  �لالزمة �صدكم  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  �لق�صاء التخاذ جميع  �إىل 
�ملطالبة  تاريخ  ب��دء� من  12% �صنويا  بن�صبة  �لقانوين  �لتاأخري  فائدة  ذلك  بالكامل )مبا يف 
�لقانونية وحتى �لت�صوية �لكاملة( باالإ�صافة �ىل �لتعوي�ض �ملنا�صب عن �ل�صرر �ملعنوي و�ملادي 
�لر�صوم  دف��ع  وكذلك  �ال�صتحقاق  تاريخ  يف  �ملبلغ  ه��ذ�  �صد�دكم  ع��دم  ب�صبب  باملنذر  حلق  �ل��ذي 

و�لنفقات �لق�صائية )مبا يف ذلك �تعاب �ملحاماة(.    
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بالن�شر 

 284/2021/211 تنفيذ عقاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  دبي �خلليج للعقار�ت - �ض ذ م م-  جمهول حمل �القامة

�لتنفيذ/ ر�جيندر� جيانتيالل كوثاري  ومتثله �حد ورثته / �صونال  �ن �لطالب  مبا 
ر�جيندر� كوتارى - وميثله / رميا عبد�حلكيم �جلر�صي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)644830( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4828(

�ملنذر  : كالدتك �نرتنا�صيونال �ض.ذ.م.م .
�ملنذر �ليه �لثاين : حممد �صالح حممد بن الحج - �مار�تي �جلن�صية

تنبه �ملخطرة على �ملخطر �إليهما مبوجب هذ� �الخطار وحثهما على �لوفاء بالتز�ماتهما 
وت�صعمائة وخم�ض  �ألف  و�صبع وخم�صون  )ت�صعمائة  در هم   957،935.03 مبلغ  ب�صد�د 
وثالثون درهم وثالث فل�ض( و�لفائده �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��صتحقاق كل �ص�يك 
بد�ية من 2020/6/25 وحتي متام �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه 
للر�ص�وم   باالإ�ص�افة  �ملذكور  باملبلغ  و�لز�مه  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  طائلة  حتت 
�ل�صد�د وذلك جميعه خالل مدة  �الإمتناع عن  �ال�صتمر�ر يف  �لق�صائية حال  و�مل�صروفات 

�أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ �إ�صتالم �ملخطر �ليهما لهذ� �الإخطار قانونا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر

رقم )4824/2021(
�ملن�ذرة : نورث �صتار لتجارة �لكمبيوتر - �ض ذ م م )موؤ�ص�صة نورث �صتار لتجارة �لكمبيوتر �صابقا( 

�ملنذر �ليهما : 1- ر�يز �دمري�ل لنقل �لبرتول ومنتجاته بو��صطة ناقالت �لبرتول - �ض ذ م م 
حممد عبا�ض  حممد  �بر�هيم   -2

)جمهويل حمل �الإقامة(
درهما   68،087.25 مبلغ  ب�صد�د  مبوجبه  وتكلفهما  �ليهما  �ملنذر   - �ملنذرة  تنذر  �الإن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
�إمار�تيا )ثمانية و�صتون �لف و�صبعة وثمانون درهما �إمار�تيا وخم�صة وع�صرون فل�صا ال غري( للمنذرة ، يف 
موعد �أق�صاه خم�صة )5(  �أيام من تاريخ هذ� �الإعالن خالفا لذلك ، يتقدم �ملنذر �إىل �لق�صاء التخاذ جميع 
�لتاأخري  فائدة  ذلك  يف  )مبا  بالكامل  �ملذكور  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �صدكم  �لالزمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت 
�ىل  باالإ�صافة  �لكاملة(  �لت�صوية  �لقانونية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  بدء� من  12% �صنويا  بن�صبة  �لقانوين 
تاريخ  �ملبلغ يف  �صد�دكم هذ�  ب�صبب عدم  باملنذر  �ل��ذي حلق  و�مل��ادي  �ملعنوي  �ل�صرر  �ملنا�صب عن  �لتعوي�ض 

�ال�صتحقاق وكذلك دفع �لر�صوم و�لنفقات �لق�صائية )مبا يف ذلك �تعاب �ملحاماة(.    
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 305/2021/1/1161 اإ�شتئناف جتاري  
مو�صوع �الإ�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1450/2019 جتاري كلي 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب.
طالب �الإعالن : حممد �صامي كمال حممد �ل�صافعي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعالنهم : 1- مار�صيل �نطو�نيت فيليز وي�صون  2-مار�صيل فا�صون �نرتنا�صيونال 
- �ض ذ م م 3-�ل�صرق تريدينغ كومباين �يه ��ض تي �صي م د م �ض  - �صفتهم بالق�صية : 

م�صتاأنف �صدهما - جمهويل حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2019/1450 جتاري كلي.  
قاعة  يف  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2021/6/2 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
�صركة /غولد فاير م م ح منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 2780(  و�لكائنة ب���� مدينة دبي ، �ملنطقة 
�حلرة ملطار دبي ، �ض ب 371482 ،  دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، و�ملرخ�صة لدى 
�صلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، ترغب هذه �ل�صركة  �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى 
ب�صاأن    2020/9/13 بتاريخ   �ل��ذي عقد  �إجتماعه  �الإد�رة يف  بو��صطة جمل�ض  �تخاذه  مت 

�غالق وحل �ل�صركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن طريق �لربيد �مل�صجل �و 

�الت�صال ب :  �ل�صادة / كوتاري مدققو� ح�صابات قانونيون  
�ض ب : 51504  

دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 3526330 4 971+  

vipul@vipulkothari.com :  لربيد �اللكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�صعار و�ملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2021/741 مدين جزئي      

�ملرفوعة من �ملدعي/ جنمة �ل�صور للمقاوالت �لفنية 
�ىل �ملدعي عليها / عمر مرت�صى ملقاوالت �ل�صيانة �لعامة 

عليها  �ملدعي  �لز�م   : �حل�صوري  مبثابة   : �ملحكمة  قررت 
�لف  وع�صرون  )ت�صعة  درهم   29748.55 للمدعية  توؤدي  بان 
فل�ض(   وخم�صون  وخم�صة  درهم  و�ربعون  وثمانية  و�صبعمائة 

و�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف. 
اإدارة اخلدمات الق�شائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2020/587 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: م�صرف  �الإمار�ت �الإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - مبنى رقم 16 �لطابق �لثالث - هاتف رقم /04/3834587 
�ملنفذ �صده : �مري جبار �ن�صاري 

عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �حلبية �الوىل - م�صروع ديكنز �صريك�ض 3 - �ملبنى رقم )41( �ل�صقة رقم )104( �لطابق رقم )1( 
قطعة �الر�ض رقم )11( رقم �لبلدية )299 -674( هاتف متحرك رقم 0505520970 

�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/6/9 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
www.( �الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�صافه  �ملو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : �حلبية �الوىل - رقم �الر�ض : 11 - �مل�صاحة : 151،43 مرت مربع - رقم �ملبنى : 41 - ��صم 

�ملبنى : ديكنز �صريك�ض 3 - رقم �لوحدة : 104 - �لتقييم : 1049337.08 درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2020/178 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري  - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع حممد بن ز�يد - مبنى بنك �بوظبي 

�لتجاري - �صقة 1 - خلف جامعة �ميت ودبي �الكادميية - مكاين  3224094372  
�ملنفذ �صده : �صريف حامد مهدي حامد غندور  - عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - جبل علي - بردبي - �صارع جبل علي �الوىل - 

مبنى عزيز ديزى - �صقة 705 - رقم �الر�ض 2115 - جبل علي �الوىل 
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/6/9 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
www.( �الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�صافه  �ملو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ض 2115 - رقم �لبلدية : 0 - 591 - �مل�صاحة : 78.90 مرت 

مربع - رقم �ملبنى : 1  - ��صم �ملبنى : AZIZI DAISY رقم �لوحدة : 705  - �لقيمة �لكلية : 649،955،06 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2019/53 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: م�صرف �الإمار�ت �الإ�صالمي - م�صاهمة عامة 

رقم  موبايل   04/3834587 رق��م  ه��ات��ف  �لثالث  �لطابق   16 رق��م  مبنى   - �لطبية  دب��ي  مدينة   - ب��ردب��ي   - دب��ي   : عنو�نه 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -   3135291835 رقم  مكاين   0504239566

�ملنفذ �صده : �ل�صركة �خلليجية لالإ�صتثمار�ت �لعامة )�ض م ع(
عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة -�صارع �ملطار - بور�صعيد - برج �لفتان بالز� - نف�ض عنو�ن د�ئرة �ل�صياحة - �لدور �لثالث - مكتب رقم 

 042868828 رقم  فاك�ض   042821888 رقم  هاتف   - �لفتان  ر��صد  م�صبح  ملك   -  312
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/6/9 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
www.( �الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�صافه  �ملو�صحة 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  
عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات  : نوع 
�لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �الر�ض ك 211 - �ملنطقة :�لرب�صاء �الوىل - رقم �لبلدية : 1434 - 373 - �مل�صاحة 

:15944.57 مرت مربع - مببلغ 115.000.000 درهم ، يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/251 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �الإحتاد �لوطني  - عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - بناية علي �صعيد جمعة بجو�ر برجمان �صنرت ، هاتف رقم 

 981 بريد  �صندوق   ،  043516601 رقم  فاك�ض   ،  043284055
�ملنفذ �صده : ح�صني فوؤ�د حم�صن جو�د �صاجو�ين  عنو�نه :  �إمارة دبي - �صارع جمري� - جمري� 1 - �صارع �لبدع رقم 39B - فيال 

