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ن�صائح للتخل�ص من ال�صيلوليت ا�صتعدادا لل�صيف
ميثل ال�شيلوليت م�شكلة جمالية للمراأة، ومينعها من ارتداء املالب�س 

الق�شرية يف ال�شيف ب�شبب مظهر الب�شرة.
واأو�شحت بوابة اجلمال "هاوت.دي" الأملانية اأن ال�شيلوليت عبارة عن 
نتوءات تظهر على �شطح اجللد وجتعل الب�شرة تبدو مثل ق�شرة ثمرة 

الربتقال، خا�شة يف منطقة الفخذين والأرداف.
يف  ال�����ش��ي��دات  ل��دى  الب�شرة  �شطح  على  ال�شيلوليت  ن��ت��وءات  وتظهر 
الأن�شجة  ل���ربوز  نتيجة  خ��ا���س  ب�شكل  والأرداف  الفخذين  منطقة 

الدهنية يف هذه املناطق.
وتعد زيادة الوزن والتاأثريات، التي يت�شبب فيها هرمون الأ�شرتوجني 
قلة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيلوليت،  ظهور  اأ�شباب  اأب��رز  من  امل���راأة،  ل��دى 

ممار�شة الأن�شطة احلركية واتباع نظام غذائي غري �شحي.
الربتقال  لق�شرة  امل�شابهة  الب�شرة  م�شكلة  ع��الج  ��ك��ن  ميمُ ذل��ك  وم��ع 
الناجتة عن ال�شيلوليت باتباع طريقة عالج متكامل تتمثل يف ممار�شة 
الأن�شطة البدنية واتباع نظام غذائي �شحي وا�شتخدام م�شتح�شرات 

عناية بالب�شرة فّعالة.
كله،  العام  م��دار  على  بال�شيلوليت  امل�شابة  املناطق  ترطيب  وينبغي 
ولي�س خالل مو�شم ال�شيف وال�شباحة فح�شب، كما ينبغي القيام ب�شد 
الأن�شجة من خالل القيام بحمامات قلوية ب�شورة منتظمة اأو عمل 
امل�شاج وا�شتخدام  اأن جل�شات  ما�شك ل�شد قوام اجل�شم وتنعيمه. كما 
الأج���ه���زة، ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى اجل��ل��د م��ن ال��داخ��ل ع��ن ط��ري��ق ت���رددات 

الراديو، ميكن اأن ت�شاعد يف اإ�شفاء �شورة جذابة على �شكل الب�شرة.

تك�صف عن و�صفتها لتح�صري الدجاج كاملطاعم
على  املقلي  ال��دج��اج  لتح�شري  و�شفتها  منزلية  طاهية  ا�شتعر�شت 
من  ن��وع   11 م��ن  مزيج  على  تعتمد  اأن��ه��ا  وك�شفت  املطاعم،  طريقة 

الأع�شاب والتوابل ال�شرية ل�شنع الطبق اللذيذ.
املقلي،  التي تدعى جني �شوًرا لدجاجها  الأ�شرتالية  امل��راأة  وعر�شت 
وك�شفت كيف �شنعتها يف جمموعة طبخ على في�س بوك، وقالت جني 
فرايد  كنتاكي  ال�شريعة  الوجبات  عمالق  �شاركتها  و�شفة  تتبع  اإنها 

ت�شيكن، التي اكت�شفتها عرب الإنرتنت.
والبابريكا  املجففة  الأوري��ج��ان��و  اأوراق  م��ن  مزيًجا  ج��ني  وت�شتخدم 
والزجنبيل املطحون واأوراق الزعرت املجفف، من بني توابل الأع�شاب 

الأخرى للح�شول على اله�شا�شة املثالية للو�شفة.
على  املثايل  الدجاج  و�شفة  على  للح�شول   11 ال���  التوابل  وت�شتمل 
ملح الطعام واأوراق الزعرت املجفف واأوراق الريحان املجففة واأوراق 
الأ�شود  والفلفل  الكرف�س  ملح  اإىل  ا  اأي�شً و�شتحتاج  املجففة،  الزعرت 
الثوم  وم��ل��ح  امل��ط��ح��ون  احل��ل��و  والفلفل  املجفف  واخل����ردل  امل��ط��ح��ون 

والزجنبيل املطحون والفلفل الأبي�س املطحون.

كيف ي�صل فريو�ص كورونا اإىل الدماغ؟
على خالف ما هو معروف حتى الآن من ا�شتهداف فريو�س كورونا 
اإىل  التنف�شي، ك�شفت درا�شة حديثة كيفية و�شول الفريو�س  للجهاز 

الدماغ، من خالل تتبع امل�شار الذي ي�شلكه داخل ج�شم املري�س.
للجمعية  ال�شنوي  الجتماع  خ��الل  قدمت  درا���ش��ة  يف  باحثون  واأك���د 
ال�شوكي  احلبل  يف  الع�شبية  اخلاليا  اأن  الأمريكية،  الف�شيولوجية 
ال��و���ش��ول اإىل  اأج���ل  مت��ث��ل م�����ش��ارا ي�شتخدمه ف��ريو���س ك���ورون���ا م��ن 

الدماغ.
وقال الباحثون اإن التجارب اأثبت اأن الفريو�س ربط نف�شه بربوتينات 
الع�شبية نف�شها، مما  اأو على اخلاليا  الع�شبية،  على �شطح اخلاليا 
ب�"كوفيد  امل�شابني  بع�س  دماغ  يف  ب�شهولة  انت�شاره  كيفية  يف�شر  قد 

."19
واأ�شافوا اأن الفريو�س يرتبط اأي�شا بالربوتينات املوجودة على �شطح 
ما ت�شمى "اخلاليا النجمية"، وهي خاليا يف النخاع ال�شوكي حتمي 

اخلاليا الع�شبية من التلف.
19" يف تلف  "كوفيد  اأدلة على كيفية ت�شببب  وقد توفر النتيجتان 

ع�شبي كبري لدى بع�س املر�شى، وفقا للباحثني.
"بينما  بيان:  يف  كو�شتا،  ري��ك��اردو  الدرا�شة  يف  امل�شارك  امل��وؤل��ف  وق��ال 
اخلاليا  اأن  يبدو  للعدوى،  اأع��ل��ى  مقاومة  النجمية  اخل��الي��ا  تظهر 

الع�شبية اأكرث عر�شة لالإ�شابة".
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هكذا تتخل�ص من الآفات يف حديقتك
با�شتخدام  مبيد ح�شري طبيعي  �شنع  كيفية  الب�شتنة  خ��رباء  اأح��د  �شارك 

اخلل الأبي�س واملاء فقط.
ويف مقطع فيديو على يوتيوب، �شارك الب�شتاين غابرييل فيجا من جنوب 
الآفات.  ومكافحة  للتنظيف  الأبي�س  اخلل  ا�شتخدام  ميكن  كيف  تك�شا�س 
ا ا�شتخدام حل مماثل لتنظيف حاويات  وقال خبري الب�شتنة اإنه ميكنك اأي�شً

النباتات.
ذلك، ميكن  ومع  املنزيل،  للتنظيف  كمنتج  عادة  الأبي�س  اخلل  وي�شتخدم 
ميكنك  ك��ي��ف  فيجا  ال�����ش��ي��د  وو���ش��ف  للب�شتنة.  ك�����اأداة  ��ا  اأي�����شً ا���ش��ت��خ��دام��ه 
اأو الأواين  ا�شتخدامه لتنظيف احلاويات القدمية مثل الأواين الفخارية 

امل�شنوعة من القما�س اأو اأي حاوية اأخرى معاد ا�شتخدامها.
وميكن اأن ت�شبح العديد من احلاويات مغطاة بامللح مبرور الوقت ب�شبب 
الروا�شب املعدنية يف الرتبة والأ�شمدة اأو ماء ال�شنبور، وقال خبري الب�شتنة 

اإن اخلل الأبي�س ممتاز لإزالة هذه الأمالح.
ال�شيد فيجا  التي ذكرها  الأبي�س  املعتادة للخل  ال�شتخدامات غري  واأحد 
ا ا�شتخدامه كمبيد  هو ا�شتخدامه للتخل�س من الآفات، وقال "ميكنك اأي�شً
لتح�شري  التخفيف  معدل  و�شيكون  قلياًل،  خمتلف  بتخفيف  للح�شرات 
مبيد ح�شري 30 باملائة خل و 70 باملائة ماء وملعقة �شغرية من ال�شابون 

الطبيعي".
الذبابة  الذباب، وخا�شة  الق�شاء على  ا�شتخدام حملول اخلل يف  وي�شاعد 
ح�شرة  وه��ي  الزجاجية،  البي�شاء  الذبابة  با�شم  ا  اأي�شً املعروفة  البي�شاء 
تتغذى على الن�شغ وت�شيب ب�شكل اأ�شا�شي يف نباتات املنزل ونباتات الدفيئة، 
وميكن اأن ت�شيب نباتات مثل اخليار والبطيخ والطماطم والفلفل، بح�شب 

�شحيفة اإك�شربي�س الربيطانية.

وات�صاب ب�صدد اإطالق خيار 
جديد لإخفاء الر�صائل قريبًا

تخترب وات�شاب حالياً خياراً جديداً من 
ب�شبط  للم�شتخدمني  ي�شمح  اأن  �شاأنه 
الر�شائل لتختفي تلقائياً بعد 24 �شاعة 
وات�شاب  مل�شتخدمي  ميكن  اإر�شالها.  من 
حالًيا �شبط ر�شائلهم بحيث تختفي بعد 
لتقارير  ووفًقا  اإر�شالها،  من  اأي��ام  �شبعة 
جديدة، فاإن ال�شركة بداأت بتطوير خيار 
اخ��ت��ف��اء ال��ر���ش��ائ��ل ب��ع��د 24 ���ش��اع��ة من 
اإر�شالها، منذ عدة اأ�شهر، ومن املتوقع اأن 

يتم طرحها قريباً.
امل�����ش��ارك��ات يف  ب��ح��ذف  و�شيقوم وات�����ش��اب 
ومقاطع  ال�شور  ذل��ك  يف  مبا  الدرد�شة، 
زم��ن��ي��ة يحددها  ف����رتة  ب��ع��د  ال��ف��ي��دي��و، 
اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  م�شبقاً،  امل�شتخدم 
الر�شائل  اإخ����ف����اء  خ���ي���ار  ب���ني  ال��ت��ب��دي��ل 

واإيقاف هذه امليزة.
وب��ح�����ش��ب امل�����ش��ادر، ف���اإن ه���ذا اخل��ي��ار ل 
ي��وف��ر ط��ري��ق��ة مل��ن��ع الأط������راف الأخ����رى 
من ن�شخ ر�شائلك اأو الحتفاظ بها على 
ه��وات��ف��ه��م ق��ب��ل ح��ذف��ه��ا، ك��م��ا ه��و احلال 
ل���دى م��ن�����ش��ات امل��را���ش��ل��ة الأخ�����رى مثل 
بح�شب  وتلغرام،  و�شيغنال  ت�شات،  �شناب 

�شحيفة اإنديان اإك�شرب�س.  

اأف�صل طريقة لبدء خف�ص 
م�صتويات الكولي�صرتول! �ص 23

هذا ما يفعله كوب ماء مع ملعقة 
خل تفاح يف ج�صمك

مثل؛  للتخمر،  القابلة  الكربوهيدرات  على  يحتوي  غذائٍيّ  م�شدٍر  اأِيّ  من  اخل��لمُّ  يمُ�شنع 
التفاح، والعنب، وال�شمندر، واحلبوب، وغريها من الأغذية، حيث توؤدي اخلمائر اإىل تخمري 
ال�شكريات الطبيعّية يف الغذاء ثّم يتحول اإىل حم�س اخلّليك من خالل البكترييا الع�شية 

اخللية )بالإجنليزّية: Acetobacter(، وقد يحتاج اإنتاج اخلل لعّدة اأ�شابيع.
يمُعّد خل التفاح من اأكرث اأنواع اخلل ا�شتخداماً لتعزيز ال�شحة، كما اأّنه ا�شتخدم منذ القدم 
، وميكن لتناول مزيج منه مع الع�شل �شباحاً قبل وجبة الإفطار، ومرة يف  كعالٍج تقليدٍيّ
امل�شاء اأن ي�شاهم يف تقليل �شغط الدم، وذلك لحتوائه على كميات كبرية من البوتا�شيوم، 
وبالتايل فاإّنه ي�شاعد على �شبط م�شتويات ال�شغط عن طريق موازنة م�شتويات عن�شر 
جدار  يرخي  وال���ذي  املغني�شيوم،  عن�شر  على  يحتوي  ذل��ك  اإىل  وبالإ�شافة  ال�شوديوم، 
قّلاًل من ارتفاع �شغط الدم، كما اأّن البع�س ين�شح بتناول كوب من املاء  الأوعية الدموّية ممُ
مع ملعقة كبرية من هذا اخلل �شباحاً لتعزيز عملية اله�شم، ومن جهٍة اأخرى فاإّن هنالك 

عّدة فوائد ميكن لهذا النوع من اخلل اأن يقّدمها للج�شم.

ال�شوكولته الداكنة ميكن اأن حت�شن التوازن الهرموين
اأو����ش���ح���ت اأخ�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��غ��ذي��ة ج����ويل ه���ودج�������ش���ون اأن 
اأن  ميكن  ال���ذي  باملغني�شيوم  غنية  ال��داك��ن��ة  ال�شوكولتة 
ي��ه��دئ اجل��ه��از ال��ع�����ش��ب��ي. واأو����ش���ت، ه��ودج�����ش��ون بتناول 
الغنية باملغني�شيوم مثل الأفوكادو وال�شوكولتة  الأطعمة 
الداكنة واللوز والكاجو وبذور اليقطني واللفت وال�شبانخ 

والبقوليات مثل العد�س واحلم�س والفول.
يف  الكيميائية  التفاعالت  من  ملئات  ���ش��روري  املغني�شيوم 
ال�شحة  على  ت��وؤث��ر  التي  التفاعالت  ذل��ك  يف  مب��ا  اجل�شم 
الهرموين  ال���ت���وازن  املغني�شيوم،  يح�شن  وق���د  العقلية. 
ب�شكل  مفيد  وه��و  امل��زاج��ي��ة،  احل��ال��ة  بانخفا�س  امل��رت��ب��ط 

خا�س لتهدئة اجلهاز الع�شبي وتهدئة العقل.

الأ�سماك الدهنية واملك�سرات والزيوت النباتية
التي يجب  الرائعة  الزيتية من الأطعمة  تعترب الأ�شماك 
اإ�شافتها اإىل نظامك الغذائي لأنها تزود اجل�شم بالعديد 
من الدهون اجليدة التي ت�شاعد القلب والرئتني والدورة 

الدموية.
للياقة  يو”  “نو  مركز  م��دي��رة  ويلكوك�شون،  لويز  قالت 
وال�شلمون  املاكريل  مثل  الدهنية  الأ�شماك  اإن  البدنية، 

ا يف تخفيف اأعرا�س الكتئاب. ميكن اأن ت�شاعد اأي�شً
والبذور  املك�شرات  ف��اإن  الزيتية،  الأ�شماك  اإىل  بالإ�شافة 
والزيوت النباتية لها نف�س الفوائد لأنها حتتوي جميعها 
العنا�شر  هذه  توفر  اإذ  الدهنية،   3 اأوميغا  اأحما�س  على 
املكونات الأ�شا�شية لنمو الدماغ ال�شليم ووظائفه. وت�شري 
الدهون  بهذه  وجباتنا  ا�شتكمال  اأن  اإىل  الدرا�شات  بع�س 

ال�شحية قد ي�شاعد يف تخفيف اأعرا�س الكتئاب.
ب��ت��ن��اول الأ���ش��م��اك مب��ا يف ذلك  واأو���ش��ت خ��ب��رية التغذية، 
ال�شلمون والرجنة واملاكريل والأن�شوجة مبقدار ح�شتني 

اأو ثالث ح�ش�س كل اأ�شبوع.

تناول املزيد من �سفار البي�ض
ل�شفار البي�س فوائد عديدة يف تخفيف اأعرا�س الكتئاب 
ب��الك��ت��ئ��اب وعمل  ي��رت��ب��ط  ال���ذي  د  بفيتامني  غ��ن��ي  لأن���ه 

الدماغ.
وبح�شب لويز ويلكوك�شون، فاإن الأ�شماك الزيتية واللحوم 
املدعمة، وه��ي حبوب حتتوي  الإف��ط��ار  احل��م��راء وح��ب��وب 

ا بفيتامني د. على فيتامينات ومعادن م�شافة، غنية اأي�شً
يرتبط  د  فيتامني  يف  النق�س  ب��اأن  ويلكوك�شون  واأ�شافت 

اأحياًنا بالكتئاب وا�شطرابات املزاج الأخرى.
 20 ملدة  ال�شم�س  لأ�شعة  بالتعر�س  ويلكوك�شون  واأو�شت 
من  كافية  كمية  على  للح�شول  يومياً  الأق��ل  على  دقيقة 

فيتامني د ب�شكل طبيعي.

تناول املزيد من الربوتني اإذا كنت تتناول م�سادات 
الكتئاب

يجب على الأ�شخا�س الذين يتناولون م�شادات الكتئاب 
وقالت  ال��ربوت��ني،  م��ن  كافية  كمية  تناولهم  م��ن  ال��ت��اأك��د 
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  اأن  املغذيات ميكن  نق�س  اإن  ويلكوك�شون 
ال���ذي���ن يتناولون  الأ���ش��خ��ا���س  ل���دى  اأع���را����س الك��ت��ئ��اب 

الدواء.
امل��زي��د من  ت��ن��اول  ال��ن��ا���س على  ويلكوك�شون  ل��وي��ز  وح��ث��ت 
الأطعمة التي حتتوي على حم�س الرتيبتوفان الأميني، 
امليالتونني،  من  املزيد  لإنتاج  اجل�شم  ي�شتخدمه  وال��ذي 

وهو هرمون مزاجي حيوي.
الغنية بالربوتني  بتناول الأطعمة  واأو�شىت ويلكوك�شون 
الورقية  واخل�����ش��روات  البقر  ال��روم��ي وحل��م  الديك  مثل 
الداكنة لزيادة كمية الرتبتوفان الذي يعد مقدمة لإنتاج 

هرمون ال�شعادة ال�شريوتونني.

اخليار با�ستخدام  الوزن  لإنقا�ض  و�سفات   4
واملفيدة  املغذية  الأطعمة  اأحد  يمُعد  اخليار  اأن  اإىل  اإ�شافة 
مت  اإذا  ال���وزن  اإن��ق��ا���س  على  اأي�����ش��اً  ي�شاعد  ف��اإن��ه  لل�شحة، 

ا�شتخدامه يف و�شفات معينة.
فيما يلي جمموعة من و�شفات اإنقا�س الوزن با�شتخدام 

اخليار، وفق ما اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا:

�سلطة اخليار
�شحية  �شلطة  بتناول  التغذية  اأخ�شائيو  ين�شح  ما  غالًبا 
ب��اإع��داد هذه  اأ���ش��رع. قم  ال��وزن ب�شكل  الغداء لفقدان  قبل 
اإنقا�س  عملية  يف  للم�شاعدة  بانتظام  وتناولها  ال�شلطة 

الوزن.
ق��ط��ع��ي خ��ي��ارة واح�����دة، وح��ب��ة ط��م��اط��م واح�����دة، و جزرة 
واحدة، ون�شف كوب ملفوف و ن�شف ب�شلة. اخلطي جميع 

املكونات مًعا برفق، ثم اأ�شيفي امللح والفلفل الأ�شود.

اخليار واللنب الرائب
املاء  اع�شري  وع��اء.  يف  و�شعيها  كاملة  خيار  حبة  اب�شري 
ال��زائ��د م��ن��ه��ا، واأ���ش��ي��ف��ي��ه اإىل ك��وب��ني م��ن ال��ل��ن الرائب، 
وربع  ال��ك��م��ون،  م�شحوق  م��ن  �شغرية  ملعقة  اأ�شيفي  ث��م 
من  �شغرية  وملعقة  الأ���ش��ود  الفلفل  م��ن  �شغرية  ملعقة 
و�شتكون  بامللعقة  جيًدا  اخلليط  امزجي  ال�شخري.  امللح 

الو�شفة جاهزة.

ع�سري اخليار
الوزن  ل��ف��ق��دان  ف��ع��اًل  م�����ش��روًب��ا  اخل��ي��ار  يعترب ع�شري  ل 
هذا  �شيربد  م��ث��ايل.  �شيفي  م��ربد  ��ا  اأي�����شً ولكنه  فح�شب، 
ويحافظ  احلارقة  ال�شيف  اأ�شهر  امل�شروب ج�شمك خالل 

على رطوبة ج�شمك.
اأ�شيفي املكونات التالية اإىل اخلالط: خيارة واحدة، ربع 
ملعقة  الليمون،  ع�شري  من  كبرية  ملعقة  اأن��ان��ا���س،  ك��وب 
�شغرية من بذور ال�شيا و 5 اأوراق من النعنع. ثم اأ�شيفي 
جيداً  املكونات  واخلطي  الهند  ج��وز  م��اء  من  ك��وب  ن�شف 
الكمون  القليل من م�شحوق  اإ�شافة  يف اخل��الط. ميكنك 

وامللح ح�شب الذوق.
يمُن�شح بتناول هذا الع�شري يف ال�شباح اأو امل�شاء للح�شول 

على اأف�شل النتائج.

كاري اخليار
يعترب كاري اخليار مبثابة الو�شفة املثالية التي �شت�شاعدك 

يف اإنقا�س الوزن.
ن�شف  اأ�شيفي  م��ق��الة.  يف  زي��ت  ك��ب��رية  ملعقة   1 �شخني 
يف  ك��اري  اأوراق  و6-5  الكمون  ب��ذور  م��ن  �شغرية  ملعقة 
الزيت واقليها لب�شع ثوان. خففي اللهب واأ�شيفي ن�شف 
ملعقة  ن�شف  م��ع  ال��ك��رك��م  م�شحوق  م��ن  �شغرية  ملعقة 

�شغرية من م�شحوق الفلفل الأحمر، وامزجيها جيًدا.
اأ�شيفي حبتي خيار مفروم مع امللح. اخلطي جميع املكونات 
على  دقائق  جيًدا، وغطي املقالة واطهي اخليار ملدة 10 
الكاري  اإىل  اأ�شيفي ن�شف كوب حليب  اأخ��رًيا،  نار هادئة. 
التقليب. غطي املقالة واطهي اخلليط ملدة  وا�شتمري يف 

اأخرى. دقائق   5

مادة غذائية ل ين�صح بتناولها 
عند ارتفاع م�صتوى �صغط الدم

 Action جمعية  خ��رباء  ين�شح 
الأ�شخا�س  الطبية،   on Salt
الذين يعانون من ارتفاع م�شتوى 
تناول  عن  بالمتناع  ال��دم،  �شغط 
)الب�شطرمة  امل��ج��ف��ف��ة  ال���ل���ح���وم 

مثال(.
اتباع  اأن  اإىل   ،Express وت�شري 
الو�شفات  من  معني  غذائي  نظام 
ارت���ف���اع م�شتوى  ل��ع��الج  ال�����ش��ائ��ع��ة 
�شغط الدم. لأن لبع�س الأطعمة، 
وخ��ا���ش��ة ال��ل��ح��وم امل��ح��ت��وي��ة على 
امللح، وال�شوديوم  ن�شبة عالية من 
م�شتوى  يف  كبري  تاأثري  خ�شو�شا، 
���ش��غ��ط ال������دم، وت���زي���د م���ن خطر 
الإ�شابة باأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية.
ال�شهية  ال��ل��ح��وم  ح��ت��ى  وت�����ش��ي��ف، 
"تركيز ملح  ع��الم��ة  ال��ت��ي حت��م��ل 
منخف�س" حتتوي عادة على ن�شبة 
ي�شكل  م��ا  ال�����ش��ودي��وم،  م��ن  عالية 
الأ�شخا�س  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  خ���ط���ورة 
الذين يعانون من ارتفاع م�شتوى 

�شغط الدم.

اليون�صكو منح �صحافية فيليبينية 
جائزة حرية ال�صحافة 

املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  اأع���ل���ن���ت 
ل���ل���رتب���ي���ة وال����ث����ق����اف����ة وال����ع����ل����وم 
)ي����ون���������ش����ك����و( ال�����ت�����ي ت���ت���خ���ذ من 
ال�شحافية  ف��وز  لها  مقرا  باري�س 
ماريا  الفيلبينية  ال�شتق�شائية 
ري�����ش��ا ب���اجل���ائ���زة ال��ع��امل��ي��ة حلرية 
كان  يون�شكو-غيريمو  ال�شحافة 
جلنة  من  بتو�شية   2021 للعام 
حت��ك��ي��م دول����ي����ة م����ن م��ه��ن��ي��ني يف 

جمال الإعالم.
وذك��������رت امل���ن���ظ���م���ة يف ب����ي����ان ب����اأن 
ماريا  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التحقيقات 
املوقع  م��دي��رة  ع��ام��ا(   57( ري�شا 
"رابلر"  الل���ك���رتوين  الإع���الم���ي 
واج����ه����ت يف ال�������ش���ن���وات الأخ������رية 
الق�شائية  امل�����ش��اك��ل  م���ن  ال��ع��دي��د 
وال���ت���ه���دي���دات وامل�������ش���اي���ق���ات عرب 
ال�شحافية  ه������ذه  الإن�������رتن�������ت. 
ال�شتق�شائية التي عملت يف املا�شي 
مرا�شلة ل�شبكة �شي اإن اإن يف جنوب 
���ش��رق اآ���ش��ي��ا وامل��ل��ت��زم��ة ال��دف��اع عن 
ب�شبب  "اأوقفت  ال�شحافة  ح��ري��ة 
جنح مفرت�شة مرتبطة مبمار�شة 
"تلقت يف املتو�شط  مهنتها" بينما 
اأكرث من ت�شعني ر�شالة كراهية يف 

ال�شاعة على في�شبوك".
التحكيم  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  وق���ال���ت 
ال������دول������ي������ة ل����ل����ج����ائ����زة م����اري����ل����و 
ماريا  "كفاح  اإن  ما�شرتوجوفاين 
التعبري  ح���ري���ة  ���ش��ب��ي��ل  يف  ري�����ش��ا 
م���ث���ال ي���ح���ت���ذى ب����ه ل��ل��ع��دي��د من 

ال�شحافيني يف العامل".

 اأطعمة �صحرية ت�صعرك بال�صعادة وتخل�صك من الكتئاب

يعاين الكثري من الأ�سخا�ض من اأ�سرار يف ال�سحة 

العقلية، جراء الإغالق امل�ستمر الناجم عن وباء 

فريو�ض كورونا، والذي اأجربهم على ق�ساء 

بعيدًا  املنازل  داخل  الوقت  من  املزيد 

عن الأ�سدقاء والأحبة.

وق������د ك�������س���ف خ�����رباء 

ال���ت���غ���ذي���ة ع����ن وج����ود 

املرء  ت�ساعد  التي  الأطعمة  من  العديد 

على ال�سعور بال�سعادة، وت�ساهم يف تقليل اأعرا�ض 

اأهم هذه الأطعمة، ح�سبما  يلي  الكتئاب. فيما 

اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية:
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي- الفجر

نبع  "زايد  ملتقى  فعاليات  ال�شبت   غ��ٍد  بعد  تنطلق  
الت�شامح  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  لالإن�شانية"  اخل���ري 
ال�شيخ  معايل  وح�شور  برعاية  افرتا�شيا  والتعاي�س 
ال����وزراء،  ن��ه��ي��ان ع�شو جمل�س  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
بذكرى  احتفائها  اإط��ار  يف  والتعاي�س،  الت�شامح  وزي��ر 
ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه، الذي اأر�شى مبادئ الدولة 
وقيمها، وقام ببناء نظامها وموؤ�ش�شاتها حتى اأ�شبحت 
والت�شامح  ال��ت��ع��اي�����س  يف  ف���ري���دا  ح�����ش��اري��ا  من���وذج���اً 
والأخوة الإن�شانية، ويف التعمري والبناء والنه�شة، ويف 

ال�شتقرار والرخاء، ي�شيد به العامل كله.
ال�شخ�شيات  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  امل��ل��ت��ق��ى  اإىل  وي��ت��ح��دث 
الفكرية الإماراتية والعاملية والقيادات الدينية، حول 
ثراه  اهلل  طيب  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  واأع��م��ال  قيم 
والت�شامح  الإن�شانية  الأخ��وة  تعترب  دولة  اأ�ش�شت  التي 
قامت  التي  الركائز  اأه��م  اأح��د  والتعاي�س بني اجلميع 
يف  تعزيزها  على  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وحت��ر���س  عليها، 

نفو�س الأجيال اجلديدة حمليا وعامليا.
افتتاح  كلمة  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  و�شيلقى 
امللتقى حول زايد الإن�شان )القيمة والذكرى والأثر( 
عن  الفهيم  اجلليل  عبد  حممد  �شعادة  يتحدث  كما 
ال�شيخ زايد  اأهمية العمل الإن�شاين والت�شامح يف فكر 
حمليا وعامليا واأثر ذلك على مكانة الدولة ونه�شتها، 
واحلاخام  هيندر  ب��ول  امل��ط��ران  م��ن  ك��ل  يتناول  فيما 
ي��ه��ودا ���ش��ارن��ا وال��دك��ت��ور حم��م��د م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي قيمة 
نهج  على  ال��دول��ة  بناء  يف  واأهميته  الديني  الت�شامح 
وعززهتها  زاي��د،  اأر�شاها  التي  العتقاد  وحرية  زاي��د، 
عن  ممثلون  يتحدث  كما   ، للدولة  الر�شيدة  القيادة 

اجلديدة  والأج��ي��ال  الإم���ارات  وعمال  الهمم  اأ�شحاب 
عن اأثر زايد.

