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ت�ضع مولودً� يحمل �أج�ضامًا م�ضادة لكورونا!
و�ضعت �مر�أة من �ضنغافورة مولود�ً يحمل �أج�ضاماً م�ضادة لفريو�س 
مار�س  �أث��ن��اء حملها يف  ب��ه  �أ�ضيبت  ق��د  كانت  �ل��ذي  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا 
)�آذ�ر(، مما يقدم دلياًل جديد�ً ب�ضاأن ما �إذ� كان ميكن �نتقال �لعدوى 
�ل�ضهر  �لر�ضيع هذ�  وولد  �إىل جنينها.  �لأم �حلامل  بالفريو�س من 
ومل يكن م�ضابا بكوفيد19- لكن ج�ضده كان يحمل �أج�ضاماً م�ضادة 
�لأح��د عن  �أم�س  للفريو�س، ح�ضبما نقلت �ضحيفة )�ضرتيت تاميز( 
�لأم �ضيلني جن-ت�ضان. وقالت �لأم لل�ضحيفة "ي�ضتبه طبيبي �خلا�س 
حملي  فرتة  خالل  �إليه  لكوفيد19-  �مل�ضادة  �لأج�ضام  نقلت  باأنني 

به".
للمر�س،  خفيفة  �أع��ر����س  عليها  ظهرت  �لأم  �أن  �ل�ضحيفة  وذك���رت 
�لأم  �أي من  ترد  �أ�ضبوعني ون�ضف. ومل  بعد  �مل�ضت�ضفى  وخرجت من 
للتعليق.  طلب  على  ف��وري  ب�ضكل  �لوطني  �جلامعي  �مل�ضت�ضفى  ول 
ك��ان ميكن  �إذ�  ما  بعد  �إن��ه مل يعرف  �لعاملية  �ل�ضحة  وتقول منظمة 
�أن تنقل �لفريو�س �مل�ضبب  لالأم �حلبلى �مل�ضابة مبر�س كوفيد19- 
للمر�س �إىل جنينها �أو طفلها �لر�ضيع خالل �حلمل �أو �أثناء �لو�ضع. 
وحتى �لآن، مل يعرث على �أثر للفريو�س �لن�ضط يف عينات ماأخوذة من 

�ل�ضو�ئل �لتي حتيط باجلنني يف رحم �أمه �أو يف حليب �لر�ضاعة.

مطار ي�ضتخدم روبوتا قاتال للفريو�ضات
بد�أ مطار يف تك�ضا�س با�ضتخد�م روبوت عايل �لتقنية لتنظيف �ملناطق 

�لأكرث ��ضتخد�ماً خالل وباء فريو�س كورونا.
ويعد مطار �ضان �أنطونيو �لدويل �أول مطار يف �لعامل ي�ضرتي روبوت 
"يدمر" �لفريو�ضات و�لبكترييا. �إنه  يقال  و�لذي   Lightstrike
فوق  �لأ�ضعة  م��ن  مكثفة  ن��اري��ة  ر�ضقات  با�ضتخد�م  �ل��روب��وت  ويعمل 
�لبنف�ضجية للق�ضاء على �جلر�ثيم و�لفريو�ضات، وميكن ��ضتخد�مه 
يف �أي مكان يف �ملطار، مبا يف ذلك مكاتب ت�ضجيل �لو�ضول و��ضتالم 

�لأمتعة و�ملر�حي�س وقاعات �ملغادرة ومناطق �لبو�بات.
وميكن �إمتام تطهري �ملنطقة خالل 10-15 دقيقة ح�ضب حجمها، 
دون �حلاجة �إىل وقت �إحماء �أو تربيد. وعندما مت �ختبار هذه �لتقنية 
يف �ملخترب، مت حتديدها على �أنها تقنية و�عدة لأنها قللت ب�ضكل كبري 

من �نت�ضار فريو�س كورونا على �لأ�ضطح �ل�ضلبة.
�إنه   LightStrike ور�ء  تقف  �ل��ت��ي  �ل�ضركة   Xenex وت��ق��ول 
روبوت �لتنظيف �لوحيد من نوعه، ويتم ��ضتخد�مه بالفعل يف �ضناعة 
�لدكتور  وق���ال  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�ضحية  �ل��رع��اي��ة 
ل�ضركة  �مل�ضارك  و�ملوؤ�ض�س  �لعلميني  �مل�ضوؤولني  كبري  �ضتيبت�س  مارك 
"ت�ضبب فريو�س كورونا يف توقف �ضناعة �لطري�ن، ويعد   Xenex
 - �لتجارية  �ملطار�ت  وخا�ضة   - �لعامة  �لأماكن  لتطهري  �لتخطيط 
�إن و�ضع بنية حتتية  �أولوية رئي�ضية للحد من خطر �نتقال �ملر�س. 
فعالة للوقاية من �لعدوى �أمر �ضروري، ونحن فخورون ب�ضر�كتنا مع 

مطار �ضان �أنطونيو �لدويل لقيادة �ضناعة �لطري�ن يف هذ� �ملجال".

كم دقيقة ريا�ضة حتتاج لتعوي�س �جللو�س يف �ملنزل؟
��ضطر�ر  مع  ن�ضاطاً  �أق��ل  �أمن��اط حياة  �أزم��ة فريو�س كورونا  فر�ضت 

�لكثريين للعمل من �ملنزل و�لتخلي عن ممار�ضة �لريا�ضة.
�لبدين  �لن�ضاط  �إن جتاوز م�ضتويات  �لعاملية  �ل�ضحة  وقالت منظمة 
�لأ�ضبوعية �ملو�ضى بها ميكن �أن يعو�س �لأ�ضر�ر �لناجمة عن �جللو�س 
لفرت�ت طويلة يف �ملنزل، كجزء من �ملبادئ �لتوجيهية �لعاملية �جلديدة 

ب�ضاأن �لن�ضاط �لبدين و�ل�ضلوك �خلامل خالل �لأزمة.
ملدة  �لريا�ضية  �لتمارين  مبمار�ضة  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  وتو�ضي 
ترت�وح بني 30 و40 دقيقة يف �ليوم، و�قرتح بحث جديد باأن زيادة 
�لن�ضاط �لبدين ميكن �أن يقاوم خطر �ملوت �ملبكر �ملرتبط باجللو�س 

لفرت�ت طويلة.
"هذه  �ضيدين  �ضتاماتاكي�س من جامعة  �إميانويل  �لربوفي�ضور  وقال 
�ملنا�ضب جد�ً، نظر�ً لأننا يف و�ضط  �ملبادئ �لتوجيهية تاأتي يف �لوقت 
طويلة  لفرت�ت  منازلهم  يف  �لكثريين  ببقاء  ت�ضببت  عاملية،  جائحة 
هذه  ت��وؤك��د  " كما  و�أ���ض��اف  �خلامل".  �ل�ضلوك  زي���ادة  على  و�ضجعت 
�أف�ضل م��ن ل  �لإر����ض���اد�ت، ف��اإن ك��ل ن�ضاط ب��دين مهم و�أي ق��در منه 
�ضيء. هناك �لكثري من �خليار�ت �لد�خلية �لتي ل حتتاج �إىل م�ضاحة 
كبرية �أو معد�ت، مثل �ضعود �ل�ضالمل �أو �للعب �لن�ضط مع �لأطفال 

�أو �حليو�نات �لأليفة �أو �لرق�س �أو درو�س �ليوغا".
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هل ز�دت �لطفر�ت من �ضرعة 
�نت�ضار فريو�س كورونا؟

مبا �أن �لطفر�ت تعترب �ضمة مميزة ملعظم �أنو�ع �لفريو�ضات �ملعروفة، فقد 
ركز �لباحثون �هتمامهم على در��ضة �أي تغري�ت مفاجئة قد ت�ضيب فريو�س 

كورونا �مل�ضتجد، منذ ظهوره قبل نحو عام.
لكن مع زيادة وترية �لت�ضاوؤلت ب�ضاأن �آلف �لطفر�ت �لتي عرفها فريو�س 
�لتحور�ت  هذه  تكون  �أن  باحثون  ��ضتبعد  �لأخ��رية،  �لأ�ضهر  خالل  كورونا 
قد ز�دت من �ضرعة �نت�ضاره، بعدما ظهر يف �ل�ضني �أو�خر �لعام �ملا�ضي ثم 

حتول �إىل جائحة عاملية �أ�ضابت ع�ضر�ت �ملاليني.
�أجريت يف كلية لندن �جلامعية، عينات ما يزيد  وحللت در��ضة بريطانية 
�أو�خر  �آخ��ر  99 دول��ة، حتى  بالفريو�س يف  �أ�ضيبو�  �أل��ف �ضخ�س   46 على 
"�جلينوم" للفريو�س،  �لور�ثية  �ملادة  �لدر��ضة على  �ملا�ضي، وركزت  يوليو 

�لذي �أدخل �لعامل يف �أ�ضو�أ �أزمة �ضحية و�قت�ضادية منذ ع�ضر�ت �ل�ضنني.
وقالت �لباحثة ليو�ضي فان دروب �مل�ضاركة يف �لدر��ضة، �إن "�لعلماء �أدركو� 
من  يطر�أ  قد  مبا  �لتنبوؤ  �أج��ل  من  �لبيانات  حتليل  ���ض��رورة  �لبد�ية  منذ 

تغيري�ت على درجة �نت�ضار �لعدوى �أو �ضدة �أعر��ضها".
و�أ�ضافت: "حل�ضن �حلظ، وجدنا �أنه لي�ضت ثمة �أي طفرة تزيد من �ضرعة 
نو��ضل  و�أن  حذرين  نظل  �أن  علينا  لكن  �مل�ضتجد،  كورونا  فريو�س  �نت�ضار 
مر�قبة �لطفر�ت �لتي حتدث له، ل �ضيما يف ظل طرح �للقاحات �مل�ضادة".

"�ضار�س  �أن فريو�س كورونا �مل�ضتجد، و��ضمه �لعلمي  �إىل  و�أ�ضارت �لدر��ضة 
كوف 2"، ي�ضهد طفر�ت عرب 3 طرق، �أولها عن طريق �خلطاأ خالل مرحلة 
تفاعل  ج��ر�ء  م��ن  �لطفرة  تقع  ق��د  ث��ان  �حتمال  ويف  �لفريو�ضي،  �لتكاثر 
�لحتمال  يف  �أم��ا  �جل�ضم،  خاليا  ت�ضيب  �أخ���رى  فريو�ضات  م��ع  �لفريو�س 

�لثالث فقد حتدث �لطفرة حتت تاأثري �أد�ء �جلهاز �ملناعي لالإن�ضان.

بحركة خاطفة.. تنقذ 
ر�ضيعها من �للدغة �ملميتة

يف  و�ضريعة،  خاطفة  بحركة  �أم  جنحت 
عاما  �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  ر�ضيعها  �إن��ق��اذ 
���ض��ام��ة وعمالقة  ف�����ض��ي��ل��ة  و�ح������د�، م���ن 
لعائلة  �ملنتمي  "�حلري�س"،  حيو�ن  من 

تعرف با�ضم "ذ�ت �ل�44 قدما".
وح�ضب �لو�قعة �لتي حدثت يف تايالند 
كان  فقد  �ملر�قبة،  كامري�ت  و�لتقطتها 
ق��ط��ت��ه على  م��ع  "نونغ" ي��ل��ع��ب  �ل��ط��ف��ل 
�لكائن  زح��ف  عندما  منزله،  �لأر����س يف 

�ل�ضام نحوه ب�ضرعة.
طوله  يزيد  "حري�ضا"  �لفيديو  ويظهر 
على  ي�ضتعد  ك��ان  �ضنتيمرت�،   30 على 
�ل���ذي ل يدرك  ل��ل��دغ �لر�ضيع  ي��ب��دو  م��ا 

خطورة �حليو�ن.
تت�ضفح  ر�ق���دة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لأم،  �أن  �إل 
عندما  ب�������ض���رع���ة  �ن��ت��ف�����ض��ت  ه���ات���ف���ه���ا، 
عن  طفلها  و�أب��ع��دت  �خلطر،  ��ضت�ضعرت 
طريق �لكائن �ملخيف، ثم ظهرت �جلدة 

يف �مل�ضهد لتم�ضك به با�ضتخد�م كوب.
وميكن �أن تكون لدغات �حلري�س خطرية 
ب�ضكل خ��ا���س ع��ل��ى �لأط���ف���ال، ح��ي��ث قد 
�ضربات  معدل  �إ���ض��ر�ع  يف  �ضمها  يت�ضبب 
ع�ضري�،  �لتنف�س  وج��ع��ل  �ل�ضحية  قلب 

ورمبا ينتهي �لأمر بالوفاة.

طريقة نومك تك�ضف 
�أ�ضر�ر �ضخ�ضيتك �ص 23

�أغذية �ضحية حتافظ على 
�ضحة �لرئتني

ل��ه دور  �ل��ه��ام��ة  �ل�ضحية  �لأغ��ذي��ة  ت��ن��اول 
ك��ب��ري ورئ��ي�����ض��ي يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ضحة 
�لأطعمة  م��ن  جمموعة  فتعمل  �ل��رئ��ت��ني، 

على تطهريهما، و�أبرز هذه �لأطعمة:
�لأ�����ض����م����اك: ح��ي��ث حت���ت���وي ع��ل��ى حم�س 
�لأوم��ي��غ��ا 3 �ل��ده��ن��ي �مل��ف��ي��د ج���د�ً ل�ضحة 
�ل����رئ����ت����ني، وي���ع���د ���ض��م��ك �ل�������ض���ل���م���ون من 
وذلك  �لرئتني،  ل�ضحة  �ملثالية  �لأ�ضماك 
لحتو�ئه على م�ضاد�ت �لأك�ضدة �لتي تقلل 

فر�س �لإ�ضابة بح�ضا�ضية �ل�ضدر.
�مل�ضم�س،  �ل��ت��ف��اح،  م��ث��ل:  �ل��ف��و�ك��ه  ب��ع�����س 
فيتامينات  ع��ل��ى  لح��ت��و�ئ��ه��ا  و�لأن���ان���ا����س، 
وم��رك��ب��ات حت��اف��ظ ع��ل��ى ���ض��الم��ة جمرى 
�لعدوى  �ل��رئ��ت��ني م���ن  �ل��ت��ن��ف�����س وحت��م��ي 
�خل���������ض����رو�ت مثل:  ب��ع�����س  �خل����ارج����ي����ة. 
�خل�ضر�ء،  �لفا�ضوليا  �جل��زر،  �لربوكلي، 

و�خل�������ض���رو�ت �ل��ورق��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��ل��ل هذه 
�خل�ضرو�ت من �لإ�ضابة باإ�ضطر�بات �لرئة 
وت�ضاعد يف تقويتها وحمايتها من �أمر��س 
عديدة. �ضرب �ملاء بكميات كبرية: من �أهم 
�ل��رئ��ت��ني، لأنه  ط��رق �حل��ف��اظ على �ضحة 
كلما كانت �لرئة جافة كلما ز�دت �حتمالية 
يخل�س  �مل��اء  �أن  كما  لاللتهابات،  تعر�ضها 

�ل�ضموم  من  �جل�ضم 
تعر�ضه  �ل����ت����ي 
مل�ضكالت �ضحية 

عديدة.
ت������ن������اول  �أن  ك������م������ا 

�ل�ضو�ئل  و���ض��رب  �لأع�����ض��اب 
�لد�فئة ي�ضاعد يف تقليل م�ضكالت 

تهدئة  وكذلك  �ل�ضائعة،  �لتنف�ضي  �جلهاز 
وتلطيف �أن�ضجة �لرئتني.

 43% بن�ضبة  عر�ضة  �أك��رث  �لنباتيون  ك��ان  ع��ام،  وب�ضكل 
�أنه  �لباحثون  يعتقد  �لعظام، وهو ما  بك�ضور يف  لالإ�ضابة 
ب�ضبب ��ضتهالك �لنباتيني ن�ضبة �أقل من �لكال�ضيوم، وهو 

معدن ي�ضاعد يف بناء �لعظام.
وتقول �لدكتورة تامي توجن، �أحد �أع�ضاء فريق �لدر��ضة، 
�إن هذه �لنتائج ت�ضلط �ل�ضوء على خماطر ��ضتبعاد جميع 
�ملنتجات �حليو�نية من �لنظام �لغذ�ئي، وقالت ملوقع غود 
منا�ضب،  ب�ضكل  �ملدعمة  �لأطعمة  يختارو�  مل  " ما  هيلث 
فقد يكون من �ل�ضعب على �لنباتيني �حل�ضول على كمية 

كافية من �لكال�ضيوم من نظامهم �لغذ�ئي فقط".
 

�صحي  النباتي  الغذائي  النظام  يكون  اأن  ميكن  هل 
اأكرث من النظام الغذائي القائم على اللحوم؟

�أن �لأدلة �ملوؤيدة و�ملعار�ضة للنظام �لغذ�ئي  �حلقيقة هي 
�لنباتي متنوعة، ففي �أكتوبر )ت�ضرين �لأول( عام 2019 
�أن يح�ضن  �لنباتي ميكن  �لغذ�ئي  �لنظام  �إن  در��ضة  قالت 
من خ�ضوبة �لرجال، يف حني قالت در��ضة �أخرى ن�ضرت يف 
�ضبتمرب )�أيلول( 2019 �إن �لوجبات �خلالية من �للحوم 
�لدماغية  بال�ضكتة  �لإ���ض��اب��ة  خطر  م��ن  ت��زي��د  �أن  ميكن 
بن�ضبة %20، وذلك نتيجة فقر �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي 

بفيتامني بي 12 �ملوجود يف �للحوم و�لأ�ضماك و�لبي�س.
يف  م�ضتقل  تغذية  �خت�ضا�ضي  وه��و  ميللر،  ري��ك  وي��ق��ول 
م�ضت�ضفى �مللك �إدو�رد �ل�ضابع يف لندن "منيل �إىل �خللط 
ب��ني �خل��ي��ار�ت �لأخ��الق��ي��ة و�لخ��ت��ي��ار�ت �ل�ضحية عندما 
�لغذ�ئية �جليدة، و�أف�ضل نظام  �لنظم  ب�ضاأن  ق��ر�ر�ً  نتخذ 
غذ�ئي هو �لذي يلبي �حتياجات �لكيمياء �حليوية لدينا 

دون نق�س يف �لعنا�ضر �لأ�ضا�ضية".
ب��دي��اًل للحوم   150 �أك���رث م��ن  �أج��ري��ت على  ويف در����ض��ة 
�حتوى  �ملا�ضي،  �لعام  بلندن  م��اري  كوين  جامعة  �أجرتها 
�مللح،  من  بها  �ملو�ضى  �مل�ضتويات  من  �أك��رث  على   28%
وق��ال��ت م��ه��ريي ب�����ر�ون، �أخ�����ض��ائ��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة �ل��ت��ي قادت 
�ملثال،  �ضبيل  على  �لنباتي،  �لربغر  �أن  " وجدنا  �لدر��ضة 
يحتوي على م�ضتويات �أعلى من �مللح مقارنة بربغر �للحم 
يف �ملتو�ضط". وميكن �أن حتتوي بد�ئل �لألبان �أي�ضاً على 
مو�د حتلية خمفية، وقد تفتقر �إىل �لفيتامينات و�لعنا�ضر 

�لغذ�ئية �لأخرى �لتي يوفرها حليب �لأبقار.
 

هل النظام الغذائي النباتي اأف�صل خل�صارة الوزن؟
قد ي�ضاعد �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي يف منع �كت�ضاب �لوزن 
�لز�ئد، لأنه ُيعتقد �أنه يعزز هرمونات �لأمعاء �ملفيدة �لتي 
حلل  وعندما  �ل��دم،  يف  �ل�ضكر  وم�ضتويات  �ل�ضهية  تنظم 
رجاًل   60 ل��دى  �لهرمون  م�ضتويات  �أمريكيون  باحثون 
وجبة  �أو  �جل��ن  م��ع  �للحوم  م��ن  وجبة  ع�ضو�ئياً  تناولو� 
نباتية، ز�دت �لوجبة �لنباتية من �إفر�ز �لهرمونات �ملفيدة 
من �لبنكريا�س و�لأمعاء، مبا يف ذلك تلك �لتي يعتقد �أنها 

تلعب دور�ً يف تنظيم �ل�ضبع.
وميكن ربط هذ� �لتاأثري باحتو�ء �لنظام �لغذ�ئي �لنباتي 
على ن�ضبة عالية من �لألياف، وقد تكون منتجات �للحوم 
�أو  �لكيميائية  �مل��و�د  من  �أخ��رى  �أن���و�ع  على  �أي�ضاً  حتتوي 

هرمونات �لنمو �لتي تعزز زيادة �لوزن.
و تقول �لدكتورة هانا كاهليوفا، �ملوؤلفة �لرئي�ضية للدر��ضة، 
�لتي ُن�ضرت �لعام �ملا�ضي يف جملة Nutrients "ت�ضيف 

هذه �لدر��ضة �إىل �لأدلة �ملتز�يدة على �أن �لأنظمة �لغذ�ئية 
�لنباتية ميكن �أن ت�ضاعد يف �إد�رة ومنع مر�س �ل�ضكري من 

�لنوع 2 و�ل�ضمنة".
 