رقم 18 - �ض ب 178 �إمارة دبي - هاتف متحرك رقم 0504577727 / 0507575354 
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/6/9 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار 
www.( �الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و�صافه  �ملو�صحة 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات  :
قطعة �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �الر�ض : 169 - �ملنطقة : �لرب�حة - رقم �لبلدية :167 - 122 - �مل�صاحة : 241،83 

مرت مربع - �ملقدرة ب�� )8.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 596

�ص�وريا،  �جلن�ص�ية:   - طيف�ور  �ص�عدو  ع�دن�ان  �ل�ص�يد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
�ل�ص�يدة:  �إل�ى  وذل�ك   )%50( �لبالغ�ة  ح��ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
دمي�ا ن�ادر �ب�ر�هيم �ص�نجق �جلن�صية: �الأردن، ف�ي �لرخ�ص�ة �مل�ص�ماه )كافتريي�ا رب�وع 
�مل�د�م( تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة �ل�ص�ارقة  مبوجب رخ�صة رقم )784428( �ل�صادرة من د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية بال�صارقة. وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن 
تاريخ  ��صبوعني من  بعد  �ليه  �مل�صار  �الجر�ء  �لت�صديق  على  يتم  �صوف  و�نه  للعلم 
هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 599

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �ص�امل �حم�د عب�د�لرحمن �لنعيم�ي - �جلن�صية: �الم�ار�ت 
، يرغ�ب ف�ي �لب�ي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�ص�يد: خ�ال�د 
عب�د�هلل حمم�د هل�ى �مل�عم�ري – �جلن�ص�ية : �الم�ار�ت ، ف�ي �لرخ�ص�ة �مل�ص�م�اه )موؤ�ص�ص�ة 
ب�اأم�ارة �ل�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )114980( �ل�ص�ادرة  عم�ر للمن�صوجات ( تاأ�ص�ص�ت 

م�ن د�ئ�رة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة. تعديالت �خرى : اليوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 593
�جلن�صية:   - عل�ى  يو�ص�ت  حمم�د  م�امون  عل�ى  ح�ص�رت  �ل�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�إل�ى  �لبالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�ص�ته  �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن)50%( م�ن  بنغالدي�ض، يرغ�ب ف�ي 
�ل�ص�يد: ن�ا�ص�ر ع�امل �ح�ص�ان �هلل - �جلن�صية: بنغالدي�ض، ويرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل ع�ن )%50( 
�ل�ص�يد: حمم�د �ص�ومون خاال�ص�ى حمم�د ح�ص�رت  �إل�ى  �لبالغ�ة )100%( وذل�ك  م�ن ك�ام�ل ح�ص�ته 
و�لتطري�ز(  للخياط�ه  )�القم�ار  �مل�ص�ماه  �لرخ�ص�ة  ف�ي  ب�نغالدي�ض،  �جلن�ص�ية:   - خاال�ص�ى  عل�ى 
تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة  �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )215112( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 

بال�صارقة.  تعديالت �خرى:
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد 
��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 598

�لبيع  يف  ترغب   - �لهند  �جلن�صية  جول�صا  �صميم  �صميم  /فر�صانه  �ل�صيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�صتها  �لبالغة 100%  يف �لرخ�صة �مل�صماه )كافرتيا �لعرين – فرع 
�ل�صيد  �إىل  وذلك   766431 رقم   برخ�صة جتارية  بال�صارقة  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من   )2
�صتي�ض كومار مي�صر� � �جلن�صية �لهند.   �ل�صيدة /فر�صانه �صميم �صميم جول�صا �جلن�صية �لهند - ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�صتها �لبالغة 100%  يف �لرخ�صة �مل�صماه )كافرتيا �لعرين – 
فرع 2( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم 766431 وذلك �إىل �ل�صيد 
مريتوجناى بر��صاد ر�جيندر� بر��صاد - �جلن�صية �لهند. تعديالت �خرى :  تغيري �ال�صم �لتجاري من 
)كافرتيا �لعرين – فرع 2( �إىل )كافترييا �ملدينة �لوردية. وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
�لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم 
و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي 

�عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 597

�لبيع  يف  ترغب   - نيبال  �جلن�صية  �صريبا  /�صوين  �ل�صيدة  بان   للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�صرفاء(  )كافترييا  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف   %100 �لبالغة  ح�صتها  كامل  عن  و�لتنازل 
�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )501243(  وذلك 

�إىل �ل�صيد كار�ن مامنوهان �صينغ - �جلن�صية �لهند 
تعديالت �أخرى : 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 595

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيدة / �صري خان �صايف حممد �جلن�صية باك�صتان - ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100%  يف �لرخ�صة �مل�صماه )�جلرب�ن لتجارة 
�لتنمية �القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم  �ملعادن( �ل�صادرة من د�ئرة  �صكر�ب 

)564033( وذلك �إىل �ل�صيد / دوالر �صري خان �صري خان - �جلن�صية باك�صتان
تعديالت �خرى :  

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4832(

�ملنذر / �ل�صرقية �لتجارية �لعاملية )ذ.م.م ( .
�ملنذر �إليها / �صركة جوجا�ض �خلليج للنفط و�لغاز. ذ م م ، رخ�صة جتارية رقم

 CN-1001877   �صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية باأبوظبي
ب��دب��ي فاإنه  �ل��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  �إن����ذ�ر ع��دىل و�مل�صجل   2021  / 89825 �الإن����ذ�ر رق��م  مب��وج��ب 
و�ملبالغ  لها  �مل�صتحقة  �لفو�تري  قيمة  ب�صد�د  �إليها  �مل��ن��ذر  على  �مل��ن��ذرة  تنبه  �الإن���ذ�ر  ه��ذ�  ومب��وج��ب 
57،750 دوالر �أمريكي ما  �ملرت�صدة بذمتها و�ل��و�ردة ب�صدر هذ� �الإن��ذ�ر بقيمة �إجمالية وقدرها 
يعادل 212،087،00 درهم )مئتان و �ثنا ع�صر �ألفاً و�صبعة وثمانون درهم �مار�تي(. وذلك خالل 
خم�صة �أيام من تاريخ علمكم بهذ� �الإنذ�ر و�إال �صن�صطر �إىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
الإلز�مكم ب�صد�د �ملبلغ �ملذكور، ف�صاًل عن �حلجز على كافة �أمو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها 
�لتي  و�الأدبية  �ملادية  �الأ�صر�ر  كافة  عن  �لتعوي�ض  م�صوؤولية  حتميلكم  �إىل  باالإ�صافة  �لعلني  باملز�د 

حلقت باملنذرة و�لر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4836(

�ملنذرة : �صركة دبي لالإ�صتثمار �لعقاري �ض ذ م م
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�صركال للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية

�ملنذر �إليها : بلينك خلدمات متابعة �ملعامالت ذ م م
تكلف �ملنذرة �ملنذر �إليها ب�ص�رعة �ص�د�د ما تر�ص�د يف ذمتها من �إجمايل مبالغ �لقيمة �الإيجارية �مل�صتحقة لعقد 
�لكائنة مبنطقة �لق�ص�ي�ض بدبي و�ملقامة  126 ببناية �ملزنة  07/11/2019 للمكتب رقم  �ملوؤرخ يف  �الإيجار 
وذلك   06/11/2020 وحتى   07/11/2019 من  للفرتة  وذل�ك   )452-232( رقم  �الأر���ض  قطعة  على 
عقد �الإيجار ينتهى  �أن  وحيث   ، تاريخه  حتى  ت�صغلونه  زلتم  وما  درهم  مقابل �إيجار �صنوى وقدرة 47.760 
بت�اريخ 06/11/2020 ولقد مت �إخطاركم عدة مر�ت بدفع �لقيمة �الإيجارية �ملرت�صدة يف ذمتكم ولكنكم مل 
ت�صتجيبو� بالرغم من �ملطالبات و�مل�ص�اعى �لودية �ملتكررة من جانب �ملنذرة ، وعليه فاإن �ملنذرة تطالبكم ب�صد�د 
كافة �ملبالغ �ملرت�صدة يف ذمتكم وذلك خالل �ملهلة �لقانونية وهي 30 يوماً من تاريخ ن�ص�ر هذ� �الإخطار ، ويف 
حال عدم �لتز�م �ملنذر �إليها ب�ص�د�د �ملبالغ �ملرت�صدة يحق لل�صركة �ملنذرة �إتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�صبة 
و�ملطالبة باالإخالء و�ص�د�د �لقيمة �الإيجارية حتى متام �الإخالء بعد �إنتهاء �ملهلة �ملمنوحة ، باالإ�ص�افة �إىل حتملكم 

كافة �لر�ص�وم و�مل�ص�اريف ومقابل �أتعاب  �ملحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4833(

�ملنذر / ه�صام �ل�صيد �ل�صيد دبور - م�صري �جلن�صية
�ملنذر �إليها / ح�صن �صالمه عبد �لبا�صط عبد �حلليم - م�صري �جلن�صية

�إن��ذ�ر عدىل و�مل�صجل لدى كاتب �لعدل بدبي   2021  /60874 مبوجب �الإن��ذ�ر رقم 
فاإنه ومبوجب هذ� �الإنذ�ر ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليه ب�صد�د �ملبالغ �مل�صتحقة و�ملرت�صدة 
�إمار�تي  دره��م   30،000 وقدرها  �إجمالية  بقيمة  �الإن���ذ�ر  ه��ذ�  ب�صدر  و�ل���و�ردة  بذمته 
)ثالثون �ألف درهم(، وذلك خالل خم�صة �أيام من تاريخ علمه بهذ� �الإنذ�ر و�إال �صن�صطر 
باالإ�صافة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�صد�د  الإلز�مكم  �لالزمة  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �إىل 
�ملنقولة  �أمو�لكم  كافة  على  �حلجز  عن  ف�صاًل  عليه،  �مل�صتحقة  �لقانونية  �لفائدة  �إىل 
و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني باالإ�صافة �إىل حتميلها م�صوؤولية �لتعوي�ض عن كافة 