   واأكدت وزارة الت�شامح والتعاي�س اإن اهتمامها بتنظيم 
"زايد نبع اخلري لالإن�شانية" �شنويا يف ذكرى  ملتقى 
ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه، ل يهدف فقط اإىل الوقوف 
وتعزيزها  املوؤ�ش�س  الوالد  واأق���وال  واأع��م��ال  ماآثر  على 
ل���دى الأج���ي���ال اجل���دي���دة، واإمن�����ا ي��ت��خ��ط��ى ذل���ك اإىل 
اأ�ش�س دولة فتية نفاخر  الذي  زايد  الوقوف على فكر 
بها العامل، لكي نتعلم منها الدرو�س، ون�شتفيد منها يف 
املقبل من الي��ام، لأن ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه كان 
رمزا لكل ما نفاخر به العامل من قيم واإن�شانية ورغبة 
يف التعاون مع اجلميع، فهو يف حد ذاته مدر�شة تخرج 
اأبنائه وا�شتفاد منها الكثريون خارج  فيها الآلف من 
حدود الإم��ارات. واأو�شحت الوزارة اأنها حتر�س دائما 

على ال�شتفادة من هذا امللتقى، باعتباره فر�شة رائعة 
الختالف  وقبول  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة  لتعزيز 
لدى الأجيال اجلديدة من خالل اأقوال واأعمال ال�شيخ 
الإيجابي  اأث��ره��ا  لها  ك��ان  التي  ث���راه،  اهلل  زاي��د طيب 
رائعة  �شورة  قدمت  اإنها  بل  امل�شتويات،  خمتلف  على 
لالإن�شان الإماراتي على م�شتوى العامل، واأبرت قيمة 
الدولية  العالقات  يف  واأث��ره��ا  للدولة  الناعمة  القوة 
وعامليا،  اإقليميا  لها  والق��ت�����ش��ادي  ال�شيا�شي  والثقل 
دائما  اإيجابي  والتعاي�س  الت�شامح  م��ردود  اأن  م��وؤك��دة 
الأمان وال�شتقرار وال�شالم والقت�شاد  حتى م�شتوى 
الأهداف  ي��درك كل ه��ذه  ك��ان  زاي��د  ال�شيخ  واأن  اأي�شا، 

بنظرته الثاقبة وروؤيته احلكيمة.
لكافة  دعوتها  عن  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة  واأعلنت 
ي�شتمر  ال��ذي  امللتقى  فعاليات  ملتابعة  املجتمع  فئات 

مل���دة ي���وم واح����د )اف��رتا���ش��ي��ا( ع���رب امل���وق���ع الر�شمي 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  وعنوانها  ل��ل��وزارة 
موؤكدا  امللتقى،  وقائع  لكافة  بث حي  نقل  �شيتم  حيث 
اأن جمرد تنظيم ملتقى ل يفي حق زايد علينا جميعا، 
الذى  ال��رج��ل  تذكر  منا على  ك��ل  واإمن���ا ميثل حر�س 
داخل  لي�س فقط  امل��الي��ني  و�شعادة  خ��ري  �شببا يف  ك��ان 
الإمارات واإمنا تخطت اأعماله اإىل كافة قارات العامل، 
ونتذكر قدرته على مواجهة التحديات وحر�شه على 
التوا�شل الإيجابي مع الغري وفهم واحرتام الثقافات 
يكون  اأن  �شبيل  وج��ه��وده يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  واحل�����ش��ارات 
الإن�شان يف الإمارات مثاًل رائداً يف ال�شلوك الإن�شاين 
، مب�شرية جمتمعه  بقوة  يرتبط   ، القومي  واملجتمعي 
ال��ت��ح��دي��ات بوعي  ك��اف��ة  م��واج��ه��ة  ، وي�شهم يف  وع��امل��ه 

وذكاء.

•• العني - الفجر

بجامعة  والقت�شاد  الإدارة  كلية  ح�شلت 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى اعتماد  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
تخ�ش�س  بكالوريو�س  برناجمها  مواءمة 
امل����وارد  واإدارة  ت��ط��وي��ر  يف  الأع���م���ال  اإدارة 
الب�شرية  امل��وارد  الب�شرية من قبل جمعية 
اأك���رب جمعية  ت��ع��د   وال��ت��ي   ،)SHRM(
املوارد  ملتخ�ش�شي  ال��ع��امل  يف  بها  معرتف 
امل������وارد  م���ن���اه���ج  "دليل  م����ع  ال���ب�������ش���ري���ة، 
الب�شرية" للجمعية، اإذ يهدف الدليل الذي 
مت تطويره من قبل اجلمعية اإىل حتديد 
حم���ت���وى امل���ج���الت ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف امل�����وارد 
طالب  ي��در���ش��ه��ا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الب�شرية 
املوارد الب�شرية يف امل�شتويني البكالوريو�س 

والدرا�شات العليا. 
والقت�شاد  الإدارة  كلية  ع��م��ي��دة  وع���ربت 
رحاب حممد خليفة عن  الدكتور  الأ�شتاذ 
اإطار  ه��ذا الإجن���از اجل��دي��د للكلية ه��و يف 

م��زي��د من  ن��ح��و  �شعيها  ال��ك��ل��ي��ة  م��وا���ش��ل��ة 
التميز يف الربامج الدرا�شية التي تطرحها 
امل�شتمر،  ب��ال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��زام��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ة، 
مبنظور  رائ���د  تعليم  للطلبة  وت��ق��دمي��ه��ا 
وتطويرهم  دع��م��ه��م  ج���ان���ب  اإىل  ع���امل���ي، 

وظيفياً.

هذه  اأن  اإىل  رح�����اب  ال���دك���ت���ورة  واأ�����ش����ارت 
الفوائد  م���ن  ال��ع��دي��د  ���ش��ت��ق��دم  امل���وائ���م���ة  
للطلبة الدار�شني يف الكلية، حيث  �شتعمل 
املهني  ال���ت���ط���وي���ر  ف���ر����س  ع���ل���ى حت�����ش��ني 
بكالوريو�س  ط��الب  �شيتمتع  اذ  للطالب، 
امل����وارد  واإدارة  ت��ط��وي��ر  يف  الأع���م���ال  اإدارة 

�شهادة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  بفر�شة  الب�شرية 
املوارد  جمعية  من  معتمد  دويل  حم��رتف 
الطالب  اأهلية  برنامج  اإط��ار  يف  الب�شرية 
احلد  اإىل  احل��اج��ة  دون  للجمعية،  التابع 
الأدنى من �شنوات اخلربة املهنية يف جمال 
املوارد الب�شرية، وبالتايل تزويدهم مبيزة 

مهنية عالية عند دخولهم �شوق العمل.
واأ���ش��اف ال��دك��ت��ور را���ش��د ال��زح��م��ي، رئي�س 
كلية  يف  التنظيمية  وامل��رون��ة  القيادة  ق�شم 
الإدارة والقت�شاد، اأن هذه املوائمة �شتعمل 
اأي�شاً على تو�شيع وتعزيز ال�شراكات، حيث 
�شتكون كلية الإدارة والقت�شاد قادرة على 
للربامج  املهني  التطوير  اع��ت��م��ادات  منح 
امل��ق��دم��ة حلاملي  ال��درا���ش��ي��ة  ال�����دورات  اأو 

. SHRM شهادات اجلمعية�
بكالوريو�س  ب���رن���ام���ج  اإدراج  مت   ول���ق���د 
واإدارة  تطوير  يف  الأع��م��ال  اإدارة  تخ�ش�س 
املوارد  برنامج  "دليل  يف  الب�شرية  امل���وارد 
والذي  الب�شرية  املوارد  الب�شرية" جلمعية 
من  وا�شع  نطاق  على  ي�شتخدم  م��ورد  يعد 
املحتملني.  الب�شرية  امل����وارد  ط���الب  ق��ب��ل 
اأن  فر�شة  م��ن  الكلية  �شت�شتفيد  اإ���ش��اف��ة 
املوارد  جمعية  يف  تعليمًيا  �شريًكا  ت�شبح 
الب�شرية و�شتعمل يف تقدمي دورات الإعداد 

. SHRM ل�شهادة

•• العني-الفجر

بح�شور ال�شيخ الدكتور �شامل بن ركا�س 
العامري ، احتفل برنامج �شكرا لعطائك 
املتطوعني  اأم����ه����ات  م����ن   65 ب���ت���ك���رمي 
وذلك  زووم  ب��رن��ام��ج  ع��رب  وامل��ت��ط��وع��ات 
تقديرا لدورهن يف تن�شئة اأجيال رائعني 
الذين  و  واملجتمع  للوطن  الأوف��ي��اء  من 
واملبادىء  القيم  خلدمة  اأنف�شهم  وهبوا 
واملبادرات  الإي��ج��اب��ي��ة  اجل��ه��ود  وت��ق��دمي 
املجتمعي  الت�شامن  تعزز  التي  النوعية 
لكل ما ميثل الإ�شافة املرجوة التي متثل 

الهدف الأ�شمى يف جميع املجالت .
وحر�س م�شوؤولو برنامج �شكرا لعطائك 
على اإر�شال ال�شهادات والدروع التقديرية 
وفاء  الأم���ه���ات  ج��م��ي��ع  اإىل  وامل��ي��دال��ي��ات 
لهن وعرفانا بدورهن الرائد والرائع يف 

املجتمع 
وو�شف ال�شيخ �شامل بن ركا�س العامري 
للمبادرات  ام��ت��دادا  متثل  ب��اأن��ه��ا  امل��ب��ادرة 
مت�شلة  اأنها  خا�شة  والإيجابية  املثمرة 

بالأم الغالية التي متثل اأبلغ �شور التميز 
يف العطاء الإن�شاين الذي ل ح�شر له يف 
ظل الهتمام الذي توليه الدولة للمراأة 

تقديرا ملا تقوم به يف الأ�شرة واملجتمع.
فريق  رئي�س  احلو�شني  بدرية  واأو�شحت 
اأروع  اأن الأم  ظلت تقدم  غاية التطوعي 
الوفاء  التطوع و  الأمثلة يف غر�س قيمة 
واملجتمعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  للقيم  وال�����ولء 
تاأ�شي�شا على الدور املهم واملوؤثر يف تن�شئة 

الأج���ي���ال ال���واع���دة مب��ا ت��ق��وم ب��ه خلدمة 
القائد  ال�شري على نهج  الوطن الغايل و 
القيم  غر�س  يف  ث��راه  اهلل  طيب  املوؤ�ش�س 
غدا  حتى  الفا�شلة  الأخ����الق  و  النبيلة 
و  للخري  ق���ادة  و  الأب��ن��اء من���اذج م�شرفة 
ال��ع��ط��اء وع��ل��ى ق���در  ال��ث��ق��ة ال��ت��ي اأولتها 

القيادة الر�شيدة. 
ونوه عبداهلل احلارثي رئي�س فريق فزعة 
الدولة  اولته  الذي  بالهتمام  التطوعي 

للمراأة للتمكينها من اأداء دورها احليوي 
وقال  واق��ت��دار  بكفاءة  املجالت  يف جميع 
الرجل  اإىل جنب مع  اأ�شبحت جنبا  اإنها 
يف ك���ل م���ا ي���ع���زز ال�������ش���ورة امل�����ش��رف��ة عن 
ال��وط��ن ال��غ��ايل ، اإىل ج��ان��ب م��ا ت��ق��وم به 
القيم  الأب��ن��اء وغر�س  الثقة يف  تعزيز  يف 
ملتابعة  ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ي��ل��ة يف دواخ��ل��ه��م 

العمل يف م�شرية البناء والتطور . 
اأم�����ري رئي�س  وت����ق����دم  ���ش��ي��ف ال���رح���م���ن 

لعطائك   ���ش��ك��را  ب��رن��ام��ج  اإدارة  جم��ل�����س 
بال�شكر  ال�شيخ الدكتور �شامل بن ركا�س 
ال���ع���ام���ري وذل����ك حل��ر���ش��ه ع��ل��ى تعزيز 
واملتميزة  ال��ن��وع��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرات  ال��ن��ج��اح 
ل��ل��ربن��ام��ج يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت وق����ال اإن 
من  ال��ت��ق��دي��ر  ه���ذا  ي�شتحققن  الأم���ه���ات 
ب���رن���ام���ج ���ش��ك��را ل��ع��ط��ائ��ك رغ����م اأن�����ه ل 
الكبرية والرائعة واملوؤثرة  الأدوار  يوازي 
امل��ت��م��ي��ز من  ال���ن���م���وذج  امل��ج��ت��م��ع ويف  يف 
امل��ت��ط��وع��ني وامل��ت��ط��وع��ات ال��ذي��ن حملوا 
الأم���ان���ة ب���روح امل�����ش��وؤول��ي��ة واث��ب��ت��وا انهم 
على قدر التطلعات والطموحات خلدمة 
ووف���اء ويف  بكل جت��رد  واملجتمع  ال��وط��ن 

جميع الأوقات واملنا�شبات .

اأكرب لوحة ف�صيف�صائية جت�صد العلم الإماراتي 
تدخل مو�صوعة غيني�ص لالأرقام القيا�صية

•• دبي- الفجر

رعت ال�شركة الوطنية للمواد الغذائية NFPC، حدث اإجناز اأكرب لوحة 
ف�شيف�شائية للعلم الإماراتي كراٍع ف�شي. ودخلت اللوحة مو�شوعة غيني�س 
 Nefsy تطبيق  اأطلقها  التي  املبادرة  اإط��ار  يف  وذل��ك  القيا�شية،  لالأرقام 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة   49 ال���  الوطني  اليوم  حملة  من  كجزء 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي وح��ك��وم��ة دب��ي ودائ����رة ال�شوؤون  بالتعاون م��ع 
امل�شاعدة  توفري  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وه��دف��ت  اخل���ريي.  والعمل  الإ�شالمية 
الجتماعية  اآث��اره��ا  م��ن  واحل���د  كوفيد19-  جائحة  انت�شار  مواجهة  يف 
العائالت  العينية وتوزيعها على  والقت�شادية، من خالل جمع التربعات 
املحتاجة. وتتناغم هذه املبادرة مع ا�شرتاتيجية وجهود ال�شركة الوطنية 
للمواد الغذائية التي حتر�س على توفري الدعم للمجتمع املحلي انطالقاً 
من اإميانها املطلق بدورها وم�شوؤوليتها الجتماعية يف العطاء ورد اجلميل 

لأفراد املجتمع.
ولقد قامت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي، بدعٍم من 
بجمع  الغذائية،  للمواد  الوطنية  ال�شركة  راأ�شهم  على  احل��دث،  هذا  رع��اة 
49 األف علبة طعام، احتوت على ال�شلع الأ�شا�شية مثل  التربعات لتاأمني 
الأرز والطحني وزيت الطعام وال�شكر وامللح ومعقم اليدين بالإ�شافة اإىل 
العائالت  على  توزيعها  وج��رى  اأوي�ش�س  ال�شرب  مياه  تقدمة  املياه  عبوات 
ك��ل علبة طعام  وترافقت  الإم��ارات��ي.  الأح��م��ر  ال��ه��الل  قبل  م��ن  املحتاجة 
ببطاقة كتحية لالأ�شر املحتاجة ت�شمنت عبارة" ل تقلقوا" يف ر�شالة دعٍم 
وحمبة اإىل العائالت املحتاجة باأنهم لي�شوا لوحدهم وجميع اأفراد املجتمع 

اإىل جانبهم.
ولقد ا�شتخدمت هذه البطاقات لبتكار اأكرب لوحة ف�شيف�شائية يف العامل 
العربية  الإم�����ارات  علم  ف�شيف�شاء  حجم  وب��ل��غ  الإم���ارات���ي.  العلم  جت�شد 
باحة  يف  وعر�شها  عليها  العمل  وج��رى  مربعاً،  م��رتاً   498.33 املتحدة 
على  للجمهور  الفر�شة  اأتيحت  حيث  الو�شل،  منطقة  يف  ال�شرطة  كلية 
مدى اأ�شبوعني مل�شاهدة هذه التحفة الفنية التي دخلت مو�شوعة غيني�س 

لالأرقام القيا�شية.
ب�شفتها  احل��دث  ه��ذا  برعاية  الغذائية  للمواد  الوطنية  ال�شركة  وقامت 
م�شاهمة  لها  كانت  التي  اأوي�ش�س  ال�شرب  مياه  جانب  اإىل  الف�شي  الراعي 
كراٍع ف�شي اأي�شاً. ولقد ذهبت جميع عائدات هذا احلدث ل�شالح الهالل 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي، ال���ذي ق��ام ب���دوره بتوزيع وج��ب��ات الطعام لأك���رث من 
اإىل جانب الراعي الأ�شا�شي  هذا  اأيام.   ع�شرة  مدى  على  فرد  األف   250
اآلف علبة طعام   5 لتاأمني  الدعم  التي عملت على توفري  بيب�شي،  �شركة 
تت�شمن عبوات بيب�شي اإىل جانب تاأمينها نحو مليون وجبة جرى توزيعها 
على املحتاجني. وعملت دو، �شركة الإمارات لالت�شالت املتكاملة، ب�شفتها 
ر�شالة ن�شية ق�شرية  7 مليون  باإر�شال نحو  املا�شي لهذا احلدث،  الراعي 
يف ك��اف��ة اأرج����اء الإم�����ارات حل��ث عمالئها وف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ربع يف 
و  DEWA كٍل من  قامت  البالتيني  الراعي  وب�شفتهما  امل��ب��ادرة.  هذه 
Tabreedبتوفري الدعم املبا�شر لتاأمني 4900 �شندوق و4000 علبة 
طعام. فيما قامت كل من GulfCo ونادي روتاري دبي بتوفري 50 األف 
عبوة تعقيم للمتطوعني يف احلدث واحلملة. اأما الراعي الذهبي جمموعة 
لعلب  الغذائية  الأطعمة  من  طن  األ��ف   13 بتوفري  قاما  وبات�شي،  اباريل 
الطعام فيما قدمت بات�شي ال�شوكولتة التي مت منحها للعائالت املحتاجة. 
التي قدمت  التجارية  ال�شركات والعالمات  اإىل جانب عدد كبري من  هذا 

الدعم اللوج�شتي والتطوعي لهذا احلدث ب�شفتها الراعي الربونزي.

برعاية وح�سور نهيان بن مبارك

وزارة الت�صامح والتعاي�ص تطلق ال�صبت ملتقى »زايد نبع اخلري لالإن�صانية« احتفاًء بذكرى ال�صيخ زايد

فى اإدارة الأعمال 

جامعة الإمارات حت�صل على اعتماد مواءمة من قبل اأكرب جمعية موارد ب�صرية يف العامل

بح�سور �سامل بن ركا�ض العامري

�صكرا لعطائك يكرم 65 من اأمهات املتطوعني واملتطوعات
قالدة فخر للمراأة على التجرد والوفاء خلدمة املجتمع وغر�ص القيم الوطنية

ال�سركة ملتزمة بدعم التوجه الوطني لتحويل الإمارات اإىل مركز عاملي لالأمن الغذائي القائم على البتكار

الظاهرة بايوا ترفد ال�صوق الإماراتية باملح�صول الأّول للعام 2021 من الطماطم عالية اجلودة 
•• العني-الفجر

اأعلنت "الظاهرة بايوا"، ال�شركة الرائدة يف جمال 
الأعمال الزراعية امل�شتدامة والتي تّتخذ من دولة 
الإمارات مقراً لها، عن طرح اأول قطاف ملح�شول 
الإماراتية.  ال�شوق  يف  حملياً  املزروعة  الطماطم 
ذات  الطماطم  نقل  على  عزمها  ال�شركة  واأّك���دت 
التجارية  العالمة  حتمل  والتي  املمتازة،  اجل��ودة 
العني  بايوا" يف  "الظاهرة  من�شاأة  من  "حملي"، 
بالتجزئة  البيع  حم��ال  اإىل  مبا�شرّة  وت�شليمها 
املواد  توريد  و�شركات  واملطاعم  ماركت  وال�شوبر 

الغذائية يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات.
وتنتج "الظاهرة بايوا" طماطم حملية ذات جودة 
املحلي،  ال�شتهالك  لتلبية  مميز  وم���ذاق  عالية 
حيث تتم زراعة املحا�شيل با�شتخدام التكنولوجيا 
������زَرع ال��ط��م��اط��م �شمن  ال���زراع���ي���ة احل��دي��ث��ة. وتمُ

املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  تقنياً  ومم��ّك��ن��ة  مثالية  بيئة 
م�شتدامة  اأ�شاليب  با�شتخدام  وذل��ك  الأوروب��ي��ة، 
واملمار�شات  للمياه  املوفرة  التقنيات  مثل  ورائ��دة 
الزراعية الآمنة - مع احلد من ا�شتخدام املبيدات 
احل�شرية.  كما ت�شتخدم ال�شركة نظاماً متطوراً 
ت�شمل  متقدمة  م��زاي��ا  ي��وف��ر  والتغليف  للتعبئة 
مع  التلقائية  والتعبئة  والت�شنيف  الأيل،  الفرز 
الب�شري. ويتم، خالل  التدخل  الأدن��ى من  احلد 
اجلودة  عالية  عبوات  ا�شتخدام  التعبئة،  عملية 
بغطاء علوي م�شتدام تعترب الأوىل من نوعها يف 
للحفاظ على  اعتمادها  الإم���ارات حيث مت  دول��ة 

الطماطم باأق�شى قدر من الن�شارة واجلودة. 
وقال جورج ت�شريين، مدير عام �شركة "الظاهرة 
بايوا": "من�شي قدماً يف جهودنا احلثيثة لتبّني 
اأحدث الأ�شاليب الزراعية املبتكرة باإ�شراف فريقنا 
ف�����ش��اًل عن  ال���زراع���ة،  ال���ذي ي�شم نخبة خ���رباء 

الزجاجية  البيوت  تقنية  ا�شتخدام  نطاق  تو�شيع 
لتزويد عمالئنا باأف�شل اأنواع الطماطم الطازجة 
ذات اجلودة العالية مبا�شرًة من مزارعنا املحلية 
املتقدمة.  التكنولوجيا  على  والقائمة  املمُ�شتدامة 
وجن���ّدد ال��ت��زام��ن��ا ب��رف��د ���ش��وق امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
دول����ة الإم�������ارات ب��ال��ط��م��اط��م ال���ط���ازج���ة، والتي 
قطفها  مع  م�شتدامة،  باأ�شاليب  باإنتاجها  نقوم 
العام.  م��دار  على  للم�شتهلكني  يومياً  وت�شليمها 
اإىل دعم  الطموح،  ونتطّلع، من خالل م�شروعنا 
التوجه الوطني لتحويل الإمارات اإىل مركز عاملي 
وامل�شاهمة  البتكار،  على  القائم  الغذائي  لالأمن 
"ال�شرتاتيجية  م�شتهدفات  حتقيق  يف  بفعالية 
حول  وامل��ت��م��ح��ورة  الغذائي"  ل���الأم���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
اأ�ش�س  على  تقوم  �شاملة  وطنية  منظومة  تطوير 

متكني اإنتاج الغذاء امل�شتدام."
ل�  الزجاجية  البيوت  م�شروع  ب��اأّن  الذكر  ويجدر 

امل�شرتك  التعاون  ثمرة  يعد  بايوا"  "الظاهرة 
تتخذ  ال��ت��ي  القاب�شة"،  ال��ظ��اه��رة  "�شركة  ب��ني 
م��ن اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ق��راً ل��ه��ا، و���ش��رك��ة "بايوا" 
��ع��د كيلومرتات  بمُ الأمل��ان��ي��ة. وي��ق��ع امل�����ش��روع ع��ل��ى 
ق��ل��ي��ل��ة م���ن و����ش���ط م��دي��ن��ة ال���ع���ني، مم���ت���داً على 
 11 12 ه��ك��ت��ار، م��ع  ت��ت��ج��اوز  اإج��م��ال��ي��ة  م�شاحة 
هكتاراً خم�ش�شة للبيوت الزجاجية �شبه املغلقة. 
يتم  التقنية  عالية  حتتية  ببنية  امل�شروع  ويتميز 
توظيفها بال�شكل الأمثل لزراعة الطماطم عالية 
اجلودة باأ�شاليب م�شتدامة، وذلك باإ�شراف فريق 
املوؤهلة  متكامل من اخلرباء والكفاءات الب�شرية 
يف جمال التكنولوجيا الزراعية. ويعتمد امل�شروع 
على اآلية عمل متقدمة من �شاأنها حت�شني كفاءة 
عمليات الإنتاج بال�شتفادة من التقنيات الزراعية 
احل��دي��ث��ة. وجن���َح���ت ال�����ش��رك��ة م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا يف 
لت�شمل  حملياً  املزروعة  الطماطم  نطاق  تو�شيع 

زراعة  على  قدرتها  بذلك  م��ع��ززًة  اأ���ش��ن��اف،  �شتة 
العام،  واإنتاج حما�شيل عالية اجل��ودة على مدار 

على الرغم من الظروف املناخية ال�شائدة يف دولة 
الإمارات.
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قد يوؤدي تناول الفيتامينات املتعددة اأو اأوميغا 3 اأو 
الربوبيوتيك اأو مكمالت فيتامني D اإىل تقليل خطر 
الختبار الإيجابي ل� SARS-CoV-2، على الأقل 

بني الن�ساء، وفقا لدرا�سة جديدة.
لكن النتائج تظهر اأن تناول اأي من مكمالت فيتامني 
C اأو الزنك اأو الثوم مل يكن مرتبطا بانخفا�ض خطر 
ال�سكانية  الدرا�سة  بح�سب  بالفريو�ض،  الإ�سابة 
 BMJ جملة  يف  الإنرتنت  على  ُن�سرت  التي  الكبرية 

.Nutrition Prevention & Health

وميكن اأن ت�شاعد املكمالت الغذائية يف دعم نظام املناعة 
اإذا كانت هناك مكمالت  ال�شحي، ولكن لي�س معروفا ما 
SARS- ب�  الإ�شابة  خطر  بانخفا�س  مرتبطة  معينة 

.CoV-2
ويف حماولة ل�شد هذه الفجوة املعرفية، اعتمد الباحثون 
 COVID-19 لتطبيق  البالغني  امل�شتخدمني  على 
م�شتخدمو  كان  اإذا  ما  ملعرفة   Symptom Study
SARS- املكمالت الغذائية اأقل عر�شة لختبار فريو�س

ل�"كوفيد19-". امل�شبب   ،CoV-2
ومت اإطالق التطبيق يف اململكة املتحدة والوليات املتحدة 
عنها  املبلغ  املعلومات  جلمع   2020 مار�س  يف  وال�شويد 

ذاتيا حول تطور الوباء.
���ل���ب م���ن امل�����ش��رتك��ني ت��ق��دمي حت��دي��ث��ات ي��وم��ي��ة حول  وطمُ
ونتائج  الأع��را���س  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شكالت،  م��ن  جمموعة 
ال�شحية. كما مت  وال��رع��اي��ة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اخ��ت��ب��ارات 

لي�س  ال����ذي����ن  الأ����ش���خ���ا����س  ت�����ش��ج��ي��ع 
على  وا�شحة  اأعرا�س  لديهم 

ا�شتخدامه.
وح������ل������ل ال����ب����اح����ث����ون 

امل����������ع����������ل����������وم����������ات 
ال������ت������ي ق����دم����ه����ا 

 3 7 2 7 2 0
م�����������ش�����رتك�����ا 

اململكة  يف 
يف  املتحدة 
لتطبيق  ا
ح������������������������ول 

ا�شتخدامهم 
امل�������ن�������ت�������ظ�������م 

ل������ل������م������ك������م������الت 
ال���غ���ذائ���ي���ة ط����وال 

ويوليو  ويونيو  مايو 
املوجة  خ��الل   2020

بالإ�شافة  الوباء  من  الأوىل 

اإىل اأي نتائج اختبار م�شحة لفريو�س كورونا.
175652 م�شرتكا يف  ت��ن��اول  وي��ول��ي��و،  م��اي��و  ب��ني  وم���ا 
اململكة املتحدة املكمالت الغذائية بانتظام، ومل يفعل ذلك 
من   )67%( الثلثني  نحو  وكان  م�شرتكا.   197068
الن�شاء واأكرث من الن�شف يعانون من زيادة الوزن )موؤ�شر 