كيف تتاأثر الأ�صنان؟
�للثة  و�أمر��س  �لتجاويف  �ملزيد من  �لأ�ضنان  �أطباء  يرى 
نباتياً،  غذ�ئياً  نظاماً  يتناولون  �لذين  �لأ�ضخا�س  ل��دى 
�ملجلة  يف   2018 )مت��وز(  يوليو  يف  ُن�ضرت  لدر��ضة  وفقاً 

�لأمريكية للتغذية �ل�ضريرية.
وي��ق��ول �ل��دك��ت��ور م��ريف��ني دروي������ان، وه���و ط��ب��ي��ب �أ�ضنان 
�ملنتجات  يف  �مل��وج��ود   12 ب  فيتامني  نق�س  �إن  ل��ن��دن  يف 
�حليو�نية مثل �للحوم و�لبي�س و�حلليب، ميكن �أن يوؤدي 

�إىل �أمر��س �للثة وفقد�ن �لأ�ضنان.
 

هل يجب على الريا�صيني البتعاد عن اللحوم؟
مت دع����م �لأن���ظ���م���ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ن��ب��ات��ي��ة م���ن ق��ب��ل بع�س 
ويليامز  فينو�س  �لتن�س  �أ�ضطورة  �تبعت  وقد  �لريا�ضيني، 
�أ�ضبح بطل  2011، بينما  نباتياً منذ عام  نظاماً غذ�ئياً 
�لفورمول 1 لوي�س هاميلتون نباتياً يف عام 2017 وقال 
يف مقابلة �لعام �ملا�ضي "�أنا ب�ضحة �أف�ضل و�أ�ضعد مما كنت 

عليه يف �أي وقت م�ضى".
يف   Nutrition جم��ل��ة  يف  ن�����ض��رت  م��ر�ج��ع��ة  وخل�ضت 
�لغذ�ئية  �لأنظمة  �أن  �إىل   2019 �لثاين(  )كانون  يناير 
�إىل  و�لأك�����ض��ج��ني  �ل���دم  ت��دف��ق  حت�ضن  �أن  ميكن  �لنباتية 
�لع�ضالت و�لأن�ضجة، مما ي�ضاعد على حت�ضني �لأد�ء لدى 

�لريا�ضيني، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

مفاجاأة.. هذ� ما يفعله �لطهو 
على �حلطب ب�ضحة �لإن�ضان

ك�����ض��ف��ت در�����ض���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة �أن 
�حلطب  با�ضتخد�م  �لطعام  طهو 
ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، من 
�لإن�ضان  �ضحة  يعر�س  �أن  ���ض��اأن��ه 
خطرية،  ���ض��ح��ي��ة  ل����ض���ط���ر�ب���ات 
�ل�ضائد  �لع��ت��ق��اد  ي��ف��ن��د  م���ا  وه���و 
من  �أف�ضل  �لقدمي"  "�ملوقد  ب��اأن 

�للجوء �إىل �لغاز �أو �لكهرباء.
وترت�وح خماطر �لطهو با�ضتخد�م 
لها  يتعر�س  �أ���ض��ر�ر  ب��ني  �حلطب 
يجاورهم  وم���ن  �أنف�ضهم  �ل��ط��ه��اة 
ت�ضيب  و�أخ�������رى  �ل���ط���ب���خ،  �أث����ن����اء 

كوكب �لأر�س ب�ضكل عام.
ملتقطة  �ضور�  �لدر��ضة  وعر�ضت 
�ملقطعي  "�لت�ضوير  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
�ملحو�ضب"، تفيد �أن من يح�ضرون 
�حلطب  من  موقد  على  طعامهم 
ع���ر����ض���ة لأن  �أك��������رث  ي�������ض���ب���ح���ون 
�لرئة،  يف  ب��ا���ض��ط��ر�ب��ات  ي�����ض��اب��و� 
�للقاء  يف  �لنتائج  ��ضتعر��س  ومت 
علم  جمعية  تقيمه  �لذي  �ل�ضنوي 
�لتي  �ل�ضمالية،  باأمريكا  �لأ�ضعة 

."RSNA"�تعرف �خت�ضار� ب
ويلجاأ ما يقارب 3 مليار�ت �ضخ�س 
نري�ن  على  �لطبخ  �إىل  �ل��ع��امل  يف 
�لياب�ضة  �حل�����ض��ائ�����س  �أو  �حل��ط��ب 
�إىل  �خل������رب�ء  وي��ن��ب��ه  �ل��ف��ح��م،  �أو 
يودي  �لطريقة  ب��ه��ذه  �لطهي  �أن 
بحياة 4 ماليني �ضخ�س كل �ضنة، 
ت�ضدر  �لتي  �لنبعاثات  ج��ر�ء  من 

عن هذه �ملو�قد.
بهذه  �لطبخ  على  كثريون  وي�ضر 
�ل���ط���رق �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، رغ����م وجود 
�أزمة  يفاقم  �أم��ر  وهو  �لغاز،  بديل 

�لتلوث على كوكبنا.
ي��ك��ون ت�ضبث  �أن  وي��رج��ح �خل���رب�ء 
�لقدمية  �لأ�ضاليب  بهذه  كثريين 
يف �ل���ط���ب���خ ن���اج���م���ا ع����ن ع���و�م���ل 
ي�ضعب  �جتماعية  عاد�ت  �أو  مالية 
�لدخان  ك��ان  و�إن  حتى  تغيريها، 
�����ض����رر� حمدقا  ي���ح���دث  �مل��ن��ب��ع��ث 

بالرئة.
وج����������رت �ل������در��������ض������ة مب�������ض���ارك���ة 
م���ن جامعة  م���رم���وق���ني  ب��اح��ث��ني 
�إ�����ض����اف����ة �إىل  �آي�������و� �لأم����ريك����ي����ة، 
للعلم  �ل��ه��ن��دي  "برييار"  معهد 
ر�ضد  على  وعملت  و�لتكنلوجيا، 
���ض��ح��ة 23 ���ض��خ�����ض��ا، ����ض���و�ء ممن 
�أو من  ب��ال��غ��از  ي��ط��ه��ون ط��ع��ام��ه��م 
�حلطب  على  �لعتماد  يو��ضلون 

على غر�ر ما د�أب عليه �لقد�مى.
ويف مرحلة لحقة، قا�س �لباحثون 
بيوت  يف  �مل���ل���وث���ة  �مل��������و�د  ت���رك���ي���ز 
�أجريت  ثم  بالدر��ضة،  �مل�ضمولني 
�لتنف�س  ج�����ودة  ع��ل��ى  ف��ح��و���ض��ات 
�ل���ت���ق���اط �ضور  م���ع  �ل���رئ���ت���ني،  يف 
�ملقطعي  �ل��ت�����ض��وي��ر  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب 

�ملحو�ضب.

هل يتمتع �لنباتيون ب�ضحة �أف�ضل من �آكلي �للحوم؟

ازداد حتول الكثريين نحو خيارات الطعام النباتية 
غذائية  عنا�صر  من  توفره  ملا  الأخرية  ال�صنوات  يف 

مفيدة ت�صاعد يف الوقاية من الأمرا�ض.
يتجنب  التي  النباتية  الغذائية  الأنظمة  اأن  اإل 
يف  مبا  احليوانية،  املنتجات  جميع  تناول  متبعوها 
ومنتجات  والع�صل  والبي�ض  والأ�صماك  اللحوم  ذلك 

الألبان، ل تزال تثري الكثري من اجلدل، حول ما 
اإذا كانت �صحية بالفعل.

مزيدًا  الأ�صبوع  ه��ذا  ن�صرت  درا�صة  واأث���ارت 
اأن  بعد  النباتية،  احلميات  حول  اجل��دل  من 
اأظهرت اأن اتباع نظام غذائي نباتي قد يزيد 

من خطر الإ�صابة بك�صور يف العظام.
اأوك�����ص��ف��ورد  جامعتي  م��ن  ب��اح��ث��ون  وق���ام 
تزيد  �صخ�ض   65000 بتتبع  وبري�صتول 

اأعمارهم عن 17 عامًا، ووجدوا اأن النباتيني 
اأكرث عر�صة للإ�صابة بك�صر يف الفخذ اأكرث 

من اأولئك الذين يتناولون اللحوم.
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�ش�ؤون حملية

جامعة �لإمار�ت تنظم برناجمًا �حتفاليًا �فرت��ضيًا مبنا�ضبة �ليوم �لوطني 49

برعاية وح�صور  �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مركز �ل�ضيخ حممد بن خالد ينظم �أم�ضية �ضعرية يف حب �لوطن

•• العني - الفجر

نظمت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أم�س �حتفاًل 
�فرت��ضياً مبنا�ضبة �ليوم �لوطني 49 لدولة �لإمار�ت 
�أنور  زك��ي  م��ع��ايل  وح�ضور  برعاية  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
ن�ضيبة –وزير دولة، �لرئي�س �لأعلى جلامعة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة- و�ضهد �حلفل �لأ�ضتاذ �لدكتور غالب 
بالإنابة-  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر   – �ل��ربي��ك��ي  �حل�����ض��رم��ي 
و�أ����ض���ات���ذة �جل��ام��ع��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا وط��ل��ب��ت��ه��ا، وت�ضمن 
و�ل�ضعرية  �ملو�ضيقية  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �حل��ف��ل 
�ملو�طنني  �ل��ط��ل��ب��ة  ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن  و�ل��ف��ن��ي��ة 
بهذ�  وفرحتهم  حبهم  عن  فيها  معربين  و�لدوليني 

�لعيد �لوطني �ملجيد.
جلامعة  �لأع��ل��ى  – �لرئي�س  ن�ضيبة  �أن���ور  زك��ي  و�أك���د 
على  ون��ح��ن  �ل���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  م�ضريتنا  ب����اأن  �لإم�������ار�ت- 
م�������ض���ارف �خل��م�����ض��ني ن��ح��ت��ف��ل ب��ف��خ��ر ب��غ��ر���س �لآب�����اء 
ثروته  وح�ضارياً  ريادياً  ن�ضنع م�ضتقباًل  و  �ملوؤ�ض�ضني، 
�ل�ضباب �ملبدع و�ملبتكر و�لذي ياأتي �ضمن ��ضرت�تيجية 
وط��ن��ي��ة ه���ّي �لأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا ����ض��ت��ع��د�د�ً  لل�ضنو�ت 
هذه  مكت�ضبات  على  حمافظني  �ل��ق��ادم��ة،   �خلم�ضني 
�لتجربة �لوحدوية �ل�ضتثائية". و�أ�ضاف معاليه : "�إن 
م�ضرية �لحتاد بقيادة حكومتنا �لر�ضيدة ت�ضهد عاماً 
�لعاملي، جنني  �مل�ضتوى  على  وت��ف��رد�ً  ع��ام جن��اح��اً  �إث��ر 

جاء  و�ل��ذي  متو��ضل،  وعلمي  �أك��ادمي��ي  بتقدم  ثماره 
�ضمن بيئة حا�ضنة لالإبد�ع و�لبتكار ود�عمة لالإن�ضان 
للعرفان   ي��وٌم  هو  �لوطني  �ليوم  �إن  �لأوىل،  بالدرجة 
بجهود �لو�لد �ملوؤ�ض�س �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان 
وبتالحمنا  باحتادنا  �حتفال  وه��و  ث���ر�ه-  �هلل  -طيب 
�مللهم، ميلوؤه �لفخر بكل جناٌح نحققه تلو �لآخر،  هو 

�لإمار�ت".
وذك���ر �لأ���ض��ت��اذ �ل��دك��ت��ور غ��ال��ب �حل�����ض��رم��ي �لربيكي 
عام  كل  "نحن  كلمته:  يف  بالإنابة  �جلامعة  – مدير 

نحتفي بنه�ضة ورفعة هذ� �لوطن، �لذي ي�ضري بخطى 
لأبنائه، ويعزز وعياً  �ضريعة لري�ضم م�ضتقباًل م�ضيئاً 
�أ�ضبح  ،حتى  �لوحدة  مفهوم  �إدر�ك  على  ق��ادر�ً  وطنياً 
�لحتاد ر�يًة وطنيًة، وفخر�ً و�عتز�ز�ً لكل �إمار�تي، �إن  
يوم �لحتاد هو  منا�ضبة لتنمية �لروح �لوطنية لدى 
�أجيال �لوطن �لذين مت �خت�ضار �لطرق �أمامهم وخلق 
�لفر�س لهم، وتقدمي تعليم رفيع �مل�ضتوى �إمياناً من 
بالعلم،  �أبناء �لإمار�ت  باأهمية ت�ضلح  قيادتنا �لر�ضيدة 
�ملد�ر�س  و�أرق���ى  لأ�ضهر  ه��ي موطن  �لإم����ار�ت  ف��دول��ة 

و�جلامعات �لعاملية".
ب���د�أت ف��ق��ر�ت �حل��ف��ل ب��ع��زف �ل�����ض��الم �ل��وط��ن��ي لدولة 
�أورك�������ض���رت� �جلامعة  ف���رق���ة  ت���ق���دمي  �لإم���������ار�ت م���ن 
منذ  �لإم���ار�ت  جامعة  مل�ضرية  فيديو  �حلفل  وت�ضمن 
حمليا  متقدمة  م��ر�ك��ز  �إىل  و�ضولها  حتى  تاأ�ضي�ضها 
ودولياً يف جمال �لبحث �لعلمي و�لت�ضنيفات �لدولية 
�لت�ضامح"   "�أوبريت  �لطلبة:  من  جمموعة  وقدمت   ،
�ل�����ض��ع��ري��ة ع��ن روح  ت�ضمن جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق�����ض��ائ��د 
�أع�ضاء  �لإم��ار�ت، فيما قدم عدد من  �لت�ضامح لدولة 
هيئة �لتدري�س و�لطلبة �لدولني �لد�ر�ضني باجلامعة  
عن  فيها  ع��ربو�  وقيادتها  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  تهنئتهم 
فخرهم وهم يعي�ضون على �أر�س �لإمار�ت وبالدر��ضة 

يف جامعة �لإمار�ت.
على  �حتفالتها  �جلامعة  و�إد�ر�ت  كليات  وت�ضتكمل 
�لفقر�ت  �ل��ع��دي��د م��ن  �ل��ق��ادم��ة بتقدمي  �لأي����ام  م��دى 
جمعية  مع  بالتعاون  تقدم  �لتي  وطن"  "فرحة  مثل 
"�إمار�تية على خطى  �لهمم، وفقرة  �أ�ضحاب  كلنا مع 
�لعلوم  لكلية  �ملا�ضي"   ع��ب��ق  م��ن  و"�أهازيج  ز�يد" 
�لطب  كلية  �أط��ل��ق��ت  فيما  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  �لإن�����ض��ان��ي��ة 
و�لعلوم �ل�ضحية ها�ضتاق #يف_حب_�لوطن عربو� 
باإجناز�ت  و�عتز�زهم  من خالله عن حبهم وفخرهم 
�لوطن. ويف عر�س مميز قدمت كلية �لأغذية و�لزر�عة 

فقرة "�أعطوين زر�عة �أعطيكم ح�ضارة".
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حممد  بنت  �ضما  د.  �ل�ضيخة  �ضمو  وح�ضور   برعاية 
موؤ�ض�ضات  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن 
مدر�ضة  نظمت   ، نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ 
�آل  خالد  بن  حممد  �ل�ضيخ  مركز  يف  و�ل�ضنع  �لقهوة 
نهيان �لثقايف �أم�ضية �ضعرية �فرت��ضية م�ضاء تز�منا 
باليوم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �حتفالت  مع 
�ل��وط��ن��ي �ل��ت��ا���ض��ع و�لأرب���ع���ني  ع��رب ت��ق��دمي ) �أم�ضية 
���ض��ع��ري��ة  ( حت��ت ���ض��ع��ار )  ق�ضائد يف ح��ب �ل��وط��ن ( 
�أحياها نخبة من �ل�ضعر�ء �لإمار�تيني �ملبدعني �لذين 

تغنو� بحب �لوطن و�أد�رتها �ل�ضاعرة ماجدة �جلر�ح 

 وهم : )�ل�ضاعر خلفان �لكعبي  �لذي قدم �لعديد من 
�لق�ضائد �لوطنية �ملتميزة و�أبرزها 

�لرت�ث  بتعزيز  فيها  تغنى  �ل��ذي   ) �لطيب  درو����س   (
و�ملوروث �لأ�ضيل وق�ضيدة مهد ز�يد و و�حد و�ضبعني 
، �أما �ل�ضاعر خالد �لكعبي  فقد �أبدع ب�ضدوه لالإمار�ت  
وقدم ثالث ق�ضائد بعنو�ن ) �أ�ضد �لدولة ، ديار �لعز 

و�أحلى �ل�ضهور ( ، 
وقد �ضاركت  �ل�ضاعرة  حمدة �ملهريي باأجمل �لق�ضائد 
�لوطنية منها ) ثالث �لأعياد ، ن�ضيد �لحتاد و �ضارة 

�لكر�م ( ، 
بق�ضائدها  �حل��م��ادي  �ضندية  �ل�����ض��اع��رة  �أب��دع��ت  كما 
) مثقال  وم��ن��ه��ا  و�لن��ت��م��اء  و�ل����ولء  ب��احل��ب  �مل�ضبعة 

�لنفي�س ، �ضيوخ �لعز ، �لغال �ل�ضادي( ، 
�حلا�ضرين  �ل�ضعر�ء  من  مد�خالت  �لأم�ضية  وتخلل 
ح��ي��ث ����ض���ارك���و� ب��ت��ق��دمي ق�����ض��ائ��د ت��ع��رب ع���ن حبهم 
لالإمار�ت وقيادتها  فقد �ألقى �ل�ضاعر �أحمد �ل�ضكري 
من �ضلطنة عمان و�لذي قدم ق�ضيدة بعنو�ن )عايل 
و�لثقايف  �لجتماعي  بالدور  فيها  �أ�ضاد  و�لتي  �لقمة( 
بنت  �ضما  د.  �ل�ضيخة  �ضمو  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س 
عدي  �لعر�قي  و�ل�ضاعر   ، نهيان  �آل  خالد  بن  حممد 
�ل��ع��ن��ي��زي ح��ي��ث ج����اءت ق�����ض��ي��دت��ه  ب��ع��ن��و�ن ) �ضغف 
�أجمل  ع��ن  ف��ي��ه��ا  وع���رب  بالف�ضحى  �أل��ق��اه��ا  و�ل��ت��ي   )
قلب  على  �ل��ع��زي��زة  �ملنا�ضبة  ب��ه��ذه  �ل�����ض��ع��ادة   م�ضاعر 
�ل�ضاعرة  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر   ، ومقيم  م��و�ط��ن  ك��ل 

ق�ضيدة  باإلقاء  �لأم�ضية  �ختتمت  قد  �جل��ر�ح  ماجدة 
ب��نّي ( ع��ربت فيها عن  �إع��د�ده��ا بعنو�ن ) �لعهد  من 
�مل�ضاعر �ل�ضادقة يف حب �لإمار�ت وما و�ضلت له بدعم 
ورعاية قيادتها �لر�ضيدة ، هذ� وقد عرب �حل�ضور عن 
خال�س �إعجابهم بال�ضعر�ء وق�ضائدهم كما عربو� عن  
حمبتهم  للوطن وتقدمي �لتهنئة باليوم �لوطني 49 
�لدكتورة  �ل�ضيخة  ل�ضمو  و�لعرفان  �ل�ضكر  وقدمو�   ،
�ضما بنت حممد بن خالد �آل نهيان لرعايتها ودعمها 
للمو�هب �لأدبية و�لثقافية و�إتاحة �لفر�ضة لإبر�زها 
�آل  بن خالد  �ل�ضيخ حممد  موؤ�ض�ضات  تقدمه  ما  عرب 
نهيان من بر�مج وم�ضاريع ومبادر�ت تخدم كافة فئات 

�ملجتمع وت�ضارك يف كافة فعالياته .