�الأ�صر�ر �ملادية و�الأدبية �لتي حلقت باملنذر و�لر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
انذار عديل بالن�شر

للمحر رقم )2021/4837(
�ملنذرة  : دبي لالإ�صتثمار �لعقاري -  ذ م م

بوكالة �ملحامي / حممد �ل�صركال للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية
�ملنذر �إليهما : 1 - حممد �ملال لالأعمال �لفنية ذ م م

خان يو�صف  حممد  �صريوجن  �لعامل  �فتخار  حممد   -  2
وعليه ، 

درهم   70.000 وق��دره  مبلغ  ذمتهما  يف  تر�صد  ما  �صد�د  ب�صرعة  �إليهما  �ملنذر  �ملنذرة  تكلف 
�ملبلغ  �صد�د  يتم  �أن  وعلى   ، بينهما  �لتجارية  �لتعامالت  قيمة  �إج��م��ايل   ) دره��م  �أل��ف  )�صبعون 
مو�صوع �الإنذ�ر يف خالل خم�صة �أيام من تاريخه �الإعالن بالن�صر ، و�إال �صت�صطر �ملنذرة الإتخاذ 
كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقهما للح�صول على قيمة هذ� �ملبلغ �إقت�صاء حلقها باالإ�صافة �إىل 

حتملكما كافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 
اإعالن بالن�شر

الدعوي رقم 2021/274 تنفيذ عقاري
�إىل �ملنفذ �صده /1- تايجر �لعقاريه - جمهول حمل �الإقامة

مبا �أن �لطالب / �لتنفيذ كمال نايف عبيد
و ميثله / روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�صي

بدفع  و�لز�مك�م  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك�م  �أق��ام  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره)220136( درهم �ىل طالب �لتنفيذ�أو خزينة 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف 
ن�صر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  حالة عدم 

هذ� �العالن
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1242/2021/16 جتاري جزئي

مو�صوع �لدعوى: �ملطالبة باإلز�م �ملتنازع �صدها ب�صد�د مبلغ 33،200 )ثالثة وثالثون �ألف ومائتي 
درهم( مع �لفائدة �لقانونية بقيمة 12% و�لر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة

طالب �العالن :  �لقرق للت�صغيل �اليل و�لتحكم �ض.ذ.م.م �صفته بالق�صية:  مدعى 
�ملطلوب �عالنهم:  1- هيل �ند فورت لتجميل �حلد�ئق )ذ.م.م( �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 

�لدعوى  يف   2021-05-02 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �الإع���الن  مو�صوع 
باأن توؤدي للمدعية  �ملدعى عليها  باإلز�م  ���ض.ذ.م.م  �لقرق للت�صغيل �اليل و�لتحكم  �أعاله ل�صالح/  �ملذكورة 
5% من  �لقانونية بو�قع  �أل��ف ومائتي دره��م(، و�لفائدة  33،200 دره��م )ثالثة وثالثون  مبلغ وق��دره 
ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2018-1-8 يف  �حلا�صل  �ال�صتحقاق  تاريخ 
درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �العالن.  �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا.
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13254 بتاريخ 2021/6/1 

اإعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 457/2019/26 عقاري كلي

مو�صوع �لدعوى: �ملطالبة بقبول ت�صجيل �لدعوى و�صم ملف �حلجز �لتحفظي رقم 2018/45 عقاري و�حلكم بتثبيت 
�حلجز وخماطبة كاتب �لعدل بفرع �لرب�صاء بتزويد �ملحكمة باأ�صل �لوكالة �ملطعون فيها بالتزوير �ملحررة حتت رقم 

بتاريخ 2018/09/19 �ملن�صوب حتريرها وتوقيعها للمدعي الحالتها للمخترب �جلنائي مل�صاهاة   2018/199722
�لتوقيع، وبالنتيجة �حلكم باثبات و�قعة تزوير �لوكالة وبطالن كافة ماترتب على ذلك من �ثار، و�حلكم باعادة ملكية 

�لعقار من �ملدعى عليه �الول �ىل �ملدعي، مع �لز�م �ملدعى عليهما بالر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب.
طالب �العالن:  فاجنقني �صني - �صفته بالق�صية:  مدعى 

�ملطلوب �عالنهم: 1- مامور جايبوف - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه
مو�صوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 29-9-2020 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�صالح/ 
�لوحدة  �لعقارية  للوحدة  و�لثاين  �الول  �ملدعى عليه  �ملربمة بني  و�ل�صر�ء  �لبيع  �تفاقية  ببطالن   : �واًل  �صني.  فاجنقني 
�لعقارية �ملقامة على قطعة �الر�ض رقم 1199 مبنطقة نخلة دبي باإمارة دبي ) رقم �لبلدية 9751-381( ثانياً : �إلز�م 
�ملدعى عليه �الول بت�صليم �لوحدة �لعقارية عني �لتد�عي للمدعي خالية من �ل�صو�غل و�إلغاء �إ�صارة �لقيد �لعقاري بد�ئرة 
�الر��صي و�المالك. ثالثاً : �ألز�م �ملدعى عليه �لثاين بالر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ �ألف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن. �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
  رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 1/ 6/ 2021  Issue No : 13254
Notice Via Publication 

Commercial Execution No. 6431/2020
Details of Notice via Publication

Served to: The two respondents/debtors:
1) EMITECH TECHNICAL SERVICES L.L.C
2) RAHUL JAGDISH DURAGKAR;
Address:No known address;
Execution Applicant: M/s FAKHI & BROS A/C TR LLC 
represented by Mr. FAKHRUDDIN DIWAN ASGHAR ALI;
Represented by: Mr. ADIL ABDULLAH KHAMIS AL-MEAAMARI;
Subject: The applicant has fled the foregoing executive lawsuit versus 
you and thus you are obliged to pay the sum of execution which is AED 
97,505 to the execution applicant or to deposit the same to the court's 
treasury; Therefore, the court will proceed with the executive proceedings 
versus you if you fail to comply with the foregoing order within fifteen 
(15) days from the date of the foregoing notice.
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•• اأ�شامة عبد املق�شود 

يقع  ديو�ن �ل�صعر »طوي �صيف« لل�صاعر �الإمار�تي �صامل عبيد �لعليلي 
�ملتو�صطة  2018 بالقطع  �ل�صارقة يف  �لذي �صدر عن د�ئرة ثقافة 
عن 303 �صفحة ي�صم 48 ق�صيدة، متكن من خاللها �ل�صاعر �أن 
يبحر يف �لتفا�صيل �لدقيقة للحياة �لعامة يف �الإمار�ت بحقبة زمنية 
من�صور  �لدكتور  �ل�صاعر  من  بتقدمي  �لديو�ن  ��صتهل  وقد  معينة، 
�ل�صام�صي، �لذي عرب يف كلماته �الأوىل عن ع�صقه ل�صعر �خلال �صامل 
عبيد �صيف، وو�صف �أ�صعاره باعذب �لكلمات مهتم بال�صور وجماليات 

�ملفرد�ت.
�ل�صعر �لنبطي من �الأد�ب �لتى تخاطب جمهور حمدد، وال حتاول �أن 
تخرج عن �طار �ملحلية ومفرد�تها وهذ� �لنوع من �الأ�صعار بقدر ما 
هو �صل�ض وب�صيط �إال �أنه يعترب من �ل�صهل �ملمتنع، حيث تاأتي �لكلمات 
على ل�صان �ل�صاعر في�صدم �لقارئ و�ملتلقي مبفرد�ت ميار�صها يوميا 
لكنه متكن من �صياغتها يف قالب �أدبي ب�صيط للغاية، فاللغة �لعامية 
�لفعال  �لتاأثري  و�صاحب  للقلب  �ل�صريع  �ملفتاح  تعترب  جمتمع  الأي 

على �ملجتمع وحتفيزة بل وكتابة تاريخة و�لتاأريخ ملر�حله �ملتعاقبة.
�لوجد�ن، بل  �لتى تغو�ض يف  �الأد�ب  �أه��م  �ل�صعبي و�ح��د من  �ل�صعر 
لتكوين  �مل��ف��رد�ت  وتطويع  �للغوي  �لبناء  على  �ل�صعر  ه��ذ�  يعتمد 
�ملتعددة  �مل�صاعر يف �صورها  �لبهجة و�حل��زم ور�صم  حالة من حاالت 
يف  و�ث���ر  �ل�صعوب  وج���د�ن  ح��رك  نبطي  �صعار  م��ن  وك��م  و�ملختلفة، 
حياتهم �ليومية بر�صد ��صاليب �ملعي�صة وكتابة �حلالة �لعامة للحياة 
يف �حلقبة �لزمنية، فيعترب �ل�صاعر و�حد من �أهم �ملاأرخني للرت�ث 

و�لثقافة وناقل للرو�يات و�الحد�ث.