كتلة اجل�شم 27(.
اإيجابية  �شخ�شا   23521 اختبار  نتائج  كانت  واإج��م��ال، 
بني  �شلبيا  اختبارا  و349199   SARS-CoV-2 ل� 

مايو ويوليو.
وارتبط تناول الربوبيوتيك اأو اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية 
بانخفا�س خطر   D فيتامني  اأو  املتعددة  الفيتامينات  اأو 
 14% بن�شبة   ،SARS-CoV-2 ب��ع��دوى  الإ���ش��اب��ة 
و%12 و%13 و%9 على التوايل، بعد ح�شاب العوامل 
املوؤثرة املحتملة، مبا يف ذلك الظروف الأ�شا�شية والنظام 

الغذائي املعتاد.
ومل تمُالحظ مثل هذه التاأثريات بني اأولئك 
 C الذين يتناولون مكمالت فيتامني

اأو الزنك اأو الثوم.
الباحثون   وعندما نظر 
التحديد  وج���ه  ع��ل��ى 
يف اجلن�س والعمر 
وفقا   ( وال������وزن 
كتلة  مل����وؤ�����ش����ر 
اجل�������������������ش���������م 
 ، )B M I
ل��������وح��������ظ��������ت 
الرت����ب����اط����ات 
ال������وق������ائ������ي������ة 
تيك  بيو و للرب
واأح���������م���������ا����������س 
اأوم��������������ي��������������غ��������������ا 
ال������ده������ن������ي������ة   3
وال�����ف�����ي�����ت�����ام�����ي�����ن�����ات 
 D امل��ت��ع��ددة وف��ي��ت��ام��ني
ف��ق��ط يف ال��ن�����ش��اء م��ن جميع 
والأوزان. مل تظهر مثل  الأعمار 

هذه الرتباطات الوا�شحة يف الرجال.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ب��ع�����س الخ���ت���الف���ات، ان��ع��ك�����ش��ت نف�س 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ن  ك����ل  يف  الإج���م���ال���ي���ة  الأمن��������اط 

)45757( م�شرتكا وال�شويد )27373( م�شرتكا.
اأقل  وال�شويد  املتحدة  للوليات  املكافئة  الأرق���ام  وك��ان��ت 
بالن�شبة  ال��ت��وايل  على  و37%   18% بن�شبة:  خ��ط��را 
لأحما�س  التوايل  على  و16%  و21%  للربوبيوتيك. 
التوايل  ع��ل��ى  و22%  و12%  ال��ده��ن��ي��ة،   3 اأوم���ي���غ���ا 
التوايل  ع��ل��ى  و19%  و24%  امل��ت��ع��ددة،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

.D ملكمالت فيتامني
النحو، ل  وعلى هذا  املالحظة،  قائمة على  درا�شة  وه��ذه 
ميكنها اإثبات ال�شبب. ويقر الباحثون اأي�شا بالعديد من 
البيانات  على  اعتمدت  الدرا�شة  اأن  ذل��ك  يف  مبا  القيود، 
ذاتيا. ومل يتم جمع  ذاتيا وجمموعة خمتارة  املبلغ عنها 

اأي معلومات عن جرعات املكمالت اأو املكونات اأي�شا.
كانت  لوحظت  التي  التاأثريات  اأن  من  الرغم  على  ولكن 
الذين  الباحثون،  اأنها كانت كبرية، لحظ  اإل  متوا�شعة، 
دعوا اإىل اإجراء جتارب �شريرية كبرية لإبالغ التو�شيات 

العالجية القائمة على الأدلة.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل��دي��ر   ، ���ش��وم��ان��رتا راي  ال��ربوف��ي�����ش��ور 

، وال�شحة  للتغذية  العاملي   NNEdPro
ن�شرت  ال��ت��ي  العلمية  امل��ج��ل��ة  ملكية  يف  ي�����ش��رتك  ال����ذي   
الدقيقة، مبا  املغذيات  اأن جمموعة من  "نعلم  الدرا�شة: 

،D يف ذلك فيتامني
ب��دوره هو مفتاح  ال�شحي. وهذا  املناعة   �شرورية لنظام 

الوقاية من العدوى والتعايف منها".
املقنعة على  الأدل��ة  القليل من  الآن، هناك  "حتى  وتابع: 
اأن تناول املكمالت الغذائية له اأي قيمة عالجية تتجاوز 

احلفاظ على ال�شتجابة املناعية الطبيعية للج�شم".
واأ�شاف: "عالوة على ذلك،

لالإجابة  الأول  امل��ق��ام  ال��درا���ش��ة يف  ه��ذه  ت�شميم  يتم   مل 
كوفيد19-.  يف  الغذائية  املكمالت  دور  ح��ول  اأ�شئلة  عن 
يتطلب مزيدا  البحث  م��ن  نا�شئا  ه��ذا جم��ال  ي���زال  وم��ا 
من الدرا�شة الدقيقة قبل ا�شتخال�س ا�شتنتاجات موؤكدة 
من  يقلل  حم���ددة  الغذائية  املكمالت  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ح��ول 

خطر الإ�شابة بعدوى كوفيد19-".

فيتامينات قد تقلل من خطر
 الإ�صابة بـ»كوفيد- 19« لدى الن�صاء دون الرجال

الكولي�شرتول،  ارتفاع  تعاين من  اأنك  اأخ��ربك طبيبك  واإذا 
فقد ح��ان ال��وق��ت لت��خ��اذ اإج�����راءات �شحية ���ش��روري��ة. ويف 
الواقع، حتى قبل مثل هذا الت�شخي�س، �شيكون من احلكمة 

احلفاظ على م�شتويات الكولي�شرتول عند احلد الأدنى.
كيف يتحقق هذا؟. يعد املزيج الكال�شيكي من نظام غذائي 
�شحي وممار�شة الريا�شة، اأف�شل الأمور التي يجب القيام 

بها، ولكن من اأين يجب اأن تبداأ؟.
جنح  هيلث،  ه��ارف��ارد  ب��ه  ا�شت�شهد  رئي�شي،  لتحليل  وف��ق��ا 
مئات الرجال والن�شاء يف خف�س م�شتويات الكولي�شرتول يف 

التجارب امل�شبوطة.
ومت حتقيق ذلك من خالل "تغيريات يف النظام الغذائي"، 
وهي لي�شت مفاجاأة، ولكن كانت هناك نتيجة غري متوقعة. 
فاأولئك الذين مار�شوا املزيد من التمارين الريا�شية، لكن 
انخفا�س  من  ي�شتفيدوا  مل  الغذائية،  عاداتهم  يغريوا  مل 

م�شتويات الكولي�شرتول.
لبدء  طريقة  اأف�شل  اأن  اإىل  املذهلة  النتيجة  ه��ذه  وت�شري 
خف�س م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم هي تعديل نظامك 

الغذائي.
وات���ب���ع الأ���ش��خ��ا���س يف ال���درا����ش���ات جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأنظمة الغذائية، من وجبات البحر الأبي�س املتو�شط اإىل 

وجبات منخف�شة الدهون ومنخف�شة ال�شعرات احلرارية.
الأك��رث فعالية هي تلك  الغذائية  الأنظمة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ن�شبة  على  ال��ت��ي حت��ت��وي  الأط��ع��م��ة  ا�شتبدال  فيها  ال��ت��ي مت 

عالية من الكولي�شرتول ببدائل �شحية.
وعّلقت مديرة ق�شم التغذية يف م�شت�شفى بريغهام والن�شاء، 
اتباع  عليك  "لي�س  وقالت:  املو�شوع،  على  مكمانو�س،  كاثي 
البدء يف  اأو ل �شيء"، مو�شحة بالتف�شيل كيفية  الكل  نهج 

خف�س م�شتويات الكولي�شرتول.

اأول، حتتاج اإىل حتديد جميع الدهون املتحولة التي تتناولها 
واإجراء بدائل لها.

ما هي الدهون املتحولة؟
يتم اإن�شاء الدهون املتحولة عن طريق اإ�شافة الهيدروجني 
اإنها طريقة  الت�شلب.  مل�شاعدتها على  ال�شائلة  الدهون  اإىل 
اإطالة العمر الفرتا�شي لل�شلع  حفظ �شائعة حيث ميكنها 

املخبوزة املعباأة.
على  حتتوي  التي  الأطعمة   Mayo Clinic واأدرج���ت 

الدهون املتحولة، مثل:
• الكيك.

• الب�شكويت.
• الفطائر.

امليكروويف. • ف�شار 
املجمدة. • البيتزا 

املقلي. • الدجاج 
املقلية. • البطاط�س 

ب�  امل��ت��ح��ول��ة  ال���ده���ون  ب��ا���ش��ت��ب��دال   McManus ون�����ش��ح 
امل�شبعة".  غري  والأحادية  امل�شبعة  غري  املتعددة  "الدهون 
وبذور  والزيتون  ال�شم�س  عباد  بزيت  الطهو  ذل��ك  وي�شمل 

العنب والفول ال�شوداين.
ال��ب��ي��ت��زا امل��ج��م��دة، اخ���رت الأ�شماك  اأو  ال��ف��ط��ائ��ر  وب���دل م��ن 
اأو  املرقط  ال�شلمون  اأو  التونة  اأو  ال�شلمون  مثل  الدهنية، 

الرجنة اأو املاكريل.
وبدل من الب�شكويت اأو الكعك، اخرت البذور اأو املك�شرات - 
اأي�شا دهونا جيدة ميكنك  ال�شويا  الأفوكادو وفول  وتعترب 

اإ�شافتها اإىل نظامك الغذائي.
و�شتكون الفواكه واخل�شروات اأف�شل خياراتك، لأنها حتتوي 

على عنا�شر ت�شاعد بفعالية يف تقليل الكولي�شرتول.
اختيار خيارات  اأخ��رى مفيدة، هي  ن�شيحة  اخل��رباء  و�شرد 
ب��امل��ع��ك��رون��ة والأرز  الأم����ر  ع��ن��دم��ا يتعلق  ال��ك��ام��ل��ة  احل��ب��وب 
واخلبز. وهذه م�شادر رائعة لالألياف، وهي اأداة رائعة اأخرى 

للم�شاعدة يف خف�س م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم.

حان الوقت لتخاذ اإجراءات �سحية �سرورية

اأف�صل طريقة لبدء خف�ص م�صتويات الكولي�صرتول!
ميكن اأن يرتاكم الكولي�سرتول يف جدران الأوعية الدموية، ومن اأجل دفع الدم عرب الأوعية 

امل�سدودة، يجب على ع�سلة القلب اأن تعمل بجهد اأكرب، ما يزيد من �سغط الدم.
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املال والأعمال

 11 �سركة اإيطالية تطور م�ساريعها يف  منطقة 2071 ون�سفها يخطط للعمل بدولة الإمارات

وزير خارجية اإيطاليا ي�صيد بدور موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل يف دعم رواد الأعمال وال�صركات العاملية النا�صئة

دو تنجح يف توفري اأول خط موؤجر لالت�صال من اجليل اخلام�ص يف دولة الإمارات لعميل من املوؤ�ص�صات 

دائرة الأرا�صي بعجمان وبنك اأبوظبي التجاري يتعاونان لإدارة ح�صابات ال�صيانة للم�صاريع العقارية

•• دبي-وام: 

اإيطاليا  وزي��ر خارجية  اطلع معايل لويجي دي مايو 
للم�شتقبل،  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وب���رام���ج  م���ب���ادرات  ع��ل��ى 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات الإي��ط��ال��ي��ة  وا���ش��ت��ع��ر���س م�����ش��اري��ع 
خالل  وذل���ك   ،"2071 "منطقة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
عدداً  �شم  وف��د  راأ����س  على  للموؤ�ش�شة  ر�شمية  زي���ارة 
الوفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان  الإيطاليني.  امل�شوؤولني  من 
الرئي�س  ب��ل��ه��ول  خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة  ����ش���ع���ادة  الإي����ط����ايل 
العزيز  وع��ب��د  للم�شتقبل،  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وعدد  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اجلزيري 
م��ن روؤ���ش��اء ف��رق العمل، حيث ق��ام ال��وزي��ر بجولة يف 
اأبرز  ل�شرح مف�شل حول  وا�شتمع   "2071 "منطقة 
"خمتربات  ذل��ك  يف  مبا  املوؤ�ش�شة  وم�شاريع  م��ب��ادرات 
الت�شريعات" و"م�شرعات  للم�شتقبل" و"خمترب  دبي 

دبي امل�شتقبل".
وبحث اجلانبان خالل الزيارة �شبل تعزيز التعاون يف 
دعم ال�شركات النا�شئة ورواد الأعمال، وتبادل املعرفة 
واخل����ربات وامل��م��ار���ش��ات ال��ن��اج��ح��ة يف دول���ة الإم����ارات 
واإيطاليا يف جمالت ابتكار احللول وت�شميم امل�شتقبل 
منظومة  ب��ن��اء  يف  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف 
امل�شتقبلي  الق��ت�����ش��اد  وت��ر���ش��ي��خ  امل�شتقبلية  ال��ف��ر���س 
لرواد  امل��ح��ف��زة  البيئة  وتهيئة  امل��ع��رف��ة،  على  ال��ق��ائ��م 
اقت�شادية جديدة.  وابتكار قطاعات  للتطور  الأعمال 
للربنامج  الثانية  ال��دورة  ختام  مع  ال��زي��ارة  وتزامنت 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة، اإح����دى م���ب���ادرات وزارة 
التي  الإيطالية،  الدويل  والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون 
مع  بال�شراكة  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  ت�شت�شيفها 
وكالة التجارة الإيطالية يف "منطقة 2071" للمرة 

الأوىل يف دولة الإمارات واملنطقة.
واأ�شاد معايل لويجي دي مايو باجلهود املميزة ملوؤ�ش�شة 
الأعمال،  ورواد  امل��ب��ت��ك��ري��ن  دع���م  يف  للم�شتقبل  دب���ي 
وت�����ش��ج��ي��ع ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر الأفكار 
لت�شميم  املتقدمة  التكنولوجيا  وتوظيف  امل�شتقبلية 
م�شتقبل اأف�شل للجميع. من جهته، قال �شعادة خلفان 
جمعة بلهول اإن ا�شت�شافة ال�شركات الإيطالية النا�شئة 
بالفر�س  بتعريفها  �شاهمت   "  2071 "منطقة  يف 
ودولة  دبي  يف  وال�شتثمارية  والبتكارية  القت�شادية 

الإمارات، واأتاحت لها الطالع على التجربة الإماراتية 
اإىل حر�س  الأع��م��ال، م�شرياً  يف دع��م البتكار وري���ادة 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل على تعزيز التبادل املعريف مع 
اجلهات احلكومية واخلا�شة يف اإيطاليا، مبا ي�شهم يف 

دعم م�شرية دعم البتكار والتقدم يف البلدين.
لل�شركات  العاملي  للربنامج  الثانية  ال���دورة  و�شهدت 
عن  والإع���الن  جديدين،  م�شروعني  اإط��الق  النا�شئة 
10 �شركاء جتاريني، اإ�شافة اإىل  تعاون مع اأكرث من 
اأعرب  فيما  ال��واع��دة،  ال�شتثمارية  الفر�س  من  ع��دد 

%50 من امل�شاركني فيه عن رغبتهم بتاأ�شي�س مكاتب 
لهم بدولة الإمارات.

اجلدير بالذكر، اأن عالقات ال�شداقة املتينة بني دولة 
الإمارات واإيطاليا متتد منذ اأكرث من 50 عاماً، وقد 
على  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ��الل  كبري  ب�شكل  تر�شخت 
خمتلف الأ�شعدة احلكومية والثقافية واملعرفية، اأما 
التجاري  التبادل  حجم  بلغ  التجاري،  ال�شعيد  على 
عام  اأم��ري��ك��ي يف  دولر  م��ل��ي��ار   7.66 ال��ن��ف��ط��ي  غ��ري 

.2019

•• دبي-الفجر: 

الإم��������ارات  ل�����ش��رك��ة  ال���ت���اب���ع���ة  دو،  اأع���ل���ن���ت 
ل���الت�������ش���الت امل��ت��ك��ام��ل��ة، ع���ن جن��اح��ه��ا يف 
توفري اأول خط موؤجر لالت�شال من اجليل 
اخلام�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ملكتب ال�شركة ال�شينية للهند�شة الإن�شائية 
املدينة  يف  ال����واق����ع  الأو������ش�����ط،  ال�������ش���رق  يف 
ال�شناعية بدبي. وي�شاف هذا لإجناز الأول 
من نوعه على م�شتوى الدولة واملنطقة اإىل 
قائمة اخلدمات التي توفرها دو لعمالءها 
لل�شركة  ���ش��ت��وف��ر  ح��ي��ث  امل���وؤ����ش�������ش���ات،  م���ن 
خدمات  اخل���ط،  ه���ذا  خ���الل  م��ن  ال�شينية 
ال��ك��ف��اءة وموثوقة  ات�����ش��ال م��وؤج��رة ع��ال��ي��ة 
الأوىل من نوعها با�شتخدام اأحدث تقنيات 

اجليل اخلام�س.
احل�شري،  الت�شال  ميزات  اإىل  وبالإ�شافة 
ي�����ش��اع��د اخل���ط امل���وؤج���ر اأي�����ش��اً ع��ل��ى تلبية 
لتطبيقات  اخل���دم���ة  م�����ش��ت��وى  م��ت��ط��ل��ب��ات 

ال���ش��ت��خ��دام ال��ن��ه��ائ��ي امل��ه��م��ة. وم���ن خالل 
التغطية الوا�شعة لل�شبكة اإىل جانب ال�شعة 
���ش��رع��ات تنزيل  ي�����ش��م��ن اخل����ط  ال��ع��ال��ي��ة، 
وحت��م��ي��ل ع��ال��ي��ة ال�����ش��رع��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ب�شكل  التحكم  بقدرات  امل�شتخدمني  تزويد 

كامل، مما ي�شمن جتربة ا�شتخدام حم�شنة 
دون انقطاع.

التنفيذي  الرئي�س  البلو�شي،  �شليم  وق��ال 
املتزايدة  احلاجة  دو:"اأدت  يف  للتكنولوجيا 
خلدمات الت�شال ال�شل�س اإىل زيادة الطلب 
جانب  اإىل  لل�شبكة  الإ�شافية  ال�شعة  على 
احللول ال�شبكية املتطورة. وي�شرنا التعاون 
مع ال�شركة ال�شينية للهند�شة الإن�شائية يف 
ال�شرق الأو�شط لتزويدها باأول خط موؤجر 
ل��الت�����ش��ال م���ن اجل��ي��ل اخل��ام�����س يف دولة 
الإمارات، والذي يوفر �شرعات ا�شتثنائية مع 
زمن انتقال منخف�س للغاية. وباعتقادنا اأن 
متطلبات  تواكب  رقمية  حتتية  بنية  وج��ود 
ات�شال  خ���دم���ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
متطورة �شي�شهم يف دعم احتياجات ال�شركة 
ميكنها  وم��وث��وق  �شريع  ات�شال  لها  وي��وف��ر 
العتماد عليه يف عملياتها". وتتمثل اإحدى 
امليزات الرئي�شية التي يوفرها اخلط املوؤجر 
املخ�ش�شة"  الو�شول  "خدمات  يف  اجلديد 

التي ميكن اإ�شافتها اإىل �شبكات الت�شالت، 
للمناطق  ال�شرعة  عالية  ات�شالت  لتوفري 
كما  الأل��ي��اف.  �شبكات  فيها  تتوفر  ل  التي 
حالت  يف  اأي�شاً  مفيدة  اخلدمات  هذه  تمُعد 
التي  ال�شيناريوهات  ويف  التنقل  تطبيقات 

تتطلب توفري خدمة ات�شال اأ�شرع.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ت�����ش��و ج��ي��ان��ت�����ش��او، املدير 
ال�شينية  ال�شركة  يف  للمعلومات  التنفيذي 
الأو�شط:  ال�����ش��رق  يف  الإن�شائية  للهند�شة 
اعتماد  اإىل  احل��اج��ة  ال���وب���اء  ف��ر���س  "لقد 
نهج اأكرث مرونة للعمل، مع �شرورة تعزيز 
جم����الت ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ن��ح��و ���ش��ل�����س داخل 
الأه���داف،  ه��ذه  ولتحقيق  املو�شعة.  فرقنا 
نحتاج اإىل اأدوات اآمنة ي�شهل اإدارتها، اإ�شافة 
اإىل ات�شال �شريع وموثوق. و�شي�شاعد خط 
الت�����ش��ال امل���وؤج���ر م��ن اجل��ي��ل اخل��ام�����س يف 
الفرق  بني  ال�شرعة  عايل  الت�شال  ت�شهيل 
مم��ا ي��ع��زز جت��رب��ة امل��وظ��ف��ني وال��ع��م��الء يف 

نهاية املطاف".
جتارب  عدة  لتنفيذ  م�شتقباًل  دو  وتخطط 
الت�����ش��ال من  ا�شتخدام خل��ط��وط  وح���الت 
اجليل اخلام�س املوؤجرة للموؤ�ش�شات ل�شمان 
وجود بنية حتتية مكافئة ل�شبكات الألياف 

وميكن العتماد عليها.

•• عجمان-وام:

العقاري يف عجمان  والتنظيم  الأرا�شي  دائرة  وقعت 
ح�شابات  لإدارة  اإت��ف��اق��ي��ة  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  و 
اإمارة عجمان  ال�شيانة مل�شاريع التطوير العقاري يف 
. و���ش��ي��ق��وم ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري مب��وج��ب هذه 
الإتفاقية بفتح ح�شابات ال�شيانة با�شم جلنة املالك 
و  امل�����ش��رتك��ة  وامل���راف���ق  الأج�����زاء  اإدارة  تنظيم  ب��ه��دف 
الفرعية  ال��ع��ق��ارات  يف  امل���الك  جل���ان  ���ش��وؤون  تنظيم 
وذل��ك وف��ق��اً لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م 3 ل�شنة 2020 

ب�شان تنظيم �شوؤون املالك يف اإمارة عجمان .
وق���ع الإت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ع��م��ر بن 
الأرا���ش��ي والتنظيم  دائ��رة  ع��ام  عمري املهريي مدير 

ل��ودوف��ي��ت�����س نوبيلي  ال�����ش��ي��د  ال��ع��ق��اري يف ع��ج��م��ان و 
اأبوظبي  ببنك  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  رئي�س 

التجاري .
وق�����ال ����ش���ع���ادة ع��م��ر ب���ن ع��م��ري امل���ه���ريي ان دائ����رة 
بناء  اإىل  دائ��م��اً  ت�شعى  العقاري  والتنظيم  الأرا���ش��ي 
رائدة  موؤ�ش�شات  م��ع  اإ�شرتاتيجية  �شراكات  وتعزيز 
تدعم الدائرة وت�شاعدها على تقدمي خدمات راقية 
هذه  بتوقيع  �شعادته  عن  معرباً  ملتعامليها  ومتميزة 
والثقة  ال�شفافية  املزيد من  ت�شمن  التي  الإتف����اقية 
لهم  وت��وف��ر  حقوقهم  وحتف������ظ  املتعاملي�����ن  ل��دى 
امل��زي��د م��ن اخل���ي���ارات امل�����ش��رف��ي��ة وت�����ش��اه��م يف احلد 
من اأي جت��اوزات متعلقة ب��اإدارة العقارات ذات امللكية 

امل�شرتكة .

ك��م��ا اأك����د ب���ن ع��م��ري ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ك��ث��ي��ف اجلهود 
القطاع  �شمعة  على  املحافظة  �شبيل  يف  وتوحيدها 
كواحدة  مكانتها  وتعزيز  عجمان  اإم���ارة  يف  العقاري 
يف  ل�شيما  املنطقة  يف  الإ�شتثمار  وج��ه��ات  اأب���رز  م��ن 
املجال العقاري ملا تتوفر لها من خ�شائ�س ومقومات 
�شتى  للم�شتثمرين من  اآمنة وم�شتقرة  جعلتها قبلة 

دول العامل.
ومن جانبه قال لودوفيت�س نوبيلي رئي�س جمموعة 
اخل���دم���ات امل�����ش��رف��ي��ة ب��ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ان 
اأبوظبي  لبنك  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  تعك�س  الإت��ف��اق��ي��ة 
التجاري و الثقة التي يحظى بها نظراً ملا يقدمه من 
مزايا وخدمات م�شرفية متميزة لالأفراد واملوؤ�ش�شات 
التجاري  اأبوظبي  بنك  لت�شجيل  �شعادته  عن  معربا 

واعتماده من قبل دائرة الأرا�شي والتنظيم العقاري 
لإدارة ح�شابات ال�شيانة مل�شاريع التطوير العقاري يف 

عجمان.
واأو�شح لودوفيت�س نوبيلي اأن بنك اأبوظبي التجاري 
ح�شابات  بفتح  التفاقية  ه��ذه  مبوجب  يقوم  �شوف 
ال�شيانة و هي ح�شاب لأن�شطة جلنة املالك اليومية 
ف�شاًلعن  ال���ع���ام���ة  امل�������ش���روف���ات  ب��ح�����ش��اب  وي���ع���رف 
احل�����ش��اب الإح��ت��ي��اط��ي وه���و ح�����ش��اب ل���ودائ���ع املبالغ 
اإىل ح�شاب  ب��الإ���ش��اف��ة  الح��ت��ي��اط��ي��ة ط��وي��ل��ة الأج����ل 
ل��ك��ل وحدة  ف��رع��ي خم�ش�س  ال���وح���دة وه���و ح�����ش��اب 
لتح�شيل الإيداعات موؤكدا علي التزام البنك بتقدمي 
التي  الإ���ش��اف��ي��ة  امل�شرفية  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة 
ت�شمن حتقيق الأهداف املرجوة من هذه التفاقية.

اقت�صادية اأبوظبي تنفذ 
ميدانية  زيارة   4509

تفتي�صية منذ بداية رم�صان
•• اأبوظبي-وام:

ميدانية  زي���ارات   4509 اأب��وظ��ب��ي  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  ن��ف��ذت 
اأبوظبي  اإم���ارة  م�شتوى  على  التجارية  املن�شاآت  على  والتفتي�س  للرقابة 
خالل �شهر رم�شان املبارك وذلك بهدف التاأكد من امتثال مراكز الت�شوق 
واملولت التجارية لالأنظمة والقوانني والإجراءات الحرتازية والوقائية 

للت�شدي جلائحة "كوفيد19-".
دائرة  يف  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ق�شم  رئي�س  القبي�شي  ط��ار���س  اأح��م��د  وق���ال 
التنمية القت�شادية خالل زيارة ميدانية تفتي�شية على اأحد مراكز الت�شوق 
يف اأبوظبي اإن عدد احلمالت التي نفذتها الدائرة منذ بداية �شهر رم�شان 
الأ�شعار  بتحديد  البيع  منافذ  التزام  متابعة  ا�شتهدف  حملة   72 املبارك 
دون  واملنا�شبات  املوا�شم  خالل  رفعها  وع��دم  املباعة  وال�شلع  املنتجات  على 
خدمات  او  ر�شوم  فر�س  بعدم  التجارية  املن�شاآت  التزام  من  والتاأكد  مربر 

اإ�شافية على امل�شتهلك دون مربر والتقيد بالأ�شعار املعلنة.
ال���زي���ارات واحلمالت  خ��الل  533 خمالفة  ح���ررت  ال��دائ��رة  اأن  واأ���ش��اف 
والتعاميم  بالتعهد  البيع  منافذ  بع�س  ال��ت��زام  ع��دم  نتيجة  التفتي�شية 
عنها  ال�شادرة  وال�شوابط  وال�شروط  بالتعليمات  اأو  الدائرة  عن  ال�شادرة 
اإج���راء ت�شفيات وت��ن��زي��الت وع��رو���س و ت��وزي��ع ج��وائ��ز بدون  اإ���ش��اف��ة اإىل 
داخل  الب�شائع  وو�شع  املن�شاأة  داخل  الب�شائع  تخزين  عن  ف�شال  ت�شريح 

املمرات والواجهات وخارج املحال اأو داخل العقارات ال�شكنية.
على  ت��وزع��ت  وال��رق��اب��ة  التفتي�س  وح��م��الت  زي���ارات  اأن  القبي�شي  واأو���ش��ح 
منطقة اأبوظبي و 1095 زيارة يف منطقة العني و 985 يف  يف   2023
منطقة الظفرة بينما بلغ عدد الزيارات اخلا�شة بحماية امل�شتهلك 154 

زيارة و 525 على العالمات والوكالت التجارية.
مفت�شي  "وام" اإن  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ���ش��وؤال  على  ردا  القبي�شي  وق��ال 
حماية  اأجل  من  جهودهم  يوا�شلون  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  ومراقبي 
امل�شتهلك والت�شدي للب�شائع املقلدة واملغ�شو�شة ولكافة املمار�شات التي من 
�شاأنها التاأثري على �شحة اأفراد املجتمع وعلى بيئة الأعمال يف الإمارة وذلك 

بهدف تعزيز الثقة يف الأ�شواق من خالل ا�شتقرار الأ�شعار يف الأ�شواق.
الأ�شبوع  اأي��ام  ط��وال  م�شتمرة  التفتي�شية  واحلمالت  ال��زي��ارات  اأن  واأ�شاف 
اتخاذ  يتم  اأي جتاوز  زي��ارات �شباحية وم�شائية ويف حالة ر�شد  وتتخللها 
اإجراء مبا�شر بناء على حجم الواقعة وبناء عليه حترر الإنذارات واملخالفات 
والتي ت�شل يف بع�س الأحيان اإىل الإغالق يف املن�شاآت التجارية يف حال عدم 
اللتزام بالإجراءات الحرتازية والتي من �شاأنها التاأثري �شلبا على اأفراد 

املجتمع.
املن�شاآت التجارية ومراكز الت�شوق بالتعاميم  اأن التزام  اإىل  ونوه القبي�شي 
ال�شادرة عن الدائرة واللوائح والقوانني يف ازدياد م�شتمر يف اإطار احلر�س 
امل�شرتك من امل�شتثمرين وامل�شتهلكني م�شيفا اأن دائرة التنمية القت�شادية 
على  للتاأكيد  لغات  بعدة  املجتمع  لأف���راد  توعوية  �شوتية  ر�شائل  ن�شرت 
والطاقات  اجل�شدي  والتباعد  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  ���ش��رورة 
اإمارة  ال�شتيعابية لدخول الأف��راد اإىل املن�شاآت التجارية يف جميع مناطق 

اأبوظبي.