تت�صمن 9 اأعمال روائية و3 دواوين �صعرية
جائزة �ل�ضيخ ز�يد للكتاب تعلن عن �لقائمة 

�لطويلة لفرع »�لآد�ب« يف دورتها �خلام�ضة ع�ضرة
•• اأبوظبي- الفجر

يف  �لآد�ب  لفرع  �لطويلة  �لقائمة  عن  للكتاب  ز�ي��د  �ل�ضيخ  جائزة  �أعلنت 
و�ململكة  م�ضر  م��ن  عماًل   12 �لقائمة  و�ضّمت  ع�ضرة،  �خلام�ضة  دورت��ه��ا 
بالذكر  و�جلدير  و�لعر�ق.  و�ل�ضود�ن  و�لكويت  ولبنان  �ل�ضعودية  �لعربية 
584 عماًل يف دورة هذ� �لعام، وهي زيادة متّثل  �أن فرع �لآد�ب ��ضتقطب 

يف عدد �لرت�ضيحات باملقارنة مع �لدورة �ملا�ضية.  33%
هي: رو�ئية،  �أعمال  تت�ضّمن �لقائمة 9 

و�ل�ضادرة عن  لبنان  تع�ضق �حلياة" للرو�ئية علوية �ضبح من  "�أن  رو�ي��ة 
�حلو�س" للرو�ئي   "وجوه  رو�ية  د�ر �لآد�ب للن�ضر و�لتوزيع عام 2020؛ 
�ملركز  ع��ن  و�ل�����ض��ادرة  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن  ح�ضني  علي  ح�ضني 
�لثقايف للكتاب عام 2020؛ "غرفة �مل�ضافرين" للرو�ئي عزت �لقمحاوي 
ورو�ية   ،2020 ع��ام  �للبنانية  �مل�ضرية  �ل���د�ر  ع��ن  و�ل�����ض��ادر  م�ضر  م��ن 
لبنان و�ل�ضادرة عن د�ر  �ل�ضعيف من  ر�ضيد  "�لأمرية و�خلامت" للرو�ئي  

�ل�ضاقي عام 2020.
كما ت�ضّم �لقائمة رو�ية "يف �أثر عنايات �لزّيات" للرو�ئية  �مل�ضرية �إميان 
"�ضفر  ورو�ي����ة  2019؛  ع��ام  خ��ان  �لكتب  ع��ن مكتبة  و�ل�����ض��ادرة  م��ر���ض��ال 
�ل�ضعودية و�ل�ضادرة  �لعربية  �ململكة  �لعلوي من  برلك" للرو�ئي  مقبول 
عن د�ر �ل�ضاقي عام 2019؛ رو�ية "حد�ئقهن �ملعلقة" للرو�ئية �لكويتية 
جنمة �إدري�س و�ل�ضادرة عن د�ر �لآد�ب للن�ضر و�لتوزيع عام 2019؛ رو�ية 
�أرياف" للرو�ئي  �مل�ضري حممد �ملن�ضي قنديل و�ل�ضادرة عن د�ر  "طبيب 
للكاتب  �ملتنبي"  "تور�ة  ورو�ي���ة    ،2020 ع��ام  و�لتوزيع  للن�ضر  �ل�ضروق 
د�ر نينوى للدر��ضات و�لن�ضر  �لعر�ق و�ل�ضادرة عن  نعيم عبد مهلهل من 

و�لتوزيع عام 2019.
كما �ضمت �لقائمة 3 دو�وين �ضعرية، هي:

“ما �أنا فيه" لل�ضاعر �مل�ضري �أحمد �ل�ضهاوي و�ل�ضادر عن �لد�ر �مل�ضرية 
�إبر�هيم  2020، و"مقام ن�ضيان" لل�ضاعر �ل�ضعودي حممد  �للبنانية عام 
"�إذ  ودي��و�ن   ،2019 عام  �لعربي  �لنت�ضار  موؤ�ض�ضة  عن  و�ل�ضادر  يعقوب 
د�ر  ع��ن  و�ل�����ض��ادر  �حل��اج  رو���ض��ة  �ل�ضود�نية  �لكالم" لل�ضاعرة  مطر  همى 

�مل�ضك للن�ضر و�لتوزيع عام 2020.
ز�يد  �ل�ضيخ  ج��ائ��زة  ف���روع  ملختلف  �لطويلة  �ل��ق��و�ئ��م  ع��ن  �لإع����الن  وب��ع��د 
للكتاب، �ضتبا�ضر جلان �لتحكيم تقييم �لكتب �لتي �ضملتها �لقو�ئم �لطويلة 
ورفع تقاريرها �إىل �لهيئة �لعلمية، و�لتي �ضتقوم بدورها باختيار �لأعمال 
باعتمادها  �لأم��ن��اء  جمل�س  ليقوم  �لق�ضرية  �ل��ق��و�ئ��م  ل��دخ��ول  �ملر�ضحة 

و�ختيار �لفائزين.

للفنانني �صلمى و�صفيان وي�صي
جوجنهامي �أبوظبي يختتم برنامج يف �نتظار 

�مل�ضتقبل مع �لعر�س �لأد�ئي وجد�ن 
•• اأبوظبي - الفجر

�نتظار  "يف  �لف��رت����ض��ي  ب��رن��اجم��ه  �أب��وظ��ب��ي  جوجنهامي  متحف  �ختتم   
�مل�ضتقبل" مع �لعر�س �لتكليفي "وجد�ن" للفنانني �ضلمى و�ضفيان وي�ضي، 
و�لذي جرى بثه مبا�ضرة عرب قناة ثقافة �أبوظبي على يوتيوب، وت�ضمن 
ثالث فعاليات �فرت��ضية، �ضلطت �ل�ضوء على �ملمار�ضات �لإبد�عية لفنانني 

عامليني، وميكن م�ضاهدة �لعر�س عرب �لنرتنت.
�أبوظبي �لفنانني �ضلمى و�ضفيان بتقدمي فيلم رقمي مت  كّلف جوجنهامي 
�مل�ضبوقة  غري  و�ملتغري�ت  �لتعقيد�ت  ويعر�س  بعد،  عن  و�إخر�جه  �إنتاجه 
وتانيا  بكار،  جليلة  وهن  فنانات،  خم�س  مع  وبالتعاون  �حلالية.  للظروف 
�خل��وري، وغالية بن علي، وكوثر يون�س، وي��ار� كتي�س - و�لر�وية وجد�ن 
�إىل  و�لقاهرة  ب��ريوت،  باولو،  �ضاو  من  �لعامل  بقاع  خمتلف  وم��ن  نا�ضف، 
عاماًل  �جل�ضم  ي�ضبح  كيف  �لفيلم  ح  يو�ضّ تون�س،  وحتى  وميتز  بروك�ضل 

لنقل �لتعبري�ت �لدقيقة حول مفاهيم �لوقت و�مل�ضافة و�حلا�ضر.
�ضلمى  قالت  �لروحانيات،  و�ضبط  �ل�ضخ�ضي  �لتفكري  �أهمية  على  وتعليقاً 
وي�ضي: "كان تقدمي هذ� �لعر�س عن بعد مبثابة معجزة، حيث �أن �لتجربة 
ت�ضعرك باأنك متو�جد على �مل�ضرح لكن دون �أن تكون هناك فعلياً، ورغم �أنه 
مل يكن لدينا هذ� �لإح�ضا�س بالتقارب، �إل �أننا و��ضلنا �لعمل �ضمن �لإطار 
�لذهني �لذي ميكننا من جتربة جمتمع �مل�ضرح و�لإنتاج. ومل يكن �لأمر 

�ضهاًل، لكنه كان م�ضوقاً".
يف  و�نتقالية  �ضعبة  بلحظات  �لفيلم  يف  �لن�ضاء  "مرت  �ضلمى:  و�أ���ض��اف��ت 
�أنف�ضهن ب�ضكل غري مبا�ضر ماذ� يعني �أن نكون  حياتهن، حيث كن ي�ضاألن 
يف نظام ُفر�س علينا �أو يف نظام �أن�ضاأناه باأنف�ضنا؟ لينتقلن من خالل هذ� 

�لعر�س �لأد�ئي عرب �لعقبات �لتي و�جهنها يف حياتهن �ليومية".
�إيجابية كبرية  "منحنا هذ� �لعمل طاقة  ومن جانبه، قال �ضفيان وي�ضي: 
لربطها بكل هذه �حلقائق من �ضاو باولو �إىل بروك�ضل �إىل بريوت، حيث مت 
و�إيجابية مثمرة  فنية  �إبد�عية  بطريقة  �لجتماعية  �جلمع بني �حلقائق 
�أن  و�أري��د  �أبوظبي،  جوجنهامي  مع  �لفرت��ضي  �لربنامج  هذ�  خالل  من 
عن  و�لتعبري  معنا،  �لتعاون  على  و�فقن  �لالتي  �لن�ضاء  ه��وؤلء  كل  �أحيي 

م�ضاعرهن �ل�ضادقة و�لتي بف�ضلها �أ�ضبح �لعمل قوياً وموؤثر�ً". 
�نتظار  "يف  �لفرت��ضي  للربنامج  �خلتامية  "وجد�ن" �جلل�ضة  فيلم  يعّد 
�ملا�ضي  �أك��ت��وب��ر   13 م��ن  �أب��وظ��ب��ي  جوجنهامي  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي  �مل�ضتقبل"، 
�لب�ضري  للتو��ضل  بفر�س  �جلماهري  لتزويد  نوفمرب،   24 حتى  و��ضتمر 

و�لتفكري �لت�ضاحلي.
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يف الأ�صهر املا�صية كان اجلميع قلقا ب�صبب انت�صار الوباء، 
مما اأثر على تغيري الروتني اليومي، فتغريت معه عادات 

نومنا اأي�صا.
فمن  العامة،  ال�صحة  على  كبري  تاأثري  النوم  ولو�صعية 
املمكن اأن تت�صبب طريقة نومك يف اآلم الظهر والرقبة 
وانقطاع النَف�ض وم�صاكل يف البطن؛ لذا دعنا نلقي نظرة 
على كل و�صع نوم �صائع، ون�صتعر�ض اإيجابيات و�صلبيات 

اأو�صاع النوم واأف�صلها ل�صحتك.

الظهر على  النوم   .1
على �لرغم من �أنه لي�س �لو�ضع �لأكرث �ضيوعا -حيث �إن 
%8 فقط من �لنا�س ينامون على ظهورهم- فاإنه �خليار 
�أنه  �إي��ج��اب��ي��ات��ه  �أب���رز  فمن  بعيد،  ح��د  �إىل  �ضحة  �لأك���رث 
ي�ضمح لر�أ�ضك وعنقك وعمودك �لفقري بالر�حة يف و�ضع 
�ملناطق،  تلك  على  �إ���ض��ايف  �ضغط  يوجد  ل  حيث  حمايد، 

وبالتايل يقل �حتمال تعر�ضك لالأمل.
وب������ح�������������ض������ب م��������وق��������ع )�������ض������ي������ك������ول������وج������ي ت����������������ود�ي( 
�لذين  �لأ�ضخا�س  ف��اإن   ،)Psychologytoday(
ينامون على �لظهر مييلون �إىل �أن يكونو� �أكرث �نطو�ئية، 

وفقا ل�ضتطالع للر�أي �ضمل �ألفي �أمريكي.
�أف�ضل،  �لنوم على �لظهر على �له�ضم ب�ضكل  كما ي�ضاعد 
وي�ضاعد على ن�ضارة �لب�ضرة، حيث �إن �لذين ينامون على 
مقارنة  �أق��ل  وجتاعيد  دقيقة  بخطوط  يتمتعون  �لظهر 

باأو�ضاع �لنوم �لأخرى.
�لو�ضع، فهو يت�ضبب يف زي��ادة خطر  �أما عن �ضلبيات هذ� 
�لإ�ضابة بتوقف �لتنف�س �أثناء �لنوم ب�ضبب �ل�ضخري، وهو 

��ضطر�ب �ضائع يعيق �مل�ضالك �لهو�ئية ليال.

اجلانبني على  النوم   .2
�لو�قع  �لأك��رث �ضيوعا، ففي  �لنوم على �جلانب و�ضع هو 
�أو  �لأمي���ن  جانبيهم  �أح���د  على  �لب�ضر  م��ن   63% ي��ن��ام 

�لأي�ضر.
على  ينامون  �لذين  �أن  ت��ود�ي  �ضيكولوجي  موقع  ولفت 
هذه �لو�ضعية هم �أكرث �نفتاحا على �لأ�ضخا�س و�لتجارب 
و�لأفكار. ومن �أبرز مميز�ت �لنوم �جلانبي، �أنه ي�ضاعدك 
جامعة  �أجرتها  لدر��ضة  وفقا  �أف�ضل  ب�ضكل  �لتفكري  على 
�إذ   ،2015 عام   )Stony Brook( )ب��روك )�ضتوين 

يرتبط و�ضع �لنوم �جلانبي باإز�لة خملفات �لدماغ، وهو 
مرتبط بانخفا�س خطر �لإ�ضابة مبر�س �ألزهامير.

كما �أن �لو�ضع �جلانبي يعزز تدفق �لدم و�لدورة �لدموية، 
ومن ثم فهو �لأف�ضل للقلب.

اجلنني و�صع  يف  النوم   .3
�خل��ي��ار، -بح�ضب  ه��ذ�  �لبالغني  م��ن   41% �خ��ت��ي��ار  م��ع 
�لنوم  �أو�ضاع  �أك��رث  من  فهو   -)Sleep( )�ضليب(  موقع 
مع  �جل��ان��ب  على  )�ل��ن��وم  �جل��ن��ني  و�ضعية  �إن  �إذ  �ضيوعا، 
�ن��ح��ن��اء �جل���ذع و�ن��ث��ن��اء �ل��رك��ب��ت��ني( تعترب ر�ئ��ع��ة، لكنها 
�لقلق  يعانون من  �أ�ضحابها  �أن  تك�ضف  �أخ��رى  ناحية  من 
و�ضعية  يف  �لنوم  خ��الل  من  ب��الأم��ان  �ل�ضعور  ويلتم�ضون 

�جلنني ل �إر�ديا.
ف��اإن �حلجاب �حلاجز  �لو�ضع،  �أب��رز م�ضاوئ هذ�  �أم��ا عن 
�لأمل  ببع�س  ت�ضعر  يجعلك  ثم  وم��ن  �لتنف�س،  يقيد  قد 
فرد  �مل�ضاكل عن طريق  �ل�ضباح، وميكنك جتنب هذه  يف 

ج�ضمك قدر �مل�ضتطاع.

البطن على  النوم   .4
�ضيوعا،  �لأق��ل  �لبطن  �أو  �ملعدة  �لنوم على  تعترب و�ضعية 
فاإنه  �ل�ضخري،  لتخفيف  �لو�ضع مفيد  هذ�  �أن  ففي حني 
�ضار متاما رغم �أن %7 من �لبالغني يختارونه. �إذ ميكن 
�أن يوؤدي �إىل �آلم �لظهر و�لرقبة، لأن من �ل�ضعوبة فيه 
�ل��ف��ق��ري يف و���ض��ع م�ضتقيم، مما  �ل��ع��م��ود  �حل��ف��اظ ع��ل��ى 
وتهيج  و�لأمل  و�ل��وخ��ز  بالتنميل  �ل�ضعور  �إىل  ي���وؤدي  ق��د 

�لأع�ضاب.
كما يزيد هذ� �لو�ضع من �لتجاعيد، فال�ضغط على �لوجه 
يزيد من �لحتكاك، مما قد يجعل تلك �خلطوط �لدقيقة 

ترت�كم مبرور �لوقت.
وك�ضف موقع �ضيكولوجي تود�ي �أن هذه و�ضعية تفيد باأن 
لك �ضخ�ضية ودودة، فالذين ينامون على �لبطن مييلون 

�إىل حب �لوجود حول �أ�ضخا�س �آخرين.

ن�صائح قبل النوم
و تقول ر��ضيل �ضال�س، �لأ�ضتاذة �مل�ضاركة يف علم �لأع�ضاب 
 Johns Hopkins( ه��وب��ك��ن��ز  ج���ون���ز  ب��ج��ام��ع��ة 

،)Medicine
�لأ�ضحاء،  لل�ضباب  بالن�ضبة  �أهمية  �أقل  �لنوم  �إن و�ضعية   
�مل�ضكالت  م��ن  �مل��زي��د  �ل�ضن ووج���ود  �لتقدم يف  م��ع  ول��ك��ن 
�ل�ضحية، ميكن �أن ت�ضبح و�ضعية �لنوم �إيجابية �أو �ضلبية. 

وقدمت بع�س �لن�ضائح قبل �خللود �إىل �لنوم:

مريحا فرا�صا  اخرت   .1
�لذي  �لوحيد  �ل�ضيء  لي�س  �لنوم  و�ضع  �إن  �ضال�س  تقول 
ينبغي  �إذ  ليال،  مريح  لنوم  �ل��ذه��اب  عند  مر�عاته  جت��ب 

��ضتبد�ل �لفر��س و�لو�ضائد �لقدمية.
 وتقول �إذ� كنت تعاين من �آلم يف �لرقبة �أو �لكتف، فقد 

تكون �لو�ضادة �لد�عمة �مل�ضممة لتهدئة �لرقبة مفيدة.

نومك غرفة  حت�صني  اأهمية  من  تقلل  ل   .2
متكرر،  ب�ضكل  وغ�����ض��ل��ه��ا  �مل�����الء�ت  تنظيف  ع��ل��ي��ك  ي��ج��ب 
من  لتخلي�ضه  �لكهربائية  باملكن�ضة  �ل��ف��ر����س  وتنظيف 
وي�ضعف  �حل�ضا�ضية  ي�ضبب  ق��د  �ل���ذي  و�ل��وب��ر  �لأت���رب���ة 

نومك.

ال�صتائر تتجاهل  ل   3-
كما �ضددت �ضال�س على �إغالق �ل�ضتائر، وطالبت با�ضتخد�م 

�ضتائر تبقي �لغرفة معتمة،
 و�أ�ضافت )ميكن �إ�ضالح بيئة �لنوم ب�ضهولة(، من خالل 
�أن  جت��د  ق��د  و���ض��ري��رك  ج�ضمك  و���ض��ع  يف  قليال  �لتفكري 

نومك �أهد�أ و�أف�ضل.

لهذه الأ�صباب قد ت�صتيقظ منهكا

طريقة نومك تك�ضف �أ�ضر�ر �ضخ�ضيتك
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لدى   D فيتامني  م�����ض��ت��وي��ات  �أن  ج��دي��دة  در����ض��ة  و�أظ���ه���رت 
�أطفالهن،  ذكاء  �أثناء �حلمل كانت مرتبطة مبعدل  �لأمهات 
ما ي�ضري �إىل �أن �رتفاع م�ضتويات فيتامني �ل�ضم�س )فيتامني 
D( �أثناء �حلمل قد يوؤدي �إىل درجات �أعلى يف معدل �لذكاء 

لدى �لأطفال.
وعاملة  ل��ل��در����ض��ة  �لرئي�ضية  �مل��وؤل��ف��ة  م��ي��ل��و،  ميلي�ضا  وت��ق��ول 
�لأبحاث يف ق�ضم �ضحة �لطفل و�ل�ضلوك و�لتنمية يف معهد 
بني  �ضائع   D فيتامني  نق�س  �إن  �لأط��ف��ال،  لبحوث  �ضياتل 
�أن  تالحظ  لكنها  �حل��و�م��ل،  �لن�ضاء  وك��ذل��ك  �ل�ضكان  عامة 

�لن�ضاء �ل�ضود هن يف خطر �أكرب.
�لدر��ضة مقدمي  ت�ضاعد  �أن  تاأمل يف  �أنها  �إىل  ميلو  و�أ���ض��ارت 
ذو�ت  �لن�ضاء  بني  �لتفاوتات  معاجلة  على  �ل�ضحية  �لرعاية 
�ل��ب�����ض��رة �مل��ل��ون��ة و�أول���ئ���ك �لأك����رث ع��ر���ض��ة ل��الإ���ض��اب��ة بنق�س 

.D فيتامني
�أ�ضعة  �أ���ض��ر�ر  من  �جللد  حتمي  �مليالنني  "�ضبغة  و�أ�ضافت: 
�ل�ضم�س، ولكن من خالل منع �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية، يقلل 
�مليالنني �أي�ضا من �إنتاج فيتامني D يف �جللد. ولهذ� �ل�ضبب، 
D بني  فيتامني  نق�س  عالية من  بروؤية معدلت  نفاجاأ  مل 

�لن�ضاء �حلو�مل �ل�ضود يف در��ضتنا، وعلى �لرغم من �أن �لعديد 
من �لن�ضاء �حلو�مل يتناولن فيتامني ما قبل �لولدة، �إل �أن 

هذ� قد ل ي�ضحح نق�س فيتامني D �ملوجود".
�مل�ضكلة،  ل��ه��ذه  �أك���رب  وع��ي��ا  عملنا  يجلب  �أن  "�آمل  وت��اب��ع��ت: 
�ل��ولدة على  D قبل  ويظهر �لآث��ار طويلة �لأم��د لفيتامني 
�أن  على  �ل�ضوء  وي�ضلط  �مل��ع��ريف،  �لع�ضبي  وت��ط��وره  �لطفل 
�خلدمات  مقدمو  يوليها  �أن  يجب  معينة  جمموعات  هناك 

�ل�ضحية �هتماما �أكرب، مبا يف ذلك �لن�ضاء �ل�ضود".
�حلو�مل  �لن�ضاء  من   80% �إىل  ي�ضل  ما  ف��اإن  مليلو،  ووفقا 

�ل�ضود يف �لوليات �ملتحدة قد يعانني من نق�س يف فيتامني 
مقارنة  �ل�ضود  �لن�ضاء  ب��ني  �أق��ل  �مل�ضتويات  وك��ان��ت  �ل�ضم�س. 