�لوجد�ن  �لتى تخاطب  �ل��دو�وي��ن  دي��و�ن »ط��وي �صيف« من  ويعترب 
و�ق��ت��د�ر، فحني  ب�صال�صة  �أخ���رى  �إىل  م��ن حمطة  ب��ال��ق��ارئ  وينتقل 
�لتى  �لن�صيم  هب  بق�صدية  �لعليلي  عبيد  �صامل  �ل�صاعر  ي�صت�صهد 

يقول فيها 
هب �لن�صيم �لفجر معذ�ه 
وق�ض غناتي وقت لرقاد 
ريف هبوبه زين حماله 

ذعذ�ع بارد قام يزد�د 
وقت �لربيع و�لنا�ض تن�صاه 

فيه �ورقت لغ�صان بعو�د 
�لوجد�ن  من  حالة  نقل  �ل�صاعر  ب��ان  توحي  �مل�صرقة  �ل�صورة  ه��ذه 
باحلروف،  عنها  وع��رب  �لري�صة  ��صتعار  وك��ان��ه  بالكلمات،  ور�صمها 
من  يتمكن  م��ن  قليل  ل��ك��ن  ب��ه��ا  وي�صعر  �ل��ق��ارئ  يعرفها  ف��ال�����ص��ورة 
بانه م�صوؤول  �أدرك  �لعليلي  �ل�صاعر  �صامل عبيد  �لتعبري عنها، لكن 
عن تو�صيل �أفكاره و�ح�صا�صه للمجتمع مبا ميلكه من موهبة �صعرية 
بع�ض  �ملحال«  »دو�م  بعنو�ن  ق�صيدة  مطلع  يف  ق��ال  حيث  متوهجة، 

�لكلمات �لتى ي�صري فيها لو�حدة من ق�صايا �لع�صر، يقول فيها 
دو�م �حلال �صيدي م �ملحال 

و�نقطاع �لود يا روحي �صنيع 
�لزمن غد�ر يدعي �النف�صال 
و� �صعى بال�صر �صعيانه فظيع 

كن معي حا�صر د�مي �الت�صال 
و�ترك �لهجر�ن و��صتوىل طبيع 

�صعر ب�صيط يبارز �لكلمة يف تكوينها، وير�صم �حلرف باأ�صلوب مرتب 

متزن �صهل �لتو�صيل و�لفهم، حتى �أن �الأبيات على وزن وقافية يجعل 
جماليات  ع��ن  وبعيد  �الأ����ص���و�ت،  علم  يف  ملحن  غنائي  ن�صيج  منها 
�لكلمات و�لتعبري �ل�صعري، �إال �نه بالق�صائد يوؤرخ لفرت�ت متعاقبة 

وير�صد �حلياة �الجتماعية بن�ض �صعري مكتمل �الركان �الدبية.
يف  فجاء�ت  �صيف«  »ط��وي  للديو�ن  عنو�نا  كانت  �لتى  �لق�صيدة  �م��ا 

منت�صف �لق�صائد �أو باأقل قليل، 
وهل �أر�د �ل�صاعر �أن يكون ال�صم ديو�نه مدلوال يخاطب به جمهوره، 
م��ن حوله  يلتف  �ل���ذي  �لنقي  �مل���اء  ببئر  ق��دمي��ا  م��ع��روف  ف��ال��ط��وي 
�لقا�صي و�ل��د�ين، و�ينما كان حل عليه �لنا�ض وج��اوروه، �لطوي يف 
تذكر،  حياة  ال  وبدونه  �حلياة  م�صادر  من  م�صدر�  �لعربية  �لثقافة 
كان  ف��اإذ�  بالطوي،  و�هد�فه منها  �أ�صعاه  يقرن  �أن  �ل�صاعر  �أر�د  رمبا 
�أي�صا  فال�صاعر  �ل��ب��ارد،  باملاء  وميدهم  �حلياة  �لنا�ض  مينح  �لطوي 
ت�صكيل  يف  وت�����ص��ارك  عقولهم  ت��غ��ذي  ���ص��ور  و�ل��ن��ا���ض  �جلمهور  مينح 
�صامل  وق�صائد  �لطوي  بني  وطيدة  عالقة  هناك  �أن  �ي  وجد�نهم، 

عبيد �لعليلي، ومطلع �لق�صية يقول:
�صيد �ملها قايد لر�ما 

�صاكن ور�بي يف طوي �صيف 
بني �لن�صامي و�ل�صهاما 

ال ي�صتكي برد وال �صيف 
هذه  يف  للمجتمع  �ملحيطة  �الأج����و�ء  ير�صم  وك��اأن��ه  �لق�صيدة  كتب 
لهذ�  النتمائه  يوؤ�صل  �أن  �لديو�ن  ق�صائد  جميع  يف  و��صر  �ملرحلة، 
باال�صادة  جدير  فالديو�ن  �ملتعاقبة،  ملر�حله  م��وؤرخ  ويكون  �لتاريخ 
بها  ي�صدو  �أغ��اين يتم  �أن تكون  و�لقر�ءة ومنه ق�صائد كثرية ت�صلح 

�ملغنيني.

•• ال�شارقة-الفجر:

و��صتثمار  وتنمية  باكت�صاف  ر�صالتها  م��ع  متا�صياً 
ط���اق���ات �الأج���ي���ال يف ب��ي��ئ��ة �إم���ار�ت���ي���ة حم��ف��زة على 
�الإبد�ع و�البتكار، �ختتمت موؤ�ص�صة �ل�صارقة لتطوير 
�لقدر�ت »تطوير«، �لتابعة ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة 
�لقادة و�ملبتكرين، يوم �أم�ض، دورة تدريبية يف مهار�ت 
من  منت�صبيها  ��صتهدفت  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  �لت�صوير 
�لفئة �لعمرية فوق 25 عاماً، و�أقيمت خالل �لفرتة 

من 30 مايو �إىل 1 يونيو يف »بيت �حلكمة«.
وه��دف��ت ه���ذه �ل��ور���ص��ة، �ل��ت��ي ���ص��ت��ق��ام �أي�����ص��اً خالل 
ما  �لعمرية  للفئة  يونيو(   10-8( �لقادم  �الأ�صبوع 
فوق 18 عاماً، �إىل �كت�صاف �أ�صحاب �حل�ض �لفني يف 
�لت�صوير و�لرتكيز على �صقل مو�هبهم وتطويرها، 

ومت��ك��ني �مل�����ص��ارك��ني م��ن �ل��ت��ق��اط ���ص��ور �حرت�فية 
ت�صوير  ل��دور�ت  وتاأهيلهم  �لت�صوير،  �أ�ص�ض  ح�صب 
ت�صوير  م��ث��ل  �مل�صتقبل  يف  ومتخ�ص�صة  م��ت��ق��دم��ة 
�لفيديو وت�صوير �لطائر�ت بدون طيار )�لدرونز(.

وقال خالد �إبر�هيم �لناخي، مدير موؤ�ص�صة �ل�صارقة 
لتطوير �لقدر�ت »تطوير« باالإنابة: »نعمل با�صتمر�ر 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��اأه��ي��ل �مل���و�ه���ب و�ل����ق����در�ت ل�صباب 
الإبد�عاتهم  �حل��ا���ص��ن��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري  �الإم������ار�ت 
يف ج��م��ي��ع �مل���ج���االت، وخ�����ص��و���ص��اً ت��ل��ك �ل��ت��ي ميكن 
�ل�صارقة  �إم���ارة  جمتمع  خدمة  يف  منها  �ال�صتفادة 
ودول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وت�صكل يف �لوقت 
لتحقيق  �لالزمة  و�ملعرفة  فر�صة الكت�صاب �خلربة 

مزيد من �لريادة و�لتميز«.
�أن �لت�صوير �لفوتوغر�يف يعد ميد�ناً  و�أكد �لناخي 

�لكثري  تعتمد عليه  للعمل  لالإبد�ع، وجم��ااًل  و��صعاً 
من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات يف ن�صر ر�صائلها و�لرتويج 
�إىل  »تطوير«  بادرت  ولذلك  ومنتجاتها،  خلدماتها 
تاأهيل  �أج��ل  من  �لتدريبية  بر�جمها  �صمن  و�صعه 
�مل�����ص��وري��ن �الإم��ار�ت��ي��ني �ملبدعني  جيل ج��دي��د م��ن 
و�حل�صول  و�الح���رت�ف،  �لتخ�ص�ض  على  �لقادرين 
لدخول  عليها  �لبناء  ميكن  مرت�كمة  خ��رب�ت  على 

قطاعات �إبد�عية �أخرى عديدة.
وعملي،  نظري  جانبني:  �ل��ور���ص��ة،  �أج��ن��دة  و�صملت 
وت�صمن �جلانب �لنظري مقدمة عامة عن �لت�صوير 
�لفوتوغر�يف وتاريخه، و�صرحاً ال�صتخد�مات عنا�صر 
�لكامري�، مثل �لعد�صات و�لبطارية وذ�كرة �لفال�ض 
�لتعديل،  بر�مج  �لعمل مع  كيفية  وتعّلم  و�الإ���ص��اءة 
��صتخد�م  ك��ي��ف��ي��ة  ف��ت�����ص��م��ن  �ل��ع��م��ل��ي  �جل���ان���ب  �أم����ا 

خ�صائ�ض �لكامري� )�الأزر�ر(، و�لطريقة �ل�صحيحة 
اللتقاط  �إع��د�د�ت��ه��ا  ��صتخد�م  وكيفية  الإم�صاكها، 
�أف�صل �ل�صور، �إ�صافة �إىل �لتقاط �صور ملكان مميز 

يف �إمارة �ل�صارقة.
بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وك���ان 
حم��م��د �ل��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و �مل��ج��ل�����ض �الأع���ل���ى حاكم 
�ل�صارقة، قد �أ�صدر يف عام 2018 مر�صوماً �أمريياً 
باإن�صاء موؤ�ص�صة �ل�صارقة لتطوير �لقدر�ت »تطوير« 
تتبع موؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة �لقادة و�ملبتكرين يف 
�الإم��ارة، وتعمل حتت �إ�صر�فها، وحتل حمل منتدى 
مقر  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  »ت��ط��وي��ر«  للتطوير  �ل�����ص��ارق��ة 
�أن  لها  �ل�صارقة ويجوز  �لرئي�ض يف مدينة  �ملوؤ�ص�صة 
تن�صئ فروعاً �أو مكاتب �أخرى يف باقي مدن ومناطق 

�الإمارة.