النفط يهبط مع تزايد خماوف 
الطلب بفعل اأزمة الهند 

وزيادة املخزونات الأمريكية 
•• �سنغافورة-رويرتز:

انخف�شت اأ�شعار النفط اأم�س الأربعاء، وذلك يف ظل انت�شار فائق ال�شرعة 
ملخزونات  التوقعات  فاقت  وزي��ادة  الهند  يف  بكوفيد19-  الإ�شابة  حلالت 
اأوبك  اأب��دت��ه��ا  امل��ت��ح��دة، وه��و م��ا طغى على الثقة التي  ال��ولي��ات  اخل��ام يف 

وحلفاوؤها يف تعاف قوي للطلب العاملي على الوقود.
ونزلت العقود الآجلة خلام برنت ثالثة �شنتات مبا يعادل 0.05 باملئة اإىل 
0525 بتوقيت جرينت�س، وذلك  66.39 دولر للربميل بحلول ال�شاعة 

بعد زيادة 1.2 باملئة اأم�س الثالثاء.
خم�شة  الأم��ري��ك��ي  الو�شيط  تك�شا�س  غ��رب  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وهبطت 
�شنتات اأو 0.08 باملئة اإىل 62.89 دولر للربميل بعد ارتفاع 1.7 باملئة 

اأم�س الول.
يلقي النت�شار ال�شريع جدا حلالت الإ�شابة بكوفيد19- يف الهند، ثالث 
اأكرب م�شتهلك للنفط يف العامل، واليابان والربازيل بظالل من ال�شك على 

تعايف الطلب على املدى القريب ويثبط معنويات ال�شوق.
يف غ�شون ذلك، اأفاد م�شدران باأن معهد البرتول الأمريكي ر�شد زيادة يف 
املا�شي،  الأ�شبوع  يف  برميل  مليون   4.319 اإىل  النفط اخلام  خمزونات 
وه���و م��ا ي��ف��وق ك��ث��ريا ال���زي���ادة ال��ت��ي اأ����ش���ارت اإل��ي��ه��ا ت��ق��دي��رات املحللني يف 

ا�شتطالع راأي اأجرته رويرتز.
ومن املقرر �شدور بيانات املخزونات الأ�شبوعية عن اإدارة معلومات الطاقة 
 1430 ال�شاعة  الكثب  م��ن  م��زي��د  ع��ن  مبتابعة  حتظى  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 

بتوقيت جرينت�س ام�س.
م��ع حمللني  مكاملة  ل��ب��ي.ب��ي يف  امل���ايل  امل��دي��ر  اأوت�شينكلو�س  م���وراي  وق���ال 
فائ�س  ي��زال هناك  "ل  اأم�س  العام  الأول من  الربع  اأعمال  نتائج  لإع��الن 
الوقت احل��ايل ول  التعامل معه يف  اأوب��ك+ على  نفطي مقلق كبري تعكف 

يزال هناك الكثري من عدم اليقني يف الأجواء يف ظل اجلائحة".
اأوبك ورو�شيا وحلفاوؤهما متم�شكني بخطط التخفيف  من املقرر اأن تظل 
التدريجي لقيود اإنتاج النفط من مايو اأيار اإىل يوليو متوز و�شط توقعات 

متفائلة بتعايف الطلب العاملي.
و�شيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يوميا اإىل ال�شوق من مايو اأيار اإىل يوليو 

متوز، مما يقل�س مقدار التخفي�شات اإىل 5.8 مليون برميل يوميا.
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املال والأعمال

معر�ص اجلناح الوطني للدولة يقدم منوذجا اأوليا من مادة بديلة وم�صتدامة لالإ�صمنت يف بينايل البندقية 

اأم�ص دبي  عقارات  ت�صرفات  درهم  مليون   906

•• اأبوظبي- وام:

 ، الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  اجل��ن��اح  يحت�شن معر�س 
للعمارة  ال��دويل  املعر�س  القادمة من  الن�شخة  خالل 
�شخماً  اأول��ي��اً  منوذجاً  البندقية،  بينايل  يف   2021
م�شنوعاً من مادة مبتكرة بديلة لالإ�شمنت و�شديقة 
املمُعاد  امللحي  املحلول  نفايات  للبيئة مت تطويرها من 
ال�شورة  م��ن  رائ��ع��ة  ت�شكيلة  �شيعر�س  كما  ت��دوي��ره، 

الفوتوغرافية بعد�شة الفنانة فرح القا�شمي.
كمادة  امللح  من  امل�شنوع  الأويل  النموذج  هذا  وي�شكل 
اأمتار،   5 ×  7 اأب���ع���اده اخل��ارج��ي��ة  وت��ب��ل��غ  اأ���ش��ا���ش��ي��ة، 
وارتفاعه 2.7 مرت، وم�شاحته الداخلية تت�شع للزّوار 

اأمتار.  5 × بحجم غرفة قيا�شها 2.5 
اإىل  ي�شل  م��ا  املبتكر  الهيكل  ه��ذا  تكوين  يف  وي��دخ��ل 
لالإ�شمنت  بديلة  مادة  من  م�شنوعة  وحدة   3000
املطّورة   /MgO/ املغن�شيوم  اأك�شيد  من  م�شنوعة 
حتت اإ�شراف القيمني الفنيني وائل الأعور وكينيت�شي 

ترياموتو من خالل عمليات بحث تعاوين.
الفنيان مع فرق متخ�ش�شة من  القيمان  وقد تعاون 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  ال��ت��اب��ع  "اأمرب"  خمترب 
التابع  البيئية  وال��ع��ل��وم  وال��ك��ي��م��ي��اء  الأح���ي���اء  وق�����ش��م 
للجامعة الأمريكية يف ال�شارقة بالإ�شافة اإىل خمترب 
"�شاتو" التابعني جلامعة طوكيو،  "اأبوت�شي" وخمترب 
مادة  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  م�شاعيهما  م��ن  ان��ط��الق��اً 
التقنيات  على  بالعتماد  لالإ�شمنت  بديلة  كيميائية 
اأولياً  منوذجاً  لت�شميم  املتقدمة  الرقمية  الهند�شية 
امل�شتقبل".  "لغة  ال���ع���م���ارة  م��ف��ه��وم  م���ن  م�����ش��ت��وح��ًى 
مايو،  �شهر  ط��وال  اأفينيو،  ال�شركال  زّوار  و�شيتمكن 
من م�شاهدة مناذج جتريبية اأولية للت�شميم الهيكلي 
َلِدنة"  "اأر�ٌس  اأبحاث  خمترب  يف  يعر�س  حيث  املبتكر 
ترياموتو،  وكينيت�شي  الأع�����ور  وائ����ل  وق����ال  دب����ي.  يف 
امل�شممان املعماريان والقيمان الفنّيان ملعر�س اجلناح 
التعاونية  البحثية  عملياتنا  اأثناء  "حر�شنا  الوطني: 
على تطوير مادة بناء �شديقة للبيئة بديلة عن مادة 
ال�شاغل  �شاغلنا  ك��ان  حيث  ال��ب��ورت��الن��دي،  الإ�شمنت 
على  املبنية  املحلية  املعمارية  املمار�شات  تطبيق  ه��و 
ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل������وارد وط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف منطقة 
م�شتدامة  م��ادة  تطوير  يف  جنحنا  هنا  وم��ن  اخلليج. 
من  م�شنوعة  املغن�شيوم  اأك�شيد  من  لالإ�شمنت  بديلة 
املحلول امللحي عايل الت�شبع املتخلف عن عملية حتلية 
يمُعد مورداً متوافراً بكرثة يف  املياه ال�شناعية، والذي 

دولة الإمارات ويجب ا�شتغالله".
املبتكرة تتمتع بخ�شائ�س  امل��ادة  " اأن هذه   : واأو�شحا 

ال��ق��ّوة وامل��ت��ان��ة، مب��ا يجعلها خيار مثايل  ع��دي��دة م��ن 
لال�شتخدام يف الت�شاميم املعمارية الع�شرية وبنف�س 
اأ���ش��ك��ال واأح���ج���ام ق���وال���ب ال���ط���وب ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة. ولكن 
ا�شتلهمنا ت�شميمنا من  ملعر�س اجلناح الوطني، فقد 
املمار�شات الإن�شائية التقليدية بدولة الإمارات والتي 
البحرية  الأح��ج��ار  م��ن  امل�شنوعة  امل��ن��ازل  يف  متّثلت 
وال�شعب املرجانية، فا�شتخدمنا قوالب م�شبوبة يدوياً 
وبذلك،  الطبيعية.  امل��رج��ان��ي��ة  ال�شعاب  اأ���ش��ك��ال  على 
املعمارية  املمار�شات  اإع��ادة �شياغة مفهوم  نن�شد  فاإننا 
والعراقة  ال��رتاث��ي��ة  ب��ال��روح  الح��ت��ف��اظ  م��ع  احلديثة 
املحلية املرت�شخة يف هوية املنطقة وثقافتها عرب هذا 

الت�شميم الهيكلي املبتكر".
وداخ������ل اأروق�������ة اجل���ن���اح ال���وط���ن���ي ل���ل���دول���ة، �شيربز 
قيا�س  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ���ش��ور  م��ق��اب��ل  الأويل  ال��ن��م��وذج 
/طول/ تلتقط �شحر  اأمتار  و3  /عر�س/  مرت   4.5
�شبخات منطقة  واملناظر اخلالبة يف  الطبيعة  جمال 
الروي�س، التي التقطتها عد�شة الفنانة الإماراتية فرح 
القا�شمي املقيمة مبدينة نيويورك. وباأ�شلوبها املتمّيز، 
املتوترة  العالقة  بني  ال�شاحرة  القا�شمي  �شور  جتمع 
يف  والطبيعة  احل�شري  التطّور  م�شهد  بني  القائمة 
اإىل  لالن�شمام  تر�شيحها  مت  والتي  ال�شبخة،  منطقة 
قائمة املواقع الرتاثية الدولية التابعة ملنّظمة منظمة 
"اليون�شكو"  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
نظراً اإىل م�شاحاتها واأهميتها الثقافية وكونها نظاما 

بيئيا مهما.

القا�شمي:  فرح  الإماراتية  الفنانة  قالت  جانبها،  من 
حلظة  ال�شبخة  مناطق  يف  اخل��الب��ة  امل��ن��اظ��ر  "متثل 
اإىل  نظرنا  ف��اإذا  و�شالم.  �شراع  بني  جتمع  متناق�شة 
�شطح الأر�س و�شربنا اأعماقها، �شنجد جمال ال�شبخة 
بطبقات  م��دع��وم��ة  ه��ادئ��ة  معي�شية  بيئة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
والكائنات  وامللح  وال��رم��ال  امل��اء  من  ومتنوعة  عديدة 
بان�شجام تام مبا  احلية الدقيقة التي تطّورت جميعاً 
امت�شا�س  على  ق���ادرة  دقيقة  بيئية  ملنظومة  اأ���ش�����س 
الكربون عن كل مرت مربع مقارنًة  اأك��رب من  كميات 
بالغابات املطرية ، واإنني فخورة مب�شاركتي يف اجلناح 
الوطني الإماراتي، و�شعدت بالعمل والتعاون مع فريق 
اأبحاث عاملي يعك�س الرتكيبة الجتماعية املتنوعة يف 
القا�شمي قد  الفنانة  اأن  اإىل  الإ�شارة  دولتنا". وجتدر 
والفعاليات  ات  املن�شّ من  العديد  يف  باأعمالها  �شاركت 
ومعر�س  للفنون  جميل  م��رك��ز  ذل��ك  يف  مب��ا  الفنية، 
العام  الفن  و�شندوق  بازل"  و"اآرت  لين"  ثريد  "ذا 
لهور.  وبينايل  العربي  ال��ع��امل  ومعهد  نيويورك  يف 
وهي ت�شارك حالياً باأعمال يف معر�س كوبر يف تورنتو 
هامبورغ ومعر�س  زملر غالريي يف  ومعر�س �شفري 

"م�شاحات الفنون املعا�شرة" يف �شانت لوي�س.
التن�شيق يف  ب��ري��ك، م��دي��رة  ب��ن  وب��دوره��ا، قالت ليلى 
اجلناح الوطني لدولة الإم��ارات يف بينايل البندقية: 
امل�شاركة  م��ع  َل��ِدن��ة  اأر����سٌ  معر�س  افتتاح  "يتزامن 
البندقية، وو�شط  الإم��ارات يف بينايل  العا�شرة لدولة 
احتفالت ملهمة مبنا�شبة حلول الذكرى ال� 50 على 

قيام دولة الحتاد. ويقدم املعر�س حاًل مبتكراً يحمل 
التغري  يف  املتمّثلة  العاملية  الق�شية  معاجلة  اإمكانية 
املناخ، انطالقاً من م�شروع ي�شرب بجذوره يف اأعماق 
التزام  يعك�س  مما  املحلي،  وجمتمعنا  وبيئتنا  تراثنا 
وتبّني  امللهمة  دولتنا  ق�ش�س  ب�شرد  الوطني  اجلناح 
حوار عاملي مثمر. وبذلك، �شيتم اإحياء القيمة الكبرية 
والرتاث العريق لبيئة ال�شبخة يف البندقية من خالل 
عد�شة فرح القا�شمي، التي تعد واحدة من اأبرز واأ�شهر 

الفنانني املعا�شرين يف دولة الإمارات".
دقائق   3 مدته  �شوتياً  مقطعاً  اأي�شاً  املعر�س  وي�شم 
�شوتية  جت��رب��ة  �شمن  ال�شبخات  بيئة  ��ة  ق�����شّ ي�����ش��ّرد 
���ش��ام��ل��ة ت��ع��ك�����س اأ�����ش����وات م����رور امل���ي���اه حت���ت الأر�����س 
وعملية حتلية املياه التي تخّلف حملول ملحياً وتنقل 
املعر�س  و���ش��رياف��ق  البحثية.  امل��ع��ر���س  رح��ل��ة  ل��ل��زائ��ر 
تاأليف  ال�شبخات"، من  "ت�شريح مناطق  بعنوان  كتابا 
بن  واأح��م��د  را���ش��د  ال��درا���ش��ات احل�شرية  الباحثني يف 
���ش��ب��ي��ب، وال�����ذي ي�����ش��اه��م يف حت���ري���ره ال��ق��ي��م��ان وائل 
الكتاب  ه��ذا  وي��ر���ش��د  ت��ريام��وت��و.  وكينيت�شي  الأع����ور 
الكامنة  والقت�شادية  واملجتمعية  البيئية  الأه��م��ي��ة 
على  اعتماداً  بالتف�شيل،  الطبيعية  الظاهرة  هذه  يف 
جمموعة من الدرا�شات البحثية واملقالت ال�شخ�شية 
وال�����ش��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة. و���ش��وف ي��رف��ق ه��ذا الكتاب 
جزءاً اإ�شافياً قامت بتحريره وتاأليفه املعمارية مارينا 
حيث  للعمارة،  خ��ان  الآغ��ا  جائزة  على  احلائزة  تب�شم 
ت�شرد تفا�شيل الرحلة والدرا�شة البحثية للمعماريني 

العّور وترياموتو ملعر�س "اأر�ٌس َلِدنة".
وي�شارك القّيم الفني وائل الأعور يف ملتقى القيمني 
الفنيني، الذي يجمع بني القيمني الفنيني من خمتلف 
2021، حيث  الأجنحة الوطنية يف بينايل البندقية 
التح�شريات  ف��رتة  ط���وال  منتظم  ب�شكل  يجتمعون 
بهدف  البينايل  من  القادمة  للن�شخة  وال�شتعدادات 
والعمل  املعمارية  للهند�شة  امل�شتقبلية  الروؤية  تطوير 
ح��ّوار مثمر  بناء  خ��الل  اأفكار ملهمة من  اإيجاد  على 
طموح  لتحقيق  ج��دي��دة  وم�����ش��ارات  �شبل  وا�شتك�شاف 

البينايل من اأجل التعاون وتبادل املعرفة.
معر�س  الإم��ارات  لدولة  الوطني  اجلناح  وي�شت�شيف 
"اأر�ٌس َلِدنة" خالل الدورة ال� 17 من املعر�س الدويل 
 22 املقام خالل الفرتة  البندقية،  للعمارة يف بينايل 
اجلناح  ويوا�شل   .2021 نوفمرب   21 لغاية  مايو 
باإجراءات  اله��ت��م��ام  للمعر�س  ال��ت��ح�����ش��ريات  خ���الل 
ال�شالمة، اإذ ي�شع �شالمة املوظفني والزوار على راأ�س 
اأولوياته. و�شيتوفر اأي�شاً ن�شخة رقمية للمعر�س من 

خالل الإنرتنت.

•• دبي-وام:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك 
بدبي اأم�س اأكرث من 906 مليون درهم حيث �شهدت 
 523.92 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة   231 ت�شجيل  ال���دائ���رة 
26 م��ب��اي��ع��ة ل���الأرا����ش���ي بقيمة  م��ل��ي��ون دره����م م��ن��ه��ا 
137.98 مليون درهم و205 مبايعة لل�شقق والفلل 

بقيمة 385.95 مليون درهم .
مليون   70 بقيمة  الأرا����ش���ي  مبايعات  اأه���م  وج���اءت 
 7 درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 
ماليني درهم يف منطقة جمريا الأوىل تليها مبايعة 
ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره��م  ماليني   6 بقيمة 

حممد بن را�شد .
حيث  من  املناطق  الأوىل  ال�شبا  ند  منطقة  وت�شدرت 
عدد املبايعات اإذ �شجلت 8 مبايعات بقيمة 14 مليون 
 7 بت�شجيلها  الثالثة  ال�شبا  ند  منطقة  وتلتها  دره��م 
وث��ال��ث��ة يف نخلة  م��ل��ي��ون دره���م   18 م��ب��اي��ع��ات بقيمة 
جمريا بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 70 مليون درهم .

جاءت  وال��ف��ل��ل  ال�شقق  م��ب��اي��ع��ات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا 

22 مليون درهم مبنطقة برج خليفة  مبايعة بقيمة 
درهم  مليون  كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 
 12 بقيمة  مبايعة  واأخ����ريا  خليفة  ب���رج  منطقة  يف 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون 
را���ش��د . وت�����ش��درت منطقة م��ر���ش��ى دب���ي امل��ن��اط��ق من 
 31 �شجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل  ال�شقق  م��ب��اي��ع��ات  ع���دد  ح��ي��ث 
مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية 
مليون   23 بقيمة  مبايعة   23 بت�شجيلها  اخلام�شة 
مبايعة   16 بت�شجيلها  خليفة  ب��رج  يف  وثالثة  دره��م 
قيمة  ال��ره��ون  و�شجلت   . دره���م  م��ل��ي��ون   87 بقيمة 
قدرها 349.61 مليون درهم منها 14 رهن اأرا�س 
بقيمة 210.19 مليون درهم و65 رهن فلل و�شقق 
اأهمها مبنطقة  وكان  درهم  مليون   139.41 بقيمة 
الثنية اخلام�شة بقيمة 200 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة وادي ال�شفا 3 بقيمة 15 مليون درهم .
اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 70 هبة بقيمة 32.7 
اخلام�شة  الثنية  مبنطقة  اأه��م��ه��ا  ك��ان  دره���م  مليون 
بقيمة 26 مليون درهم واأخرى يف منطقة برج خليفة 

بقيمة مليونني درهم .

الذهب ي�صجل اأقل م�صتوى يف اأ�صبوع مع 
ارتفاع العائدات قبل بيان جمل�ص الحتادي 

•• عوا�سم-رويرتز:

اأ�شبوع  اأ�شعار الذهب لأقل م�شتوى يف  تراجعت 
اأم�������س الأرب����ع����اء م���ع ارت���ف���اع ع���ائ���دات �شندات 
اخلزانة الأمريكية قبل بيان ال�شيا�شة النقدية 
املركزي  )البنك  الحت��ادي  الحتياطي  ملجل�س 

الأمريكي( املقرر �شدوره يف وقت لحق .
ونزل �شعر الذهب يف ال�شوق الفورية 0.5 باملئة 
اإىل 1767.66 دولر لالأوقية بحلول 0625 
بتوقيت جرينت�س بعدما نزل لأقل م�شتوى منذ 
يف  دولر   1765.70 عند  ني�شان  اأبريل   20
التعامالت  الذهب يف  ون��زل  اليوم.  �شابق  وق��ت 
0.6 ب��امل��ئ��ة اإىل  الآج���ل���ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

لالأوقية. دولرا   1769
الأمريكية  اخل��زان��ة  ���ش��ن��دات  ع��ائ��دات  وق��ف��زت 
 15 منذ  م�شتوى  لأع��ل��ى  ���ش��ن��وات  ع�شر  لأج���ل 

اأب����ري����ل ن��ي�����ش��ان م���ا ي���زي���د م���ن ت��ك��ل��ف��ة فر�شة 
الحتفاظ بالذهب.

األأم���ري���ك���ي لأعلى  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  وارت���ف���ع���ت ث��ق��ة 
م�شتوى يف 14 �شهرا يف اأبريل ني�شان مع عودة 

املزيد من الأن�شطة للعمل.
و�شعد موؤ�شر الدولر 0.1 باملئة اأمام مناف�شيه 
العمالت  حلاملي  ال��ذه��ب  تكلفة  م��ن  يزيد  م��ا 
بيان  الآن  امل�����ش��ت��ث��م��رون  وي���رتق���ب  الأخ�������رى. 
اأن  يتوقع  ال��ذي  الحت��ادي  الحتياطي  جمل�س 

يعطي دلئل عن م�شتقبل ال�شيا�شة النقدية.
 2933.43 اإىل  باملئة   0.3 البالديوم  وهبط 
على  م�شتوى  اأع��ل��ى  بلغ  بعدما  لالأوقية  دولر 

الإطالق عند 2962.50 يوم الثالثاء.
دولر   25.91 اإىل  باملئة   1.3 الف�شة  ونزلت 
ل��الأوق��ي��ة. وف��ق��د ال��ب��الت��ني واح����دا ب��امل��ئ��ة اإىل 

دولر.  1216.02

ارتفاع رخ�ص الأن�صطة القت�صادية يف دبي اجلنوب اإىل 7987 خالل اأبريل
•• دبي -وام:

مدينة  يف  والتجارية  القت�شادية  الأن�شطة  وترية  ارتفعت 
دب���ي اجل��ن��وب خ���الل الأ���ش��ه��ر الأخ����رية وذل���ك م��ع اقرتاب 
الذي   " "اإك�شبو2020  الأب�����رز  ال����دويل  احل���دث  اف��ت��ت��اح 

ينتظره العامل العام اجلاري.
وت��ظ��ه��ر اأح�����دث الأرق������ام ال�������ش���ادرة ع���ن ال�����ش��ج��ل الوطني 
القت�شادية  الأن�����ش��ط��ة  رخ�����س  ع���دد  ارت���ف���اع  الق��ت�����ش��ادي 
العاملة يف دبي اجلنوب اىل نحو 7987 رخ�شة يف الن�شف 
الأول من �شهر ابريل 2021 بنمو ن�شبته %1.4 مقارنة 

مع �شهر مار�س من العام ذاته.
وياأتي النمو الكبري يف الأن�شطة القت�شادية والتجارية يف 
دبي اجلنوب التي باتت تعرف بكونها مدينة امل�شتقبل ووجه 
اإمارة دبي اجلديد ،بعد اكتمال البنية التحتية وامل�شروعات 
التطويرية التي نفذت يف املدينة مبليارات الدراهم خالل 
واملتميزة  الت�شريعية  البيئة  ظ��ل  ويف   . امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة 
والفر�س ال�شتثمارية الكبرية التي توفرها املدينة ملجتمع 
من  للم�شتثمرين  املف�شلة  الوجهة  اأ�شبحت  فقد  العمال 

يف  املتوا�شلة  ال��زي��ادة  يف�شر  م��ا  وه��و  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ال�شادرة  والتجارية  القت�شادية  الأن�شطة  تراخي�س  عدد 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري . وب��ات��ت امل��دي��ن��ة م��ع��روف��ة لدى 
امل�شتثمرين باأنها مدينة امل�شتقبل ووجه اإمارة دبي اجلديد، 
املجال  ي��زال  ول  ال��ك��ربى.  ال�شتثمارية  الفر�س  وم��وط��ن 
بال�شتفادة  الراغبني  وامل�شتثمرين  املطورين  اأمام  مفتوحاً 
دوراً  �شتلعب  التي  املنطقة،  ه��ذه  يف  ال��واع��دة  الفر�س  م��ن 
مهماً يف دعم ريادة دبي لالأن�شطة العقارية الإقليمية كونها 

اإحدى اأف�شل الوجهات ال�شتثمارية يف العامل.
ال��ع��دي��د من  الع��م��ال  ملجتمع  اجل��ن��وب  دب��ي  وتتيح مدينة 
خمتلف  يف  تعمل  التي  بال�شركات  اخلا�شة  العمل  مرافق 
الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وذل����ك وف���ق خيارات 
الأعمال  ع��ل��ى مم��ار���ش��ة  ك��ب��رية وه���و م��ا ي�شجع  ومم��ي��زات 

انطالقا من مدينة امل�شتقبل بكل ي�شر و�شهولة.
ي�شار اإىل اأن موقع جممع الأعمال يف دبي اجلنوب بالقرب 
وذلك  اإ���ش��اف��ي��ة  م��ي��زة  منحه   2020 اك�شبو  معر�س  م��ن 
بالإ�شافة اىل مميزات اأخرى منها قربه من منطقة ميناء 

جبل علي ومطار اآل مكتوم الدويل.

لينكداإن ت�صدر قائمة 'اأبرز ال�صركات' التي 
متّكن املهنيني من التطور الوظيفي يف الإمارات

•• دبي-الفجر: 

لأبرز  قائمتها  ع��ن  اأم�����س  ال��ع��امل،  يف  مهنية  �شبكة  اأك��رب  لينكداإن،  اأعلنت 
ال�شركات يف دولة الإمارات لعام 2021، والتي حتدد اأف�شل اأماكن العمل 
التي متكن كوادرها من تنمية م�شريتهم املهنية وتطوير مهاراتهم وحتقيق 

التقدم الوظيفي.
املوقع   بيانات  لينكداإن،  اأخ��ب��ار  فريق  عن  عن  ال�شادرة  القائمة،  وتر�شد 
وامل�شارات املهنية ملاليني املوظفني يف 20 �شوقاً عاملياً، بحيث تعك�س ال�شورة 

العامة للحالة القت�شادية وكيفية تعامل ال�شركات معها.  
و���ش��ك��ل��ت ���ش��رك��ات ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، مب��ا ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ات "لندمارك" 
و"الفطيم" و"ماجد الفطيم" و"الطاير"، %40 من القائمة، مما يعك�س 
الدور القت�شادي الهام الذي اأداه هذا القطاع خالل جائحة كوفيد19-. 
"براي�س  واملالية  الإداري���ة  ال�شت�شارات  �شركتا  القائمة  على  اأدرج���ت  كما 
ووترهاو�س كوبرز" و"ديلويت"، بالإ�شافة اإىل "مبادلة"، و"جهاز اأبوظبي 
لال�شتثمار"، و"جرنال اإلكرتيك"، و"بروكرت اآند غامبل" التي تعد جميعا 

�شمن ال�شركات ذات التاأثري الأكرب يف املجال املهني يف الإمارات. 
وت�شتثمر ال�شركات ال��واردة يف القائمة ب�شكل م�شتمر يف متكني املوظفني، 
بيئة عمل  ت��اأم��ني  م��ه��ارات��ه��م، م��ن خ��الل  امل��ه��ن��ي  وتنمية  ودع���م تقدمهم 
، وهو ما �شمن موقعاً �شمن  م�شتقّرة وتوفري فر�س مت�شاوية للجن�شني 
نحو  عبورها  م��ع  بالتزامن  موظفيها  مت��ّك��ن  ال��ت��ي  العمل  اأم��اك��ن  اأف�شل 

مرحلة ما بعد اجلائحة.
وقالت لني �شومان، حمررة اأخبار منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
العمل  نوا�شل  التعايف من كوفيد19-،  ا�شتمرار جهود  "مع  يف لينكداإن: 
على حتقيق روؤيتنا بدعم توفري الفر�س لالأفراد والقوى العاملة. وبينما 
على  اأي�شاً  ال�شوء  ن�شلط  لالأزمة،  العاملية  القت�شادية  التحديات  ن��درك 
بذلتها  التي  واجل��ه��ود  املوؤ�ش�شات  من  العديد  اأبدتها  التي  امل��رون��ة  اأهمية 

ال�شركات لال�شتدامة  ومتكني موظفيها من النمو يف اآن".
واأ�شافت: "ن�شهد تو�شعاً للعديد من ال�شركات يف قطاعات جديدة يف دولة 
تلك  النمو يف  وف��ر���س  احل��رك��ة  م��رون��ة  اإمكانية  م��ن  الإم����ارات، م�شتفيدًة 
تطوير  على  �شبكتنا  اأع�شاء  م�شاعدة  على  لينكداإن  يف  ونعمل  القطاعات. 
م�شريتهم املهنية ملواكبة تلك التوجهات. ويف هذا ال�شياق تاأتي قائمة اأبرز 
العمل  اأماكن  اأف�شل  حتديد  على  ت�شاعدهم  التي  لينكداإن،  من  ال�شركات 

التي تعزز م�شريتهم املهنية".
20 �شوقاً عاملياً، ت�شمل الوليات  اأبرز ال�شركات يف  وتن�شر لينكداإن قائمة 
واأملانيا  واإ�شبانيا  واإيطاليا  وفرن�شا  وال��ربازي��ل  واملك�شيك  وك��ن��دا  املتحدة 
وبريطانيا وهولندا والإمارات وال�شعودية وقطر والهند واليابان وال�شني 

و�شنغافورة وماليزيا والفلبني واأ�شرتاليا.