بالن�ضاء �لبي�س.
و��ضتخدمت ميلو وزمالوؤها �مل�ضاركون بيانات من جمموعة 
ت��وؤث��ر على  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  در����ض��ة  ت�ضمى  تيني�ضي  يف ولي���ة 
�لتطور �لإدر�كي �لع�ضبي و�لتعلم يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة 

.)CANDLE(
�حلو�مل  �ل��ن�����ض��اء  ب��ت��ج��ن��ي��د   CANDLE ب��اح��ث��و  وق�����ام 
وجمعو�   2006 ع���ام  م��ن  ب����دء�  �ل��در����ض��ة  �إىل  ل��الن�����ض��م��ام 

�ملعلومات مبرور �لوقت حول �ضحة �أطفالهن ومنوهم.
وبعد �لتحكم يف �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �ملتعلقة مبعدل 
�حلمل  �أث��ن��اء   D فيتامني  م�ضتويات  �رت��ف��اع  �رتبط  �ل��ذك��اء، 
�أعمارهم  بارتفاع معدل �لذكاء لدى �لأطفال �لذين ترت�وح 

بني 4 �إىل 6 �ضنو�ت.
مثل  �ملالحظة  على  �لقائمة  �لدر��ضات  �أن  من  �لرغم  وعلى 
هذه، ل ميكن �أن تثبت �ل�ضببية، �إل �أن ميلو تعتقد �أن نتائجها 

لها �آثار مهمة وت�ضتدعي مزيد� من �لبحث.
كبري.  ب�ضكل  منت�ضر   D ف��ي��ت��ام��ني  "نق�س  م��ي��ل��و:  وق��ال��ت 
�أن هناك حال �ضهال ن�ضبيا. قد يكون من  �ل�ضار هو  و�خل��رب 
�ل�ضعب �حل�ضول على فيتامني D �لكايف من خالل �لنظام 
من  �لفجوة  ه��ذه  تعوي�س  �ضخ�س  لأي  ميكن  ول  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 
هو  �جل��ي��د  �حل��ل  ف���اإن  ل��ذ�  �ل�ضم�س،  لأ�ضعة  �لتعر�س  خ��الل 

تناول مكمل غذ�ئي".
 600 هو   D فيتامني  به من  �ملو�ضى  �ليومي  و�ل�ضتهالك 
�ل��ت��ي حت��ت��وي على  �لأط��ع��م��ة  دول��ي��ة )IU(. وت�ضمل  وح���دة 
�لدهنية  �لأ���ض��م��اك  �ل�ضم�س،  فيتامني  م��ن  �أع��ل��ى  م�ضتويات 
و�لبي�س و�مل�ضادر �ملدعمة مثل حليب �لبقر وحبوب �لإفطار. 
�أ�ضعب  �أح��د  D هو  �أن فيتامني  �إىل  ت�ضري ميلو  ذل��ك،  وم��ع 
كافية من وجباتنا  للح�ضول على كميات  �لغذ�ئية  �لعنا�ضر 

�لغذ�ئية.
وهناك حاجة �إىل مزيد من �لبحث لتحديد �مل�ضتويات �ملثلى 
هذه  ت�ضاعد  �أن  تاأمل  ميلو  لكن  �حلمل،  �أثناء   D لفيتامني 
قد  �حل��و�م��ل.  للن�ضاء  غذ�ئية  تو�ضيات  تطوير  يف  �لدر��ضة 
تكون �ملكمالت �لغذ�ئية و�لفح�س ��ضرت�تيجية فعالة لتقليل 
�لفو�رق �ل�ضحية، خا�ضة بني �لن�ضاء �ل�ضود و�ملعر�ضات خلطر 

.D كبري لنق�س فيتامني

D رتباط بني م�ضتويات فيتامني�
 �أثناء �حلمل ومعدل ذكاء �لطفل

يعد فيتامني D من العنا�صر الهامة لتعزيز ال�صحة وله العديد من الوظائف 
اإىل طفلها يف  الأم  الهامة يف اجل�صم. ويتم مترير خمزونه من 

الرحم وي�صاعد يف تنظيم العمليات مبا يف ذلك منو الدماغ.
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العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 409/2019/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة ب�ضحة ونفاذ �لتفاقية �ملوؤرخه 2015/1/29 �ملربمه بني �ملدعيه و�ملدعي عليهم ب�ضاأن �ل�ضقه رقم 

)111( �لكائنه يف م�ضروع بو�به )2( على قطعه �لر�س رقم A1 رقم مطور - رقم )6( د�ئره �لر��ضي و�لمالك بدبي - 
منطقه �لثنيه �خلام�ضه - �مارة دبي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب 

طالب �لإعالن :  جمموعة بنيان �لدولية لال�ضتثمار �لقاب�ضة �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 2- كاثرين يو�ضف جبور - وميثلها و�لدها/يو�ضف مو�ضى جبور -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/9/24 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�ضالح/جمموعة 
بنيان �لدولية لال�ضتثمار �لقاب�ضة �س.ذ.م.م بف�ضخ �تفاقية �لتفا�ضخ و�لبر�ء �ملوؤرخة 2015/1/29 �ملربمة بني �ملدعيه و�ملدعي 
عليهما ب�ضان �ل�ضقة رقم 111 �لكائنة يف م�ضروع بو�بة دبي 2 قطعة �لر�س رقم A1 رقم �ملطور 6 د�ئرة �لر��ضي و�لمالك بدبي 
منطقة �لثنية �خلام�ضة بامارة دبي مو�ضوع �لدعوى بالز�م/ يو�ضف مو�ضى جبور ب�ضفته برد مبلغ )800.000( درهم للمدعيه 
و�لفائدة على ذلك �ملبلغ بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �حلا�ضل يف 2019/8/7 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمته بالر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،   حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر 

هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 2977/2020/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة ب�ضحة توقيع و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن :  نياندونغ جاو  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله : �حمد ح�ضن حممد عبد�هلل �ملازمي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- هايبو �ضى 2- �ك�ضني مينغ -  �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/10/19 يف �لدعوى 
�ملوؤرخ  �لتفاق  عقد  على  �لول  عليه  �ملدعي  توقيع  ب�ضحة  ج��او  ل�ضالح/نياندونغ  �أع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحاماة   حكما مبثابة �حل�ضوري  �تعاب  درهم مقابل  �مل�ضاريف وثالثمائة  و�لزمته   2018/3/28
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�ضعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 1584/2020/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : دعوى حل وت�ضفية �ضركة 
طالب �لإعالن :  حاجي عبد �لقدو�س �ضايف حممد ر�ضول  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : حممود ح�ضني علي �حمد - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- حممد عبد�هلل �حمد حممد �ل ح�ضني �حلمادي 2- غالم ح�ضرت �ضايف حاجي عبد�لقدو�س 4- عبد�هلل 

�ضايف حممد ر�ضول 5- �ضافيتك�س للتجارة �س.ذ.م.م -  �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/8/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�ضالح/حاجي 
م�ضوؤولية  ذ�ت  �ضركة   - للتجارة  )�ضافيتك�س  �لر�بعة  عليها  �ملدعي  �ل�ضركة  وت�ضفية  بحل  ر�ضول  حممد  �ضايف  �لقدو�س  عبد 
�ل�ضركة  حم��دودة( وتعيني �خلبري �ضاحب �لدور باجلدول م�ضفيا لها وذلك بتكليفه ب�ضهر حكم �لت�ضفية وجرد كافة ��ضول 
وح�ضر مالها من حقوق وما عليها من �لتز�مات وعلى مدير �ل�ضركة حترير قائمة مف�ضلة بامو�ل �ل�ضركة وميز�نيتها وما لها 
من حقوق للغري وما عليها من �لتز�مات وديون وتكليف �مل�ضفي ببيع موجود�ت �ل�ضركة بطريق �ملز�د و�يد�ع ح�ضيلة �لبيع يف 
�حدها �مل�ضارف حل�ضاب �ل�ضركة حتت �لت�ضفية وحددت مبلغ �ثني ع�ضر �لف درهم على ذمة �تعاب �مل�ضفي �لزمت �ملدعي عليهم 
من �لول حتى �لثالث بامل�ضاريف   حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر 

هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 957/2020/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف 22 مار�س 2007 ومالحقه وتعديله �ملوؤرخ يف 9 

مار�س 2015 و�لز�م �ملدعي عليهما برد حيازة �لعقار مو�ضوع �لعقد وت�ضليمه للمدعية و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�مهما 
ب�ضد�د مبلغ وقدره )95.028( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمتهما �بتد�ء من �ضهر �أغ�ضط�س لعام 2018 وحتى تاريخ 
30 يناير لعام 2020 وما ي�ضتجد من �أجرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي و�لز�مهما مببلغ )243.787( درهم تعوي�س عما حلق �ملدعية من 

�ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-متويل - م�ضاهمة خا�ضة - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  هيام يون�س زينل ح�ضني علي �لزرعوين -  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهما :  1-  جاني�س �ضوبر �مانيام �ضيكريبور�م  2- فيديا جاني�س جاني�س �ضوبر �مانيام  �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما 

جمهويل حمل �لقامة 
مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف 22 مار�س 
2007 ومالحقه وتعديله �ملوؤرخ يف 9 مار�س 2015 و�لز�م �ملدعي عليهما برد حيازة �لعقار مو�ضوع �لعقد وت�ضليمه للمدعية و�ضطب عبارة �لجارة 
�لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�مهما ب�ضد�د مبلغ وقدره )95.028( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمتهما �بتد�ء من �ضهر 
�أغ�ضط�س لعام 2018 وحتى تاريخ 30 يناير لعام 2020 وما ي�ضتجد من �أجرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي و�لز�مهما مببلغ )243.787( درهم 
تعوي�س عما حلق �ملدعية من �ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�ضة 
يوم �لحد  �ملو�فق  2020/12/6  �ل�ضاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 978/2020/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �لق�ضاء بف�ضخ عقد �لتاأجري �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف 4 يونيو 2007 ومالحقة و�لز�م �ملدعي 
عليها برد حيازة �لعقار مو�ضوع �لعقد وت�ضليمه للمدعيه و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�مها ب�ضد�د 
مبلغ وقدره )25.766( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمتها �بتد�ء من �ضهر �أكتوبر لعام 2019 م 
وحتى �ضهر مايو لعام 2020 م وماي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي و�لز�مها مببلغ )185.600( درهم 

تعوي�س عما حلق �ملدعية من �ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه 
طالب �لإعالن / 1-متويل - م�ضاهمة خا�ضة - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  �ضميا �لتوير -   �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهويل حمل �لقامة 
مو�ضوع �لإع��الن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �لق�ضاء بف�ضخ عقد �لتاأجري �ملربم بني طريف �لتد�عي و�مل��وؤرخ يف 
للمدعيه و�ضطب عبارة �لجارة  وت�ضليمه  �لعقد  �لعقار مو�ضوع  برد حيازة  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  يونيو 2007 ومالحقة   4
�لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�مها ب�ضد�د مبلغ وقدره )25.766( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمتها 
�بتد�ء من �ضهر �أكتوبر لعام 2019 م وحتى �ضهر مايو لعام 2020 م وماي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 
و�لز�مها مببلغ )185.600( درهم تعوي�س عما حلق �ملدعية من �ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�ضوم 
و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماه. وحددت لها جل�ضة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/12/6  �ل�ضاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�ضي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 967/2020/18 عقاري جزئي 

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف 6 يناير 2008م ومالحقه و�لز�م 
�ملدعي عليه برد حيازة �لعقار مو�ضوع �لعقد وت�ضليمه للمدعية و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�مه ب�ضد�د مبلغ 

وقدره )103.398( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمته �بتد�ء من �ضهر �أغ�ضط�س لعام 2019 م وحتى �ضهر 
�أبريل لعام 2020 م وما ي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي و�لز�مه مببلغ )484.722( درهم تعوي�س عما حلق 

�ملدعية من �ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-متويل - م�ضاهمة خا�ضة - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  نامي�س �ندر�فاد�ن دي�ضاي -   �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لقامة 
مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف 6 
يناير 2008م ومالحقه و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لعقار مو�ضوع �لعقد وت�ضليمه للمدعية و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة 
�مللكية و�لز�مه ب�ضد�د مبلغ وقدره )103.398( درهم قيمة �مل�ضتحقات �ليجارية �ملتاأخرة �ملرت�ضدة بذمته �بتد�ء من �ضهر �أغ�ضط�س 
لعام 2019 م وحتى �ضهر �أبريل لعام 2020 م وما ي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي و�لز�مه مببلغ )484.722( درهم 
تعوي�س عما حلق �ملدعية من �ضرر وما فاتها من ك�ضب مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�ضة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/12/6  �ل�ضاعة 08.30 �س بقاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1028/2020/18 عقاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي و�ملوؤرخ 2008/5/8 ومالحقه و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة 

�لعقار وت�ضليمه للمدعي خاليا من �ل�ضو�غل وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد وما يرتتب على ذلك من �ثار و�ضطب 
��ضارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره )168.750( درهم قيمة �لجرة �ملتاأخرة غري 

�ملدفوعة وما ي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي �لتعوي�س مع تقدمي بر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعالقة 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن / 1-بنك دبي �ل�ضالمي �ضركة م�ضاهمة عامة - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  حممد �مني ديو�ن �حمد ديو�ن -   �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لقامة 

مو�ضوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي و�ملوؤرخ 2008/5/8 ومالحقه 
وما  �لتعاقد  عليها وقت  كان  �لتي  وباحلالة  �ل�ضو�غل  للمدعي خاليا من  وت�ضليمه  �لعقار  برد حيازة  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م 
يرتتب على ذلك من �ثار و�ضطب ��ضارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ وقدره )168.750( 
درهم قيمة �لجرة �ملتاأخرة غري �ملدفوعة وما ي�ضتجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي �لتعوي�س مع تقدمي 
�ملو�فق   �ملحاماة. وح��ددت لها جل�ضة يوم �لح��د   �تعاب  �لعالقة و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل  ب��ر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت 
2020/12/6  �ل�ضاعة 10.00 �س بقاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  7899/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2020/3581 �أمر �أد�ء ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1766018.53 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : م�ضت�ضفى بر�مي �س.ذ.م.م وفروعها -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- خالد �ضبحي جمال - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن :
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر  �أو خزينة �ملحكمة  )1766018.53( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3569/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2020/114 �أمر �أد�ء ، ب�ضد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 46607 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : �ميك�س )�ل�ضرق �لو�ضط( �س.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �ضركة �مريكان 

�ك�ضرب�س )�ل�ضرق �لو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- علي ح�ضن �ضميعى - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )46607( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3509/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2020/1282 �أمر �أد�ء ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 82225 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : �ميك�س )�ل�ضرق �لو�ضط( �س.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �ضركة �مريكان 

�ك�ضرب�س )�ل�ضرق �لو�ضط( �س.م.ب )�ضابقا( -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضهريار خودجا �ضته - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )82225( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  4340/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2752 جتاري جزئي و�ملعدل بال�ضتئناف رقم 

2020/39 ��ضتئناف جتاري ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 369009.31 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 

طالب �لإعالن : م�ضرف �لمار�ت �ل�ضالمي م�ضاهمة عامة -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ

وميثله:فهد �حمد علي حممد بن متيم - �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- عمر نا�ضر مبارك بن عمرو �لربيكي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)369009.31( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 4924/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة با�ضد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ 

)1.500.000( درهم �مار�تي درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  
طالب �لإعالن : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

 : بالق�ضية  �ضفته   - ���س.ذ.م.م  �نف�ضتمنت  �فنيو  �نرتنا�ضيونال   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 
مدعي عليه   - جمهول حمل �لإقامة 

تكليفكم  ب���ت���اري���خ:2020/11/26  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : �لإع���الن  مو�ضوع 
بالوفاء مبا جاء �عاله عن طريق �لعالن بالن�ضر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك 

للوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 5311/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة با�ضد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�ضد�د مبلغ )3176427.22( 

درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% عن مبلغ �ملطالبة من تاريخ 
��ضتحقاقه يف 10 �أكتوبر 2019

طالب �لإعالن : دل�ضكو �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- برميري كومبو�ضايت تكنولوجيز �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : 

مدعي عليه   - جمهول حمل �لإقامة 
تكليفكم  ب���ت���اري���خ:2020/11/27  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : �لإع���الن  مو�ضوع 
بالوفاء مبا جاء �عاله عن طريق �لعالن بالن�ضر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك 

للوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�ضر        

 يف الدعوى رقم 2019/1699 جتاري كلي 
تفا�صيل الإعلن بالن�صر 

م.م.ح  �نرتن�ضونال  فيفا   -3 ����س.م.ح  فين�ضور  2-فيفا  �لعامة  للتجارة  �ضتار  فيفا   -1  : عليهم  �ملدعي  �إىل 
4- م�ضاريع في�ضاىل ���س.ذ.م.م 5- ناند ناريند��س �مرنانى 6- جوبى ناند �مرنانى 7- ر�ج��ات مالهوتر�  - 

جمهومل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :بنك �مل�ضرق - �ضركة م�ضاهمة عامة 

وميثله : حمده ح�ضني �حمد جا�ضم مكي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� 
للمدعي مبلغ وقدره )15.865.944.73( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 13% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 

�ل�ضد�د و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لز�مهم �لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2020/12/21 �ل�ضاعة 09:30 �ضباحا بالقاعة رقم:ch 2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

  رقم:2020/6933 
�ملنذر:عرب �خلليج للخر�ضانة �جلاهزه �س.ذ.م.م

�ملنذر �ضدها:�ضركة �ضيدكو للمقاولت �لعامه ذ.م.م فرع �بوظبي
جمهول حمل �لقامة

ذمتكم  �ملتبقية يف  �ملبالغ  �ج��م��ايل  ���ض��د�د  ب�����ض��رورة  �ليهما  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
وقدرها مبلغ )1.122.105.00( درهم مليون ومائة و�ثنان وع�ضرون �لفا ومائة 
وخم�ضة درهما - خالل مهلة �ضبعة �يام من تاريخ ن�ضر هذ� �لخطار �لعديل 

حتت طائلة �للجوء �ىل �لق�ضاء �ملخت�س ملطالبتكم بايفاء قيمة �ل�ضيكات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:6999/2020 
�ملنذر:�ضركة �ركنوب للمقاولت �لعامه ذ.م.م

حممد  عرفان  حممد   -2 ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  ����س  بي  �أر  �أي  �ضركة  �ليهم:1-  �ملنذر 
رم�ضان

�لف  و�ضبعون  �ثنان  دره��م   )72.826( وق��دره  مبلغ  ب�ضد�د  �ليهما  �ملنذر  �ملنذر  يكلف 
وثمامنائه و�ضته وع�ضرون درهم - خالل مدة �أق�ضاها خم�ضة �يام من تاريخ ��ضتالمه 
هذ� �لنذ�ر و�ل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه 
و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�ضب عن �ي عطل �و �ضرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل �ملنذر 

�ليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6945 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:�ضركة �ملمزر هو�ضبيتاليتي �نف�ضتمنت�س �س.ذ.م.م وميثلها مديرها حممد �ملر بن �ضيخ جمرن - �مار�تي 
�جلن�ضية

لذلك فاننا ننذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )2.758.933.62( درهم �ثنني مليون �ضبعمائة وخم�ضون 
�لقيمة �ليجارية ور�ضوم �خلدمة و�لغر�مات و�ضريبة  �ثنان و�ضتون فل�ضا - مقابل  �لف ت�ضعمائة ثالثة وثالثون درهما 

�لقيمة �مل�ضافة عن �لعني �ملوؤجره مع �لغر�مات �ىل موكلنا وذلك خالل ثالثون يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
2- ��ضالح �لخاللت �ملذكور يف �لفقرة )4( �عاله خالل ثالثون يوما من تاريخ �لنذ�ر �لعديل ويف حالة عدم ت�ضحيح كافة 