من خالل ور�سة تدريبية حول الت�سوير الفوتوغرايف

 ال�ضارقة لتطوير القدرات توؤهل جيًل جديدًا من امل�ضورين الإماراتيني املبدعني

�ملن�صة  �لثقافة«  و  للفن  »خ��ول��ة  موؤ�ص�صة  نظمت 
بنت  خ��ول��ة  �ل�صيخة  �صمو  �أ�ص�صتها  �ل��ت��ي  �لفنية 
�أحمد خليفة �ل�صويدي حرم �صمو �ل�صيخ طحنون 
يف   .. �لوطني  �الأم��ن  م�صت�صار  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أبوظبي لرعاية فن �خلط �لعربي بجميع مد�ر�صه 
 « ع��ن��و�ن  ن���دوة فنية �فرت��صية حت��ت  و�جت��اه��ات��ه 
�صهدت  و  �لعربية«  �ملخطوطات  يف  �ل��ل��ون  فل�صفة 
�خلطاطني  م��ن  نخبة  قبل  م��ن  و����ص��ع��ة  م�صاركة 
و�لباحثني و�ملتخ�ص�صني يف ق�صايا �لفن �الإ�صالمي 

وفن �خلط �لعربي.
تناولت �لندوة - �لتي قدمها �لدكتور كرمي �إفر�ك 
 - �مل��خ��ط��وط��ات  در����ص��ة  علم  �ملتخ�ص�ض يف  �أح��م��د 
ت�صغلها  �لتي  �جلمالية  �ملظاهر  و  �الأل���و�ن  ماهية 
يف �صور �ملخطوطات و ت�صليط �ل�صوء على �أهمية 
�الألو�ن ودورها يف علم �ملخطوطات .. و��صتعر�صت 

�ملد�ر�ض  بع�ض  يف  ل��الأل��و�ن  �لفنية  �ل�صمات  �أه���م 
�لت�صويرية ودالالتها �لتعبريية و�لرمزية وبعدها 

�لفل�صفي يف �ملخطوطات �لعربية.
خليفة  �أح��م��د  بنت  خ��ول��ة  �ل�صيخة  �صمو  �أك���دت  و 
�ل�صويدي رئي�صة موؤ�ص�صة خولة للفن و�لثقافة �أن 
�ملوؤ�ص�صة  �إط��ار حر�ض  ياأتي يف  �لندوة  تنظيم هذه 
و�إبر�ز  وجت�صيده  �لعربي  �خل��ط  ف��ن  تعزيز  على 
جمالياته و�لعمل على �إحيائه وت�صليط �ل�صوء على 
�لدالالت �لثقافية �لتي يحملها هذ� �لفن �لرت�ثي 
�أه���م م��ك��ون��ات �لهوية  �أح���د  �ل���ذي يعترب  �ل��ع��ري��ق 
�ل��ع��رب��ي��ة و�الإ���ص��الم��ي��ة �الأ���ص��ي��ل��ة و ذل���ك يف �إطار 
�لقيادة �لر�صيدة لدولة �الإمار�ت  روؤى وتوجيهات 
و�لتي تويل �هتماما بالغا بالرت�ث �لثقايف �لعربي 
�أهمية  من  �نطالقا  �ملختلفه  وجم��االت��ه  باأنو�عه 
يف  �لكبري  ودوره  �الأمم  ح��ي��اة  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل���رت�ث 

م�صرية تنمية �ل�صعوب وتر�صيخ هويتها �لثقافية.
و �أ�صارت �صمو �ل�صيخة خولة �إىل �أن �هتمام �ملوؤ�ص�صة 
�صياق منف�صل عن  ياأتي يف  �لعربي ال  بفن �خلط 
�هتمامها ب�صائر �لفنون و�الآد�ب و�ملعارف �لعربية 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة وعقد  �مل��ح��ا���ص��ر�ت  تنظيم  خ���الل  م��ن 
�ل�صباب  ب��ت��زوي��د  تعنى  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل��ور���ص��ة 
و�الآد�ب  �لفنون  ع��ن  ومف�صلة  دقيقة  مبعلومات 
�صعي  �إط��ار  يف  وذل��ك  و�حلديثة  منها  �لكال�صيكية 
�لر�مية  �الإم��ار�ت  �إىل تعزيز جهود دولة  �ملوؤ�ص�صة 
ب�صكل  وتطويرها  �لثقافية  ب��االأو���ص��اع  للنهو�ض 
وحا�صنة  للثقافة  م��رك��ز�  �ل��دول��ة  وجعل  م�صتمر 

لالإبد�ع.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه �ل��دك��ت��ور ك���رمي �إف�����ر�ك �أحمد 
للفن  خ���ول���ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر 
�لفن  م���ن���ار�ت  �إح���ي���اء  �إىل  ت�صعى  �ل��ت��ي  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�خلط  فن  ذل��ك  يف  مبا  �لعربية  و�لثقافة  و�الأدب 
�لتي  �لثقافية  �لندو�ت  تنظيم  خالل  من  �لعربي 
عرب  وتطوره  �لعربي  �خل��ط  تاريخ  بدر��صة  تعنى 
ون�صاأتها  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط  م��د�ر���ض  و�أه���م  �لع�صور 

و�إنتاجاتها ومناهجها �لفنية و�أبرز �إعالمها.
و �أ���ص��ار �إىل �أه��م��ي��ة ه���ذه �ل��ن��دوة يف �حل��دي��ث عن 
�لعربية  �ملخطوطات  يف  �الأل���و�ن  ��صتخد�م  تطور 
�ملنجز  قيمة  يعزز  جمايل  جانب  من  منحته  وم��ا 
�الإبد�عي �لذي يعك�ض مكانة �ملخطوطات .. منوها 
�لعربية  �ملخطوطات  يف  �الأل��و�ن  ��صتخد�م  �أن  �إىل 
جاء جنبا �إىل جنب مع تطور فن �لكتابة �لعربية 
�أ�صاف  �ل��ذي  �ال�صتخد�م  ه��ذ�  مد�ر�صها  و�زده����ار 
بعد� جماليا و�إدر�كيا للمخطوطات �لعربية �صمل 
بعد� فل�صفيا للمخطوطة ج�صد فيها تطور  �أي�صا 

�لثقافة و�لفكر �لعربي و�الإ�صالمي عرب �لتاريخ.

موؤ�ض�ضة خولة للفن والثقافة تنظم ندوة 
فل�ضفة اللون يف املخطوطات العربية 

روؤية نقدية

)طوي �ضيِف( ديوان �ضعر ير�ضم ال�ضور بري�ضة بالكلمات
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و�سف )كوفيد 25( ب� )املختلف(

اإدوارد: مفاجاأة... جناح 
)ح�ضيب( يف )ن�ضل الأغراب(

 )جناحها فاق توقعاتي، وتفاجاأت(... هكذ� عرّب �لفنان �مل�صري �إدو�رد عن 
�أح��د�ث م�صل�صل  �أد�ه��ا يف  �لتي  �صعادته بنجاح �صخ�صية )�لعمدة ح�صيب(، 
�لرغم من  �أن��ه )على  �لفائت، م�صيفاً  در�م��ا رم�صان  �الأغ���ر�ب( يف  )ن�صل 
و�ل�صر  و�ملتناق�صات، وجتمع بني �خلري  بال�صر�عات  مليئة  �ل�صخ�صية  �أن 
��صتعد�د  �إىل  وبحاجة  ث��ري��ة،  �صخ�صية  كانت  �أن��ه��ا  �إال  و�ل�صعف،  و�ل��ق��وة 

خا�ض(.
و�أردف: )حني قر�أت �ل�صيناريو، �صعرت �أنني �أمام �صخ�صية مرّكبة، وحتتاج 

�إىل ��صتعد�د ومذ�كرة، وبالفعل عملت ب�صكل كبري يف �لتح�صري(.
فيه  �صارك  �ل��ذي   ،)25 )كوفيد  م�صل�صل  �إدو�رد  و�صف  مت�صل،  جانب  يف 
م�صيفاً  �صريع(،  فيه  �الأح���د�ث  وت��و�يل  )خمتلف،  باأنه  رم�صان،  يف  �أي�صاً 
)�أحد�ثه بعيدة عن �الإطالة، وهذ� يعود �إىل فكرة �ل�15 حلقة �لتي �أر�ها 
من �أجنح �لتجارب �لدر�مية �مل�صرية، �إ�صافة �إىل �ل�صيناريو �ملتميز و�لذي 

مييل �إىل �الإثارة و�لت�صويق(.

�ل�صابع"  ل�"�ليوم  فتحى  �أح��م��د  �لفنان  �أع���رب 
عن �صعادته بردود �الأفعال حول م�صرحية "�أبو 
�لعربى" �لتى تعر�ض حالياً، حيث ي�صارك فى 
�إىل  م�صري�ً  رم��زى،  هانى  �لفنان  م��ع   �لعر�ض 
�أن هذ� �لعمل لي�ض �الأول �لذى يجمعه بهانى 
رم����زى ح��ي��ث ع��م��ال ���ص��وي��اً ف��ى ف��ي��ل��م "�لرجل 
�لغام�ض ب�صالمته" و�لذى مت عر�صه قبل 11 

عاماً وحتديد�ً عام 2010.
�أب�����و �لعربى  �مل�����ص��رح��ي��ة ح����ول  �أح������د�ث  ت�����دور 
�ل�صخ�صية �ل�صهرية حيث يقع فى �صدفة غريبة 
�لفرماوى  ه���ادى  �ل�صهري  �ل��ع��امل  ي�صبه  ب��اأن��ه 
�ل���ذى �خ��ت��ف��ى م��ن��ذ ع���دة ���ص��ن��و�ت �الأم����ر �لذى 
يجعل فكرى حمامى هادى �لفرماوى ي�صتغل 
مهمة  بتنفيذ  �لعربى  �أب��و  و�إق��ن��اع  �ل�صبه  ذل��ك 
 Mission Impossible م�صتحيلة 

فماذ� �صيحدث؟.
�مل�صرحية من �إخر�ج تامر كرم، تاأليف حم�صن 
رزق، بطولة هاين رمزي، د�ليا �لبحريي، �أحمد 