الدولر يعلق الآمال على الحتادي 
وبايدن لإنهاء �صهر من الرتاجع 

•• طوكيو-رويرتز:

ارتفع الدولر قليال اأم�س الأربعاء مع تعلق الأنظار ببيان �شيا�شة جمل�س 
الحتياطي الحتادي )املركزي الأمريكي( وبخطاب �شيديل به الرئي�س جو 
بايدن يف وقت لحق من اليوم ب�شاأن التوجهات على اأمل اأن يزيد ذلك من 

نطاق تعايف العملة بعد �شهر من الرتاجع.
اأدنى م�شتوى منذ  91.004 مبا ي�شكل قفزة عن  ال��دولر  و�شجل موؤ�شر 
لكن   ،90.679 وبلغ  الثنني  يوم  �شجله  وال��ذي  اآذار،  مار�س  من  الثالث 
الدولر  اتبعه  ال��ذي  ال��ن��زويل  التوجه  ب��اأن  قناعة  على  ظلوا  امل�شتثمرين 

موؤخرا مل ينته بعد.
)موؤ�شر  وراء  "اخللفيات  قائلني  مذكرة  يف  وي�شتباك  من  حمللون  وكتب 
�شوب  الأ�شبوع  ه��ذا  املوؤ�شر  يرتاجع  اأن  وتوقعوا  جاذبة"،  غري  ال���دولر( 

.90
ومن املتوقع اأن يحافظ املركزي الأمريكي ام�س الأربعاء على ذات ال�شيا�شات 
املتعلقة بالتي�شري النقدي و�شيوؤكد رئي�شه جريوم باول على الأرجح ر�شالته 

املوؤيدة لهذا التوجه.
اأعلى  دولر منخف�شا عن   1.2073 باملئة م�شجال   0.2 اليورو  وتراجع 

م�شتوى يف �شهرين الذي �شجله يوم الثنني عند 1.2117 دولر.
الليل،  خ��الل  باملئة   0.59 قفز  اأن  بعد  ين   108.855 ال���دولر  و�شجل 
الذي   107.48 اأ�شابيع عند  اأدنى م�شتوى يف �شبعة  وزاد من تعافيه عن 
ال�شندات  ع��ائ��دات  الرت��ف��اع��ات يف  م��ع  يت�شق  امل��ا���ش��ي، مب��ا  الأ���ش��ب��وع  بلغه 

الأمريكية.
منخف�شة  الأوروبية  العمالت  مقابل  حتى  اليابانية  العملة  تراجعت  كما 
عند  ال��ي��ورو  اأم��ام  العام  ون�شف  عامني  م�شتوى يف  اأدن��ى  �شجل  اإذ  العائد، 
ال�شوي�شري  الفرنك  اأم��ام  �شنوات  خم�س  يف  م�شتوى  واأدن���ى   131.57

م�شجال 119.08.
وبخالف اإعالن جمل�س الحتياطي الحتادي الأمريكي ل�شيا�شاته النقدية، 
الكوجنر�س مبجل�شيه  اأمام  لبايدن  اأول خطاب  اأي�شا  امل�شتثمرون  يرتقب 

واملقرر اأي�شا يف وقت لحق الأربعاء.
دولر   0.77415 م�شجال  باملئة   0.3 الأ����ش���رتايل  ال����دولر  وانخف�س 

اأمريكي بعد اأن جاءت ن�شبة الت�شخم يف البالد اأ�شعف من التوقعات.
وعلى �شعيد العمالت امل�شفرة، و�شلت اإيرث مل�شتوى قيا�شي بلغ 2719.47 

دولر اليوم الأربعاء قبل اأن ترتاجع 0.9 باملئة اإىل 2596.40 دولر.
اأما مناف�شتها الأكرب بتكوين فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولر 
ون�شف  اأ�شابيع  �شبعة  م�شتوى يف  اأق��ل  من  تعافيها  توا�شل  اأنها  يعني  مبا 

الأ�شبوع الذي �شجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولر.
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العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
  اعلن بالن�سر

املرجع : 504
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد وا�س الدين يعقوب على - اجلن�شية : بنغالدي�س يرغب 
يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ خالد عبداملنعم 
عبدالعزيز ال�شراج - اجلن�شية : ال�شودان ، ويرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته 
البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد احمد ب�شري ابراهيم - اجلن�شية : ال�شودان - يف الرخ�شة 
امل�شماة )العرف لكي املالب�س( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )529112( ال�شادرة 

من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى :
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

  اعلن بالن�سر
املرجع : 505

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شاه وايل نور حممد - اجلن�شية : افغان�شتان - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك يف الرخ�شة امل�شماة )مطعم 
بال�شارقة برخ�شة رقم )510686(  التنمية الإقت�شادية  ال�شادرة من دائرة  اأنوار كابل( 
تعديالت  الإمارات.   : اجلن�شية   - احلارثي  معيوف  جمعه  �شاوي  خلود  ال�شيدة/  اىل 
فردية(   )موؤ�ش�شة  اىل  خدمات(  )وكيل  من  للرخ�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري   : اخرى 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

  اعلن بالن�سر
املرجع : 503

البيع  الهند اجلن�شية يرغب يف   - في�شل  فيتيل عبدالرحمن  راياماراكار  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حمي الدين حممد ا�شماعيل - بنغالدي�س اجلن�شية 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )610998(  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شالمة(  الدوات ولوازم  ال�شمال لتجارة  يف )ار�س 
وال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  مت تغيري ال�شم التجاري والن�شاط : ا�شم التجاري احلايل 
: ار�س ال�شمال لتجارة الدوات ولوازم ال�شالمة  ا�شم التجاري اجلديد : بيت الفرا�شة لتجارة الثاث - ن�شاط 
التجاري احلايل : بيع لوازم ال�شالمة وال�شحة املهنية واأدواتها - بالتجزئة ، بيع العدد املعدنية وادوات الور�س - 
بالتجزئة ، بيع الطالء والدهانات - بالتجزئة - ن�شاط التجاري اجلديد : بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة 
وال�شرا�شف - بالتجزئة - بيع الأثاث املنزيل - بالتجزئة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : لدان بورا - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   828548  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1398714
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2021/4/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/4/21 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�س : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�شم ال�شركة : تامي اآرت للتجارة العامة - �ض ذ م م  
ال�شكل   - ب��رج خليفة   - بردبي   - بايزوتر  رق��م 411 ملك مول�شاين  : مكتب  العنوان 
بال�شجل  القيد  رق��م   671055  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين 
التجاري : 1096063 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2021/4/12  قرار حماكم دبي 
2021/4/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كابك�ض 
ح�سن للتدقيق العنوان : مكتب رقم 2102 ملك نا�شر علي حممد اخوندي - اخلليج 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق  التجاري -  هاتف : 5850641-04  فاك�س :  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  لدان بورا 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/4/21  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/4/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : كابك�ض ح�سن للتدقيق
اخ���ون���دي - اخلليج  ع��ل��ي حم��م��د  ن��ا���ش��ر  م��ل��ك  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 2102 
التجاري -  هاتف : 5850641-04  فاك�س :  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
تامي  لت�شفية   اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�شادية 
اآرت للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/4/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/12 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم 2017/1794 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - �شارع ال�شيخ زايد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك اخلليج الأول 
املنفذ �شده : جودم كا�شرو ماهاراج كي�شن كا�شرو - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار - بلوك 3 - 

م�شتودع رقم 16 في�س رقم 1 - �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - ذ م م - بالر�شاد 
منفذ �شده : �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال للتجارة - منفذ �شده : جودم كا�شرو ماهاراج كي�شن كا�شرو 

انه يف يوم الربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : مكتب - املنطقة : 
404 - امل�شاحة :  2 - رقم الوحدة  اخلليج التجاري - رقم الر���س 74 - رقم املبنى : ا - ا�شم املبنى : �شوبها ايفوري 

عطاء(  لعلى  )ويباع  درهم   1.192.037.00  : التقديرية  القيمة  مربع  مرت   138.43
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعـلن تنازل عن رخ�سة
يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 
األ  عبداهلل  هالل  احمد  يو�شف   : ادناه  ا�شماوؤهم  املذكورة  الأطراف  بني 
علي - اجلن�شية : الإمارات ومن الطرف الثاين ا�شالم حممد بكر ال�شيد 
يو�شف - اجلن�شية م�شر  اىل الطرف الثالث  �شالح احمد عبداهلل العمري 
- اجلن�شية : الإمارات  بال�شم التجاري )نور الرحمه ملكافحة احل�شرات 
بعجمان  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  املباين(  وتنظيف 
و�شيم حتوليها  بغرفة جتارة و�شناعة عجمان.  وامل�شجلة  رقم )103277( 
اىل رخ�شة فردية. وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد 

انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعـلن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 
بني الأطراف املذكورة ا�شماوؤهم ادناه : من الطرف الأول : حممد عبداهلل 
باجانا  الثاين  الطرف  اىل  الإمارات    : - اجلن�شية  احمد  حممد عبداهلل 
البال�شرت  لعمال  )تنوير  التجاري  بال�شم  هندي    : اجلن�شية   - انيندا 
رقم  بعجمان  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  �شادرة  رخ�شة  والبالط( 
اىل  حتويلها  و�شيتم  عجمان.  و�شناعة  جتارة  بغرفة  وامل�شجلة   )93648(
وكيل خدمات.  وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد 

انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل العام 

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اعلن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

 SHCAPCICOMS2021/0000593 يف الإ�ستئناف رقم
بناء علي طلب امل�شتاأنف : بنك ابوظبي التجاري 

اىل امل�شتاأنف �شدهم : ورثة باقر علي خربيط وهم )كر�شتينا اأرن�شت - 
امال - عبداهلل - جناة - جمال - مهدي - ن�شال - نورة - وداد - حممد 
رقم  )مكتب  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت  �شالح(   -
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  -الإ�شتئنافية  ال�شارقة  مبحكمة   )1
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف 

يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 
مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد حممود        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002761 يف  الدعوى رقم

العزرة �شارع  ال�شارقة منطقة  اإىل املدعي عليه : يادو يندر �شينغ   - جمهول حمل الإقامة : 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة 

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/5/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
او بوا�شطة وكيل  6( �شخ�شيا  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 
الفا  ع�شر  ثمانية   18362 وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام   - الطلبات  عليه.    مدعي 
وثالثمائة واثنان و�شتون درهم ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�شائية 

وحتى تاريخ ال�شداد التام الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ  2021/4/27 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية /عائ�سة ابراهيم الهرمودي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2020 /0007842 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / النقطة احلمراء ملقاولت الملنيوم والزجاج - ذ م م 
  9194607

�شركة  ل�شالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بانه  علما  نحيطكم 
هامبورج التجارية - ذ م م - بالتايل :

ن�س احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية املبلغ املبني يف �شحيفة اأمر الأداء مو�شوع القرار 
املاثل والزمته بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد 

التام والزمته بامل�شروفات )مبلغ 19409.67( درهم. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2020 /0007895 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�شنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج 
  9194599

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�شالح / �شركة هامبورج التجارية - ذ م م -  التايل :  ن�س احلكم 

بالفائدة  والزمتها  درهم   120062 وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر 
مبقدار 5% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات.  

حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن مدعي عليه بالن�سر  باحلكم 

)جزئي(    مدين    AJCFICIREA2021 /0000273 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه 1 - اأمل جمعه الإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 

ال�شوداء    اللوؤلوؤة  �شالون   / الثاين  عليه  املدعي   -  2
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/1 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله ل�شالح املدعي / عبري احللواين  
حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها الثانية )اأمل حممد جمعه( ب�شفتها ال�شخ�شية وب�شفتها مالكة 
ال�شالون )املدعي عليه الأول ال�شابقة( باأداء مبلغ 150.000 درهم )مائة وخم�شني الف درهم( مع 
الفائدة بواقع %6 على املبلغ املحكوم به ت�شري من تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�شداد 
والزمتها بالر�شوم وامل�شروفات والف درهم اتعاب حماماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل ل�شتالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/4/28  - حرر بوا�شطة املوظف 

القا�سي / اأحمد حممد ابراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن ح�سور اجتماع خربة ح�سابية

البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  قبل  من  واملعني  زايد  ح�شني  جمدي  ح�شني   / احل�شابي  اخلبري  يعلن 
جواد  ح�شني  حممد   / الول  املدعي  من  واملقامة  عجمان  جزئي  جتاري   582/2021 رقم  الق�شية  يف  
اخلفاجي واملدعي الثاين يعقوب حممد مراد املازمي وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه : م�شطفى انوار حممد 
ليمتد حل�شور اجتماع خربة ح�شابية ب�شخ�شها او بوا�شطة وكيل معتمد و املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق  

الت�شال املرئي برنامج )زووم( عرب   2021/05/06
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/i/87930885645?pwd=WHdHZEdhNIN0ODNUK283NEh5NzE0Zz09
Meeting ID: 879 3088 5645
Passcode: 715005
ويف حال تعذر الدخول من خالل الربنامج عرب الت�ش�ال املرئي يرجي احل�ش�ور اىل مقر مكتب اخلبري الكائن 
m- باإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد – �شارع املطار - بناية جولدن بيزن�س �شنرت - الطابق امليزانني - مكتب رقم 

ذ.م.م للح�شابات  فيجن  توب   04
اخلبري احل�سابي
ح�سني جمدي ح�سني زايد

هاتف : 042948070     موبايل: 0505020107

اإجتماع خربة 

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
ترغب �ش�وي��ش�ب�ورت الدولية املحدودة، وهي �شركة قائمة وتعمل يف دولة �شوي�شرا ورق�م ت�شجيلها هو 528 
CHE وعنوانها امل�شجل يف فلجوف�شرتا�س 55 ، اأويفيكون 8152 ، �شون�شرا )“ال�شركة”( ،   - 108،494
يف اإعالن ت�شفية واإلغاء ت�شجيل �شركتها التابعة اململوكة بالكامل امل�شجلة يف اإمارة دبي بدولة الإمارات العربية 
املتحدة طبقاً لقواعد واأنظمة �شلطة املنطقة احلرة مبطار دبي مبوجب ترخي�س اخلدمات رقم 2912 ورقم 

الت�شجيل 1203 )“ال�شركة التابعة( وفقاً للقرار الذي اتخذته ال�شركة يف 12 مار�س 2020.
على  العرتا�س  يف  وبرغب  التابعة  ال�شركة  �شد  دعوى  لديه  م�شلحة  ذي  طرف  اأي  من  مبوجبه  ويطلب 
ت�شفيتها والغاء ت�شجيلها تقدمي مطالباته امل�شتحقة اأو اإبداء ما لديه من اعرتا�شات كتابياً يف غ�شون خم�شة 
ع�شر )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار. ولن يتم النظر يف املطالبات اأو العرتا�شات الواردة بعد فرتة 

الإ�شعار املذكورة.
ال�شركة  ت�شجيل  والغاء  ت�شفية  على  العرتا�شات  اإبداء  اأو  املطالبات  لتقدمي  الت�شال  بيانات  اأدناه  وترد 

التابعة:  �شوي�شبورت الدولية املحدودة
املنطقة احلرة مبطار دبي

�س ب 54414 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة الهاتف: 971-50-2503518+ ، 
Jussi.Tammisto@swissport.com الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات املقدمة بعد فرتة الإ�شعار.

اإ�سعار ت�سفية 

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
�شادرة عن جمل�س اأو�شياء تركة املرحوم زينل باقر حمبي

حيث اإنه بتاريخ 05/01/2021 اأ�شدرت اللجنة الق�شائية اخلا�شة امل�شكلة بالقرار رقم )26( 
ال�شادر باجلل�شة رقم  القرار   - ال�شمو حاكم دبي - رعاه اهلل  ال�شادر عن �شاحب   2019 ل�شنة 
)25( ل�شنة 2020 املنعقدة بتاريخ 2021/01/05 بت�شكيل جمل�س اأو�شياء لرتكة  املرحوم/ 
زينل باقر حمبي.  فاإننا وب�شفتنا جمل�س الأو�شياء نوجه الدعوة اإىل كافة دائني ومديني تركة 
املتوفى زينل باقر حمبي - رحمه اهلل - بتكليفهم تقدمي بيان مبا لهم من حقوق وما عليهم من 
ديون يف مواجهة الرتكة وذلك خالل �شهرين من تاريخ ن�شر هذا التكليف على العنوان التايل : 
مكتب رقم 119 مركز الفجر لالأعمال ، القرهود - �شارع املكتوم - دبي - الإمارات العربية املتحدة 
- �س.ب 445363 - دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف 97142555155+ - فاك�س : 

saeed@alsharid.com الكرتوين  بريد    -97142555151
ع�سو اللجنة / را�سد اأحمد ال�سام�سي
ع�سو اللجنة / ح�سني يعقوب ب�سي�سو

رئي�ض جلنة الأو�سياء/�سعيد حممد ال�سارد

دعوة بتكليف
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/11362

املخط�ر/ منري ح�شني �شيخ �شكندر - اجلن�شية : بنغالدي�س - واحمل بطاقة هوية رقم 784197794650610
العن�وان / دبي - هاتف رقم/0567654694

V0670739 املخطر اإليه / ناهد بارويز ابو القا�شم - اجلن�شية : بنغالدي�س ويحمل جواز �شفر رقم
العن�وان/ ال�شارقة 

- هاتف رقم/0558782024/0565347679/0569685058/0508665274/0504550248
درهم( وخم�شون  �شتمانة  و  الف  وع�شرون  )واحد  درهم  املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 21،650 

املخطر اإليه حرر اربع �شيكات للمخطر مببلغ 21،650 درهم )واحد وع�شرون الف و�شتمائة وخم�شون درهم( مو�شوع ال�شيكات املحرر 
من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه

حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املدعي ل�شرف ال�شيكات اإل اأنه ارتد دون �شرف ، احل�شاب مغلق وبيانه كالتايل: 
ال�شيك رقم 040240 مببلغ 6550 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 10/10/2020 وامل�شحوب على البنك التجاري الدويل
و �شيك رقم 040239 مببلغ 6550 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 20/10/2020 وامل�شحوب على البنك التجاري الدويل
و �شيك رقم 040238 مببلغ 6550 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 01/10/2020 وامل�شحوب على البنك التجاري الدويل
و �شيك رقم 040237 مببلغ 2000 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 26/10/2020 وامل�شحوب على البنك التجاري الدويل

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا” ولكن دون جدوى.
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ  اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية.

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

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/27436
املخط�ر : ادري�س حممد زارعى - ايراين اجلن�شية ، واأحمل بطاقة هوية رقم )784198486327517( ب�شفتي وكيل عن ال�شيد / 
 )SH20180311C60661( مهاين كرميداد �شفاري - ايراين اجلن�شية مبوجب وكالة م�شدقة لدى كاتب العدل بال�شارقة رقم

العن�وان : دبي - ور�شان 4 - هاتف رقم : ) 971555710769 (
املخطر اإليه : معر�س �شماء ال�شارقة لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ذ.م.م وميثلها/ حممد اأحمد حممد عقيل - جزر القمراجلن�شية.

العن�وان : ال�شارقة - وا�شط
هاتف رقم : )0506446039( )0506775955( )065590567(

مو�شوع الإخطار : بدفع قيمة ال�شيكات
الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخطر حرر للمخطر اليه �شيكات وبياناتهم كالتايل :-

)30،000( درهم بتاريخ )30/3/2018( . بقيمة   )227321( رقم  �شيك   .1
.  )28/2/2018( بتاريخ  درهم   )30،000( بقيمة   )227316( رقم  �شيك   .2

- ال�شيكات حمرره ل�شالح املخطراليه و هذا ال�شيك م�شحوب على )بنك دبي الإ�شالمي( ول يقابلهم ر�شيد قابل لل�شحب.
- حيث اأن املخطر يطالب املخطر اإليه ب�شداد قيمة ال�شيكات.

- وحيث اأن املخطر اإليه يرف�س �شداد قيمه ال�شيكات على الرغم من ا�شتنفاذ كافة الطرق الودية
- وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة اأق�شاها خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم الخطار وال 

�شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات القانونية �شده .
- وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/09122
املخطر / عالء عبدالعزيز حممود عبدالرحمن - اجلن�شية : م�شر واحمل هوية اإماراتية رقم )784197206418143(  
ب�شفتي )�شريك ومدير( الرخ�شة امل�شماه )عالء وح�شن ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ د م م( وال�شادرة من  دائرة 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برقم )777654(
العنوان : ال�شارقة - البطينة - بناية بن عمري خلف - فندق ال�شالم الهاتف : 0503811559 

املخطر اإليه الول / �شعيد على حممد م�شعود الكعبي اجلن�شية : الإمارات
ويحمل هوية اإماراتية رقم 784198813606583 

العنوان : عجمان - النعيمة 1 – بجوار ابراج النعيمية الهاتف : 0544912105
)A20188729( املخطر اإليه الثاين / ح�شن �شعيد توفيق فتياين اجلن�شية : م�شر ويحمل جواز �شفر رقم

العنوان/ ال�شارقة - البطينة - بناية بن عمري خلف - فندق ال�شالم الهاتف : 0586245593
مو�شوع الخطار : مراجعة املخطر للتوقيع على الن�شحاب من ال�شركة املذكورة

- حيث ان املخطر اليهم �شركاء يف ال�شركة امل�شماه )عالء وح�شن ملقاولت التك�شية والأر�شيات وال�شباغ ذ م م( وال�شادرة من 
دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برقم )777654( مع املخطر .
- حاول املخطر التوا�شل مع املخطر اليهم عدة مرات ومل ي�شتجيبوا

  لذلك :  يخطر املخطر املخطر اليهم احل�شور للتوقيع على الن�شحاب من ال�شركة املذكورة لدى دائرة التنمية القت�شادية 
بال�شارقة. وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل يف ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1745/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 152/2021 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 1744484.50 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شرتوميك الإمارات لالأ�شا�شات )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأمريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�شتكي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- �شركة يو�شف وامان للمقاولت )ذ م م( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )1744484.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإنذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3814(

املنذرة : فالة لتجارة مواد البناء �س ذ م م
املنذر اليه : ما�شرت داينمك�س خلدمات �شبكات تقنية املعلومات �س ذ م م

املو�شوع/ انذار عديل بالن�شر
تكلف املنذرة املنذر اليها ب�شداد مبلغ  73،519،16 درهم )ثالثة و�شبعون األف 
وامل�شاريف خالل  الر�شوم  فل�شا(، مع  و�شتة ع�شر  درهما  وت�شعة ع�شر  وخم�شمانة 
املنذرة لتخاذ  تاريخ ن�شر هذا الن��ذار وال تن�شطر  اي��ام من  اأق�شاها خم�س  مدة 
كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها وا�شت�شدار امر الداء واملطالبة 
بالتعوي�س املنا�شب عن اي عطل او �شرر تعر�شت له املنذرة مع حتميل املنذر اليها 

بكافة ر�شوم وامل�شاريف والتقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 1344/2021/16 جتاري جزئي
مو�شوع الدعوى: الزام املدعي عليها بت�شديد مبلغ وق��دره ) 114008( والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد .�شم ملف الدعوى رقم 3697 /2020 جتاري جزئي . �شم ملف 

الدعوى رقم 5293 /2020 امر اداء اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه .
طالب العالن: كور كريي�شنز لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س . ذ . م . م - �شفته بالق�شية: 

مدعى
املطلوب اعالنهم: 1- ث�����ري����ا لتجهي���������ز املن�ش��اآت الع��امة �س ذ م م  - �شفته بالق�شية: مدعى عليه

 ( وق��دره  بت�شديد مبلغ  املدعي عليها  ال��زام  الدعوى ومو�شوعها  عليك�  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
114008( والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�شداد .�شم ملف الدعوى رقم 
3697 /2020 جتاري جزئي . �شم ملف الدعوى رقم 5293 /2020 امر اداء اإلزام املدعى عليها بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه .
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 04-05-2021 ال�شاعة 10:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بمُعد  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/5031 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:غازي بن فرج بن معال احلربي 

عنوانه : عنوانه / خارج الدولة. اململكة العربية ال�شعودية - وحمله املختار مكتب بن حيدر حماماة وا�شت�شارات قانونية. 
دبي. بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق اأت�س تاور - برج املكاتب - الطابق )32( 

املنفذ �شده : جا�شم علي عبداهلل ح�شن - واآخرون  عنوانه : دبي - منطقة عود ميثاء - �شارع اأم هرير - جا�شم للعقارات 
- بناية برياميد �شنرت - الطابق الأول - مكتب 114 - جوار النادي الأعمال العربي الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - 

بردبي - دبي  - املنفذ �شده : جا�شم للعقارات - املنفذ �شده : جا�شم علي عبداهلل ح�شن 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع   م��رت   1053.52  : امل�����ش��اح��ة   -  263 الر�����س  رق���م   - اجل����داف   : املنطقة   - ف�����ش��اء  ار����س  قطعة 

)6.803.990( درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/800 انابات جتارية   
طالب التنفيذ: بنك برودا   - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة 

املنفذ �شده : هيتي�س كومرت �شينو بهاى - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة ال�شارقة 

املنفذ �شده : ريني�س برتوكيم - املنفذ �شده :هيتني كومرت �شينو بهاي 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  مكتب - املنطقة : 
الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 952 - ا�شم املبنى : ات�س دي ا�س تاور - رقم العقار : 3706 - امل�شاحة : 85.84 مرت 
مربع - املقدرة ب��� )92/ 510،790( درهم  - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 952 - ا�شم املبنى : ات�س 

دي ا�س تاور - رقم العقار : 3704 - امل�شاحة : 106.19 مرت مربع - املقدرة ب��� )624،051،80( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/2562 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: القب�شة العاملية ملقاولت البناء - �س ذ م م - عنوانه : دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - برج 

فيفتى وان - الطابق 12 كامال - بوكالة املحاميني/ حممد العبيديل و�شعود الزرعوين 
املنفذ �شده : اوتاد )�س م خ (  - عنوانه :  دبي - القرهود 214 - مبنى رقم 32 - الفتان بالزا - الدور الرابع بالكامل - 

طريق املطار �شارع 65 - مقابل بن هندي اوتلت - رقم مكاين 3331093773 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
التقييم  1534.20  م��رت م��رب��ع -   : امل�����ش��اح��ة   -  75 ال��ط��ي - رق���م الر�����س   : املنطقة  ف�����ش��اء -  ار����س   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 
)4954195( درهم  - نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : الطي - رقم الر�س 74  - امل�شاحة : 1579.35  مرت 

مربع - التقييم )5099989( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2019/5031 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ:غازي بن فرج بن معال احلربي 
عنوانه : عنوانه / خارج الدولة. اململكة العربية ال�شعودية - وحمله املختار مكتب بن حيدر حماماة وا�شت�شارات قانونية. 