�وجه �لخالل خالل 30 يوم من تاريخ ��ضتالمكم لالنذ�ر
3- ويف حال عدم �لتز�مكم باملهلة �ملنوه عنها �ضيتم �نهاء �لتفاقية عند مرور )6( �أ�ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر 

دون �حلاجة �ىل �نذ�ر �و �ي ت�ضرف �خر
مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��ضر�ر مبوكلنا ودفع �ي من مبالغ ت�ضتجد عليكم وذلك حتى تاريخ 

�لخالء �لتام و�لز�مكم بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6946 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضيخ  بن  �ملر  حممد  مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  �نف�ضتمنت�س  هو�ضبيتاليتي  �ملمزر  �ليها:�ضركة  �ملنذر  �ضد 
جمرن - �مار�تي �جلن�ضية

لذلك فاننا ننذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )3.493.557.36( درهم ثالثة مليون 
�لقيمة  مقابل   - فل�ضا  وثالثون  و�ضتة  درهما  وخم�ضون  و�ضبعة  خم�ضمائة  �ل��ف  وت�ضعون  ثالثة  �ربعمائة 
�ليجارية ور�ضوم �خلدمة و�لغر�مات و��ضافة �ىل �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل موكلنا وذلك خالل ثالثون 

يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
�ل�ضرورية  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ جميع  �ضيتم  �ع��اله  �ملذكورة  �مل��دة  �ل�ضد�د خالل  2- ويف حالة عدم 
لنهاء �تفاقية �ليجار و�تفاقية �لتنازل وذلك عند مرور )6( �ضتة �أ�ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر 
مبوجب �لبند 1/6 من �لتفاقية و�عادة �لدخول و��ضتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة و�ملطالبة بالتعوي�س �جلابر 
لال�ضر�ر �لتي �ملت مبوكلنا مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��ضر�ر مبوكلنا و�لز�مكم 

بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6947 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:�ضركة �ملمزر هو�ضبيتاليتي �نف�ضتمنت�س �س.ذ.م.م وميثلها مديرها حممد �ملر بن �ضيخ جمرن 
- �مار�تي �جلن�ضية

لذلك فاننا ننذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )2.169.565.40( درهم �ثنان مليون مائة 
ت�ضعة و�ضتون �لفا وخم�ضمائة خم�ضة و �ضتون درهما و�ربعون فل�ضا - مقابل �لقيمة �ليجارية ور�ضوم �خلدمة 

و�لغر�مات و�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل موكلنا وذلك خالل ثالثون يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
2- ��ضالح �لخاللت �ملذكورة يف �لفقرة )4( �عاله خالل ثالثون يوما من تاريخ �لنذ�ر �لعديل

3- ويف حال عدم �لتز�مكم باملهلة �ملنوه عنها �ضيتم �نهاء �لتفاقية عند مرور )6( �ضتة �أ�ضهر من تاريخ ��ضتالمكم 
لهذ� �لنذ�ر دون �حلاجة �ىل �نذ�ر �و �ي ت�ضرف �خر

4- مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل بالتز�ماتكم �لتعاقدية ��ضر�ر مبوكلنا ودفع �ي من مبالغ ت�ضتجد عليكم 
وذلك حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لزمامكم بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على 

حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6992 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
لذلك فاننا ننذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )1.875.856.84( درهم مليون وثمامنائة 
وخم�ضه و�ضبعون �لف وثمامنائة و�ضته وخم�ضون درهم و�ربعه وثمانون فل�س - مقابل �لقيمة �ليجارية ور�ضوم 
�خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة مع �لغر�مات و��ضافة �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل موكلنا وذلك خالل ثالثون يوم 

من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
2- ويف حالة عدم �ل�ضد�د خالل �ملدة �ملذكورة �عاله �ضيتم �تخاذ جميع �لجر�ء�ت �لقانونية �ل�ضرورية لنهاء 
�لتفاقية �ليجار و�تفاقية �لتنازل وذلك عند مرور )3( �أ�ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر مبوجب �لبنك 
�لتي  بالتعوي�س �جلابر لال�ضر�ر  �ملوؤجرة و�ملطالبة  �لعني  و��ضتعادة حيازة  �لدخول  1/6 من �لتفاقية و�عادة 
�لر�ضوم  بكافة  و�لز�مكم  ��ضر�ر� مبوكلنا  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �ملت مبوكلنا مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل 

و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6998 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
لذلك من خالل هذ� �لنذ�ر �لعديل يبلغ موكلنا/�ملنذر �ليه ر�ضميا بان �ملنذر مل يقدم �ي مو�فقة 
�و قبول بالرهن �لعقاري للعني �ملوؤجرة كما يبلغ �ل�ضخ�س �ملنذر �ليه �لول بالخاللت �ملرتكبة 
من قبل �مل�ضتاأجر/�ملنذر �ليه �لثاين لبنود و�ضروط �تفاقية �ليجار وبالت�ضرفات �لخرى �لتي 

يعتزم موكلنا/�ملنذر �ليه �لقيام بها
�لزمنية  �مل��دة  �ن��ذ�ره بخ�ضو�ضها خ��الل  �لتي مت  �ليه لالخاللت  �ملنذر  ع��دم معاجلة  يف ح��ال 
�ملذكورة فان موكلنا �ضي�ضطر لل�ضروع يف �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�ضائية �ملنا�ضبة �مام �لق�ضاء 
مبو�جهة �ملنذر �ليهم ويف هذه �حلال يعد �ملنذر �ليهم م�ضوؤولني عن كامل م�ضاريف �لتقا�ضي 
مبا يف ذلك �لر�ضوم �لق�ضائية و�تعاب �ملحامني و�خلرب�ء و�لنفقات �لطارئة و�ملرتبطة بالتقا�ضي 

و�لتكاليف و�لثار �ملرتتبة على ذلك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6993 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
لذلك فاننا نذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )1.923.193.05( درهم مليون 
وت�ضعمائه وثالثة وع�ضرون �لف ومائة وثالثه وت�ضعون درهم وخم�ضه فل�س - مقابل �لقيمة �ليجارية 
ور�ضوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة مع �لغر�مات و��ضافة �ىل �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل موكلنا وذلك 

خالل ثالثون يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
ويف حال عدم �ل�ضد�د خالل �ملدة �ملذكورة �عاله �ضيتم �تخاذ جميع �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ل�ضرورية 
لنهاء �تفاقية �ليجار و�تفاقية �لتنازل وذلك عند مرور 3 ��ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر 
مبوجب �لبند 1/6 من �لتفاقية و�عادة �لدخول و��ضتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة و�ملطالبة بالتعوي�س 
��ضر�ر�  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �أملت مبوكلنا مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل  �لتي  �جلابر لال�ضر�ر 
مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلتنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6995 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
لذلك فاننا نذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )1.440.343.47( درهم مليون 
�لقيمة  و�رب��ع��ون فل�س - مقابل  و�ضبعه  دره��م  و�رب��ع��ون  وث��الث  �ل��ف وثالثمائه  و�رب��ع��ون  و�ربعمائه 
�ليجارية ور�ضوم �خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة مع �لغر�مات و��ضافة �ىل �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل 

موكلنا وذلك خالل ثالثون يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
ويف حال عدم �ل�ضد�د خالل �ملدة �ملذكورة �عاله �ضيتم �تخاذ جميع �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ل�ضرورية 
لنهاء �تفاقية �ليجار و�تفاقية �لتنازل وذلك عند مرور 3 ��ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر 
مبوجب �لبند 1/6 من �لتفاقية و�عادة �لدخول و��ضتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة و�ملطالبة بالتعوي�س 
��ضر�ر�  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �أملت مبوكلنا مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل  �لتي  �جلابر لال�ضر�ر 
مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلتنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6994 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
�و  �ي مو�فقة  يقدم  �ملنذر مل  ب��ان  ر�ضميا  �ليه  يبلغ موكلنا/�ملنذر  �لعديل  �لن��ذ�ر  خ��الل  لذلك من 
قبول بالرهن �لعقاري للعني �ملوؤجرة كما يبلغ �ل�ضخ�س �ملنذر �ليه �لول باخاللت �ملرتكبة من قبل 
�مل�ضتاأجر/�ملنذر �ليه �لثاين لبنود و�ضروط �تفاقية �ليجار وبالت�ضرفات �لخرى �لتي يعتزم موكلنا/

�ملنذر �ليه �لقيام بها ويف حال عدم معاجلة �ملنذر �ليه لالخاللت �لتي مت �نذ�ره بخ�ضو�ضها خالل 
�ملدة �لزمنية �ملذكورة فان موكلنا �ضي�ضطر لل�ضروع يف �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�ضائية �ملنا�ضبة �مام 
�لق�ضاء مبو�جهة �ملنذر �ليهم ويف هذه �حلال يعد �ملنذر �ليهم م�ضوؤولني عن كامل م�ضاريف �لتقا�ضي 
بالتقا�ضي  �لطارئة و�ملرتتبطة  �ملحامني و�خلرب�ء و�لنفقات  �لق�ضائية و�تعاب  �لر�ضوم  مبا يف ذلك 

و�لتكاليف و�لثار �ملرتتبة على ذلك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

�أبوظبي خلدمات �لطاقة و»�ضحة« توقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز تر�ضيد ��ضتهالك �لطاقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل��ت��اب��ع��ة ل�ضركة   ،»ADES« �ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي خل��دم��ات  ���ض��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  �أم�س  “طاقة”،  للطاقة  �لوطنية  �أبوظبي 
�أكرب �ضبكة للرعاية �ل�ضحية  �ضركة �أبوظبي للخدمات �ل�ضحية “�ضحة”، 
�لتابعة  �ملن�ضاآت  تاأهيل  �ضبل  لبحث  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
ل�”�ضحة” لتحديث �أنظمتها لتكون �أكرث كفاءة يف ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه، 

وبالتايل تعزيز كفاءة �لطاقة و��ضتد�متها يف جميع �أنحاء �إمارة �أبوظبي.
�لطاقة  �أب��وظ��ب��ي خل��دم��ات  ���ض��رك��ة  �ضتعمل  �ل��ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
»ADES«عن كثب مع “�ضحة” لتقييم �جتاهات ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه 
�ملن�ضاآت  ��ضتهالك �لطاقة يف  �حلالية وو�ضع خطة �ضاملة لتح�ضني كفاءة 
كما تدعم مذكرة �لتفاهم ��ضرت�تيجية �أبوظبي لإد�رة  �لتابعة ل� “�ضحة”. 
“جانب �لطلب وكفاءة �لطاقة 2030”، �لتي تهدف �إىل خف�س ��ضتهالك 

�لكهرباء يف �لإمارة باأكرث من %22، و�ملياه باأكرث من 32%. 
لوحدة  �لتنفيذي  �ملدير  �لها�ضمي،  �هلل  عبد  عمر  ق��ال  �ملنا�ضبة،  ه��ذه  ويف 
�ضركة  م��ع  بالعمل  نفتخر  “نحن  “طاقة”:  يف  و�ل��ت��وزي��ع  �لنقل  �أع��م��ال 
ت�ضلط  �لتي  �ملهمة،  �ملبادرة  هذه  يف  )�ضحة(  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي 
�أبوظبي  �ل�ضوء على �لتز�م �ضركتنا، 
 ،»ADES« �ل����ط����اق����ة  خل������دم������ات 
�ضمان  ن��ح��و  “طاقة”،  وجم��م��وع��ة 
�ل�ضتد�مة يف �لقطاعات �حليوية يف 
�ملتحدة على  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�أبوظبي  �ضركة  �إن  �ل��ط��وي��ل.  �مل���دى 
 »ADES« �ل����ط����اق����ة  خل�����دم�����ات 
�لقادمة  �ل�����ض��ن��و�ت  خ��الل  �ضتو��ضل 
ب��دع��م من���و �ل�����ض��وق �مل��ح��ّل��ي لقطاع 
�ل�ضركات  وم�ضاعدة  �لطاقة  خدمات 
لعملياتهم  �مل�����ض��ب��ق  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
كفاءة  عمليات  وق��ي��ادة  �مل�ضتقبلية، 
�لطاقة، وحتقيق جناح ملمو�س على 
�ل�����ض��ع��ي��د �لق��ت�����ض��ادي خ���الل �لعام 
�جلاري و�لأعو�م �لقادمة«. ومن جانبه قال �لدكتور مرو�ن  �لكعبي، �ملدير 
�ملوكلة  �ملهمة  �إط��ار  “يف  “�ضحة”:  �ضركة  بالإنابة يف  للعمليات  �لتنفيذي 
وفقاً  �ل�ضحية  للرعاية  م�ضتوى  �أف�ضل  توفري  �إىل  �لر�مية  وروؤيتنا  �إلينا 
للمعايري �لعاملية، فاإننا نعمل د�ئماً على ��ضتك�ضاف �ضبل حت�ضني خدماتنا. 
وتتيح لنا كموؤ�ض�ضة مذكرة �لتفاهم مع �ضركة “طاقة” تطبيق نظام �أكرث 
قوة لتحقيق �لكفاءة يف ��ضتهالك من�ضاآتنا للطاقة و�ملياه. ويف هذ� �ل�ضدد، 
فاإنه ي�ضعدنا �لتعاون مع “طاقة” ل�ضمان توفري �أف�ضل خدمات ذ�ت جودة 
��ضتثنائية جلميع مر�ضانا. ول �ضك �أن مذكرة �لتفاهم هذه تتيح لنا تعزيز 
�مل�ضتويات، مبا ي�ضمن حت�ضني  �أعلى  �لتكنولوجية وفق  و�أنظمتنا  قدر�تنا 
�أبوظبي خلدمات �لطاقة »ADES«  قد  جميع عملياتنا.«  وكانت �ضركة 
مت �إن�ضاوؤها يف يناير 2020 للم�ضاهمة يف ت�ضريع عملّية �لتحّول يف قطاع 
وتوفري  حتديد  على  �ل�ضركة  وت��رك��ز  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  يف  و�لكهرباء  �مل��ي��اه 
يف  ملمو�س  خف�س  حتقيق  على  ت�ضاعد  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول  ومت��وي��ل 

م�ضتويات ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه. 

�مل�ضرف �ملركزي و»�ضاما« ي�ضدر�ن تقرير 
نتائج م�ضروع عابر للعملة �لرقمية �مل�ضرتكة

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن م�ضرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي و�لبنك �ملركزي �ل�ضعودي 
“�ضاما” يف بياٍن م�ضرتك نتائَج م�ضروع “عابر”، وم�ضاركة �لتقرير �لنهائي 
لنتائج �مل�ضروع من خالل �ملوقع �لر�ضمي مل�ضرف �لإمار�ت �ملركزي و�ضاما.

ويف �ضوء �لتجارب و�لأبحاث �مل�ضتمرة، فقد �أطلق �لبنكان �ملركزيان م�ضروع 
“عابر” كمبادرة ُمبتكرة تعد من �أوىل �لتجارب عاملياً على م�ضتوى �لبنوك 
�ملركزية يف هذ� �ملجال؛ تهدف �إىل �إثبات مبد�أ وفهم ودر��ضة �أبعاد �إ�ضد�ر 
تقنية  و��ضتخد�م   »WholesaleCBDC« �ملركزية  للبنوك  رقمية  عملة 
�ل�ضجالت �ملوزعة عن كثب من خالل �لتطبيق �لفعلي، و�لتعامل مع هذه 
�لبنوك يف  �ملالية بني  �لتحويالت  تنفيذ  �أجل  ب�ضكل مبا�ضر من  �لتقنيات 
وذلك  تكلفتها،  وتخفي�س  �إجن��ازه��ا  م��دة  تقلي�س  ي�ضمن  ب�ضكل  �لبلدين 
�إ�ضد�ر عملة رقمية للبنكني �ملركزيني مغطاة بالكامل �ضادرة  عن طريق 
ب�ضكل م�ضرتك بني م�ضرف �لإمار�ت �ملركزي و�ضاما، وت�ضتخدم فقط من 
قبل �لبنكني �ملركزيني و�لبنوك �مل�ضاركة يف �ملبادرة كوحدة ت�ضوية لعمليات 
�أو عمليات  �ضو�ء كانت عمليات حملية  �لبلدين؛  �لتجارية يف كال  �لبنوك 

بني حدود �لبلدين. 
وقد مت على مد�ر عام كامل ت�ضميم حلول �ل�ضتخد�م، وتنفيذها، و�إد�رتها 
تقرير  يف  �مل�ضتفادة  �لرئي�ضية  و�ل��درو���س  و�لنتائج،  �حل��ل��ول،  توثيق  ومت 
�ملركزي  �لإم����ار�ت  م�ضرف  خ��الل��ه  م��ن  ت��ه��دف  و�ل���ذي  “عابر”،  م�ضروع 
و�ضاما �إىل �أن ت�ضاهم خمرجات �مل�ضروع ب�ضكل كبري يف �ملحتوى �ملعريف يف 
هذ� �ملجال، و�إر�ضاء �أ�ض�س �لعمل �مل�ضتقبلي �ملُخطط ل�ضتك�ضافه يف �ل�ضنو�ت 
�ملقبلة. و�أكد م�ضرف �لإمار�ت �ملركزي و�ضاما �أن �لنتائج �لنهائية للم�ضروع 
�أتت متو�فقة مع نتائج �لتجارب �ملماثلة لعدد من �لبنوك �ملركزية يف �إثبات 
�أن تقنية �ل�ضجالت �ملوزعة �ضت�ضاهم يف تزويد �لبنوك �ملركزية بالقدر�ت 
�حلدود  وع���رب  �مل��ح��ل��ي  �مل�ضتويني  ع��ل��ى  �ل��دف��ع  �أن��ظ��م��ة  لتطوير  �ل��الزم��ة 
..وياأمل �لطرفان �أن ميثل �مل�ضروع قاعدة ملزيد من �لدر��ضات و�لتطبيقات 
بامل�ضاركة مع �لبنوك �ملركزية و�ملنظمات �لدولية ذ�ت �لعالقة �لتي تركز 
ب�ضكل خا�س على در��ضة �لنعكا�ضات �لتي قد ترتتب على �أدو�ت �ل�ضيا�ضة 
�لنقدية و��ضتقر�ر �لقطاع �ملايل، وتاأثري �لحتمالت �لفنية �ملختلفة على 

�لأُطر �لتنظيمية، و�لقطاع ب�ضكل عام.