ف��ت��ح��ي، حم��م��د ج��م��ع��ة، ح��ج��اج ع��ب��د �لعظيم، 
ليلى عز �لعرب، عمرو عبد �لعزيز ونخبة من 

�ل�صباب �ل�صاعدين جنوم م�صرح �لتياترو.
وك����ان ح�����ص��ر �ف��ت��ت��اح �مل�����ص��رح��ي��ة ن��ق��ي��ب �ملهن 

�لتمثيلية، 
�أ�صرف زكى، ومن �لنجوم كل من �أحمد  دكتور 
�لفي�صاوي وزوجته، بو�صي �صلبي، عبد �لرحمن 
�لعزيز،  عبد  ط���ارق  ���ص��ربي،  �صمري  �ل��ي��م��اين، 

فتوح �أحمد.
وق��ب��ل ب���دء �ل��ع��ر���ض �أه����دى �مل��خ��رج ت��ام��ر كرم 
�أ�صطورة  غ���امن  �صمري  �ل��ف��ن��ان  ل���روح  �ل��ع��ر���ض 
�مل�صرح وطلب من �حل�صور و�جلمهور �لوقوف 

دقيقة حد�د� على روحه.
�أك��رث من  خ��الل  �أحمد فتحي  �لفنان  وي�صارك 
ف��ي��ل��م مت ط��رح��ه��م��ا مب��و���ص��م ع��ي��د �ل��ف��ط��ر، هم 
"ديدو" مع كرمي فهمى، باالإ�صافة �إىل ظهوره 
مع  نوترد�م"  "�حمد  فيلم  يف  ���ص��رف  ك�صيف 

ر�مز جالل.

الدراما امل�سرية هذا العام �سهدت تنوعا كبريا يف املحتوى

اأنو�ضكا: اأهتم بتفا�ضيل اأي �ضخ�ضية 
اأقوم بتقدميها على ال�ضا�ضة

يف  �لفعل عن جتربتك  ردود  • حدثينا عن 
م�صل�صل "جنيب ز�هي زرك�ض".

فاقت  �ل���ع���م���ل  ع����ن  �الأف�����ع�����ال  ردود   -
توقعاتي خا�صة مع تخويف يف �لبد�ية 
م���ن �خل����ط �ل��ك��وم��ي��دي �مل���وج���ود يف 
�لعمل، ف�صاًل عن ��صتمر�ر �لت�صوير 
�أ�صهر قبل بد�ية �صهر رم�صان،  عدة 
وتفاعله  �جل��م��ه��ور  �ن��ط��ب��اع��ات  ل��ك��ن 
م���ع ���ص��ريي��ن زرك�������ض �أ���ص��ع��دت��ن��ي جد�، 
�أنني فوجئت باجلانب  وال �خفيك �صر�ً 
خا�صة  �لعمل  م�صاهدة  عند  �لكوميدي 
�ملو�قف  على  ب��ن��اء  ج���اءت  �لكوميديا  و�أن 

ومن جديتها.
يف  ن�صاهدك  �أن  ميكن  �أننا  ذلك  يعني  • هل 

عمل كوميدي قريبا؟
كوميديا  هناك  لكن  عني،  بعيدة  �لكوميديا   -
�ملوقف �لتي تخرج يف �الحد�ث، مثل ما حدث يف 
من  �لنوعية  فهذه  زرك�ض"،  ز�هي  "جنيب 
وجمهود  تركيز  �إىل  حتتاج  �العمال 
ك�����ب�����ري ح�����ت�����ى ت����خ����رج 
ب���اأف�������ص���ل ����ص���ورة 
نف�صي  و�أع��ت��رب 
حم�����ظ�����وظ�����ة 
ب�����������������ه�����������������ذه 
�ل�����ت�����ج�����رب�����ة 
�أن  خ����ا�����ص����ة 
�ه���������ت���������م���������ام 
�صادي  �ملخرج 
�ل������ف������خ������ر�ين 
�صيل  لتفا با
ج��������ع��������ل��������ن��������ي 
�ق����������دم �ل��������دور 
خمتلف  ب�����ص��ك��ل 
بعيد عن  وب��اإط��ار 
ب�صكل  �ل��ن��م��ط��ي��ة 
كبري وه��و م��ا مل�صته 
�الف����ع����ال  ردود  م����ن 
و�جلماهريية  �لنقدية 

على �لعمل.
حما�صك  �����ص����ب����ب  م������ا   •

للتجربة؟
- عندما قر�أت �ل�صيناريو وجدت 
زرك�ض" من  "�صريين  �صخ�صية 
��صتفزتني  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صيات 
خا�صة  �لفني  �مل�صتوى  على 
للحفاظ  ت�������ص���ع���ى  �أن������ه������ا 
ع���ل���ى �����ص���م ع��ائ��ل��ت��ه��ا، مع 
�أ�صلوب  على  حمافظتها 
ح������ي������ات������ه������ا �ل�������ق�������دمي 
�الأحد�ث  يف  وتاأثريها 
�صعرت  ل������ذ�  ك����ب����ري، 
�أم����ام جتربة  ب��اأن��ن��ي 
خم��ت��ل��ف��ة وو�ف���ق���ت 
ع���ل���ى �ل���ع���م���ل من 
ال�صيما  ت��ردد  دون 
مناق�صته  ظ��ل  يف 
�ل��������ع��������دي��������د م����ن 
�ملهمة  �ل��ق�����ص��اي��ا 
ع����ل����ى �مل�������ص���ت���وى 
�الج���ت���م���اع���ي ويف 
�صكل  م���ق���دم���ت���ه���ا 

�إىل مرحلة  ي�صلون  و�الأب��ن��اء خا�صة عندما  �الآب��اء  �لعالقة بني 
عمرية معينة.

للدور؟ حت�صرت  • كيف 
�ل�صا�صة،  على  بتقدميها  �أق���وم  �صخ�صية  �أي  بتفا�صيل  �أه��ت��م   -
وم����ن ه��ن��ا ف��ك��رت يف ���ص��ك��ل �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة وت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا وطريقة 
�لتفا�صيل مع  �لعمل على هذه  بالفعل  وب��د�أت  و�صكل مالب�صها، 
م�صممة �الأزياء دينا ندمي وتناق�صنا بعد ذلك مع �ملخرج �صادي 
ناحية  م��ن  عليها  �تفقنا  �ل��ت��ي  للطريقة  وحت��م�����ض  �ل��ف��خ��ر�ين 
�للب�ض و�الك�ص�صو�ر�ت وحتى لون �ل�صعر وهو ما جعلني ال ��صعر 
ظل  يف  ال�صيما  �لت�صوير  ف��رتة  خ��الل  �الإط����الق  على  ب�صعوبة 
�اللتز�م و�لو�صوح ب�صاأن خمتلف �لتفا�صيل �لفنية من قبل بد�ية 

�لت�صوير.
زرك�ض؟ �صريين  �صخ�صية  وبني  بينك  ت�صابه  ثمة  • هل 

- ت�صبهني �ل�صخ�صية يف بع�ض �لتفا�صيل من بينها حب �ملو�صة 
و�الأزياء و�لقوة باالإ�صافة �إىل حبها لعائالتها و�صعيها للحفاظ 

عليهم، لكن ال ت�صبهني يف �أمور كثرية �خرى.
�لفخر�ين؟ يحيي  �لفنان  مع  �لتعاون  وجدت  • كيف 

- عدت للعمل معه بعد غياب، فامل�صل�صل هو ثاين جتربة در�مية 
فرتة  قبل  معا  ق��دم��ن��اه  �ل���ذي  و�لبحر"  "�ملر�صى  بعد  جتمعنا 
طويلة، و�لدكتور يحيي من �ل�صخ�صيات �لتي �أحب �لعمل معها 
فائقة  بعناية  �أعماله  يختار  فنان  فهو  �ل�صخ�صي  �مل�صتوى  على 
باالإ�صافة �إىل حر�صه على تقدمي �أف�صل ما لديه �أمام �لكامري� 
�الإيجابية  ب��االأج��و�ء  د�ئ��م��اً  مليئة  ت��ك��ون  معه  �لعمل  وكو�لي�ض 
خا�صة مع �ن�صباطه �ل�صديد �ملعروف عنه وحر�صه على �الهتمام 

باأدق �لتفا�صيل، فهو ي�صيف لفريق �لعمل من خربته �لفنية.
�عتذ�ر�تك  عو�ض  زرك�ض"  ز�ه��ي  "جنيب  ب��اأن  ت�صعرين  هل   •

عن �العمال �الخرى؟
- بالتاأكيد، الأن �لدور جنح ب�صكل كبري مع �جلمهور وكنت �صعيدة 
و�أننا  خا�صة  فيه  للرتكيز  �لتفرغ  وق���ررت  عليه،  �لفعل  ب���ردود 
�صورنا على مد�ر 5 �أ�صهر تقريباً ومل يكن هناك وقت لالرتباط 
باأعمال �خرى حتى ال يكون هناك ت�صارب يف مو�عيد �لت�صوير.
رم�صان؟ �صهر  خالل  مبتابعتها  قمت  �لتي  �الأعمال  هي  • ما 

- ���ص��اه��دت ع���دد� ك��ب��ري� م��ن �الأع���م���ال �ل��ت��ي ع��ر���ص��ت يف �ل�صباق 
هذ�  �لدر�ما  �صهدته  �ل��ذي  �لكبري  �لتطور  وتابعت  �لرم�صاين، 
�ل��ع��ام و�ل��ت��ن��وع �مل��وج��ود يف �الع��م��ال �لفنية �ل��ت��ي ����ص��ت��ف��اد منها 
�ملتمكن  و�الأد�ء  "�الختيار2"  م�صل�صل  و�ع��ج��ب��ن��ي  �جل��م��ه��ور، 
بالكامل،  �لعمل  وفريق  و�أحمد مكي  �لعزيز  للثنائي كرمي عبد 
فو��صل  دون  من  �لهامة  �حللقات  �إذ�ع���ة  بقر�ر  �أي�صاً  و�أعجبت 
�لفكرة  ه��ذه  �أن  و�حلقيقة  باحللقات  �مل�صاهد  ل��رب��ط  �إع��الن��ي��ة 
كانت �أكرث من ر�ئعة وجعلتنا ن�صتعيد حلظات �صعبة ع�صناها يف 