دبي. بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - فندق اأت�س تاور - برج املكاتب - الطابق )32( 
املنفذ �شده : جا�شم علي عبداهلل ح�شن - واآخرون

اأم هرير - جا�شم للعقارات - بناية برياميد �شنرت - الطابق الأول - مكتب  عنوانه : دبي - منطقة عود ميثاء - �شارع 
دبي     - بردبي   - ميثا  عود   - دبي  اإمارة   - الإمارات  العربي  الأعمال  النادي  جوار   -  114

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع   م��رت   1053.52  : امل�����ش��اح��ة   -  263 الر�����س  رق���م   - اجل����داف   : املنطقة   - ف�����ش��اء  ار����س  قطعة 

)6.803.990( درهم  -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2020/2562 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: القب�شة العاملية ملقاولت البناء - �س ذ م م - عنوانه : دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - برج 
فيفتى وان - الطابق 12 كامال - بوكالة املحاميني/ حممد العبيديل و�شعود الزرعوين 

املنفذ �شده : اوتاد )�س م خ (  - عنوانه :  دبي - القرهود 214 - مبنى رقم 32 - الفتان بالزا - الدور الرابع بالكامل - 
طريق املطار �شارع 65 - مقابل بن هندي اوتلت - رقم مكاين 3331093773 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
التقييم  1534.20  م��رت م��رب��ع -   : امل�����ش��اح��ة   -  75 ال��ط��ي - رق���م الر�����س   : املنطقة  ف�����ش��اء -  ار����س   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 
)4954195( درهم  - نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : الطي - رقم الر�س 74  - امل�شاحة : 1579.35  مرت 

مربع - التقييم )5099989( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/701 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: دروي�س حمدان �شعيد حممد العامري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار - فيال رقم 16 - 

اخلوانيج الثانية - بالقرب من بقالة نزوه رقم مكاين 5088191404 
املنفذ �شده : حمد حمدان �شعيد حممد العامري - واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - منطقة اخلوانيج الثانية 

- �شارع اخلوانيج - بالقرب من �شوبرماركت زمزم - رقم مكاين 5138591176 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ح�شة دروي�س حمدان �شعيد العامري - م�شاحة احل�شة - 1.250 قدم مربع - املنطقة اخلوانيج الثانية - رقم الر�س 75 - قيمة 

احل�شة : 249.911.76  درهم تباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : اليا�س عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شالح الدين - عند تقاطع �شارع 
25 من �شارع �شالح الدين - مقابل �شركة الدانوب هومن و بناية الغرير - بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق 

الأول - مكتب رقم 106  - املنفذ �شده : �شركة اليا�س وم�شطفى كلداري لإدارة ال�شتثمار والتطوير - �س ذ م م 
املنفذ �شده : �شركة اأي اأم جي للقوارب - �س م م  - املنفذ �شده / م�شطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري 

1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 4 - رقم الر�س 467 - امل�شاحة : 14000.20 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)60278.701( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/291 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل -  �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الفي�شتيفال - الطابق الثالث ع�شر - الدائرة القانونية 
املنفذ �شده : �شانتو�س �شيفاجي لد - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء الرابعة جنوب - مبنى امريات�س 

 )G005( شقة رقم� - )G( الطابق رقم - )جاردينز )1 األ 1( - الدور الر�شي - املبنى رقم )1( - الر�س رقم )347
املنفذ �شده / ان�شباير كمبيوترز )�س ذ م م( - املنفذ �شده / �شركة اوبال للكمبيوتر )�س.ذ.م.م( 

1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
1 ال  1 - ا�شم املبنى : امريات�س جاردينز  347 - رقم املبنى :  �شقة �شكنية-املنطقة : الرب�شاء - جنوب الرابعة - رقم الر�س 

عطاء.  لعلى  يباع   ، درهم   )899،496( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   119،38  : امل�شاحة   -  G005  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2017/16 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناية ام القيوين - هاتف 
NBQ.LEGAL1@NBQ.AE رقم  04379665554  بريد الكرتوين

املنفذ �شده : حممد نور خليل عبدالرحيم جناحي  - عنوانه : عنوان اقامته يف مكتبه يف فندق ايوان ب�شفته مالك الفندق الكائن 
يف الرباحة �شارع 15 الرباحة 122 بجانب م�شفي الرباحة رقم مكاين 3065197111  دبي �شندوق بريد 2003 هاتف 

رقم / 0435182222  هاتف متحرك : 0506450161 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
316 - امل�شاحة :   - 4025 696 - املنطقة : الرفاعة - رقم البلدية :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر���س 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    11872204  : القيمة   - مربع  مرت   735.31

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/48 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور ال�شالمي )�س م ع( �شابقا 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم 801  

املنفذ �شده : ييفينغ اك�شوي  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - �شارع ميدان بني يا�س - مبنى حمل 3 ملك �شلطان ذياب ال 
نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات 

1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�س 51  - ا�شم املبنى : املركز التجاري العاملي رزيدن�س - رقم العقار : 

درهم   )1،898،977/13( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   217.02  : امل�شاحة   -  515
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/312 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: حممد ب�شار �شناديقي 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - برج O14 - الطابق التا�شع مكتب رقم 901 و 902 
مقابل برج يوبورا تاور واأكادميية هيونداي للتدريب  - هاتف : 0506514088  - رقم مكاين 2563786091 

املنفذ �شده : با�شيفيك فنت�شرز املحدودة  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اخلليج التجاري - بناية بي 
�شكوير  رقم 7 - �شارع الأبراج - بجوار بناية يوبورا تاور - الطابق الثاين - مكتب رقم 206 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ا�شم املبنى : برج   -  1 149 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى :  �شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - رقم الر���س : 

با�شفيك - رقم العقار : 708 - امل�شاحة : 134.30 مرت مربع - مببلغ )1.156.473( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2011/421 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - دوار ال�شاعة - ديرة 
املنفذ �شده : حممد حنيف احمد منجرا 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - جانب دوار ال�شاعة - ابراج اعمار - مبنى 2 - �شقة رقم 1602 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : رقة البطني - رقم الر�س 411 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : اعمار تاور  2 - رقم العقار : 1602 - 

امل�شاحة : 424.29 مرت مربع - املقدرة ب��� )2722602.79( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2019/701 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: دروي�س حمدان �شعيد حممد العامري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار - فيال رقم 16 - 
اخلوانيج الثانية - بالقرب من بقالة نزوه رقم مكاين 5088191404 

املنفذ �شده : حمد حمدان �شعيد حممد العامري - واآخرون  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - منطقة اخلوانيج الثانية 
- �شارع اخلوانيج - بالقرب من �شوبرماركت زمزم - رقم مكاين 5138591176 

ح�شة / دروي�س حمدان �شعيد العامري 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ح�شة دروي�س حمدان �شعيد العامري - م�شاحة احل�شة - 1.250 قدم مربع - املنطقة اخلوانيج الثانية - رقم الر�س 75 - قيمة 

احل�شة : 249.911.76  درهم تباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/1681 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 
املنفذ �شده : اليا�س عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شالح الدين - عند تقاطع �شارع 
25 من �شارع �شالح الدين - مقابل �شركة الدانوب هومن و بناية الغرير - بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق 

الأول - مكتب رقم 106  - املنفذ �شده : �شركة اليا�س وم�شطفى كلداري لإدارة ال�شتثمار والتطوير - �س ذ م م 
املنفذ �شده : �شركة اأي اأم جي للقوارب - �س م م  - املنفذ �شده / م�شطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري 

1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 4 - رقم الر�س 467 - امل�شاحة : 14000.20 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)60278.701( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2019/312 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: حممد ب�شار �شناديقي 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - برج O14 - الطابق التا�شع مكتب رقم 901 و 902 مقابل برج 

يوبورا تاور واأكادميية هيونداي للتدريب  - هاتف : 0506514088  - رقم مكاين 2563786091 
املنفذ �شده : با�شيفيك فنت�شرز املحدودة  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اخلليج التجاري - بناية بي �شكوير  

رقم 7 - �شارع الأبراج - بجوار بناية يوبورا تاور - الطابق الثاين - مكتب رقم 206 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - رقم الر�س : 149 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : برج با�شفيك - رقم 

العقار : 708 - امل�شاحة : 134.30 مرت مربع - مببلغ )1.156.473( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2011/421 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - دوار ال�شاعة - ديرة 
املنفذ �شده : حممد حنيف احمد منجرا 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - جانب دوار ال�شاعة - ابراج اعمار - مبنى 2 - �شقة رقم 1602 
1.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : رقة البطني - رقم الر�س 411 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : اعمار تاور  2 - رقم العقار : 1602 - 

امل�شاحة : 424.29 مرت مربع - املقدرة ب��� )2722602.79( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ش الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/3754(
املنذر / نادر خان للنقليات - �س ذ.م .م

بوكالة املحامي / حممد �شغري علي العوامي املن�شوري
املنذر اإليه / انفنيتي نوبل لالإن�شاءات - �س ذ م م

املو�شوع / طلب اإعالن بالن�شر يف اإنذار عدىل رقم )222884/1/2020(.
تنذر املنذر / املنذر اليه مبوجب هذا النذار لالأ�شراع ب�شداد املبلغ امل�شتحق وقدره )35،175( 
درهم )خم�شه وثالثون الف ومائه وخم�شة و�شبعون درهم اماراتياً فقط لغري( خالل )5( اأيام 
من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار ، فاإن مل ينفذ املنذر اليه التزامه بال�شداد ، ف�شوف يلجاأ املنذر عند 
انتهاء املهله اىل املحكمة املخت�شة ل�شت�شدار حكم ق�شائي �شده ب�شداد املبلغ والفائده القانونية 
للعط�ل وال�ش�رر والر�ش�وم الق�ش�ائية  اجل�ابر  ب�التعوي�س  واملطالب�ة  ال�ش�داد  ت�اريخ  حت�ى   12%

وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة، مع حفظ كافة حقوق املنذر لدى املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

الرقم )2021/3859(
املنذر: بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله بالتوقيع املحامي / ي�شلم �شالح ال�شعدي، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب ال�شول من ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي حتت املحرر رقم )2019/1/79849( بتاريخ )2019/4/14( 

وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد/ عماد حمدي عبدالوهاب ال�شيد، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة لدى ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي، حتت املحرر رقم )2020/1/13261( بتاريخ )2020/1/20(  

 Y6H658545: املنذر اإليه :عبدالرحمن يو�شف ح�شن العزيز البلو�شي - اجلن�شيه المارات – يحمل جواز رقم
)جمهول حمل الإقامة(

 )86،071،61( وق��دره  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  نكلفكم  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب   - اإليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
اأيام من تاريخ هذا الإنذار  اأق�شاها خم�شه  )�شته وثمانون الف وواحد و�شبعون درهم وواحد �شتون فل�س( يف مده 
واإل �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحرتازية بحقكم مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
والتعوي�شات ومقابل العطل وال�شرر والفائدة التاأخرييه بواقع  12% واأي نفقات اأخري قد تنتج عن هذه املطالبة 

حتى ال�شداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

املو�سوع : الإنذار رقم )2021/3849(
املنذر : املطوع لتاأجري املعدات - �س.ذ.م.م

اإخطار للمنذر اإليها �شركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م نتيجة العالقة التجارية بني الطرفني قامت املنذرة بتوريد 
معدات ملنذر �شدها مبوجب فواتري و�شيكات ومل تلتزم املنذر �شدها ب�شداد املبلغ املرت�شدة يف ذمتها مبلغ وقدرة 
اليها مل تلتزم باأداء ما هو م�شتحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب الفواتري  املنذر  اأن  حيث  و  درهم   7350

امل�شار اإليها اإىل املنذرة، رغم املطالبات املتكررة دون اأي م�شوغ قانوين
- وحيث اأنه والأمر كذلك فقد ا�شطرت املنذرة اإىل تكليف املنذر اإليها ب�شداد هذا املبلغ امل�شتحق يف خالل خم�شة اأيام 
من تاريخ ا�شتالمهم هذا الإنذار، واإل �شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم للمحافظة على حقوق 
موكلنا )املنذر( واإلزامكم باأداء هذا الدين اإليها ، عماًل بن�س املاده )144 من قانون الإجراءات املدنية الحتادي( 
تاريخ  من   %9 القانونية بواقع  التعوي�س والفائدة  لذلك ننبه عليكم ب�شرورة �شداد مبلغ)7350( درهم مع 
المتناع عن ال�شداد اإىل املنذرة وذلك يف خالل خم�شة اأيام من تاريخ و�شول هذا الإنذار اإليكم واإل �شن�شطر اإىل 
اأداء وا�شتيفاء كامل  اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �شدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�شت�شدار اأمر 
اأتعاب املحاماة  الر�شوم وامل�شروفات ومقابل  البيان وحتميلكم  ال�شيكات �شالفة  امل�شتحق يف ذمتكم مبوجب  الدين 

مع حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

الرقم )2021/3864(
املنذر: بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله بالتوقيع املحامي / ي�شلم �شالح ال�شعدي، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب ال�شول من ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي حتت املحرر رقم )2019/1/79849( بتاريخ )2019/4/14(  

وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد/ عماد حمدي عبدالوهاب ال�شيد، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة لدى ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي، حتت املحرر رقم )2020/1/13261( بتاريخ )2020/1/20(  

A2270550 املنذر اإليه : �شلطان بطي عبيد �شعيد خمي�س املعمري - اجلن�شية : الإمارات - يحمل جواز رقم
)جمهول حمل الإقامة(

املبلغ املرت�شد بذمتكم وق��دره )166،629،46(  ب�شداد  الإن��ذار نكلفكم  اإليه - مبوجب هذا  املنذر  املنذر -  ينذر 
)مائة و�شتة و�شتون الف و�شتمائة وت�شعة وع�شرون درهم و�شتة واربعون فل�س( يف مده اأق�شاها خم�شه اأيام من تاريخ 
هذا الإنذار واإل �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحرتازية بحقكم مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب والتعوي�شات ومقابل العطل وال�شرر والفائدة التاأخرييه بواقع  12% واأي نفقات اأخري قد تنتج عن 

هذه املطالبة حتى ال�شداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/3753(
املنذر / �شركة ال �شرور يونايتد - ذ م م 

املنذر اإليه / جي بي ات�س انرتنا�شيونال للمقاولت - ذ م م 
املو�شوع / طلب اإعالن بالن�شر يف اإنذار عدىل رقم )2021/1/55967(.

ت��ن��ذر امل���ن���ذرة / امل���ن���ذر ال��ي��ه مب��وج��ب ه����ذا الن������ذار ل���الأ����ش���راع ب�����ش��داد امل��ب��ل��غ امل�����ش��ت��ح��ق وق����دره 
)61،995.59( درهم )واحد و�شتون الف وت�شعمائة وخم�شة وت�شعون درهما وت�شعة وخم�شون 
فل�شا اإماراتيا فقط ل غري( خالل )5( اأيام من تاريخ ا�شتالم هذا الإن��ذار ، فاإن مل تنفذ املنذر 
اليها التزامها بال�شداد ، ف�شوف تلجاأ املنذر عند انتهاء املهله اىل املحكمة املخت�شة ل�شت�شدار حكم 
ق�شائي �شدها ب�شداد املبلغ والفائده القانونية %12 حت�ى ت�اريخ ال�ش�داد واملطالب�ة ب�التعوي�س 
اجل�ابر للعط�ل وال�ش�رر والر�ش�وم الق�ش�ائية وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة، مع حفظ كافة 

حقوق املنذر لدى املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

الرقم )2021/3860(
املنذر: بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله بالتوقيع املحامي / ي�شلم �شالح ال�شعدي، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب ال�شول من ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي حتت املحرر رقم )2019/1/79849( بتاريخ )2019/4/14( 

وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد/ عماد حمدي عبدالوهاب ال�شيد، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة لدى ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي، حتت املحرر رقم )2020/1/13261( بتاريخ )2020/1/20(  

املنذر اإليه : حممد عبداهلل حممد بهزاد الب�شتكي - اجلن�شية الإمارات - يحمل هوية رقم 784196529832972 
)جمهول حمل الإقامة(

املبلغ املرت�شد بذمتكم وق��دره )211،376،94(  ب�شداد  الإن��ذار نكلفكم  اإليه - مبوجب هذا  املنذر  املنذر -  ينذر 
)مائتان واحدى ع�شر الف وثالثمائة و�شتة و�شبعون درهم واربعة وت�شعون فل�س( يف مده اأق�شاها خم�شه اأيام من 
الر�شوم  القانونية والحرتازية بحقكم مع حتميلكم  الإج��راءات  اتخاذ كافة  �شن�شطر اىل  واإل  الإن��ذار  تاريخ هذا 
وامل�شاريف والتعاب والتعوي�شات ومقابل العطل وال�شرر والفائدة التاأخرييه بواقع  12% واأي نفقات اأخري قد 

تنتج عن هذه املطالبة حتى ال�شداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

املو�سوع : الإنذار رقم )2021/3848(
املنذر : املطوع لتاأجري املعدات - �س.ذ.م.م

املنذرة  قامت  الطرفني  بني  التجارية  العالقة  نتيجة  م   م  ذ  املعدنية  املن�شاأت  ملقاولت  دلتا  اإليها  للمنذر  اإخطار 
بتوريد معدات ملنذر �شدها مبوجب فواتري و�شيكات ومل تلتزم املنذر �شدها ب�شداد املبلغ املرت�شدة يف ذمتها مبلغ 
وقدرة 12،694،50 درهم وحيث اأن املنذر اليها مل تلتزم باأداء ما هو م�شتحق يف ذمتها من الدين الثابت مبوجب 

الفواتري امل�شار اإليها اإىل املنذرة، رغم املطالبات املتكررة دون اأي م�شوغ قانوين
- وحيث اأنه والأمر كذلك فقد ا�شطرت املنذرة اإىل تكليف املنذر اإليها ب�شداد هذا املبلغ امل�شتحق يف خالل خم�شة اأيام 
من تاريخ ا�شتالمهم هذا الإنذار، واإل �شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم للمحافظة على حقوق 
موكلنا )املنذر( واإلزامكم باأداء هذا الدين اإليها ، عماًل بن�س املاده )144 من قانون الإجراءات املدنية الحتادي( 
من   %9 لذلك ننبه عليكم ب�شرورة �شداد مبلغ)12،694،50( درهم مع التعوي�س والفائدة القانونية بواقع 
تاريخ المتناع عن ال�شداد اإىل املنذرة وذلك يف خالل خم�شة اأيام من تاريخ و�شول هذا الإنذار اإليكم واإل �شن�شطر 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم للمحافظة على حقوق املنذرة وذلك با�شت�شدار اأمر اأداء وا�شتيفاء كامل 
الدين امل�شتحق يف ذمتكم مبوجب ال�شيكات �شالفة البيان وحتميلكم الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة مع 

حفظ كامل حقوق املنذرة الأخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اإعلن بالن�سر

الرقم )2021/3861(
املنذر: بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله بالتوقيع املحامي / ي�شلم �شالح ال�شعدي، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة ح�شب ال�شول من ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي حتت املحرر رقم )2019/1/79849( بتاريخ )2019/4/14( 

وينوب عنه بالتوقيع ال�شيد/ عماد حمدي عبدالوهاب ال�شيد، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة لدى ال�شيد/ الكاتب 
العدل بدبي، حتت املحرر رقم )2020/1/13261( بتاريخ )2020/1/20(  

A2550505 املنذر اإليه : عبداهلل خليفة بالعبيده - اجلن�شية: الإمارات - يحمل جواز رقم
)جمهول حمل الإقامة(

 )98،101،21( وق��دره  بذمتكم  املرت�شد  املبلغ  ب�شداد  نكلفكم  الإن���ذار  ه��ذا  مبوجب   - اإليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
الإنذار  اأي��ام من تاريخ هذا  اأق�شاها خم�شه  )ثمانية وت�شعون ومائة وواح��د دره��م وواح��د وع�شرون فل�س( يف مده 
واإل �شن�شطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحرتازية بحقكم مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
والتعوي�شات ومقابل العطل وال�شرر والفائدة التاأخرييه بواقع  12% واأي نفقات اأخري قد تنتج عن هذه املطالبة 

حتى ال�شداد التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  549/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1254/2020 ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 275104.93 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : عادل عبداهلل مرت�شى الفهيم -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي - �شفته بالق�شية : وكيل
للديكور  ال���رباق   -2 ال��داخ��ل��ي  الت�شميم  تنفيذ  لع��م��ال  ال���رباق   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�س.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )275104.93( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2035/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 5020/2020 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 158244.84 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة في�شل جا�شم التجارية ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

���س.ذ.م.م 2- حممد علي  التكييف  اك�شبلورر دكت لرتكيب انظمة  اإعالنهم : 1-  املطلوب 
العيتاين - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )158244.84( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1779/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/1916 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 125428.50 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : ات�شالت لدارة املرافق ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:خمتار حممد باقر غريب - �شفته بالق�شية : وكيل
: منفذ  بالق�شية  - �شفته  ����س.ذ.م.م  التنظيف  ا�س خلدمات  ار  �شي   -1 : اإعالنه  املطلوب 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )125428.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2394/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )1.756.888.73( درهم والفائدة 

القانونية بواقع 5% والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
الواحد  ال�شخ�س  �شركة  ط��وق  ب��ن  عبيد  ملالكها  احل��ري��ق  ومكافحة  لل�شالمة  ط��وق  ب��ن   : الإع���الن  طالب 

�س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
بالق�شية :  انونيوم �شريكيتي )فرع دبي( - �شفته  ان�شاءات جتارت و�شناعي  اإعالنه : 1- جونال  املطلوب 

مدعي عليه   - جمهول حمل الإقامة 
بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/8  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :  طلب  مو�شوع 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   )1.756.888.73( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى 
ال�شتحقاق �شدور �شهادة اجناز امل�شروع بتاريخ 2020/10/5 وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول المر بالنفاذ 
املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

 2437/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- بدر احمد علي عبيد املناعي  - جمهول حمل القامة

 ، الم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  الأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب - �شابقا

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)29756( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر 
 2153/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- ه�شام نبيل دم�شقي  - جمهول حمل القامة
 ، الم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  الأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب - �شابقا
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)50465( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر 
 3569/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- علي ح�شن �شميعي  - جمهول حمل القامة
 ، الم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  الأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 

�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب - �شابقا
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46607( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

 3509/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- �شهريار خودجا �شته  - جمهول حمل القامة

 ، الم��ارات )حاليا(  )م(  ���س.م.ب  الأو�شط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�س  الطالب  ان  مبا 
�شركة امريكان اك�شرب�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب - �شابقا

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)82225( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

 3712/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
كومار  منوج  ال�شفر(  ج��واز  ح�شب  )ال���ش��م  ك��وم��ار  منوج  دهنك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

امريتالل دهاناك )ال�شم ح�شب الهوية(  - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�شرق الأو�شط( �س.م.ب )م( المارات

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)131637.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر        
يف  الدعوى 1441/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )29.543.33( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن / 1-كابارول للدهانات �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  بلو لنترين للخدمات الفنية �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
- جمهول حمل القامة 

باداء  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )29.543.33( وق��دره  مبلغ 
وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة 9.30 �س يف قاعة  املوافق  2021/5/4   لها جل�شة يوم الثالثاء  
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

يف  الدعوى 1287/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : قبول الطلب �شكال مع حتديد موعد جل�شة واعالن املدعي عليه بالزام املدعي عليه بان 

يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )176.576.58( درهم الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  جبوتي كومار بادماجا ديفي -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قبول الطلب �شكال مع حتديد موعد جل�شة واعالن 
املدعي عليه بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك مبلغ وقدره )176.576.58( درهم الزام املدعي عليه بالفائدة 
القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2021/5/16  ال�شاعة 9.30 �س يف قاعة التقا�شي عن 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

 445/2020/1097 طعن جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

روبرت   -2 ����س.ذ.م.م  وال���ش��الك  للحديد  ميلينوم   -1  : �شدهم  املطعون  اإىل 
في�شل 3- �شتيفن جاو�شى 4- مارون باتريك فرح  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان الطاعن :غلف واير �شوليو�شنز ليمتد 
وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�شور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم. 

رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

 31/2021/105 احوال نف�ش غري م�سلمني 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- روهان فران�شي�س توما�س بريتو  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شامبني لو�شي ماريا دميلو بريتو 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تطليق املدعية من املدعي عليه مبوجب قانون الطالق 
الهندي واملطالبة بنفقة زوجية ونفقة اولد �شاملة وم�شكن ور�شوم درا�شية وتاأمني �شحي 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/5/30 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر        
 166/2021/20 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- مايكل دنتون بالكلي مدير تنفيذي بيور ويل �شوليو�شونز م.د.م.�س  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دافيد جورج كري�شتي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الق�شاء بعزل املدير بناءا على قرار ال�شركة املدعي عليها الوىل 
تاريخه  من  ف��وري  ب�شكل  بال�شركة  )امل��دي��ر(  املدعي  عالقة  بانهاء  ق�شى  ل��ذي   2020/4/22 بتاريخ 
امل��ادة 47 فقرة 2 من القانون الحت��ادي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شركات التجارية  وعمال بن�س 
لدولة المارات العربية املتحدة والزام املدعي عليهما بازالة ا�شم املدعي كمدير من الرخ�شة العائدة 
لل�شركة املدعي عليها الوىل لكي يت�شنى ل�شلطة مركز دبي لل�شلع املتعددة حذف ا�شم املدعي كمدير 
عن الرخ�شة يف حال تقاع�س املدعي عليهما عن تنفيذ احلكم الذي �شيتم ا�شداره من قبل حمكمتكم 
واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  وال��زام��ه  بذلك  املخولة  الوحيدة  كونها  ال��دع��وى  ه��ذه  اط��ار  يف  امل��وق��رة 
املحاماة  ، وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/5/23 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر        
 445/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- عبدالوهاب خالد عبدالعزيز ابراهيم املن�شور ابوحميد 2- حممد نا�شر 

فهد نا�شر الفرحان  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )278626( درهم 
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 10:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن حكم بالن�سر        
185/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- لوؤلوؤة �شوريا لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها ذ.م.م 2- ابراهيم احمد 

معريي  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : موارد للتمويل

وميثله : علي �شلطان �شامل الكندي 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/5/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  املدعية  اىل  والتكافل  بالت�شامن  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  للتمويل  م��وارد  ل�شالح/ 
مقداره )224.703.73( درهما والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر 

 2560/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

الرخ�شة  رق��م  ف��ردي��ة  امل��الح��ة موؤ�ش�شة  ت��ي خل��ط��وط  ات�����س دي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجاىيد 529662 وميثلها مالكها ومديرها نا�شر �شيد حممد �شيد حمي املرزوقي  
ا�س.ايه  �شويد�س ماجنمنت  التنفيذ/�شركة  الطالب  ان  القامة مبا  - جمهول حمل 
ال�شيد  اللبريية وميثلها مديرها  ال�شركات  تاأ�ش�شت ا�شوًل وفقاً لحكام قانون  والتي 

عبدالقادر ق�شاب وميثله:عبداهلل يو�شف احمد انوهي ال نا�شر 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1352008.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر 
 585/2021/208 تنفيذ مدين  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1- بدر مياه ا�شالم احمد م�شرت  

 جمهول حمل القامة 
مبا ان الطالب التنفيذ/كلثم عبيد �شيف

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)48967( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

يف  الدعوى 153/2021/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل باداء مبلغ وقدره 
)6.765.420( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي )24.846.004.95( درهم مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام
طالب الإعالن / 1-بنك البحرين والكويت -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  نيكوجن جاياندارا دا�شاين 2- �شايلي�س موهانالل غاندي 3- �شيانى حممد عارف 
احمد -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم -  جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
والتكافل باداء مبلغ وقدره )6.765.420( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي )24.846.004.95( 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء  املوافق  2021/5/4  ال�شاعة 11.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

يف  الدعوى 1173/2021/16 جتاري جزئي 
العالن بالن�شر

مدعى عليه / 1-ديل دار ح�شني غالم فريد 
املدعي :  1-  الحباب للتجارة العامة ذ.م.م

وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي 
بالت�شامن  ال��ث��اين  عليه  وامل��دع��ى  الول  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وحتى   2019/9/8 يف   %12 بواقع  الفائدة  مع  دره��م   )58.790.60( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم 
متام ال�شداد للمدعية بتعوي�س وقدره )1.291( درهم عبارة عن الر�شوم التي دفعتها لدى غرفة 
املوافق  2021/5/2   امل�شاحلة. وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د   جت��ارة و�شناعة دبي لت�شجيل طلب 
ال�شاعة 09.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن حكم بالن�سر        

562/2020/18 عقاري جزئي
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه 1- مفتاحة حللو امني  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/8/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�شالح/ املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
الزمته  كما  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )427.460(
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  امل�شاريف وثالثمائة درهم مقابل 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر        
 446/2021/18 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- روهان ارفان حممد ارفان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )297.464(

وحتى ال�شداد التام 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/6/1 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/2177 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :اول بالزام امل�شتدعي �شدهما الوىل والثاين بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )12944( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2018/7/31 وحتى متام ال�شداد وفق 

قواعد اللتزام ال�شريف مع �شمول المر بالنفاذ املعجل - ثالثا:الزام امل�شتدعي �شدهما بكامل الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : ويندور لل�شناعات البال�شتيكية �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
- �شفتهما  رج��ب  الدين  ب��در  الدين  2- عماد  ����س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  كي  اآر جي   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 5-4-2021 بالزام املعرو�س �شدهما بالت�شامن فيما 
بينهما اأن يوؤديا اىل طالبة المر مبلغ وقدره 12944 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنوياً من تاريخ 
ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 

ماعدا ذلك من طلبات  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

 1310/2021/16 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- فريوتي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :زبيدة عبدالرزاق حممد �شالح كاظم 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�شدد للمدعية  قد 
مبلغ )215.374( درهم وفقا ملا هو ثابت يف تقرير اخلبري مع الفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/5/4 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/7421
املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  احمد بن ابراهيم بن ح�شن عبدالوا�شع . 
نتيجة  دره��م   )44،124.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 - ا���ش��ب��ورجت  كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  M/خ�شو�شى /  56746 ( رق��م  ال�شيارة 
ا�شتي�شن( موديل )2014 ( _ لون ) احمر( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/7221
املنذر       :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً( .    