متا�صيا مع وثيقة اخلم�صني بتحويل اجلامعات اىل مناطق اقت�صادية واإبداعية حرة  

حممد بن ر��ضد لتنمية �مل�ضاريع تعتمد حا�ضنة �أعمال جامعة �مييتي �لأوىل �ضمن �ملناطق �حلرة يف �لإمارة

•• دبي-الفجر:

تكنولوجيا  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�ضركة  »�إت���ق���ان«،  تعتزم 
��ضتعر��س  �ل��رق��م��ي،  و�ل��ت�����ض��وي��ق  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 
�لتجارة  يف  �لأد�ء  على  �ملبني  �لت�ضويق  �جت��اه��ات  �أح���دث 
�لإلكرتونية و�بتكار�ت وحلول �لتكنولوجيا يف هذ� �ملجال، 
موؤمتر  م��ن  �لأوىل  �لن�ضخة  يف  م�ضاركتها  خ��الل  وذل���ك 
وهو �حلدث �لأكرب  �لت�ضويق “ جيتك�س ماركتنغ مينيا”، 
�أفريقيا يف  �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال  على م�ضتوى منطقة 
مركز  يف  �حل��دث  ه��ذ�  و�ضيقام  �لت�ضويق.  تقنيات  جم��ال 
�ضهر  �لتا�ضع من  �إىل  �ل�ضاد�س  �لعاملي، من  �لتجاري  دبي 

دي�ضمرب �ملُقبل. 
»�إتقان«  �ضتقوم  “جيتك�س”،  �لأوىل يف  وخالل م�ضاركتها 
بعر�س �إمكاناتها و�بتكار�تها �لر�ئدة يف �لت�ضويق �لرقمي 

قوي  بح�ضوٍر  �ل�ضركة  تتمتع  �إذ  بالعمولة،  و�لت�ضويق 
�لقطاع على  �لرئي�ضية لهذ�  �لأ�ضو�ق  وتناف�ضية عالية يف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �ضيما  ل  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج  دول  م�ضتوى 

�لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�ضعودية. 
�لز�ئرين  ل����دى  �ل���وع���ي  زي������ادة  �إىل  �ل�����ض��رك��ة  وت�����ض��ع��ى 
و�مل�����ض��ارك��ني يف �حل���دث ب��اأه��م��ي��ة �حل��ل��ول �حل��دي��ث��ة �لتي 
كما  ح��ال��ي��اً.  �لأع��م��ال  لبيئة  �ل��رق��م��ي  �لت�ضويق  يقدمها 
�ملبتكرة �لتي  �ضتطرح خالل م�ضاركتها عدد�ً من �حللول 
تعك�س �لدور �لريادي �لذي يحققه �لعتماد على �لبيانات 
و��ضعة  ب�ضبكٍة  �ل�ضتعانة  مع  �لعمالء،  و�لبتكار يف جذب 

من �ل�ضر�كات. 
�لرئي�س  �ل��ث��اين،  من�ضور  ق���ال  �مل�����ض��ارك��ة،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لتنفيذي و�ل�ضريك �ملوؤ�ض�س ل�ضركة »�إتقان«: “نفتخر يف 
»�إتقان« باأن نكون جزء�ً من �ملن�ضة �لأكرب لعر�س تقنيات 

�أفريقيا،  و�ضمال  �لأو�ضط  �ل�ضرق  م�ضتوى  على  �لت�ضويق 
تطوير  يف  �لإ�ضهام  على  �لقائمة  ر�ضالتنا  �إط��ار  يف  وذل��ك 
�لرقمي.  �لت�ضويق  وقطاع  �لإلكرتونية  �لتجارة  تقنيات 
�ل�ضوق،  يف  �ل�����ض��رك��ة  ح�����ض��ور  تو�ضيع  يف  روؤي��ت��ن��ا  وتتمثل 
وتعزيز �ضبكتنا ل�ضتك�ضاف �أ�ضو�ٍق جديدة من خالل عقد 

�ملزيد من �ل�ضر�كات و�لفر�س �ل�ضتثمارية.« 
“تفتح �لتجارة �لإلكرتونية �آفاق و��ضعة  و�أ�ضاف �لثاين: 
لإحد�ث حتوٍل يف م�ضهد �لأعمال يف دول �ملنطقة، ونوؤمن 
ع��ل��ى �ضعيد حلول  �ل��ت��ح��ول  م�����ض��رية  ب��دف��ع  كفيلٌة  ب��اأن��ه��ا 
�لت�ضويق �حلديثة و�ملبتكرة. وحتظى م�ضاركتنا يف موؤمتر 
�إ�ضافية من  باأهمية  “جيتك�س ماركتنغ مينيا”  �لت�ضويق 
�أمام  �إذ ن�ضعى من خاللها �إىل فتح �لباب  حيث �لتوقيت، 
حلولنا  وكفاءة  تناف�ضيتنا  على  مرتكزين  جديدة،  فر�ٍس 
�ل��ت��ي نقدمها  �مل��ب��ت��ك��رة، وج���ودة عملنا ومت��ي��ز �خل��دم��ات 

لعمالئنا.« ويقام معر�س “جيتك�س ماركتنغ مينيا” حتت 
و�لبتكار”،  و�لتكنولوجيا  �ل�ضغف  يجتمع  “حيث  �ضعار 
و�لتميز  �لنجاح  �أدو�ت  ل�ضتعر��س  ر�ئ��دة  من�ضًة  لي�ضكل 
يف قطاع �لت�ضويق على �ضعيد �ملنطقة، وتلبية �حتياجات 
�ل�ضركات �ل�ضاعية للح�ضول على �أف�ضل �حللول لتحقيق 
��ضرت�تيجي  �ملعر�س يف وقت  وياأتي  �لت�ضويقية.  �أهد�فها 
كونه يتز�من مع �لتز�يد �لكبري يف �لإقبال على �لت�ضويق 
�لإلكرتوين �لذي ن�ضهده منذ بد�ية �لعام. ومن �ملتوقع �أن 
100 �ضركة وِجَهة،  ي�ضارك يف �حلدث �ملرتقب �أكرث من 
�ضتعر�س جمموعًة و��ضعة من تقنيات �لت�ضويق و�حللول 
�ملوؤ�ض�ضية. كما �ضيتخلل �ملعر�س تكرمي للمو�هب �ل�ضابة، 
تعزيز  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ملن�ضات  �لنا�ضئة،  �ل�ضركات  و�أجن���ح 
جمال  يف  للعاملني  �حلديثة  �لتقنيات  وت��وف��ري  �مل��ه��ار�ت 

�لت�ضويق.« 

•• دبي-الفجر: 

تنفيذ  دع��م  �ملحوري يف  مع دوره��ا  متا�ضياً 
م����ن وثيقة  �ل�������ض���اد����س  �ل���ب���ن���د  خم����رج����ات 
�جلامعات  ب��ت��ح��وي��ل  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �خل��م�����ض��ني، 
�قت�ضادية  مناطق  �إىل  و�خلا�ضة  �لوطنية 
و�إبد�عية حرة ت�ضجع �لطالب على �لبتكار 
ب��رن��ام��ج حا�ضنات  �لأع���م���ال ع��رب  وري�����ادة 
�جلامعات، �أعلنت موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد 
و�ملتو�ضطة،  �ل�����ض��غ��رية  �مل�����ض��اري��ع  لتنمية 
�إطالق  دب��ي  �قت�ضادية  موؤ�ض�ضات  �إح���دى 
“�مييتي”  �أعمال جامعة  و�عتماد حا�ضنة 
لتكون  �لعاملية،  �لأكادميية  دبي  مدينة  يف 

�أول حا�ضنة �أعمال يف �ملناطق �حلرة.
�لطويلة  �خل��ربة  من  �نطالقاً  ذل��ك  ياأتي 
ر��ضد  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ض�ضة  متتلكها  �ل��ت��ي 
يف  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  لتنمية 
�عتماد  �إىل جانب كونها جهة  �ملجال،  هذ� 
م��ر�ك��ز ح��ا���ض��ن��ات وم�����ض��رع��ات �لأع���م���ال يف 
�إمارة دبي، �إذ يتمثل دورها يف تنظيم عمل 
�مل�ضتثمرة  و�مل�����ض��رع��ات  �لأع��م��ال  حا�ضنات 
يف تقنيات �جليل �لر�بع بالإمارة، ل�ضمان 
�ملثالية  ل����الأدو�ت  �حلا�ضنات  ه��ذه  ت��وف��ري 

م�ضاريعهم  لتنفيذ  �ل�ضباب  �لأعمال  لرو�د 
�لإبد�عية.

وق���ال ���ض��ع��ادة ���ض��ام��ي �ل��ق��م��زي، م��دي��ر عام 
�لأعمال  حا�ضنات  “تاأتي  دب��ي:  �قت�ضادية 
ر��ضد  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  ل��دى  �ملعتمدة 
يف  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  لتنمية 
يف  وحت��دي��د�ً  �ملوؤ�ض�ضة،  ��ضرت�تيجية  �إط��ار 
�لأعمال  بيئة  بتطوير  �ملتمثلة  �جل��زئ��ي��ة 
�إىل  �ملوؤ�ض�ضة  ت�ضعى  حيث  دب���ي،  �إم����ارة  يف 
�لأعمال  ريادة  تعّزز  مثالية  ة  تقدمي من�ضّ
من  �لأع��م��ال  ورّو�د  �ملبتكرين  و�حت�ضان 
�أ���ض��ح��اب �لأف���ك���ار �لإب���د�ع���ي���ة، ف�����ض��اًل عن 
مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن حت��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���م وحتويل 
تخدم  متميزة  م�����ض��روع��ات  �إىل  �أف��ك��اره��م 
بناء  يف  وت�ضهم  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  عملية 
�قت�ضاد �ملعرفة �لقائم على مفاهيم �لإبد�ع 
و�لبتكار، ما يعّزز مكانة �لإمارة �قت�ضادياً 
على �ل�ضعيدين �ملحلي و�لإقليمي، وي�ضهل 
عملية �لو�ضول �إىل �أكرب �ضريحة من رّو�د 

�لأعمال �ل�ضباب يف �ضتى �لقطاعات«.
�لأعمال  حا�ضنات  وت��وف��ري  �فتتاح  وميثل 
لتطوير  نوعية  م��ب��ادرة  �جل��ام��ع��ات  �ضمن 
�لتعليم،  م��وؤ���ض�����ض��ات  يف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 

بهدف توظيف �ملو�هب �ل�ضابة و ت�ضجيعهم 
على �لتفكري �لإبد�عي و�ملبتكر، و�لدخول 
���ض��ن مبكرة،  �لأع���م���ال يف  ري�����ادة  ع���امل  يف 
وتوفر لهم �لدعم �لالزم يف بد�ية تاأ�ضي�س 
����ض���رك���ات���ه���م �خل����ا�����ض����ة، وت���وج���ه���ه���م نحو 
�لتي  �مل�ضتقبلية  �لقت�ضادية  �ل��ق��ط��اع��ات 

تتما�ضى مع توجهات دولة �لإمار�ت.
�لبا�ضط  عبد  �ضعادة  قال  �ل�ضياق،  ذ�ت  ويف 
�جلناحي، �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة حممد 
�ل�ضغرية  �مل�������ض���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر�����ض���د  ب���ن 
�إطالق  ن�ضهد  �أن  “ي�ضعدنا  و�مل��ت��و���ض��ط��ة: 
  Ideas To Action �لأع��م��ال  حا�ضنة 
معتمدة   �أعمال  حا�ضنة  ك��اأول  و�ن�ضمامها 
يف �ملناطق �حلرة حتت �ضبكة دبي حلا�ضنات 
�لعمال، حيث ت�ضاعد هذه �حلا�ضنات على 
خلق جيل و�عد من رو�د �لأعمال و�ملهتمني 
و�ملتو�ضطة.  �ل�����ض��غ��رية  �مل�����ض��اري��ع  ب��ق��ط��اع 
�جلامعات  م��ع  وبالتن�ضيق  ب��دورن��ا  �ضنقوم 
هوؤلء  لتاأهيل  متكاملة  �آليات  توفري  على 
�ل�ضباب و م�ضاعدتهم على تطوير �أفكارهم 
�لريادية  ق���در�ت���ه���م  وت��ن��م��ي��ة  وم��و�ه��ب��ه��م 
�ملمكنة،  �لأع��م��ال  فر�س  لدر��ضة  ودعمهم 
وتطبيق �لأفكار وتنفيذ �مل�ضاريع، وبالتايل 

�ل�ضركات  من  متنوعة  مبجموعة  �خل��روج 
�ضت�ضكل  �ضك  ب��ال  �ل��ت��ي  �ملبتكرة،  �لنا�ضئة 
قيمة م�ضافة �إىل �لناجت �ملحلي لإمارة دبي 

ودولة �لمار�ت ب�ضكل عام«. 
�ل�ضر�كة  “ندرج  �جل���ن���اح���ي:  �أ�����ض����اف  و 
بتطوير  �ل���ت���ز�م���ن���ا  �إط�������ار  يف  �جل����دي����دة 
منظومة دعم متكاملة تخدم رو�د �لأعمال 
و�ملتو�ضطة،  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  و�أ�ضحاب 
لريادة  �لبيئي  �لنظام  كافة عنا�ضر  ت�ضمل 
�لوطني  �ل��ت��وج��ه  ن��دع��م  بحيث  �لأع���م���ال، 
�ملبدعني ل�ضنع  بناء جيل جديد من  نحو 
تو�كب  بيئة  وخلق  �مل�ضتقبل،  و��ضت�ضر�ف 
�إىل  بالطلبة  وتدفع  �مل�ضتقبل،  �حتياجات 
�ل��ت��خ��رج م��ن �جل��ام��ع��ات ك����رو�د �أع���م���ال و 
عن  ع��و���ض��اً  �ل���ري���ادي  للم�ضتقبل  ���ض��ف��ر�ء 
باحثني ع��ن ع��م��ل«. و�أ���ض��ار �جل��ن��اح��ي �إىل 
�أه��م��ي��ة ت��وف��ري �ل��ف��ر���س �جل��دي��دة للطلبة 
للدخول يف م�ضاريع غري تقليدية يف عامل 
�ملت�ضارعة  ريادة �لأعمال تو�كب �لتطور�ت 
يف �لدولة و �لقطاعات �جلديدة لالأعمال، 
�لف�ضاء،  علوم  �ل�ضطناعي،  �ل��ذك��اء  مثل 
و�لرقمنة،  و�ل���روب���وت���ات،  �لآيل،  و�ل��ت��ع��ل��م 
و�لتكنولوجيا �حليوية �جلديدة، و�إنرتنت 

�مل����ج����الت �لتي  �لأ�����ض����ي����اء، و غ���ريه���ا م���ن 
لالإمارة  �لقت�ضادي  �لنمو  بدعم  �ضت�ضهم 

وحتقيق م�ضتهدفات روؤية دولة �لإمار�ت.
ب�����دوره ق����ال �ل���دك���ت���ور ف��ج��اه��ات ح�����ض��ني ، 
دبي    – �ميتي  جلامعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  
�لتعليمة  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ت��ط��ور  “مع 
�أ���ض��ب��ح �لتعليم �ل��ي��وم يف  خ��الل �ل�����ض��ن��و�ت 
 2021 ل��روؤي��ة  �لوطنية  �لأج��ن��دة  �ضميم 
و�ليوم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
موؤ�ض�ضة  م���ع  ب�����ض��ر�ك��ت��ن��ا  ف���خ���ورون  ن��ح��ن 
حممد بن ر��ضد لتنمية �مل�ضاريع �ل�ضغرية 
و�ملتو�ضطة،  و �ن�ضمامنا �ضمن �ضبكة دبي 
�أعمال  حا�ضنة  ك���اأول  �لأع��م��ال  حلا�ضنات 
م��ع��ت��م��دة ب��امل��ن��اط��ق �حل������رة، وم����ن خالل 
ب�ضمان  �لتز�منا  �ضنحقق   �ل�ضر�كة  ه��ذه 
�لأ�ضا�ضية  ل���ل���ك���ف���اء�ت  �ل���ط���الب  ت��ط��وي��ر 
�لأعمال  ري���ادة  ع��امل  يف  للنجاح  �ملطلوبة 
بالإ�ضافة �إىل خلق فر�س فريدة لطالبنا، 
�لإمارة  �قت�ضاد  يف  م�ضاهمتهم  �ضمان  مع 
بدورنا  نتطلع  و�لإن�ضانية.  �ملجتمع  ودع��م 
�لدعم  وتوفري  �ملنا�ضبة  �لبيئة  تهيئة  �إىل 
�لالزم لالأجيال �لقادمة من رو�د �لأعمال 

يف دولة �لإمار�ت«. 

على هام�ض م�صاركتها يف الن�صخة الأوىل من معر�ض جيتك�ض ماركتنغ مينيا 

»�إتقان« تعتزم ت�ضليط �ل�ضوء على �أحدث �جتاهات �لت�ضويق �ملبني على �لأد�ء يف �لتجارة �لإلكرتونية 

حكومة �أبوظبي ت�ضتعر�س 88 مبادرة رقمية وم�ضروعا مبتكر� مبعر�س �أ�ضبوع جيتك�س للتقنية 2020
•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك 23 جهة حكومية وعدد من �ملوؤ�ض�ضات �لأكادميية 
حكومة  جناح  يف  �لعاملية  �لتكنولوجيا  �ضركات  وك��ربي��ات 
 ،”2020 للتقنية  جيتك�س  “�أ�ضبوع  معر�س  يف  �أبوظبي 
و�لذي تقام فعالياته على مد�ر 5 �أيام خالل �لفرتة من 6 

�إىل 10 دي�ضمرب �جلاري يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
وت�ضتعر�س حكومة �أبوظبي يف جناحها مبعر�س “�أ�ضبوع 
جيتك�س للتقنية 2020” 88 مبادرة وم�ضروعاً مبتكر�ً 
يف جمال �لتحول �لرقمي، و�لتي تهدف جميعها �إىل خلق 
م��ن خ��الل تقدمي من�ضة موحدة  ل��ل��زو�ر  ف��ري��دة  جتربة 

ت�ضم كافة �جلهات �حلكومية.
عقدت  �أبوظبي،  حكومة  مل�ضاركة  �لتح�ضري�ت  �إط��ار  ويف 
د�ئرة �لإ�ضناد �حلكومي – �أبوظبي ممثلًة يف هيئة �أبوظبي 
�ل��رق��م��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ت��وىل ق��ي��ادة م�����ض��رية �ل��ت��ح��ول �لرقمي 

�لت�ضال  تقنية  ع��رب  حت�ضريياً  ل��ق��اًء  �أب��وظ��ب��ي،  حلكومة 
�مل�ضاركة،  �حلكومية  �جلهات  عن  ممثلني  بح�ضور  �ملرئي 
وذلك لتن�ضيق �جلهود و��ضتكمال �لتح�ضري�ت مبا ي�ضمن 
الة تهدف �إىل تعزيز مكانة �إمارة �أبوظبي كاأحد  م�ضاركة فعَّ
رو�د �لتحول �لرقمي �حلكومي من خالل ت�ضافر �جلهود 
�ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  و�لتن�ضيق  �لتعاون  وتعزيز 
�أهمية  �لور�ضة على  �لتاأكيد خالل  �لإم��ارة. كما جرى  يف 
ب��ف��ريو���س كوفيد  �ملتعلقة  �ل��ت��د�ب��ري �لح��رت�زي��ة  م��ر�ع��اة 
وغريها  �لكمامات  و��ضتخد�م  �لجتماعي  كالتباعد   19

للحفاظ على �أمن و�ضالمة و�ضحة �لزو�ر و�لعار�ضني.
�إ�ضر�ف  حتت  �ملعر�س  يف  �أبوظبي  حكومة  م�ضاركة  وتاأتي 
وم��ت��اب��ع��ة �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��رق��م��ي��ة يف �إم����ارة 
�أبوظبي، وذلك يف �ضياق جهودها �لر�مية �إىل تفعيل �إطار 
�أبوظبي،  حكومة  م�ضتوى  على  �لرقمي  �لتحول  حوكمة 
وحتقيق نقلة نوعية يف مفهوم تقدمي �خلدمات �حلكومية 

و�لنتقال نحو �مل�ضتقبل �لرقمي.
�إىل  �لر�مية  �جلهود  مع  متا�ضياً  �مل�ضاركة  ه��ذه  تاأتي  كما 
توفري حكومة رقمية متكاملة ت�ضتند �إىل �لبتكار و�لإبد�ع 
خلدمة جميع �أفر�د �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي، مع تعزيز 
و�لقطاع  �حلكومية  �جلهات  بني  �ل�ضرت�تيجية  �ل�ضر�كة 
د�ئرة  رئي�س  �لكتبي،  ر����ض��د  علي  م��ع��ايل  وق���ال  �خل��ا���س. 
“�أ�ضبوع  معر�س  “ميثل  �أبوظبي:   – �حلكومي  �لإ�ضناد 
مكانة  لتعزيز  مثالية  فر�ضة   ”2020 للتقنية  جيتك�س 
�إذ  و�لعامل،  �ملنطقة  يف  �لرقمي  لالبتكار  كمركز  �أبوظبي 
ن�ضلط �ل�ضوء خالل �ملعر�س على عملية �لتحول �لرقمي 
يف �إمارة �أبوظبي، و�جلهود و�خلطط �لر�مية �إىل ت�ضريع 
�لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  يتما�ضى  ومبا  �لعملية،  هذه 
�لر�ضيدة �لهادفة �إىل حت�ضني جودة �حلياة ون�ضر �ل�ضعادة 

بني جميع �ملو�طنني و�ملُقيمني يف �إمارة �أبوظبي«.
معر�س  يف  م�ضاركتها  خالل  من  �أبوظبي  حكومة  وُتركز 

حماور  �أرب��ع��ة  على   ”2020 للتقنية  جيتك�س  “�أ�ضبوع 
�حل��ك��وم��ي��ة، و�حللول  �خل��دم��ات  ت�ضمل  و�ل��ت��ي  �أ���ض��ا���ض��ي��ة، 
�حل��ك��وم��ي��ة، و�ل��ب��ي��ان��ات و�ل���ذك���اء �ل���ض��ط��ن��اع��ي، ومتكني 
توفري  يف  �لأوىل  �ل��رك��ي��زة  ..وتتمثل  �لرقمية  �ملنظومة 
جتربة �ضل�ضة و�ضهلة ُم�ضممة لتلبية �حتياجات �ملتعاملني 
من خالل قنو�ت رقمية ومر�كز تقدمي �خلدمات، بينما 
�ملبادر�ت  ودع��م  �لتعاون  تعزيز  يف  �لثانية  �لركيزة  تتمثل 
�مل�ضرتكة يف خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ض�ضات �حلكومية لتحقيق 
�ل�ضتفادة  يف  �لثالثة  �ل��رك��ي��زة  وتتمثل  �ل��ن��ت��ائ��ج،  �أف�����ض��ل 
�تخاذ  لدعم عملية  للبيانات  و�لفعال  �لآم��ن  �لتبادل  من 
�لركيزة  وتتمثل  �ل�ضتباقية �حلكومية،  وتعزيز  �لقر�ر�ت 
و�لقت�ضادي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ن��م��و  عجلة  دف���ع  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لرقمية،  �لأنظمة  �لتكامل مع  ت�ضريع عملية  عن طريق 
�مل��ع��ن��ي��ة، و�ل��ع��م��الء، و�ضركاء  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، و�لأط������ر�ف 

�لعمل.