تاريخنا �ملعا�صر.
�الأعمال؟ لباقي  • وبالن�صبة 

بينها  �أعجبتني من  �لرم�صاين  �ل�صباق  �أعمال مميزة يف  ثمة   -
"�لقاهرة كابول" و"والد نا�ض" و"لعبة نيوتن" �لذي قدمت فيه 
"�للي ملو�ض كبري" �لذي  �إ�صافة �إىل  �أد�ء ر�ئعا جد�،  منى زكي 
قدمت فيه يا�صمني عبد �لعزيز مع �أحمد �لعو�صي ثنائيا ناجحا 
للغاية  مميزة  �أع��م��اال  �صهد  �ملو�صم  فهذ�  وخمتلف،  مميز  بعمل 
ظهر فيها �ملجهود �لكبري �لذي بذله فريق �لعمل بكل م�صل�صل 

حتى يكون يف �أف�صل �صورة.
�لعام؟ هذ�  �ملناف�صة  وجدت  • كيف 

- �ملناف�صة كانت قوية وكما ذكرت لك �مل�صاهد هو �مل�صتفيد �الأول، 
�ملحتوى ما  تنوعا كبري� يف  �صهدت  �لعام  �مل�صرية هذ�  و�لدر�ما 

بني �لكوميدي و�الك�صن و�لدر�ما،
م��ا ي�صهد ن�صبة  ع���ادة  ل��ه ج��م��ه��وره، و�صهر رم�����ص��ان   وك��ل عمل 
م�صاهدة مرتفعة لالأعمال �لدر�مية عن باقي �لعام لذ� فالتو�جد 

خالله له مذ�ق خمتلف.
�ملقبلة؟ �لفرتة  خالل  م�صاريعك  عن  • ماذ� 

لدي  لكن  م��وؤك��دة  م�صاريع  �أي  ل��دي  لي�ض  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف   -
�أغنيتني  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ب��ق��ر�ءت��ه  ���ص��اأق��وم  ن�����ض در�م����ي ج��دي��د 
جديدتني �أعمل عليهما يف �لوقت �حلايل لكن ال توجد مو�عيد 

لطرحهما.

اأطلت الفنانة اأنو�سكا يف ال�سباق الرم�ساين من خالل م�سل�سل "جنيب زاهي زرك�ض" مع الفنان يحيي الفخراين لتعود للتعاون 
معه بعد غياب طويل. يف هذا احلوار، حتدثت اأنو�سكا عن امل�سل�سل وردود الفعل وكوالي�ض ت�سويره وغريها من التفا�سيل 

التي ن�ستعر�سها يف ال�سطور التالية:

اأحمد فتحى: م�ضرحية "اأبو 
العربي" تعيدين للعمل مع 

هاين رمزي بعد 11 عامًا
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علمات ت�ضري اإىل ارتفاع 
م�ضتوى الكولي�ضرتول يف الدم

ك�صف �لدكتور جيورجي �صابيغو �لعالمات �لتي ت�صري �إىل �رتفاع م�صتوى 
�لكولي�صرتول يف �لدم، ومن �الأ�صخا�ض �لذين ي�صكل �الرتفاع خطورة على 

حياتهم.
�رتفاع  �أن  �إىل  "�صبوتنيك"،  ل��ر�دي��و  حديث  يف  �صابيغو،  �لدكتور  وي�صري 
ولكن  �الأمر��ض.  للعديد من  �صببا  يعترب  �لدم  �لكولي�صرتول يف  م�صتوى 
�رت��ف��اع م�صتوى  ت�صخي�ض  �الرت��ف��اع وه��ل ميكن  ه��ذ�  تكمن خ��ط��ورة  �أي���ن 

�لكولي�صرتول ��صتناد� �إىل عالمات خارجية.
�ل�صيء.  عن  �جليد  للكولي�صرتول  �لكيميائي  �لرتكيب  "يختلف  ويقول، 
�لكولي�صرتول �ل�صئ )�ل�صار( يحفز تطور ت�صلب �ل�صر�يني، ما ي�صبب تلف 
�صر�يني �لدماغ و�لقلب و�الأمعاء وحتى يف �ل�صاقني. وجميع هذه �ملناطق 
تتاأثر كثري� من ذلك. �أما �لكولي�صرتول �جليد، فعلى �لعك�ض مينع تطور 

ت�صلب �ل�صر�يني".
"�ل�صار"،  �لكولي�صرتول  م�صتوى  بارتفاع  �ملرتبطة  �ملخاطر  �إن  وي�صيف، 

تزد�د عادة ل�صعوبة ت�صخي�ض تغري هذ� �ملوؤ�صر من دون حتليل �لدم.
ويقول، "عادة ما يكت�صف �رتفاع م�صتوى �لكولي�صرتول بعد �الإ�صابة بت�صلب 
�ل�صر�يني. ومن �أعر��ض ذلك: �أمل حاد يف منطقة �ل�صدر و�ل�صاقني و�صيق 
�الأعر��ض  �لتو�زن. هذه  �أو  �لنطق  و��صطر�ب  �لتنف�ض و�صعف مفاجئ  يف 

تدل على �صعف تدفق �لدم يف �صر�يني �لدماغ و�لقلب �أو �ل�صاقني".
�رتفاع م�صتوى  ت�صري  و�ح��دة  �إىل وجود عالمة خارجية  �لطبيب،  وي�صري 

�لكولي�صرتول يف �لدم، وت�صمل بالدرجة �الأوىل كبار �ل�صن.
 ،)Xanthelasma( �ل�صفر�ء  �للويحة  هي  �لعالمة  "هذه  وي��ق��ول، 
�لتي تظهر حتت جلد �جلفون، ميكن روؤيتها بالعني �ملجردة. وت�صري ن�صف 
�إىل �رتفاع م�صتوى �لكولي�صرتول  حاالت ظهور هذه �للويحات �ل�صفر�ء، 
يف �لدم. لذلك عند ظهورها حتى عند �لطفل يجب فور� مر�جعة �لطبيب 
لت�صخي�ض �صبب ظهورها، فقد تكون ناجتة عن ��صطر�ب عملية �لتمثيل 

�لغذ�ئي للكولي�صرتول".
�أكرب  خ��ط��ورة  "�ل�صار"  �لكولي�صرتول  م�صتوى  �رت��ف��اع  ي�صكل  وي�صيف، 

لالأ�صخا�ض �لذين يعانون من �أمر��ض مزمنة خمتلفة.
يعاين  �لتي  �ل�صحية  �مل�صكالت  ت��زد�د  بالعمر  �الإن�صان  تقدم  "مع  ويقول، 
�أو �ل�صكري، ويف هذه �حلالة تزد�د  منها، مثل �رتفاع م�صتوى �صغط �لدم 
�رتفاع  يعاين من  وال  �ملدخن  لل�صاب غري  �لكولي�صرتول. وميكن  خطورة 
�عتيادية  حياة  معينة  زمنية  فرتة  خالل  يعي�ض  �أن  �ل��دم،  �صغط  م�صتوى 
�ملتعايف  ولكن على   . دم��ه،  �لكولي�صرتول يف  �رتفاع م�صتوى  حتى يف حالة 
من "كوفيد19-"، �تباع جميع تو�صيات �لطبيب �ملعالج �خلا�صة مب�صتوى 
�لكولي�صرتول، الأنه بعد �الإ�صابة مبر�ض "كوفيد19-" تتفاقم �لعديد من 

�مل�صكالت �ل�صحية يف �جل�صم ب�صورة غري متوقعة".
م�صتوى  �رت���ف���اع  خ���ط���ورة  م�����ص��ت��وى  حت���دي���د  �أن  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ب،  وي�����ص��ري 
�لكولي�صرتول ل�صخ�ض حمدد، هو مهمة �أخ�صائي �أمر��ض �لقلب ��صتناد� 

�إىل جد�ول بيانية خا�صة.
ووفقا له، لي�ض باالإمكان عالج ت�صلب �ل�صر�يني ب�صورة تامة. ويقول، "من 
غري �ملمكن �لتخل�ض من ت�صلب �ل�صر�يني، بل ميكن فقط �إبطاء �لعملية، 

الأن عالجه غري ممكن".