املنذر اإليها : �شالينج لتاأجري ال�شيارات .
نتيجة  دره��م   )27،072.90( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 31768/ الفئة K /خ�شو�شي/  دبي( من نوع ) ني�شان تيدا _ 
اأبي�س( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل   ( هات�شباك( _ موديل ) 2012( لون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/7549
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اإليه : فولودميري ماكاهونوف.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )81،842.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم 
  _  KIA SPORTAGE  ( من نوع ) دبي /W/ 61782 / خ�شو�شي (
قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة  رم��ادي( _   ( ل��ون  ( موديل )2019( _  ا�شتي�شن 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/7552
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : حممد يو�شف �شم�س الدين �شم�س الدين.
نتيجة  دره��م   )39،191.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
   RENAULT  ( ن��وع  ( من  دب��ي   /J/ خ�شو�شي /  71614  ( رق��م  ال�شيارة 
واملمولة   _ اأزرق(   ( ل��ون   _  )2019( موديل   ) DUSTER_ا�شتي�شن 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

  رقم  2021/7417
املنذر        :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  ايجنا�شيو�س اردي فرييان فان     . 
نتيجة  دره��م   )36،694.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�����ش��اط  ب�شداد  الإخ���الل 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 77413 / خ�شو�شى/Q / دبي ( من نوع ) هوندا اودي�شي                
_ ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( _ لون ) رم��ادي( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم   2021/7419
املنذر        :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليه  :  �شفتالنه برزهنايا  . 

نتيجة  دره��م   )23،786.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
�شيفرليه   ( نوع  ( من  را���س اخليمة   /  A/81702 / خ�شو�شى ( ال�شيارة رقم 
ازرق( واملمولة ل�شاحلكم من  ماليبو  _ �شالون( موديل )2015 ( _ لون ) 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/7546
املنذر       :  م�شرف الهالل �س.م.ع

املنذر اإليه : لطيفه حارب الراعى م�شبح فرحان.
نتيجة  دره��م   )107،661.85( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 96321 / خ�شو�شى/16 / ابوظبي ( من نوع )ني�شان باترول _ 
ا�شتي�شن( موديل )2016 ( _ لون ) رمادي بني( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

  رقم    2021/7418
املنذر        :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  بابو لرين�س بن لرين�س   . 
نتيجة  دره��م   )52،096.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 20113 / خ�شو�شى/Q / دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي باجريو   
ابي�س( واملمولة ل�شاحلكم من قبل  ( موديل )2014 ( _ لون )  ا�شتي�شن   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/7548
 املنذر       :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : خب�شات زيرودينوفا .
نتيجة  دره��م   )20،804.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 86504 / خ�شو�شي /P/ دبي( من نوع )كيا �شبورجت _ ا�شتي�شن 
املنذر مع  قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة  ) ف�شي( _  لون  ( موديل )2015( _ 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/7547
املنذر       :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً( 

املنذر اإليه : موؤيد حامد مو�شى اخلاليفه.
نتيجة  دره��م   )134،331.33( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
 _  A8خ�شو�شي/  دبي ( من نوع ) اودي/ C ال�شيارة رقم ) 94336/ الفئة
�شالون( _ موديل ) 2011( لون ) رمادي( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم   2021/7545
املنذر       :  م�شرف الهالل �س.م.ع

املنذر اإليه : جاتريينى دي فريا هومربيبونو.
نتيجة  دره��م   )21،575.28( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
نوع )ني�شان جوك _  ابوظبي( من   / ال�شيارة رقم ) 82166 / خ�شو�شى/10 
قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة   _ ا�شفر(   ( ل��ون   _  )  2016( موديل  ا�شتي�شن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/7420
املنذر        :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اإليه  :  جو�شن كري�شتيان �شاويز رانول    . 
نتيجة  دره��م   )38،827.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 34612 / خ�شو�شى/N / دبي ( من نوع )كيا �شول _ �شالون( 
موديل )2015 ( _ لون ) ا�شفر( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/7550
املنذر       :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليه : ماريانا كاليديا ايوردان.
نتيجة  دره��م   )62،399.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ف��ورد مو�شتاجن _   ال�شيارة رقم ) 85180 / خ�شو�شي /T/ دبي ( من نوع ) 
كوبيه( موديل )2016( _ لون ) ر�شا�شي ا�شود( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ش اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2764
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (

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  العائدة ملكيتها  لبيع املحجوزات   2021/05/03 10:00 م�ساءا يوم الثنني  ال�ساعة 
�سده فاريتي �سل�سلة لتجارة الهواتف ذ.م.م + �سكري كانى بويل �سوبى ماراكار كاندى و او�ساف 

املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 21،000 اك�س�سوارات هواتف متحركه     
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�ش املنازعات اليجارية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3416

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
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  العائدة ملكيتها  لبيع املحجوزات   2021/05/03 10:00 م�ساءا يوم الثنني  ال�ساعة 

�سده حممد جابر عبدالعزيز احمد و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 1،680 اثاث �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�ش املنازعات اليجارية

Date 29/ 4/ 2021  Issue No : 13228
Case File 

Real Estate Summary 446/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Rohan Arfan Mohammed Arfan
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff/  Aqaar Corporation
Represented by /

Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 297,464), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment. The hearing of Tuesday 01-06-2021 
at 08:30 AM on the online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and you have to submit the memos or documents you have 
to the court three days at least prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 4/ 2021  Issue No : 13228

Notification by publication
No. 1495/2021

The Claimant: Ahmatkan Atos   Nationality: Turkey
Against
The Defendant : AJWA TRAVEL & TOURISM LLC
You are obligated to the defendant to pay an amount 
of (306,188 dirhams) three hundred six thousand one 
hundred eighty-eight dirhams, within a period not 
exceeding five days from the date of publication, else, the 
claimant will have to take all legal measure against you.
Notary Public (Signed)
(Stamped) 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 29/ 4/ 2021  Issue No : 13228
Legal Notice Through Publication

Document No. (3644/2021)
The Notifying Party: AL FATAH INTERNATIONAL TRADING LLC, 
Nationality: UAE
The First Notified Party/TAIF AL MADINA CONTRACTING LLC The 
Second Notified Party / ISSAMUDDIN HYDER MADHIA 
In his capacity as the Representative of the Notified Company
Subject: The Notifying Party hereby serves this Notice to the Notified 
Parties to notify them of the necessity to repay the value of the two cheques 
owed by them (Cheque No. 1 with Number 100031 payable on 31/08/2019 
and Cheque No. 2 with Number 100030 payable on 31/07/2019) drawn 
on Noor Bank in an amount of AED 289,458.74 (two hundred eighty-nine 
thousand four hundred fifty-eight dirhams and seventy four fils) in addition 
to a default interest and due compensation, within five (5) days from the 
date of this Notice. Otherwise, the Notifying Company will have to take all 
legal actions against you, while preserving all other rights of the Notifying 
Party against you.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

           يف الدعوى رقم 2322/2021/60 امر اأداء
درهم   313،295.85 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب���اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�شوع 
)ثالثمائة وثالثة ع�شر األفاً ومائتان وخم�شة وت�شعون درهماً وخم�شة وثمانون فل�شاً( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2018/09/25 وحتى ال�شداد التام.اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة. 
هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدوده ذ . م . م - �شفته بالق�شية:  مدعى  طالب العالن:  

املطلوب اعالنهم:  1- بوزيتيف بوينت لالعمال الفنية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
اأوًل:  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-4-10  اأمر  ا�شت�شدار  مو�شوع الإع��الن :  طلب 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام  ثانياً:  الطرفني.  ب��ني  امل��ربم  التجاري  العقد  ان��ف��اذ 
313،295.85 درهم ) ثالثمائة وثالثة ع�شر األف ومائتان وخم�شة وت�شعون درهم وخم�شة وثمانون فل�س(، 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 25-9-2018 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم 
وامل�شروفات ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 

اعلن بالن�سر        
           يف الدعوى رقم 761/2021/11 مدين جزئي

وقدره  مبلغاً  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��اأن  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ى  اإل���زام  ال��دع��وى:   مو�شوع   
 2020/07/21 تاريخ  من  �شنوياً   %  12 بواقع  التاأخريية  بالفائدة  اإلزامهما  مع  درهم   2،768،215.33

وحتى متام ال�شداد
طالب العالن:  لوي�س األفاريز اأورتيغا - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- توتال لإعادة التدوير �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها اإلزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل باأن 
يوؤديا للمدعي مبلغاً وقدره 2،768،215.33 درهم مع اإلزامهما بالفائدة التاأخريية بواقع 12 % �شنوياً 
من تاريخ 2020/07/21 وحتى متام ال�شداد وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 4-5-2021 ال�شاعة 
الرابعة  البتدائية  الدعوى  اإدارة  اأم��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�شال  برنامج  عرب  �شباحا   9
عليك  و  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   )  00971566039081  ( رقم  هاتف  على   ،

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
 اعلن بالن�سر

يف الدعوى رقم 643/2021/305 ا�ستئناف جتاري
مو�شوع الدعوى:  اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020 / 4719 جتاري جزئي واإعادة 
الدعوى ملحكمة اول درجة لتق�شى فيها وفق طلبات امل�شتاأنف الواردة يف لئحة الدعوى.و الر�شوم 

و امل�شاريف و التعاب
بالق�شية:   دب��ي - �شفته  ف��رع  امل��ح��دود  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  ا���س بي  ات�س  طالب الع��الن/ب��ن��ك 

م�شتاأنف
املطلوب اعالنهم/1- الزينب للتجارة)�س.ذ.م.م(  2- �شاجناي بونواين برمي بونواين  3- فينيتا 

بونوواين  - �شفتهم بالق�شية:  م�شتاأنف �شدهم
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 4719  / 2020 جتاري جزئي . 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 16-05-2021 ال�شاعة 10:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بمُعد 

وعليه يقت�شى ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13228 بتاريخ 2021/4/29 
اعلن بالن�سر        

يف  الدعوى 738/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23155.82( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن / 1-�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع -  �شفته 
بالق�شية : مدعي  املطلوب اإعالنه :  1-  حممد رم�شان عا�شم فلك �شري -  �شفته بالق�شية : 

مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)23155.82( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
املوافق   الثنني   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد 
2021/5/3  ال�شاعة 8.30 �س يف حماكم دبي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا عن 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك   056560830 الرقم  على  بوتيم  املرئي  الإت�شال  طريق 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
�س. دينوفوكوربريت اأدفايزورز

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 156721                بتاريخ : 2011/05/03     
با�ش��م: �س. دينوفوكوربريت اأدفايزورز

اأب���راج الإم����ارات، ���س.ب 9948، دب��ي، الإمارات  وع��ن��وان��ه: مكتب رق��م 25 ملك 
العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم : )156721(       بتاريخ: 2012/11/25 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2021/05/03                وحتى تاريخ :  2031/05/03    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العلمات التجارية   
اخلمي�ش 29 اإبريل 2021 العدد 13228

يرجوني�س  امل���دع���و/  ف��ق��د 
اثيوبيا     ، دي�����ش��اجل��ن  ك�����ش��ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP6068571( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0501811911

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و/ دي��ل��وار ح�شني 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، اهلل  ك��������رمي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0147414(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
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•• ال�سارقة-الفجر

اأمام ثالثة وع�شرين جملداً �شخماً مزخرفاً ومرقماً بنقو�س 
ذهبية، يقف الزائر ملعر�س “كلمات من ال�شرق” اأمام حركة 
تاريخية مف�شلية من �شرية املنطقة العربية، لي�شتك�شف، يف 
ال�شارقة للكتاب مبقرها خالل  الذي تنظمه هيئة  املعر�س 
3 م��اي��و، ن�شخة م��ن كتاب  اأب��ري��ل وح��ت��ى   27 ال��ف��رتة م��ن 
الفرن�شية  احلملة  خالل  اإجنازه  مت  م�شر” الذي  “و�شف 

التي قادها نابليون على م�شر “1798-1801م«.
الزائر للمعر�س يحظى بفر�شة الطالع على جهود فريق 
من العلماء والفنانني الذين �شجلوا م�شر بكامل تفا�شيلها 
الثقافية واجلغرافية والأنرثبولوجية ور�شموا �شور �شكانها 
هذه  اأم��ام  الوقوف  ليبدو  و�شاحاتها  وم�شاجدها  واأ�شواقها 
يف  م�شر  حياة  اإىل  ع��ودة  �شفحاتها  يف  والتمعن  امل��ج��ل��دات 

اأوائل القرن التا�شع ع�شر.
ويتيح املعر�س الذي يفتح اأبوابه للزوار يومياً من  8:00 
مئات  على  لالطالع  الفر�شة  لياًل   12:00 وحتى  م�شاًء 
املخطوطات واخلرائط واللوحات وال�شور النادرة التي يعود 

تاريخها اإىل مئات ال�شنني.

•• ال�سارقة-الفجر

يفتح معر�س “كلمات من ال�شرق” الذي تنظمه 
الفرتة  خ��الل  مقرها  يف  للكتاب  ال�شارقة  هيئة 

امل��ق��ب��ل، نوافذ  3 م��اي��و  اأب���ري���ل وح��ت��ى   27 م���ن 
ن�شخ  وفن  الإٍ�شالمية  الفنون  تاريخ  على  وا�شعة 
التي مر  التاريخّية  والتحولت  الكرمي  امل�شحف 
املخطوطات  م��ئ��ات  ج��ان��ب  اإىل  فيخ�ش�س،  ب��ه��ا، 

واخلرائط والّلوحات، جناحاً ملقتنيات معايل عبد 
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزير  العوي�س،  الرحمن 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير 
ليعر�س خمطوطات للم�شحف يعود عمرها اإىل 
مئات ال�شنني كتبت باأيدي اأ�شهر خطاطي العامل 
ومو�شوعات  ع��وامل  اجل��ن��اح  الإ�شالمي.ويك�شف 
���ش��غ��ل��ت ال���ك���ث���ري م����ن ال���ب���اح���ث���ني وال����دار�����ش����ني 
املتخ�ش�شني يف الفنون الإ�شالمّية، فيعر�س ن�شخة 
عثمانية نادرة من القراآن الكرمي يعود عمرها اإىل 
1827 ميالدي، اإل اأن قيمة هذه الن�شخة لي�س 
عمرها اأو الفرتة التي تعرب عنها فقط، واإمنا يف 
ن�شخ  واح��دة من  كتبتها، فهي  التي  يد اخلطاط 
القراآن احلكيم القليلة التي خطتها ن�شاء فنانات، 
ال�شعدي  خامتي  زليخا  �شريفة  بخط  ج��اءت  اإذ 
ي����اري.ول تثري  ب�����ش��اري  بنت احل���اج ع��ب��دي زاده 
ال�شوؤال  املعرو�شة  املخطوطات  الن�شخة من  هذه 
حول اأ�شهر اخلطاطات املعروفات يف تاريخ الفنون 
م�شتوى  ع��ن  تك�شف  واإمن���ا  وح�شب،  الإ���ش��الم��ي��ة 
الدقة واجلودة والأمناط الفنية واملدار�س وحتى 
اخل���ام���ات والأل�������وان ال��ت��ي ك���ان امل�����ش��ح��ف يمُن�شخ 
ورق  على  املجود  الن�شخ  بخط  مكتوبة  فهي  بها، 

ومزخرفتني،  مذهبتني  بلوحتني  وت��ب��داأ  زه��ري، 
وكتبت اأ�شماء ال�شور باحلرب الأبي�س على اأر�شية 
هام�س  وعلى  الأخ�شر،  باللون  مزخرفة  ذهبية 
لالأع�شار  مزخرفة  مذهبة  م�شربيات  ال�شفحات 
والأحزاب، فيما جاءت عالمات التجويد باحلرب 

الأحمر.
امل���ع���ر����س وح�شب،  ل��ي�����س ذل����ك م���ا ي��ق��ف ع���ن���ده 
م�شحف  عند  الوقوف  ميكنه  للمعر�س  فالزائر 
بخط واحد من كبار اخلطاطني الذين ي�شكلون 
الإ�شالمية،  ال��ف��ن��ون  ت��اري��خ  يف  ف��ارق��ة  ع��الم��ات 
امل�شهور عمر بن  فيجد خمطوطة بيد اخلطاط 
الن�شخ،  1685م بخط  العام  اإ�شماعيل، كتبت يف 
اأنها تبداأ ب�شورة الأنعام وتنتهي بنهاية  والاّلفت 
القراآن الكرمي، وكما هو التقليد يف بع�س مدار�س 

ن�شخ القراآن، فاإنها تبداأ بلوحتني مزخرفتني.
ويعيد املعر�س زّواره اإىل فرتة ي�شميها املوؤرخون 
ب��ال��ت��ي��م��وري��ة، ن�����ش��ب��ة اإىل ت��ي��م��ورل��ن��ك، وذل����ك يف 
القرن  اإىل  تاريخها  يرجع  للم�شحف  خمطوطة 
ال�15 ميالدي، جاءت بيد اخلطاط جوامنرد بن 
اأخي حممد بن بايزيد ال�شروري، وترجع اأهمية 
هذه املخطوطة لأهمية املرحلة التي كتبت فيها، 

العربي  اخل��ط  لتطور  الذهبية  ال��ف��رتة  تعد  اإذ 
وخا�شة خط الثلث، الذي جتلت فنونه من خالل 
امل�شتع�شي  ي��اق��وت  امل���ع���روف  اخل��ط��اط  ت��الم��ي��ذ 
امل�شهورين، بالإ�شافة اإىل الكثري من اخلطاطني 
ال��و���ش��ط��ى، و�شمرقند  اآ���ش��ي��ا  اإىل  ت��وج��ه��وا  ال��ذي��ن 

عا�شمة ال�شلطان تيمور واأبنائه.
ع�شر  الرابع  اجل��زء  ال�شروري  خمطوطة  ومتثل 
املحقق،  الثلث  بخط  وكتبت  الكرمي،  القراآن  من 
ويف البداية تظهر لوحة مزخرفة كتب عليها يف 
الذهبي،  باحلرب  الثلث  بخط  والأ���ش��ف��ل  الأع��ل��ى 
الأ�شود  ب��احل��رب  فيها  الإع����راب  ح��رك��ات  وجعلت 

فيما مت تذهيب الفوا�شل بني الآيات.
وت��ت��وا���ش��ل رح��ل��ة ال��زائ��ر ب��ني الأم��ك��ن��ة والأزمنة 
ل���ق���راءة ت��ط��ّور وت��ب��اي��ن م���دار����س ن�����ش��خ امل�شحف 
ال�����ش��ري��ف م��ن ق��ل��ب ���ش��م��رق��ن��د ت��اري��خ��ي��اً، م����روراً 
ببلدان ومدن الدولة العثمانية، و�شوًل اإىل م�شر 
بني  ي��ربز  اململوكية، حيث  الفرتة  خ��الل  وال�شام 
مكتوب  ال��ق��راآن  من  جل��زء  خمطوط  املعرو�شات 
بخط الثلث باحلرب الأ�شود على ورق غامق، يعود 

اإىل فرتة حكم املماليك.
تعاىل  بقوله  تبداأ  باأنها  املخطوطة  ه��ذه  ومتتاز 

“اأي�شركون ما ل يخلق �شيئاً  يف �شورة الأع��راف: 
وهم يخلقون”، وجاءت حركات الإعراب مكتوبة 
فيما  مذهبة،  الآي���ات  وفوا�شل  الأ���ش��ود،  باحلرب 
مت  ال��ت��ي  امل�شتديرة  ب��ال��زخ��ارف  غنية  ال��ه��وام�����س 
واأما  والأع�������ش���ار،  الأخ��م��ا���س  ل��ك��ت��اب��ة  ا�شتعمالها 
مذهبة  م�شتطيالت  لها  خ�ش�س  فقد  الأج����زاء 

ومزخرفة. 
ال�شرق” عند هذه  “كلمات من  تنتهي ق�شة  ول 
املخطوطات املميزة من امل�شحف ال�شريف، واإمنا 
تبداأ، اإذ ينق�شم املعر�س اإىل خم�شة اأق�شام تعر�س 
لوحات و�شّور ملعامل ومدن و�شخ�شيات منها �شور 
قدمية ملكة املكرمة يف مرا�شم احلج، و�شور لدبي 
وجم�شمات  خرائط  عن  يك�شف  واآخ��ر  وال�شارقة، 
بدايات  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي���ع���ود  الأر����ش���ي���ة  ل��ل��ك��رة 
جانب  اإىل  ع�شر،  وال��ث��ام��ن  ع�شر  ال�شابع  ال��ق��رن 
لأ�شهر  وامل��ب��ك��رة  الأوىل  للطبعات  خم��ط��وط��ات 
بالإ�شافة  وال��ك��ت��ب،  اخل���ال���دة  الأدب���ي���ة  الأع���م���ال 
مل��ج��م��وع��ة ل���وح���ات وم��ل�����ش��ق��ات اأث���ري���ة ل��ع��دد من 
الأو�شط، كانت  افريقيا وال�شرق  الدول يف �شمال 
وال�شكك  الطريان  ل�شركات  كاإعالنات  ت�شتخدم 

احلديدة وال�شياحة واملعار�س.

تنظمه “هيئة ال�سارقة للكتاب” حتى 3 مايو يف مقرها بال�سارقة 

»كلمات من ال�صرق«.. رحلة تبداأ مبخطوطات للم�صحف وتعود بالزمن اإىل مئات ال�صنني
يعر�ض خمطوطات ن�سختها ن�ساء ويك�سف تباين مدار�ض الفنون الإ�سالمية 
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موؤخراً،  وعنوان”  ع��ن��وان  “األف  م���ب���ادرة  ن��ّظ��م��ت 
منوذج  اأح���دث  احلكمة”،  “بيت  يف  ت��ع��ارف  جل�شة 
 22 نحو  ع���دداً  حولها  جمعت  امل�شتقبل،  ملكتبات 
واأ�شحاب  ور�شامني،  وكتاب،  نا�شرين  من  م�شاركاً 
اآفاق  ملناق�شة  الإبداعي،  املحتوى  �شناعة  يف  ال�شاأن 
وتاأتي  الإبداعية.  الإ�شدارات  انتاج  تطوير  وجهود 
التي  اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  اإط���ار  يف  اجلل�شة  ه��ذه 
الرامية  جهودها  اإط��ار  يف  تنظيمها  امل��ب��ادرة  تعتزم 
�شّناع  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة  اجل��ه��ود  ح�شد  اإىل 

ال��ك��ت��اب م��ن ن��ا���ش��ري��ن ور���ش��ام��ني ل��ت��ب��ادل اخلربات 
والوقوف على كّل ما هو جديد يف هذا املجال، حيث 
ت�شهم مثل هكذا فعاليات يف اإيجاد روؤى م�شتقبلية 
مبحتوى  اخل���روج  وت�شمن  الكتاب  �شناعة  تدعم 
عدد  عالية.وا�شتعر�س  وج��ودة  م�شمون  ذو  متمّيز 
اجلل�شة  خ��الل  امل�شاركني  والر�شامني  الكتاب  م��ن 
جمموعة من اأعمالهم، وجرى مناق�شة العديد من 
املحاور املتعلقة ب�شناعة الكتاب واأثر العالقة التي 
امل��وؤل��ف وال��ر���ش��ام والنا�شر يف توفري  ب��ني  جتمع م��ا 
ذاته  ال��وق��ت  يف  عالية،  وج���ودة  م�شامني  ذات  كتب 
املحلي  الن�شر  واق���ع  على  ال�����ش��وء  اجلل�شة  �شلطت 

كورونا  ف��اي��رو���س  انت�شار  ظ��ل  يف  خا�شة  وال��ع��رب��ي 
ال�شناعات  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  و�شبل  وتبعاته، 
الأدب��ي��ة ب��ه��دف اث���راء امل��ح��ت��وى الأدب����ي والإبداعي 
اجلل�شة  ه��ذه  تنظيم  اخل��ي��ارات.وع��ن  م��ن  بالكثري 
ق��ال��ت جم��د ال�����ش��ح��ي، م��دي��رة م��ب��ادرة األ���ف عنوان 
املجال  فتح  لقاءات يف  وعنوان:” ت�شهم مثل هكذا 
ال��ك��ت��اب وال��ر���ش��ام��ني للقاء وال��ت��ح��اور بهدف  اأم���ام 
الرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م وخ��ربات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م، كما 
ت�شمح يف الو�شول اإىل روؤى جديدة وواع��دة تخدم 
�شناعة املحتوى الإبداعي وترثيه بكل ما هو جديد 
اأو  ال��ر���ش��م  اأو  ال��ك��ت��اب  ���ش��واء ع��ل��ى �شعيد  وم��ت��ط��ور 
الن�شر  بق�شايا  اخلا�شة  والقوانني  باملعايري  حتى 

وخالفها”.
 واأ�شارت ال�شحي اإىل املبادرة حتر�س يف الوقت الذي 
وتقّدمها  وال��ف��ن��ان��ني  ال��ك��ّت��اب  اإب���داع���ات  فيه  تتبنى 
وخرباتهم  ق���درات���ه���م  ت���ط���ور  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ه��ور 
وت����زّوده����م ب��ك��ل م���ا ي���ل���زم م���ن اأج�����ل ت���ق���دمي م���واد 
اأن  اإىل  لفتة  ع��ايل،  وم�شمون  ج��ودة  ذات  اإبداعية 
املكتبات  ت��رثي  لأن  ت�شعى  ج��ه��وده��ا  وب��ك��ل  امل��ب��ادرة 
املحلية وال��ع��رب��ي��ة ب��اإ���ش��دارات ج��دي��دة ون��وع��ي��ة يف 
اجلل�شة  يف  م�شاركتها  وخ���الل  احل��ق��ول.  خمتلف 
اأن تنظيم  اأكدت الكاتبة الإماراتية فاطمة العليلي 
مثل هكذا جل�شات ي�شهم يف تزويد الكاتب بالكثري 
بق�شايا  واملتعلقة  الالزمة  وامل��ه��ارات  اخل��ربات  من 
الكّتاب  ح�شد  اأن  مو�شحة  التاأليف،  وحقوق  الن�شر 
والر�شامني والنا�شرين واإتاحة املجال لهم للنقا�س 
روؤى  اي��ج��اد  يف  ف��اع��اًل  دوراً  يلعب  الأف���ك���ار  وط���رح 

وقالت:”  الكتاب.  �شناعة  وم�شتقبل  حا�شر  تخدم 
ناق�شنا يف اجلل�شة العديد من الق�شايا ذات ال�شلة 
يف ال�شناعة الإبداعية التي تقوم على �شراكة جميع 
النهو�س  كتب تخدم  اإنتاج  اإىل  للو�شول  الأط��راف 

بفكر ووعي املجتمع، 
مل��ث��ل ه��ك��ذا جل�شات ت�شمح  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  وب��ال��ف��ع��ل 
للخروج  ومناق�شتها  الأف���ك���ار  م��ن  ال��ك��ث��ري  ب��ط��رح 
بروؤية م�شتقبلية تخدم واقع �شناعة الكتاب املحلي 
والعربي بالكثري من املعارف واخلربات الالزمة”.