ت�صاهم املنحة يف جهود اإعادة التطوير املدين والبنى التحتية ملقاطعة دوري�ض التي تعر�صت لأ�صرار جراء �صل�صلة من الزلزل 

»�أبوظبي للتنمية« ميول م�ضروعا لالإ�ضكان يف �ألبانيا بقيمة 257 مليون درهم
تطوير 2000 وحدة �صكنية وفقًا لأعلى معايري اجلودة وال�صتدامة العاملي لدعم الأ�صر الذين ت�صرروا من الزلزل 

و�لتي حتت�ضن  �ألبانيا  �أك��رب مدينة يف 
�لنقل  �أكرب مر�كز  �أحد  ميناء دوري�س، 
على  �للوج�ضتية  و�خل��دم��ات  و�ل�ضحن 
�لبحر �لأدرياتيكي �لذي يربط �ألبانيا 
مقاطعة  وتعر�ضت  �لغربية.  ب��اأوروب��ا 
2019، مبا  عام  لزلز�لني يف  دوري�س 
�ملنطقة  زل���ز�ل ي�ضرب  �أق���وى  ذل��ك  يف 
�أ�ضهر  30 ع��اًم��ا ق��ب��ل  �أك���رث م��ن  م��ن��ذ 

•• اأبوظبي-وام:

منحة  للتنمية  �أبوظبي  �ضندوق  ق��دم 
جلمهورية �ألبانيا قدرها 257 مليون 
�أمريكي”  دولر  م��ل��ي��ون   70“ دره���م 
دولة  حكومة  قبل  من  تخ�ضي�ضها  مت 
�لإم�������ار�ت ل��ت��م��وي��ل ت��ط��وي��ر �أك����رث من 
مقاطعة  يف  ���ض��ك��ن��ي��ة  وح����دة   2،000
دوري�������س �لأل��ب��ان��ي��ة، وذل���ك ك��ج��زء من 
و�لبنى  �مل���دين  �لتطوير  �إع����ادة  ج��ه��ود 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة ل����و�ح����د م����ن �أه������م �مل���ر�ك���ز 
�لق��ت�����ض��ادي��ة �ل���ر�ئ���دة يف �ل��ب��الد �لتي 
تعر�ضت لأ�ضر�ر ج�ضيمة جر�ء �ضل�ضلة 
�لبالد  ����ض���رب���ت  �ل���ت���ي  �ل���������زلزل  م����ن 
باملنحة  �خلا�ضة  �ملذكرة  وق��ع  م��وؤخ��ر�َ. 
�لتي قدمها �ل�ضندوق .. �ضعادة حممد 
�ضندوق  ع���ام  م��دي��ر  �ل�����ض��وي��دي  �ضيف 
�أحمد  �أربني  للتنمية، ومعايل  �أبوظبي 
تاج، وزير �لدولة ل�ضوؤون �إعادة �لإعمار 
يف �ألبانيا، بح�ضور عدد من �مل�ضوؤولني 
����ض���ع���ادة حممد  و�أك�������د  يف �جل���ان���ب���ني. 
هذ�  متويل  يف  �مل�ضاهمة  �أن  �ل�ضويدي 
و�لقيم  �لنهج  يعك�س  �حليوي  �مل�ضروع 

للتنمية  �أبوظبي  ل�ضندوق  �لأ�ضا�ضية 
�لدعم  ت���ق���دمي  يف  �لإم���������ار�ت  ودول������ة 
�أهد�فها  لتحقيق  �ل�ضعوب  وم�ضاعدة 
�ملنحة  “ ت�ضكل  و�أ����ض���اف:  �ل��ت��ن��م��وي��ة. 
�ل�ضمو  بتوجيه من �ضاحب  تاأتي  �لتي 
�ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” و�ضاحب �ل�ضمو 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�ضيخ حممد 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
للقو�ت �مل�ضلحة ، خطوة لي�ضت بجديدة 
على �لإمار�ت قيادًة و�ضعباً، و��ضتكماًل 
�ملوؤ�ض�س �ملغفور له �ل�ضيخ  لإرث �لو�لد 
ن��ه��ي��ان - طيب  �آل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
�ضي�ضاهم   “ و�أو����ض���ح:   ”.- ث����ر�ه  �هللَّ 
�أعلى  �مل�ضروع �لذي �ضيتم تنفيذه وفق 
معايري �جلودة و�ل�ضتد�مة، يف توفري 
لالأ�ضر  �مل��الئ��م��ة  �ل�ضكنية  �ل���وح���د�ت 
�ل�ضتقر�ر  ل��ه��م  يحقق  مب��ا  �لأل��ب��ان��ي��ة 
�مل�ضروع  �ضيعمل  �لكرمية، كما  و�حلياة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �خل��ط��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة �لتي 
للدفع  �لأل��ب��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  و�ضعتها 
للبالد«.  �لق��ت�����ض��ادي  �لنمو  مب�ضرية 
لثاين  موطًنا  دوري�����س  مقاطعة  وت��ع��د 

ف��ق��ط م���ن �ن��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-
�جلديد  �مل�ضروع  و�ضيوفر  عاملياً.   19
�مل�ضاكن لآلف �ل�ضكان �ملحليني �لذين 

ت�ضررو� نتيجة لتلك �لزلزل.
بالدور  تاج،  �أحمد  �أرب��ني  و�أ�ضاد معايل 
�لإم�����ار�ت يف  دول���ة  تلعبه  �ل��ت��ي  �لكبري 
دع���م ج��ه��ود �ل��ت��ن��م��ي��ة يف خم��ت��ل��ف دول 
�ألبانيا  “ترتبط  و�أ�����ض����اف:  �ل���ع���امل، 
وطيدة  ب���ع���الق���ات  �لإم����������ار�ت  ودول�������ة 
ت�ضتند  ر��ضخة  ��ضرت�تيجية  و�ضر�كة 
يف  �مل�ضرتك  �لقت�ضادي  �لتعاون  على 
ب�ضر�كتنا  نفخر  ك��م��ا  �مل���ج���الت،  ك��اف��ة 
�لتاريخية مع �ضندوق �أبوظبي للتنمية 
�حلافل مب�ضاريع تنموية �قت�ضادية مت 
�ضاهمت  �ل�����ض��ن��دوق  قبل  م��ن  متويلها 
�قت�ضادنا  من����و  يف  �إي����ج����اب����ي  ب�����ض��ك��ل 
ت���اأث���رت  “لقد   : وق������ال  �لوطني”. 
دوري�س  مقاطعة  تطوير  �إع��ادة  عملية 
ب��اجل��ائ��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري، ول 
�ضك �أن هذه �ملبادرة �ضت�ضاهم يف ت�ضريع 

�لتعايف �لقت�ضادي �مل�ضتد�م«.
للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  و���ض��ي��ع��م��ل 
حكومة  من  �ملقدمة  �ملنحة  �إد�رة  على 

�أب��وظ��ب��ي لتنفيذ م�����ض��روع �لإ���ض��ك��ان يف 
بالتعاون  �لأل��ب��ان��ي��ة  دوري�����س  مقاطعة 
�لوثيق مع �حلكومة �لألبانية و�جلهات 
�لرئي�ضية  �خلطط  على  للعمل  �ملعنية 
�إىل  للم�ضروع و�لت�ضميمات، بالإ�ضافة 
و�لإ�ضر�ف  �ل��ت��ط��وي��ر  ب��ر�م��ج  م��ر�ق��ب��ة 
�مل�ضروع  تطوير  تو�فق  ل�ضمان  عليها 
ومعايري  �لعاملية  �جل���ودة  معايري  م��ع 
�لبيئة و�ل�ضالمة. يعد م�ضروع تطوير 
�لإ����ض���ك���ان يف م��ق��اط��ع��ة دوري���������س ر�ب���ع 
متويله  يتم  �لتحتية  للبنية  م�����ض��روع 
يف  للتنمية  �أبوظبي  �ضندوق  قبل  من 
عام  منذ  �ل�ضندوق  ق��ام  حيث  �ألبانيا 
ت�ضل  م�����ض��اري��ع  ع���دة  بتمويل   2011
قيمتها �إىل 424 مليون درهم �إمار�تي 
“115 مليون دولر �أمريكي” �ضملت 
قطاعات �قت�ضادية متنوعة، من �أبرزها 
م�ضروع تطوير نهر تري�نا و�لبوليفارد 
�ل�ضمايل بالإ�ضافة �إىل م�ضروع تطوير 
�ضاهمت  وق��د  تري�نا-�لبا�ضان.  طريق 
��ضرت�تيجية  دع���م  يف  �مل�����ض��اري��ع  ت��ل��ك 
�ل�ضتثمار  وزي����ادة  �لق��ت�����ض��اد  تن�ضيط 

�لأجنبي يف �ألبانيا.
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املال والأعمال

�أبوظبي �لإ�ضالمي لالأور�ق �ملالية ُت�ضّجل تد�ولت 
قوية لالأ�ضهم �لأمريكية رغم تقُلّبات �لأ�ضو�ق

 •• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �ضركة �أبوظبي �لإ�ضالمي لالأور�ق �ملالية، ذر�ع �لو�ضاطة �ملالية �لتابعة 
�ملالية  �لو�ضاطة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�ضركة  �لإ���ض��الم��ي  �أب��وظ��ب��ي  مل�ضرف 
�رتفاع قوي يف حجم  ت�ضجيل  �لإم���ار�ت، عن  دول��ة  �لإ�ضالمية على م�ضتوى 
�لأوقات  �أك��رث  من  ُتعّد  ف��رتة  يف  من�ضتها  عرب  �لأمريكية  �لأ�ضهم  ت���د�ولت 
�لع�ضرة  �لأ�ضهر  وعلى مد�ر  �لعاملية.  �لأ�ضهم  �أ�ضو�ق  تاريخ  يف  وتقلباً  تذبذباً 
�ملا�ضية، ت�ضاعف عدد عمالء �ضركة �أبوظبي �لإ�ضالمي لالأور�ق �ملالية �لذين 
يتد�ولون �لأ�ضهم �لأمريكية مبقد�ر �أربع مر�ت مما �ضاهم يف زيادة �ير�د�ت 
�لعام  خ��الل  لف��ت  ب�ضكل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل��ت��د�ول  مركز  م��ن  �ل�ضركة 
�ضركات  �أ�ضهم  �لعمالء  ل��دى  و�ملف�ضلة  �ملتميزة  �لأ�ضهم  بني  وم��ن   .2020
“تي�ضال” و”مايكرو�ضوفت” و”فايزر” و”في�ضبوك” و”نايكي” وغريها. 
�لإ�ضالمي  �أبوظبي  ل�ضركة  �لعام  �ملدير  �ملنا�ضبة، قال خالد كردية،  ويف هذه 
لالأور�ق �ملالية: “�ضهدنا يف �لآونة �لأخرية ��ضتقر�ر �أكرب يف �ل�ضوق، خا�ضة بعد 
�نتهاء �لنتخابات �لأمريكية و�لأخبار �لإيجابية حول لقاح كوفيد-19. وقد 
حافظت �ضركة �أبوظبي �لإ�ضالمي لالأور�ق �ملالية على �أد�ئها �ملتفوق مر�ّضخًة 
�لتز�مها بتوفري من�ضة تد�ول عاملية متو�فقة مع �أحكام �ل�ضريعة �لإ�ضالمية 
مدعومة باأف�ضل �لتقنيات �حلديثة. وتلبيًة لالإقبال �لقوي، و�ّضعنا حمفظة 
للعمالء  يتيح  �ضهماً مما   1،200 �أك��رث من  �ليوم  من�ضتنا  لت�ضم  خدماتنا 
�ل�ضتثمار يف �ل�ضركات �لأمريكية �ملدرجة و�ملتو�فقة مع �ل�ضريعة �لإ�ضالمية 
�أ�ضو�ق جديدة. وحّققت  وي�ضاعدهم على تنويع حمافظهم و��ضتثمار�تهم يف 
هذه �خلطوة نتائج �إيجابية ومب�ضرة حيث �رتفع �لطلب على تد�ول �لأ�ضهم 
�لأمريكية �ملتو�فقة مع �ل�ضريعة باأربعة �أ�ضعاف«. ويف مطلع �لعام 2019، 
مالية  و�ضاطة  �ضركة  �أول  �ملالية”  ل���الأور�ق  �لإ�ضالمي  “�أبوظبي  �أ�ضبحت 
توفر خدمة  �لتي  �لعاملية  �لو�ضاطة  �ضركات  وم��ن قالئل  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
تد�ول �لأ�ضهم �لأمريكية �ملتو�فقة مع �ل�ضريعة �لإ�ضالمية، من خالل �إتاحة 
�لو�ضول �إىل ما يزيد عن 1،200 �ضهم ل�ضركات �أمريكية عرب من�ضتها. وُتعّد 
�أي�ضاً �ضركة �لو�ضاطة �ملالية �لوحيدة يف �لدولة �لتي تقدم خدمات �لتد�ول 
لدعم �لعمالء ب�ضكل فوري خالل �لتد�ول )وفق توقيت �ضاعات �لتد�ول يف 
�لبور�ضات �لأمريكية( وتعمل با�ضتمر�ر لالرتقاء بتجربة �لعمالء من خالل 
�ملخ�ض�س  و�لدعم  و�مل�ضورة  �ملتميزة  �لرقمية  �جلمع بني حلولها وخدماتها 
وبيع  �ضر�ء  �إمكانية  لعمالئها  �ل�ضركة  وتوفر  عميل.  كل  �حتياجات  بح�ضب 
�مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع �ل�ضريعة �لإ���ض��الم��ي��ة و�ملُ���درج���ة يف �أكرب  �لأ���ض��ه��م �لأم��ري��ك��ي��ة 
بور�ضتني يف �لعامل، وهما بور�ضة نيويورك وبور�ضة نا�ضد�ك �للتني ت�ضمان 
�أهم و�أ�ضخم �ضركات �لعامل. وتقدم �ضركة �أبوظبي �لإ�ضالمي لالأور�ق �ملالية، 
�لإمار�ت،  دولة  �لإ�ضالمية يف  �لو�ضاطة  �لأوىل يف جمال  �ملرتبة  �مل�ضنفة يف 
جمموعة من �ملنتجات �ملتنوعة �إىل جانب حلول �إد�رة �لرثو�ت �لتي يقدمها 
�مل�ضرف. وُتتيح �ل�ضركة جتربة تد�ول عالية �مل�ضتوى عرب �أدو�ت ذكية و�ضهلة 
مدعومة باأحدث �لتقنيات، �إىل جانب �لر�ضوم و�لعمولت �لتناف�ضية و�عتماد 

�أحدث �لتقنيات يف من�ضاتها.

�كتمال �أعمال �لبناء جلناح 
�ل�ضعودية يف �إك�ضبو 2020 دبي

•• الريا�ض - وام:

�أعمال  2020 دبي عن �كتمال  �إك�ضبو  �أعلن جناح �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف 
�لبناء، و�لتي بد�أت يف �ضهر فرب�ير عام 2019 للم�ضاركة يف �إك�ضبو �لدويل �لذي 
�ضينطلق يف مدينة دبي يف �ضهر �أكتوبر2021، وهي �ملرة �لأوىل �لتي ت�ضت�ضيف 
�ل�ضعودي على  �ملهم. وميتد �جلناح  �ل��دويل  �حل��دث  �لعربية هذ�  �ملنطقة  فيها 
م�ضاحة 13069 مرت� مربعا �أي ما يعادل م�ضاحة ملعبي كرة قدم ليكون ثاين 
�أكرب جناح من حيث �حلجم يف �إك�ضبو 2020 دبي، بعد دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �مل�ضت�ضيفة لهذ� �حلدث �لعاملي. وي�ضتعر�س �جلناح �لتجربة �ل�ضعودية 
�لال  وطموحاتها  جهة  م��ن  �لعميقة  وتقاليدها  �لغنية  ثقافتها  ب��ني  �مل���زج  يف 
حمدودة لبناء م�ضتقبل م�ضرق من جهة �أخرى. وي�ضل �رتفاع مبنى �جلناح ما 
يعادل �ضتة طو�بق، وترمز و�جهته �ملبتكرة �إىل �لفر�س �لغنية يف �ململكة، وثر�ء 
بها  يتحلى  �لتي  �لإبد�عية  و�لقدر�ت  طبيعتها،  وروع��ة  تر�ثها  وعر�قة  ثقافتها 
�ل�ضعب �ل�ضعودي وطموحاته لل�ضري قدما نحو �مل�ضتقبل. وي�ضم �ملبنى �ل�ضديق 
للبيئة 650 لوحا �ضم�ضيا مت ت�ضنيعها من قبل رو�د �أعمال حمليني يف �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية. 

متحدثًا يف 10 جل�ضات حو�رية و5 ور�س عمل بالدورة �لر�بعة من �ل�ضارقة لريادة �لأعمال  40
•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�ضارقة  م��رك��ز  ك�����ض��ف 
لريادة �لأعمال )�ضر�ع( 
فعاليات  ب���رن���ام���ج  ع���ن 
�ل���������دورة �ل����ر�ب����ع����ة من 
م�����ه�����رج�����ان �ل���������ض����ارق����ة 
�لأع��م��ال و�لتي  ل��ري��ادة 
ت�����ن�����ظ�����م )ع����������ن ب����ع����د( 
و   6 ب������ني  �ل������ف������رتة  يف 
�ملقبل،  دي�����ض��م��رب   10
متحدثاً   40 مب�ضاركة 
مي����ث����ل����ون م���������ض����وؤول����ني 
ح��ك��وم��ي��ون ون��خ��ب��ة من 
�خل�������������رب�ء �ل�����دول�����ي�����ني 

�لأعمال  وق����ادة  ورو�د  �ل�����ض��ب��اب  �ل��ت��غ��ي��ري  و���ض��ّن��اع 
لت�ضليط �ل�ضوء على دور ريادة �لأعمال يف حتفيز 
�لإي��ج��اب��ي يف  �لتغيري  ل�ضناعة  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة 
�لتي  للتحديات  �أب��رز �حللول  و�لبحث عن  �لعامل، 
تو�جهها �ملجتمعات، �إىل جانب تناول ق�ض�س جناح 
م�ضاريع ريادية يف ظل ظروف جائحة كورونا �لتي 
�ملهرجان،  ويت�ضمن  �لعاملية.  �لأ���ض��و�ق  على  �أث��رت 
خمتلف  من  جماناً  �جلمهور  م�ضاركة  يتيح  �ل��ذي 
و10 جل�ضات  رئ��ي�����ض��ة،  ك��ل��م��ات   5 �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 
من  �جل��دي��د  �جليل  يف  �ل�ضتثمار  تتناول  ح��و�ري��ة 
لل�ضركات  �لد�عمة  �لبيئة  وحتفيز  �لأع��م��ال  رو�د 
�لتغيري،  �ضناعة  نحو  �لن��ط��الق  وكيفية  �لنا�ضئة 
�إىل جانب 5 ور�س عمل حول تغيري طريق �لتفكري 
�لنجاح  نحو  تقود  �لتي  و�لأف��ك��ار  و�ل����رثوة،  ب��امل��ال 
�ملهني  �لنجاح  لتحقيق  �ملطلوبة  �ملهار�ت  وتطوير 

و�ل�ضخ�ضي.