؟ البالتي�ض  بريا�سة  ملق�سود  • ما 
�ليوغا و�لتمدد

من املو�سيقار الذي بداأ بتاأليف املو�سيقى يف الرابعة من عمره؟
موت �صارت

الأخ�سر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�سم  • ما 
�لكلوروفيل

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  الأكرث  الدولة  • ما 
هولند�

الواحدة؟ اخليار  حبة  يف  للماء  املئوية  الن�سبة  • ما 
96%

؟  الب�سارو�ض  هو  • ما 
نوع من �أنو�ع �لطيور 

بع�ض  �ل�صفناء.  حيو�نات  بني  و�صيوعاً  فعالية  �لدفاع  و�صائل  �أكرث  �إحدى  يعترب  �جلري  �أن  تعلم  هل   •
هذه �حليو�نات مثل �الأرنب �لربي و�لكنغر �ل�صغري تعترب وثابة �أي�صاً من �لنوع �ملمتاز. وت�صتطيع �لنعامة 
و�الأمو و�لنندو وهي من �لطيور �لعاجزة عن �لطري�ن �أن جتاري �أ�صرع �لعو��صب يف �لرك�ض. بينما تقوم �أنو�ع 

�أخرى كاملدرع و�أكل �لنمل �أو �أنو�ع �صغرية مثل �لقو�ر�ض باالختباء يف �جلحور. 
فقط. و�حدة  رئة  لديها  �لثعابني  معظم  �أن  تعلم  • هل 

�ل�صحر�ء. يف  �لرمال  هبوب  من  لتحميها  عيونها  على  جفون   3 عدد  لديها  �الإبل  �أن  تعلم  • هل 
�لب�صر. من  مر�ت   6 �أف�صل  للنمور  �لليلية  �لروؤية  �أن  تعلم  • هل 
�صنة.  80 حتى  �لعي�ض  ميكنه  �لفالمينغو  طائر  �أن   تعلم  • هل 

�الأ�صود. من  �أكرث  �لب�صر  �لتما�صيح  تقُتُل  �أفريقيا  قارة  يف  �أن  تعلم  • هل 
و�صغط  �صديد  وبرد  تامة  ظلمة  ت�صود  حيث  �للج،  ميتد  �ملاء  من  مرت   3000 عمق  حتت  �أن  تعلم  • هل 
وجود  فال  �ملربع.  بال�صنتيمرت  و�ح��د�ً  طناً  �ل�صغط  يتعدى  مرت  �آالف   10 عمق  على  هائل.  هيدرو�صتاتي 
الأية حياة بنائية يف �للج، و�لطعام قليل لهذ� �ل�صبب ي�صعد �لكثري من �الأ�صماك �ل�صغرية و�لالفقاريات �إىل 
�ل�صطح بحثاً عن �لغذ�ء. �أو تطور هذه �حليو�نات تعديالت خا�صة لتحيا بكميات �صئيلة من �لطعام. وتقتات 

بع�ض �ملخلوقات �الأخرى على �لف�صالت �لتي تنزل �إىل قاع �لبحر
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الكمون 
ت���ت���ح���ق���ق   -
�ل��������ف��������ائ��������دة 
�ل�����������ك�����������ربى 
�لكمون  م���ن 
ع���������ن���������دم���������ا 
مع  ي����خ����ل����ط 
ب��ع�����ض �ن����و�ع 
�ل��������ت��������و�ب��������ل 
�الخ��������������������رى 
جنبيل  لز كا
و�ل�����ف�����ل�����ف�����ل 
�ال��������������ص�������������ود 
و�حل�������ل�������ب�������ة 

و�لكركم، في�صاعدو� �كرث على خ�صارة �لوزن ب�صكل ��صرع.
�صحى  ب�صكل  �ملعدة  من  �الأطعمة  �إمت�صا�ض  عملية  فى  �لكمون  ي�صاعد   -
و�لتى  �صليم،  ب�صكل  �له�صم  عملية  زي��ادة  على  ي�صاعد  وبالتاىل  و�صحيح، 

جتنبك من تكون �لدهون بج�صمك، وبالتاىل بنخف�ض وزنك. 
يف  كفاءة  �أك��رث  يجعله  ما  �جل�صم  يف  �لغذ�ئي  �لتمثيل  معدل  من  يزيد   -

خف�ض �لوزن و�لتنحيف.
- لديه �لقدرة علي حرق �لدهون خا�صة دهون �لبطن و�الأرد�ف.

يخ�صر  فعندما  باجل�صم،  �ملناعة  ج��ه��از  تقوية  ف��ى  �أي�����ص��اً  �لكمون  -يفيد 
�ملنت�صرة  �ل�صموم  من  تخل�صه  �ل�صهل  من  ي�صبح  �لز�ئدة  �لدهون  �جل�صم 

فى �جل�صم.

�صهرت �الم تنتظر زوجها وولدها وقد �قبل �لليل بربده وهدوءه وبعد �أن تكورت على نف�صها من �صدة �لربد 
عادت لتقف على قدميها وتقول الوقد نار� تدفئ �لبيت، قامت و��صعلت نار� وتدفئت و�خذت متعن �لنظر فيها 
ويف حلظة طارت �صر�رة كبرية من �خل�صب و��صتقرت بجو�ر قدميها ثم حتولت فجاة �إىل فتاة بي�صاء جميلة 
كالثلج فانزعجت �ملر�أة وخافت ورجعت للور�ء تلت�صق باحلائط ولكن �لفتاة �جلميلة قالت لها ال تخايف �نا فتاة 
�لثلج يف �ل�صتاء قدومي ويف �ل�صيف بياتي �ح�صر مل�صاعدة كل فقري حمتاج و�ختار و�حد� فقط كل عام و�الن 
�طلبي ما ت�صائني فقالت �ملر�أة بعد �ن �طمئنت �طلب �أمو�ال كثرية كثرية ..فنحن فقر�ء و�ملو�صم �لزر�عي هذ� 
،بعدما  �لفتاة خري� وذهبت مثلما جاءت  �لعام رديئا وزوجي وولدي ال يكفان عن �لعمل بال فائدة فوعدتها 
ح�صر �الب و�لولد لكن �ملر�أة مل تقل لهما �صيئا فهي تخاف �ن تكون يف حلم يف �ل�صباح ��صتيقظ �لرجل مبكر� 
لي�صلي ويذهب حلقله فالحظ �ن �لغرفة قد �متالأ كل �صئ فيها بقطع �لذهب ف�صرخ وقال ��صتيقظو� ماهذ� .. 
��صتيقظت �ملر�أة وولدها ونظر� للذهب وعرفت �ن فتاة �لثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف �مل�صاء .. خباأ 
�لرجل زوجته وولده �لذهب ثم جل�صو� يفكرون فيما �صيفعلون به و�خر �ملطاف قامو� ب�صر�ء بيت جميل وتزوج 
�بنهم من فتاة ر�ئعة �جلمال مل تكن ترتك له قطعة ذهب بدون �ن تبددها، ��صتمر �حلال هكذ� ملدة عام �نتهي 
فيه �لذهب ومل يبق لهم غري �لبيت وزوجة �البن �لتي ال تكف عن طلب �ملزيد .. جل�ض �الربعة يفكرون ماذ� 
�صيفعلون نامو� وك�صلو� عام كامال .. مل يفعلو� فيه �صئا غري �ن ي�صرفو� ويبددو� ما معهم و�الن هم جوعي يف 
هذ� �لق�صر �جلميل. فقال �الأب لنعود مرة �خرى �إىل �حلقل.. نعمل بيدنا فاليد ت�صرت �صاحبها فقالت �لفتاة 
�نا العي�ض مع فالح فاأح�ض زوجها باالهانة وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمالن يف �ر�صهم �لتي �ختنقت 
من �لعط�ض، تعبا كثري� حتى عادت كما كانت و�جمل فزرعاها و�نتظر� كثري� وهما يرعيانها حتى منحتهما 
حم�صوال وفري� وملا بيع �ملح�صول ح�صل على ذهب كثري ولكن كان له وجود خمتلف .. فقد قال �الب قطعة 
و�حدة منه جتد فيها �لربكة .. كل ما وجدناه �صابقا فهذ� �لذهب من �صنع �يدينا ولي�ض من �صنع فتاة �لثلج .. 
ويف �حلال جاءت فتاة �لثلج لتقف و�صطهم ثم حتولت �إىل زوجة �البن �جلميلة وقالت كنت �ختربك الأعرف هل 
�نت نادم على ما حدث �م �صتبحث مرة �خرى عن من مينحك ذهبا بال تعب .. عادت �لزوجة لزوجها لتحر�ض 

معه حقلهما �لذي كان مينحهما �لكثري من �لذهب كل عام .

حدد �لطبيب �لرو�صي �ل�صهري �ألك�صندر ميا�صنيكوف، 
يف  �الإن�صان  ج�صم  يحتاجها  �لتي  �مل��اء  كمية  متو�صط 

�ليوم.
�لو�صط �ملحيط  ووفقا له، عندما تكون درج��ة ح��ر�رة 
ملليلرت من   1600 �ليوم  �جل�صم يف  يفرز  طبيعية، 
�ل�صو�ئل، ويف نف�ض �لوقت يح�صل مع �لطعام من دون 
م�صروبات ومن عملية �الأك�صجة على 1200 ملليلرت. 
وقد  ملليلرت،   400 �لكميتني  ب��ني  "�لفرق  وي��ق��ول، 
تكون عند �لبع�ض 500 ملليلرت. وهذه هي كمية �ملاء 
من  عليها  �حل�صول  ميكن  �لتي  للحياة،  �ل�صرورية 
�صرب �ملاء �أو �ل�صاي �أو �لقهوة وغريها من �مل�صروبات. 

�أي �أن كمية �ل�صو�ئل �الإ�صافية �لتي ن�صربها تخرجها 
�ل��ك��ل��ى م���ن �جل�����ص��م، وع��ن��دم��ا ي��ع��اين �ل�����ص��خ�����ض من 
�لز�ئدة يف  �ل�صو�ئل  تبقى  �لكلى،  م�صكالت يف وظيفة 

�جل�صم على �صكل وذمة.
ودعا ميا�صنيكوف �إىل عدم �تباع ن�صائح "�خلرب�ء" بل 

�صرب �ملاء عند �ل�صعور بالعط�ض فقط.
ويقول، "�إذ� مل نحفز �لعط�ض بتناول �مللح، فاإن �جل�صم 
�صيحدد بنف�صه �مل�صتوى �ل�صخ�صي �ل�صحيح لكمية �ملاء 
�مللحي )تو�زن  �ملحلول  تو�زن  �صربها. الأن  �لتي يجب 
�ملاء و�الأم��الح( يف �جل�صم هو �أحد �أكرث �الأ�صياء ثباتا 

يف �أج�صامنا".

ما هي كمية املاء التي يجب اأن ن�ضربها يوميا؟

امراأة مت�سي يف يوم م�سم�ض يف العا�سمة الأندل�سية اإ�سبيلية، جنوب اإ�سبانيا. رويرتز