النعيمي:”  الإم��ارات��ي عي�شى  ال��ر���ّش��ام  ق��ال  ب���دوره 
دور  على  اجلل�شة  يف  م�شاركتي  خ��الل  م��ن  تعرفت 
الن�شر املحلية املعنية باإ�شدار ون�شر الكتب امل�شورة 
عملهم  لطبيعة  ا�شتمعت  حيث  لالأطفال،  املوجهة 
اإ���ش��دار مثل  يتبعوها يف جم��ال  التي  والإج�����راءات 
هكذا موؤلفات، الأمر الذي �شمح يل باأن اأطلع على 

جملة من املعارف اخلا�شة بهذا ال�شاأن«.
اأطفال،  كتب  ر���ّش��ام  اأن���ا  النعيمي:”  عي�شى  وت��اب��ع 
اأيدي  ب��ني  ت��رتك  ف��اأن��ت  �شهلة  لي�شت  مهنة  وه���ذه 
رحبة  ع��وامل  �شوب  بخياله  لينطلق  �شبباً  الطفل 
الدقة  م��ن  الكثري  ت��راع��ي  اأن  عليك  لهذا  ووا���ش��ع��ة 
يف  ي�شهم  �شليم  ط���رح  وذو  م��و���ش��وع��ي  ت��ك��ون  واأن 
بالكثري  ويعّززه  به  ويرتقي  اخليال  بهذا  النهو�س 
�شهلة  لي�شت  فامل�شاألة  لهذا  املعرفية،  اخليارات  من 
ب��اأن العمل الذي  ك��ب��رياً واإمي��ان��اً  ب��ل تتطلب ج��ه��داً 
الهتمام  فّن يجب  اأن��ه  اإىل جانب  الر�شام  به  يقوم 
عليه  باأكمله  جيل  جتاه  م�شوؤولية  هو  وتقديره  به 
اأن ي�شونها ويحافظ عليها”. بدورها قالت عفراء 

ومن�شورات  مل��ك��ت��ب��ة  وامل��وؤ���ش�����س  ال�����ش��ري��ك  حم���م���ود، 
تقريب  يف  ال��رثي��ة  اجلل�شة  ه��ذه  �شاهمت  غاف:” 
واأطلعتنا  والر�شامني  ال��ك��ّت��اب  وب��ني  بيننا  امل�شافة 
اأمر مهم  املجال وهذا  على جتاربهم وخرباتهم يف 
بالن�شبة لنا كدار ن�شر جديدة ن�شعى لأن ن�شل اإىل 
اجلميع  مع  وال�شراكة  التعاون  من  واع��د  م�شتوى 

خدمة لإ�شدار موؤلفات نوعية يف امل�شتقبل«. 
ولفتت ال�شريك واملوؤ�ش�س ملكتبة ومن�شورات غاف اأن 
تنظيم مثل هذه اجلل�شات يعود بالنفع على النا�شر 
اتاحة  يف  وي�شهم  �شواء  حّد  على  والر�شام  والكاتب 
اأكرب نحو تبادل اخلربات واملعارف  الفر�شة ب�شكل 

التي ترتقي بقطاع �شناعة الكتاب على حّد �شواء.
األ��ف ع��ن��وان وع��ن��وان م��ب��ادرة ثقافية فكرية،  ��ع��ّد  وتمُ
“ندعم  �شعار  حت��ت   ،2016 ف��رباي��ر  يف  انطلقت 
الفكر لنرثي املحتوى”،وتهدف املبادرة اإىل اإ�شدار 
تعزيزاً  لها،  مرحلة  كل  يف  اإماراتي  كتاب   1001
ل��الإن��ت��اج امل��ع��ريف وال��ف��ك��ري يف الإم�����ارات، ول�شمان 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  الن�شر  �شناعة  ا�شتدامة 
وت�شجيعهم  الإماراتيني،  املوؤلفني  دعم  اإىل  اإ�شافة 
على تاأليف املزيد من الإ�شدارات، ودعم دور الن�شر 
الإماراتية، و�شمان مناف�شتها يف قطاع الن�شر على 

ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

خالل جل�سة تعارف نّظمتها يف »بيت احلكمة«

»األف عنوان وعنوان« تناق�ص م�صتقبل ال�صناعة الإبداعية مع جمموعة من املوؤلفني والنا�صرين والر�صامني

ت�ست�سيفه »هيئة ال�سارقة للكتاب«

»و�صف م�صر«.. رحلة اإىل زمن نابليون يف معر�ص»كلمات من ال�صرق«
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ي�سلط ال�سوء على حقبة مهمة يف تاريخ م�سر

مو�صى .. لعبة الدراما بني املوروث 
الدينى والفلكلور ال�صعبى يف �صرد التاريخ

خالل  يعر�س  ال���ذى  "مو�شى"  م�شل�شل  ي���دور 
بطولة  م��ن  وه��و  احل���ايل،  الرم�شانى  ال�شباق 
ال�شيناري�شت  وت��ال��ي��ف  رم�����ش��ان  حممد  النجم 
ن��ا���ش��ر ع��ب��د ال���رح���م���ن، ح����ول اح�����داث احلرب 
العاملية الثانية، وي�شلط ال�شوء على حقبة مهمة 
يف تاريخ م�شر، ويدور يف فرتة الربعينات من 
القرن املا�شى اثناء الحتالل الربيطاين مل�شر، 
قهرية  ل��ظ��روف  يتعر�س  ���ش��اب  ق�شة  وي��ح��ك��ى 
�شقيقه  اخ���ذت  الجن��ل��ي��زي��ة  ال�شلطة  ان  منها 
ليحارب من اجل الجنليز يف منطقة العلمني،

 ومي��وت ه��ن��اك، كما تفرقه ال��ظ��روف ع��ن حبه 
القرية  اغ��رق��ت  �شيول  ابتلعتها  وال��ت��ي  حياته 
باكملها، كما انه يبحث عن اخته خالل احداث 

امل�شل�شل.
وا�شتمدت ق�شة العمل التي تدور يف الفرتة بني 
عام 1942 اىل 1952، كثري من احداثها من 
الحداث التاريخية والتغريات العاملية، انطالقا 

مل�شر، وتطرقت اىل  الربيطاين  الحتالل  من 
احلرب العاملية الثانية، وانت�شار وباء الكولريا، 
اىل حريق القاهرة وغريها من الحداث التي 

توؤثر يف �شري احداث امل�شل�شل ب�شكل قوى.
قدمه  "الربن�س" ال���ذى  م�شل�شل  غ���رار  وع��ل��ى 
وج���اءت حبكته  امل��ا���ش��ى،  ال��ع��ام  رم�شان  حممد 
ال���درام���ي���ة م��ت��م��ا���ش��ة م���ع ق�����ش��ة ال��ن��ب��ى يو�شف 

واخوته الواردة فى القراآن الكرمي، 
وفاة  بعد  منهم  �شيئة  معاملة  من  يالقيه  وما 
اأبنائه،  وم��ن  منه  التخل�س  وال��ده��م وحم��اول��ة 
جاء م�شل�شل "رم�شان" اجلديد هذا العام ليبدو 
"مو�شى" �شديد التقاطع مع  ظاهرا من ا�شمه 
املقد�شة،  الكتب  يف  ال��واردة  مو�شى  النبى  ق�شة 
حيث تت�شابه �شخ�شية "رم�شان" خالل امل�شل�شل 
ال�شخ�س  الدينى من خالل ق�شة  امل��وروث  مع 
الذى يتعر�س لذى من الحتالل فيهرب من 
النبي  م��ع ق�شة هجرة  يتطابق  م��ا  وه��و  ب��ل��ده، 

مو�شى لر�س كنعان بعد الذى الذى تعر�س له 
هو وقومه من جانب فرعون املذكور فى القراآن 

الكرمي مما دفعه للهرب من م�شر. 
ك���ذل���ك ي���ب���دو امل�����ش��ل�����ش��ل ا���ش��ت��ل��ه��م م���ن ق�ش�س 
الفقراء،  م�����ش��اع��دي  م��ن  ال�شعبيني  الب���ط���ال 
ال��ربي��ط��اين، وعروة  الدب  ه��ود يف  روب���ن  مثل 
بن ال��ورد يف الدب العربى، حيث جاء مت�شابها 
"ادهم  ال�شعبية  املقاومة  ا�شطورة  ب�شكل ما مع 

ال�شرقاوى"، 
يف ك��ف��اح��ه��م��ا ���ش��د الجن���ل���ي���ز، وال�����ذى ب�����داأ يف 
بهروب  ب����داأ  ���ش��خ�����ش��ى،  ب���ث���اأر  م��و���ش��ى  م�شل�شل 
مو�شى ثم تعرفه على املطاريد وبداأ يف مقاومة 
الجنليز، وزاد من رغبته يف املقاومة والنتقام 
موت �شقيقه يف احلرب، بينما اأدهم ال�شرقاوى 
ب���داأ رح��ل��ة هروبه  اأراد ال��ث��ار ل��ع��م��ه، وم���ن ه��ن��ا 

ومقاومته لالجنليز.
النجم  ا�شتطاع  التفا�شيل  واىل جانب كل هذه 

يجذب  خمتلفا  دورا  يقدم  ان  رم�شان  حممد 
من خالله اإنتباه اجلمهور باداء متمكن وقوي، 
الرحمن  عبد  نا�شر  ال�شيناري�شت  خطف  كما 
ال����ش���واء ب��ق�����ش��ة اح��داث��ه��ا م��ت�����ش��ارع��ة وتقدم 
مزيجا بني املوروث والفلكلور يف �شورة ب�شيطة، 
واخرج حممد �شالمة العمل كما يجب ان يكون 
اىل  التف����ا�شيل  ادق  اي�����ش��ال  على  ق���ادرا  وك���ان 

اجلمهور.
حممد  ب��ط��ول��ة  "مو�شى"  م�شل�شل  ان  وي��ذك��ر 
رم�شان، �شمية اخل�شاب، عبري �شربى، ريا�س 
اخلوىل، �شيد رجب، �شربى فواز، منذر رياحنة، 
عارفة عبد  الن�شر،  �شيف  هبة جم��دى، فريدة 
الر�شول، امري �شالح الدين، �شياء عبد اخلالق 
نا�شر عبد  وتاأليف  الفنانني،  اآخ��ر من  ا  وع��دد 
�شركة  وانتاج  واخ��راج حممد �شالمة  الرحمن، 
�شيرنجى، وتدور احداثه فى اطار من الدراما 

ال�شعيدى.

الإنرتنت  يف  البحث  حم��رك��ات  عمالق  احتفل 
"غوغل"، اأم�س الأربعاء، بالذكرى ال�75 مليالد 
املمثل الراحل نور ال�شريف، اأحد اأيقونات الفن 
يف م�شر.ون�شر "غوغل" على �شفحته الرئي�شية 
3 �شور ل�شخ�شيات ج�شدها الراحل يف م�شريته 

الفنية، التي امتدت لنحو 40 عاما.
نور ال�شريف الذي ولد يف 28 اأبريل 1946، 
وا���ش��م��ه احل��ق��ي��ق��ي حم��م��د ج���اب���ر، ب����داأ حياته 
ك��الع��ب ك���رة ق���دم يف ن����ادي ال��زم��ال��ك ق��ب��ل اأن 

يتحول اإىل جمال التمثيل.
ال�شينما حني  الأوىل يف عامل  فر�شته  وجاءته 
لفت انتباه املخرج ال�شهري ح�شن الإمام، فاأ�شند 

اإليه دورا يف فيلم "ق�شر ال�شوق" عام 1966.
وب�����داأ ال�����ش��ري��ف ي��ف��ر���س جن��وم��ي��ت��ه ب����دءا من 
مثل  اأف���الم  يف  ب�����اأدواره  ال�شبعينيات  منت�شف 

ال�شمت" وغريهما. "الكرنك" و"اأبناء 
وكان ال�شريف ينتمي اإىل جيل مميز من املمثلني 
الذي و�شف ب�"جيل الواقعية اجلديدة"، و�شم 
ب��الإ���ش��اف��ة اإل��ي��ه اأح��م��د زك��ي واآخ���ري���ن، وامتاز 

بقدرته على جت�شيد الأدوار املعقدة واملتنوعة.
العربية  بالق�شايا  باهتمامه  ال�شريف  وع��رف 
وج�شد  الفل�شطينية،  الق�شية  مقدمتها  ويف 
فيلم  يف  العلي  ناجي  الفل�شطيني  الفنان  دور 
حمل نف�س ال�شم، كما ج�شد دور الكاتب توفيق 

احلكيم يف فيلم "ع�شفور من ال�شرق".
وعلى ال�شا�شة ال�شغرية قدم ال�شريف جمموعة 
متنوعة من الأعمال، فقدم الدراما التاريخية 
الر�شيد"،  العزيز" و"هارون  "عمر بن عبد  يف 
"لن  م��ن  ك��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  الق�ش�س  وق���دم 
اأعي�س يف جلباب اأبي"، و"عائلة احلاج متويل"، 

كما قدم ثالثية "الدايل".
وك��ان��ت اآخ����ر اأع���م���ال ال�����ش��ري��ف ال��ف��ن��ي��ة الفيلم 
ال�شينمائي "بتوقيت القاهرة"، الذي نال جائزة 
عام  اجل��زائ��ر  يف  ال�شينمائي  وه���ران  م��ه��رج��ان 
اأغ�شط�س   11 يف  ال�شريف  نور  2015.وتويف 

عام 2015.

نيللى  للنجمة  و�س"  ب�"100  م�شل�شل  جن��ح 
ك����رمي ال�����ذى مت ع��ر���ش��ه خ����الل م��و���ش��م درام����ا 
�شعبية  حتقيق  ف��ى   ،2020 امل��ا���ش��ي  رم�����ش��ان 
ك���ب���رية ون�����ش��ب م�����ش��اه��دة م��رت��ف��ع��ة ب���داي���ة من 
اأغنية ترت امل�شل�شل "مليونري" ومرورا باأحداث 
امل�شل�شل ونهاية العمل مع مطالبات بتنفيذ جزء 

ثان من العمل.
ول يزال م�شل�شل ب�"100 و�س" عالقا فى اأذهان 
امل�شاهدين، وو�شط هذه الأجواء، �شاركت النجمة 
نيللي كرمي �شورة جتمعها بفريق عمل امل�شل�شل 
نيللي كرمي  ون�شرت  �شعبيه كبرية،  ال��ذى حقق 

ال�شورة على �شفحتها ال�شخ�شية مبوقع "في�س 
بوك"، وعلقت قائلة: "ب100 و�س".

يا�شني،  اآ���ش��ر  ك����رمي،  نيللي  ال�����ش��ورة  و���ش��م��ت   
عال  غريب،  زينب  اإبراهيم،  اإ�شالم  ماهر،  دنيا 
ر�شدى، م�شطفى دروي�س، وجمموعة من اأبطال 

امل�شل�شل، واملخرجة كاملة اأبو ذكرى.
وجن��ح��ت ال��ن��ج��م��ة ن��ي��ل��ل��ى ك���رمي ب���اخل���روج عن 
املاألوف ل�شنوات طويلة كانت نيللي كرمي مرادفا 
احلزن  ت��دِخ��ل  التي  والنف�شية  املركبة  للدراما 
براعتها  على  دليل  وهو  اجلمهور،  على  والكاآبة 
وقدرتها على نقل تلك امل�شاعر للم�شاهد، وكنوع 

من التحدي ك�شرت نيللي هذا احلاجز ببطولة 
على  ق��ادرة  اأنها  لتثبت  و�س"،  "ب�100  م�شل�شل 

تقدمي خمتلف الألوان.
ك��م��ا ت�����ش��ارك نيللي ك���رمي ف��ى رم�����ش��ان احلاىل 
الداىل،  عمرو  تاأليف  الك�شر"  "�شد  مب�شل�شل 
كل  بطولته  فى  وي�شارك  خالد،  اأحمد  واإخ���راج 
من: نيللى كرمي، حممد فراج، لقاء اخلمي�شى، 
�شينتيا خليفة، نهري  ع��م��ران،  ل��وؤى  ع��م��اد،  ت��ارا 
اأمني، م�شطفى دروي�س، نور اإيهاب، وعدد كبري 
من النجوم، والعمل اإنتاج م�شرتك بني املتحدة 

للخدمات الإعالمية والعدل جروب.

الدراما لي�ست موؤرًخا بحد ذاتها، لكن العمل الفنى دائًما ما يقف بني حدى التوثيق والتاريخ ك�ساهد لالحداث ومعرب عنها، فتلعب الدراما 
الدرامية، ويبدو من  التاريخية وم�ستلهمة من الرتاث الدينى وال�سعبي حبكة واطار لحداثها  ادواًرا حمورية م�ستفيدة من احلكايات 

العمال التى ا�ستفادت من الفلكلور امل�سرى والعربى الكبري، والتى تعر�ض هذا العام، هو م�سل�سل "مو�سى".

بثالث �صور.. »غوغل« يحتفل 
مبيالد نور ال�صريف

»مليونري مليونري« نيللى كرمي فى �صورة 
جديدة مع فريق عمل م�صل�صل "بـ100 و�ص"
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يف اخرتاق كبري

 اكت�صاف مئات اجلينات امل�صرتكة يف 
كل من ا�صطرابات القلق والكتئاب!

تو�شلت درا�شة جديدة اأجراها باحثون يف اأ�شرتاليا اإىل وجود مئات اجلينات 
امل�شرتكة ب�شكل �شائع لدى الأ�شخا�س الذين يعانون من ا�شطرابات القلق 
والكتئاب. وحدد الباحثون يف معهد QIMR Berghofer لالأبحاث 
الطبية يف اأ�شرتاليا، 509 جينات م�شرتكة لكل من القلق والكتئاب عن 
اململكة  يف  احليوي  البنك  يف  م�شارك   400000 �شجالت  حتليل  طريق 

املتحدة، وجتميع اجلينومات، وقائمة من 28 �شمة فردية وم�شرتكة.
واختربوا  التداخل،  للبحث عن  النمذجة  اأدوات  بن�شر عدد من  قاموا  ثم 
النتائج مقابل قاعدة بيانات ت�شم 1.9 مليون �شخ�س يعانون من القلق اأو 

الكتئاب املبلغ عنه ذاتيا.
 :QIMR Berghofer ويقول عامل الوراثة النف�شي اإ�شك ديرك�س، من
"حددنا 674 جينا مرتبطا اإما بالكتئاب اأو القلق - والأهم من ذلك اأن 
ثالثة اأرباع هذه اجلينات كانت م�شرتكة. ومل يمُعرف الكثري، حتى الآن، عن 

الأ�شباب اجلينية التي جتعل النا�س يعانون من الكتئاب والقلق".
ما  غالبا  التي  احل���الت  م��ن  وا�شعة  جمموعة  القلق  ا�شطرابات  وتغطي 
ت�شرتك يف اأعرا�س مت�شابهة، ولكنها تتميز بخ�شائ�س خمتلفة يف النهاية، 

بدءا من نوبات الهلع اإىل اأنواع معينة من الرهاب وما بينهما.
وه��ن��اك ق��وا���ش��م م�����ش��رتك��ة ب��ني اجل��م��ي��ع، وه���ي ال�����ش��ع��ور ب���الإث���ارة والقلق 
التغريات  يف  الأحيان  من  كثري  يف  تظهر  اأن  ميكن  والتي  امل�شتقبل،  ب�شاأن 

الف�شيولوجية مثل ارتفاع �شغط الدم.
ويف هذه الأثناء، ميكن لالكتئاب اأن مير ب�شل�شلة كاملة ويتجلى مب�شاعر 

الإحباط ال�شديد و�شول اإىل اإيذاء النف�س والأفكار النتحارية.
العامل،  ���ش��ك��ان  م��ن  امل��ائ��ة  �شتة يف  اإىل  اث��ن��ني  بنحو  ي��ق��در  م��ا  اأن  ��ع��ت��ق��د  ويمُ
اأي وقت. وعلى الرغم  باآخر يف  اأو  ي�شرتكون يف ت�شخي�س الكتئاب ب�شكل 
م��ن الخ��ت��الف��ات ال��وا���ش��ح��ة، ف����اإن م��ا ي��ق��رب م��ن %75 م��ن الأ�شخا�س 
امل�شابني با�شطراب القلق، تظهر عليهم اأعرا�س ال�شطرابات الكتئابية، 
ل���ذا ف����اإن ت��ت��ب��ع اجل��ي��ن��ات امل�����ش��رتك��ة يف ك��ل��ت��ا احل��ال��ت��ني، امل��رت��ب��ط ب�شمات 
ال�شخ�شية الع�شبية، ميكن اأن ي�شلط ال�شوء على بع�س من اأحلك املعارك 
التي يخو�شها الب�شر يف حياتهم اليومية. وومُجد بالفعل اأن التباين اجليني 
يلعب دورا رئي�شيا يف الدرجة التي قد يمُظهر بها ال�شخ�س درجة معينة من 
الع�شبية، ولكن الآن لدى اأخ�شائيي ال�شحة العقلية خارطة اأكرث تف�شيال 
للعثور على اإجابات وا�شحة حول ذلك. ورمُبطت اجلينات الفريدة لالكتئاب 
�شابقا مب�شتويات اأعلى من م�شتويات الدهون الثالثية يف الدم، بينما كانت 
اجلينات الأخرى املرتبطة بالقلق مرتبطة ب�شغط الدم، ما يوؤكد الأبحاث 
ال�شابقة التي ربطت بني ارتفاع �شغط الدم وا�شطرابات القلق. و�شت�شاعد 
للبحوث  بنية  توفري  يف  اجلينومية  للمعلومات  اجلديدة  البيانات  قاعدة 
الطريق  يف  الأوىل  اخل��ط��وة  متثل  وه��ذه  امل�شتقبلية.  والنف�شية  اجلينية 
الطويل لر�شم جمموعة معقدة من الظروف التي تت�شافر لإ�شابة ع�شرات 
القلق،  وا�شطرابات  الكتئاب  من  بكل  ال��ع��امل،  ح��ول  النا�س  من  املاليني 
ت��وؤدي يف يوم من الأي��ام اإىل اخرتاقات دراماتيكية يف امل�شتقبل  اأن  وميكن 

من حيث تخفيف معاناة نف�شية ب�شرية.

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �شمم اأول كمبيوتر اإلكرتوين حقيقي يف العامل بجامعة بن�شلفانيا 

عام  1946م.
الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 

- البحرتي واأبو متام. 
العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 

- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 
النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 

- اأبو الأ�شود الدوؤويل 
وال�سلوى؟  املن  معنى  • ما 

- املن هو الع�شل وال�شلوى هو طائر ال�شمان 

اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 
والفواكه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 

الأخرى. 
لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�شع 

يقوم  اأي رجل  انف  تق�شم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ا�شدر   1837 العام  • يف 
بتقبيل �شفتيها دون رغبتها. 

اأ�شخا�س يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�شنوي الذي يح�شل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 
العامل.  يف  فقرا  الأكرث  الدول  �شكان  من  �شخ�س  مليون   600

عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  الإن�شان  يولد  • عندما 
الو�شول اإىل �شن البلوغ .

احليوانات. كل  بني  من  دم  �شغط  اأعلى  لديها  • الزرافة 
القرود. من  مليون   50 من  اأكرث  بها  • الهند 

املدار�س. يف  �شيوعاً  الأكرث  هما  والأبي�س  الأزرق  • اللونني 
مرت.  14 يبلغ  النعامة  اأمعاء  • طول 

احل�شرات. بل�شعات  اإ�شابة  الأكرث  اجلزء  هو  • قدمك 
العامل. يف  ال�شفادع  لأرجل  م�شّدر  اأكرب  هي  • اليابان 

مرة.  330330 ب�  الأر�س  من  اأكرب  • ال�شم�س 
فقط.  �شنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �شناً  البابوات  • ا�شغر 

�سائد الأ�سماك 
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القهوة مفيدة لالأمعاء الدقيقة
ربطت درا�شة طبية حديثة بني 
وحت�شني  الكافيني  ا�شتهالك 
املفيدة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  م�����ش��ت��وى 
الأم����ع����اء،  )امل���ي���ك���روب���ي���وم( يف 
الكائنات  من  تريليونات  وه��ي 
يف  تعي�س  التي  احلية  الدقيقة 
على  وت��وؤث��ر  اله�شمي  اجل��ه��از 

�شحة الإن�شان العامة.
واأظهرت العديد من الدرا�شات 
- خ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة - 

وجود ارتباط بني ا�شتهالك القهوة وتقليل فر�س حدوث املخاطر ال�شحية 
من جميع الأنواع، خا�شة مر�س ال�شكر النمط الثاين اإىل اأنواع معينة من 
اأن  اإىل  اأ�شارت الأدلة  ال�شلل الرعا�س، ويف الوقت ذاته،  ال�شرطان، ومر�س 
تركيبة امليكروبيوم يف الأمعاء ميكن اأن توؤثر على �شحتك، اإما عن طريق 

الرتويج خلطر الإ�شابة بالأمرا�س اأو احلد منها.
القهوة يتمتعون  �شرب  ملتعاقبي  امليكروبيوم  اأن  الدرا�شة احلديثة  ووجدت 
ت��ن��اول��وا كميات قليلة من  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأك��رب م��ن  ب��درج��ة  ب�شحة جيدة 

القهوة.
الثقيلة  القهوة  ل�شاربي  البكتريية  الأن���واع  كانت  احلالية،  ال��درا���ش��ة  ويف 
اأنحاء الأمعاء الغليظة، واأكرث ثراًء  اأكرث وفرة وتوزع بالت�شاوي يف جميع 
ك��ب��رية لت�شمل  ب��درج��ة  اح��ت��م��اًل  واأق���ل  امل�����ش��ادة لاللتهابات،  يف اخل��وا���س 
املرتبطة  البكترييا  من  نوع  وهو   ،  Erysipelatoclostridium

با�شطرابات التمثيل الغذائي وال�شمنة.

عانى ر�شوان وهو احد �شيادي الأ�شماك من قلة ال�شيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�شطاد فيها فقرر ان يذهب 
اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�شل له اخلري الكثري، فا�شطاد 
�شاألته  البيت  امل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�شب كثريا من  ال�شوق  اإىل  وا�شطاد كثريا حتى تعبت �شبكته وذه��ب 

الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال �شاحكا: كان �شيدي اليوم كمية وفرية من املال.
اأباه اح�شر مال كثريا ا�شطاده من مكان ما على البحر فذهب  خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه ان 
ال�شديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�شوان عله ي�شطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد ان 
انتهى ر�شوان من ال�شيد الوفري ذهب اإىل ال�شوق يف الوقت الذي ح�شر فيه الرجل الذي كان يراقبه عن بعد 
وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج ال�شمك مال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، فالقى به بعيدا ورمي 
�شبكته كرة اخرى وا�شتمر على هذا احلال رمبا ي�شطاد مال، لكنه ف�شل فذهب اإىل ر�شوان وقال له غا�شبا 
�شارخا من اين ت�شطاد هذا املال؟ فقال ر�شوان �شاحكا ا�شطاده من البحر فعندما ا�شطاد �شمكا كثريا وابيعه 
يتحول اإىل مال وهكذا ا�شطاد املال، فانده�س الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�شمك 
اأخ��ذه وان�شرف فوقف  األقى به على ال�شاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�شل، كان هناك من  الذي 
لي�شطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�شتطيع �شبكته ان متنحه ولو �شمكة واحدة، وبات ليلته جائعا 
فقد افرتى على نعمة اهلل ورف�شها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه ر�شوان وقد ركع يف امل�شجد يبكي 

وي�شتغفر اهلل وي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم الذي اأكل راأ�شه وتركه جائعا هو واأولده .

ناتاليا  الغذائي،  النظام  املتخ�ش�شة يف  الرو�شية  الطبيبة  قالت 
كروغلوفا، اإن اإح�شا�شا دائما باجلوع ل عالقة له بتناول الطعام 

قد يكون دليال على اإ�شابة الإن�شان باأمرا�س خطرية.
واأ�شارت الأخ�شائية اإىل اأن ال�شهية املفرطة قد تكون عالمة على 

الإ�شابة باأمرا�س مثل الن�شاط املفرط للغدة الدرقية.
واأو�شحت الطبيبة قائلة:" اإذا كان ال�شعور باجلوع �شديدا وكان 
الإن�شان بحاجة دائمة اإىل الأكل مع اأنه ل يزداد وزنا اأو يفقده 

فمن ال�شروري ا�شت�شارة الطبيب".
ي�شهم يف  قد  املعدة  ارت��ف��اع حمو�شة ع�شري  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 

ظهور اإح�شا�س غري منقطع باجلوع.
ارتفاع  اإىل  ت��وؤدي  احللويات  تناول  كرثة  ف��اإن  الطبيبة،  وح�شب 

م�شتويات الأن�شولني، مما يزيد من ال�شهية.
النعا�س  جانب  اإىل  ال�شديد  باجلوع  ال�شعور  اإن  قائلة  واأ�شافت 

وال�شعف قد ي�شري اإىل بع�س امل�شاكل املتعلقة بال�شحة.
وترى الطبيبة اأن ال�شهية املفرطة التي ي�شببها عدم النتظام يف 
تناول الوجبات والفرتات الفا�شلة بني الوجبات والتي ت�شتغرق 
4 �شاعات اأو 4 �شاعات ون�شف ال�شاعة هي اأمر طبيعي. لكن يف 

اأي حال من الأحوال يجب اإعادة النظر يف النظام الغذائي.

اإح�صا�صنا الدائم باجلوع قد يدل على مر�ص خطري!

براندون فاجلالو ، متزلج من جنوب اإفريقيا ، يوؤدي عر�سا خالل جل�سة تدريبية يف جوهان�سربج متهيدا لتمثيل 
بالده يف اأوملبياد طوكيو القادمة، حيث �سُيعر�ض التزلج على الألواح لأول مرة كريا�سة ميدالية. ا ف ب