ال�صتثمار يف اجليل
 اجلديد  من �صناع التغيري

بكلمة  �لأول  ي��وم��ه  ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ه��رج��ان  وي�ضتهل 
�لقا�ضمي  �ضلطان  ب��ن��ت  ب���دور  لل�ضيخة  �فتتاحية 
)�ضر�ع(،  �لأع��م��ال  ل��ري��ادة  �ل�����ض��ارق��ة  م��رك��ز  رئي�س 
ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �ملدفع  لنجالء  كلمة  يليها 
�ل�ضارقة لريادة �لأعمال )�ضر�ع(، كما يحاور �ل�ضيخ 
فاهم بن �ضلطان �لقا�ضمي، رئي�س د�ئرة �لعالقات 
بال�ضلوك  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة  �ل�����ض��ارق��ة،  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
معهد  موؤ�ض�ض���ة  غ�������ود�ل،  ج��ني  �لبيئة  وح��م��اي��ة 
“م�ضتقبلنا:  جني غود�ل، يف جل�ضة خا�ضة بعنو�ن 

م�ضوؤولية جماعية«.
و�إىل جانب �جلل�ضة �خلا�ضة، ت�ضهد فعاليات �ليوم 
“�أثر  بعنو�ن  �لأوىل  حو�رية،  جل�ضات  ثالث  �لأول 
�ضانعي  يكونو�  �أن  للجميع  ميكن  كيف  �لفر��ضة: 
�لأعمال  ر�ئ���د  م��ن  ك��ل  فيها  ي��ت��ح��دث  �لتغيري”، 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ربوف��ي�����ض��ور حم��م��د ي��ون�����س �حلائز 
وموؤ�ض�س   2006 ع��ام  لل�ضالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على 
“بنك �لفقر�ء” يف بنغالد�س، وجاكلني نوفوغر�تز 
“�أكيومن”،  ل�ضندوق  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �ملوؤ�ض�س 
�لهالل  ل�ضركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  جعفر  وب���در 
�لقرق، مدير  بينما يدير �جلل�ضة منى  للم�ضاريع، 
قطاع �لتجزئة يف جمموعة “عي�ضى �ضالح �لقرق”، 
�آليات توظيف  ��ضتك�ضاف  �ل�ضوء على  حيث ت�ضلط 
�إبد�عية،  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  �جل���دي���دة  �ل��ت��ح��دي��ات 
وك��ي��ف مي��ك��ن لأ���ض��غ��ر ف��ك��رة �أن ت��ك��ون ق���وًة فاعلًة 
لتحقيق �لتغيري �لإيجابي، �إذ� كانت مقرتنًة بالنية 
وتاأتي  م��درو���ض��ة.  �أ���ض�����س  على  وق��ائ��م��ة  و�لت�ضميم 
�لو�عي:  �مل��ال  “ر�أ�س  عنو�ن  حتت  �لثانية  �جلل�ضة 
�لتغيري”  �ضناع  من  �جلديد  �جليل  يف  �ل�ضتثمار 

مب�������ض���ارك���ة ك�����ل م�����ن �أن���و����ض���ه 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �أن�����ض��اري 
ودميبل  ب��ر�ي��ز،  �إك�����س  ملوؤ�ض�ضة 
حمفظة  �إد�رة  م��دي��ر  ���ض��اه��ن��ي 
�ل��ت��م��وي��ل ل��ل��م�����ض��اري��ع �مل���وؤث���رة 
و�إد�رة  “�أنثو�س  ���ض��ن��دوق  يف 
 Anthos Fund( �لأ���ض��ول« 
 ،)& Asset Management
ون������ي������د ت���������������وزون، �مل����وؤ�����ض���������س 
ل�ضركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�مل�����دي�����ر 
�جلل�ضة  وي���دي���ر   ،»d.light«
موؤ�ض�س   �ضريك  وميولر  �ضونيا 
�أم�����ا   ،»VentureSouq«
بعنو�ن  ف��ه��ي  �ل��ث��ال��ث��ة  �جلل�ضة 
لل�ضركات  د�ع��م��ة  بيئة  “بناء  
�لأعمال”،  ورو�د  �ل��ن��ا���ض��ئ��ة 
�ملدير  �ل�ضريف  دينا  مب�ضاركة 
�لتنفيذي ملركز �لتنمية وريادة 
�لأعمال، معهد ما�ضات�ضو�ضت�س 
موؤ�ض�س  و�ضريك  للتكنولوجيا، 
 Ahead of the« ل�����ض��رك��ة 
�ل���ي���وم  وي���خ���ت���ت���م   .»Curve
قائمة  باإعالن  فعالياته  �لأول 
�ل���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة م����ب����ادرة 
)UCAN( �لتي �أطلقها مركز 
)�ضر�ع( �لعام �جلاري بالتعاون 
 Ubuntu( حت����������دي  م��������ع 
Love(، حيث ي�ضارك �لفائزون 

�لأربعة �لذين جنحو� بت�ضريع عملية تطوير حلول 
و�لغذ�ئية،  �ل�ضحية  �لتكنولوجيا  فريدة يف جمال 
�لرئي�ضة  وروؤ�ه��م وجتاربهم  �أفكارهم  مع �حل�ضور 

خالل رحالتهم �لريادية �لنا�ضئة.  
 

الأفكار تقود نحو النجاح 
ويف �ليوم �لثاين تقدم ر�ئدة �لأعمال �ضيلفت بينتو، 
 »Luminessence Living« ���ض��رك��ة  م��وؤ���ض�����س 
و�لتدريب  �جل�ضدية  �لطاقة  علم  يف  و�ملتخ�ض�ضة 
“�ملال  ب���ع���ن���و�ن  �لأوىل  ع���م���ل،  ور����ض���ت���ي  �ل���ذه���ن���ي 
خاللها  م��ن  يتعرف  �لتحول”،  نقطة  و�ل���وف���رة: 
�لطاقة  ل��ت��ط��وي��ر  خمتلفة  خ��ط��ط  ع��ل��ى  �حل�����ض��ور 
�لتفكري حول  وتغيري طريقة  و�لذهنية  �جل�ضدية 
�ملال و�لرثوة، و�أثر �لتجارب �لتي يكت�ضبها �لإن�ضان 
على  بقدرته  �أع���و�م  �ضبعة  عمر  حتى  �ل��الوع��ي  يف 
�لأعمال:  “ريادة  بعنو�ن  و�لثانية  حياته،  �إث���ر�ء 
تتحدث  �لتفكري”  ط��ري��ق��ة  يف  ج��ذري��ة  ت��غ��ي��ري�ت 
فيها ر�ئدة �لأعمال عن �لأدو�ت و�لأفكار �لتي تقود 
�لإن�ضان �إىل حتقيق �لنجاح وفقاً ملنظوره �خلا�س، 
كما ت�ضتعر�س �لتحولت �جلوهرية �لتي يجب على 

ر�ئد �لأعمال تبنيها من حيث 
�لتفكري  وط���ري���ق���ة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
�لنجاح  حت��ق��ي��ق  م��ن  ليتمكن 
و�لتفوق يف هذه �لأوقات �لتي 

ت�ضهد تغيري�ت كربى. 

تعزيز ثقافة املرونة 
والتكيف يف مكان العمل

من  �لثالث  �ليوم  يف  وت�ضارك 
“مدر�ضة  م��ن��ظ��م��ة  �مل��ه��رج��ان 
 ،)School of Life( »حلياة�
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف  وم��ق��ره��ا 
يف  متخ�ض�ضة  م��ن��ظ��م��ة  وه���ي 
بناء مهار�ت �لتو��ضل و�ملرونة 
وت���ط���وي���ر �ل�������ذ�ت، وذل�����ك من 
خ�����الل ت����ق����دمي ث�����الث ور�����س 
“�لقيادة  بعنو�ن  �لأوىل  عمل، 
تناق�س  �لتغيري”،  خ��الل  من 
لتعزيز  خم��ت��ل��ف��ة  م���������ض����ار�ت 
ث��ق��اف��ة �مل����رون����ة و�ل��ت��ك��ي��ف يف 
�ملدربة  �لعمل، وتقدمها  مكان 
بكالند.  ف���ي���ون���ا  و�ل����ك����ات����ب����ة 
�لور�ضة  يف  �حل�ضور  ويتعرف 
“�لبطولة  ب���ع���ن���و�ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
تقدمها  �ل���ت���ي  �جلماعية”، 
�ضوز�ن  و�مل��درب��ة  �ل�ضت�ضارية 
�لتعاون  م���ف���ه���وم  ع���ل���ى  ك������ان، 
�لتي يقدمها، وذلك  و�لفو�ئد 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي �أم��ث��ل��ة ع��ن �ل��ت��ع��اون يف �لتاريخ 
و�ل�ضيا�ضة و�لأعمال، يف حني تقدم �ملديرة و�ملنتجة 
حتت  �لثالثة  �ل��ور���ض��ة  مكارثي  مونيكا  �ملجتمعية 
عاطفياً” للرتكيز  �ل��ذك��ي  �لأع��م��ال  “ر�ئد  ع��ن��و�ن 
على معنى �لذكاء �لعاطفي وقيمته، وطرق تطوير 
لتحقيق  �مل��ط��ل��وب��ة  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  �لعاطفية  �مل���ه���ار�ت 
وي�ضهد  و�ل�ضخ�ضي.  �ملهني  �مل�ضتوى  على  �لنجاح 
يقدمها  رئي�ضة  كلمات  ث��الث  تقدمي  �لر�بع  �ليوم 
خرب�ء دوليون يف جمال ريادة �لأعمال وهم، ر�ئد 
 ،»Mindvalley« لأعمال  في�ضن لكياين  موؤ�ض�س�
و�ملوؤلف �لأكرث مبيعاً، وكيث فري�زي رئي�س جمل�س 
 ،»Ferrazzi Greenlight  « وم��وؤ���ض�����س  �إد�رة 
 ،»Ziva Meditation« موؤ�ض�س  فليت�ضر  و�إميلي 

وكاتبة ومتحدثة دولية.

التو�صع دون تاأثر
 الأرباح على ح�صاب الأهداف

ثماين  و�لأخ���ري  �خلام�س  �ل��ي��وم  فعاليات  وت�ضمل 
�لقادة  “ح�ضد  ب��ع��ن��و�ن  �لأوىل  ح���و�ري���ة  ج��ل�����ض��ات 
�لأكرث تاأثري�ً يف �لعامل” وي�ضارك فيها كل من كيت 

روبرت�ضون �ملوؤ�ض�س 
و�لرئي�س  �مل�ضارك 
�ل��������ت��������ن��������ف��������ي��������ذي 
يانغ  “ون  ملنظمة 
وديفيد  وورلد”، 
ج�����ون�����ز �مل���وؤ����ض�������س 
�مل�ضارك يف منظمة 
 One Young«
World«، و�لثانية 
بعنو�ن “خلق جيل 
�مل�ضتهلكني  م�����ن 
�ل�������������������و�ع�������������������ني” 
�ضفانيكا  ت��ق��دم��ه��ا 
ن  نيا ما بال�ضوبر�
م������������وؤ�������������ض�������������������������س 
على   �مل�����ض��اع��دة  �ضبل  وتناق�س   ،»rePurpose
تخفي�س ��ضتهالك 26 طناً من �لبال�ضتيك ت�ضهم 
بتلويث �لرتبة و8 �أطنان تلوث �لبحار و�ملحيطات 
�إميان  �لثالثة  �جلل�ضة  ي��ق��دم  ح��ني  يف  ع���ام،  ك��ل  يف 
Ruangguru. موقع  م�ضارك  موؤ�ض�س  م��ع��روف 
com حتت عنو�ن “حتويل قطاع �لتعليم«. ويقدم 
�ل�ضناعية  �لثورة  “قيادة  بعنو�ن  �لر�بعة  �جلل�ضة 
بر�تيك  �لج��ت��م��اع��ي  �لأع���م���ال  ر�ئ���د  �خلام�ضة”، 
غوري �لذي يرت�أ�س جهود حتقيق �أهد�ف �لتنمية 
�لهند،  يف  �ملتحدة  �لأمم  �أطلقتها  �لتي  �مل�ضتد�مة 
و�خلام�ضة تقدمها بريان وي�ضت �ملوؤ�ض�س و�لرئي�س 
�لتنفيذي ل�«Ethique« حتت عنو�ن “�لتو�ضع دون 
حيث تناق�س  تاأثر �لأرب��اح على ح�ضاب �لأهد�ف”، 
رحلتها �لريادية �لتي قادتها لتاأ�ضي�س �أكرث عالمة 
م�ضتد�مة يف جمال �أ�ضاليب �حلياة و�لتجميل على 

م�ضتوى �لعامل.

دعم مبادرات التغيري الجتماعي 
بعنو�ن  تاأتي  �لتي  �ل�ضاد�ضة،  �جلل�ضة  وت�ضت�ضيف 
ق����ادة  ث���الث���ة  تغيري”  ك�����ض��ان��ع  رح���ل���ت���ك  “�بد�أ 
���ض��ب��اب وم��ن��ظ��م��ني ون�����ض��ط��اء و���ض��ان��ع��ي تغيري هم، 
Fellows-in-« ب��رن��ام��ج  ع�����ض��و  �إ����ض���الم  ت��ه��م��ي��د 
 Peace« ،يف �ململكة �ملتحدة و�أوروبا »Residence
Fellows-« وي�ضر� م�ضم�س ع�ضو برنامج ،»First

و�ضمال  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  يف   »in-Residence
موؤ�ض�س  و�أماند� حيدر   ،»Peace First« �إفريقيا، 
عن  ي��ت��ح��دث��ون  ح��ي��ث   ،»Let>s Talk Peace«
�إطالق  كيفية  ح��ول  �لن�ضائح  ويقدمون  جتاربهم 
يقودها  �لتي  �لجتماعي  �لتغيري  م��ب��ادر�ت  ودع��م 
�ل�ضباب، كما ت�ضتعر�س �جلل�ضة �لتي يديرها �إريك 
�مل�����ض��ارك و�ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  �مل��وؤ���ض�����س  د�و����ض���ون، 
نحو  �لأ�ضا�ضية  �خلطو�ت  �أوًل”،  “�ل�ضالم  ملنظمة 
�لر�هن. ويتخلل فعاليات  �لع�ضر  �لعامل يف  تغيري 
حو�ريتني  جل�ضتني  �مل��ه��رج��ان  م��ن  �لأخ����ري  �ل��ي��وم 
“موؤ�ض�ضون  عنو�ن  حتمل  �لتي  �لأوىل  يف  ي�ضارك 
�آمنة �جلرو�ن  كل من  مبتدئون و�أبطال د�ئمون” 
فريد  و�ضديق   ،»KnackLab»�ل موؤ�ض�س  �ضريك 
 ،»SmartCrowd»وموؤ�ض�س �لتنفيذي  �لرئي�س 
وم�ضعل   ،»Dapi« موؤ�ض�س،  �ضريك  عزيز  وحممد 
ل�ضركة  �لعمليات  ومدير  �ملوؤ�ض�س  �ل�ضريك  وق��ار، 
»The Tempest« وتقدمها هبة في�ضر �لرئي�س 
 Kerning« ل����  �مل��وؤ���ض�����س  و�ل�����ض��ري��ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  ك��ل  �ل��ث��ان��ي��ة  يف  ي�����ض��ارك  بينما   ،»Cultures
 ،»FabricAID« �لتنفيذي  �لرئي�س  عيتاين  عمر 
 ،»B.O.T« �لتنفيذي  �ملدير  ك��رم  بيطار  وم��اري��ان 
 MIT وتقدمها مايا رحال �ملدير �لتنفيذي ملنتدى

لريادة �لأعمال يف �لعامل �لعربي.

قانون �لإفال�س يعزز مكانة �لإمار�ت �لر�ئدة �قت�ضاديا وجتاريا على م�ضتوى �لعامل •• اأبوظبي-وام: 

برئا�ضة  �ل������وزر�ء  �ع��ت��م��اد جم��ل�����س  ج�����ض��د 
ر��ضد  ب��ن  حم��م��د  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب 
رئي�س  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�هلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
تعديل بع�س �أحكام قانون �لإفال�س جهود 
�لإمار�ت �لر�ئدة يف مو��ضلة تطوير �لأطر 
�لقطاعات  ملختلف  و�لت�ضريعية  �لقانونية 
يعد  �ل���ذي  �لق��ت�����ض��ادي  �ل��ق��ط��اع  �ضيما  ل 
ركيزة �أ�ضا�ضية �ضمن ��ضرت�تيجية �لإمار�ت 
�ملقبلة ومب��ا يعزز من  ل��الأع��و�م �خلم�ضني 

قدر�ت �لقطاع �لتجاري يف �لدولة.
للجهود  ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ت���ع���دي���الت  وج��������اءت 
�ملتو��ضلة �لتي تبذلها وز�رة �ملالية لتو�كب 
�لأو����ض���اع �ل��ر�ه��ن��ة �ل��ت��ي مي��ر ب��ه��ا �لعامل 
جر�ء جائحة “ كوفيد19” وما نتج عنها 
من حالة قانونية و�جتماعية فريدة فيما 
�لديون  ب��دف��ع  ب��الل��ت��ز�م  �لخ���الل  يخ�س 
حيث مل يعد �لتوقف �لتام عن �ضد�د �لدين 
َيفر�ُس حالة �لإفال�س بحكم  �ضبباً و�قعياً 
ت�ضبط  �لتي  �لقو�عد  تعد  ومل  �ل��ق��ان��ون، 
َحوَكمة �ل�ضركات �لتجارية مطابقة للو�قع 
ول يتوقع تطبيقها بال�ضكل �لذي عهدناه 
وكالة  وت�ضتعر�س  “كورونا«.  جائحة  قبل 
�لتايل  �لتقرير  يف  “و�م”  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء 
بقانون  �مل��ر���ض��وم  �أح��ك��ام  ت��ع��دي��ل  تفا�ضيل 
�لإفال�س  ب�ضاأن   2016 ل�ضنة   /9/ رق��م 
�لقت�ضاد  ع��ل��ى  �لإي��ج��اب��ي��ة  و�ن��ع��ك��ا���ض��ات��ه 
ي����وف����ره م����ن ح���م���اي���ة لكافة  مل����ا  �ل���وط���ن���ي 
��ضتقطاب  يف  ي�ضهم  مبا  �ملعنية  �لأط���ر�ف 
روؤو�س �لأمو�ل �لتي تتطلع �إىل �ل�ضتثمار 

�حلكومة �لفرن�ضية وقف م�ضوؤولية �ملدين 
 12 “من  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ت���ق���دمي ط��ل��ب  ع���ن 
وبهذ� يف حال  �أغ�ضط�س”   24 �إىل  مار�س 
�أ�ضبح �ملدين متوقفاً عن دفع �لديون �لتي 
عليه خالل تلك �لفرتة فال يتوجب عليه 
ت��ق��دمي ط��ل��ب وف���ق ق��ان��ون �لإف���ال����س �إىل 
�أملانيا مت تغيري مهلة وجوب  �ملحكمة. ويف 
باإجر�ء�ت  �ل��ب��دء  طلب  بتقدمي  �لل��ت��ز�م 
 30“ ل���غ���اي���ة  ت���اأج���ي���ل���ه  ومت  �لإف������ال�������س، 
�لتاأجيل  لكن  للتجديد  قابلة  �ضبتمرب” 
يرجع  ل  �ل�����ض��د�د  ع��دم  ك��ان  �إذ�  ي�ضري  ل 
لتاأثري�ت �جلائحة ول تقع �مل�ضوؤولية على 
مدر�ء �ل�ضركة �ملدينة �إذ� كانو� يت�ضرفون 
�لظروف ومب��ا يخدم  نية يف �ضوء  بح�ضن 
�ل�ضركة. ويف هنغاريا  ��ضتمر�رية  م�ضلحة 
�لق�ضائي،  �لتنفيذ  قو�نني  �لتعديل يف  مت 
للمحاكم  �ل�����ض��ل��ط��ة  �ل��ت��ع��دي��ل  م��ن��ح  ح��ي��ث 
كل  تنا�ضب  �لتي  للفرتة  �لتنفيذ  بتاأجيل 
دع���وى وذل���ك �إذ� ك���ان �لخ����الل ن���اجت عن 
�إي��ط��ال��ي��ا، حددت  ظ����روف �جل��ائ��ح��ة. ويف 
يوليو”   30 – م���ار����س   9“ م���ن  �ل���ف���رتة 
بتقدمي  �لل��ت��ز�م  يوقف  �أن��ه  هنا  وي�ضاف 
�مل��دة، ول يجوز  طلب �فال�س خ��الل ه��ذه 
ت���ق���دمي ط��ل��ب �ف���ال����س �ملدين  ل��ل��د�ئ��ن��ني 
خاللها فيما عد� ما يقدم بقر�ر من �لنيابة 
�لعامة. كما �تبعت �إجر�ء�ت م�ضابهة يف كل 
من “لوك�ضمربغ” و”بولند�” و”هولند�” 
 – �مل����ت����ح����دة  و”�ململكة  و”�ل�ضويد” 
نهاية  جعلت  �لتي  و”��ضبانيا  بريطانيا” 
 2020 دي�ضمرب   31 تاريخ  حتى  �لفرتة 
كذلك �ألزمت �ملحاكم بعدم قبول �لطلبات 

لغاية 31 دي�ضمرب«.

يف ب��ي��ئ��ة �ق��ت�����ض��ادي��ة ج���اذب���ة و�آم���ن���ة توفر 
�لالزمة  و�لقانونية  �لت�ضريعية  �حلماية 
لالأعمال مبا يعزز مكانة �لإم��ار�ت مركز� 

�قت�ضاديا وجتاريا �إقليميا وعامليا.
قانون  �أح���ك���ام  بع�س  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��دي��ل  ور�ع 
�لإف���ال����س �ل��و���ض��ع �ل��ر�ه��ن �ل���ذي مي��ر به 
�لقانون  تطبيق  ت��د�ع��ي��ات  خا�ضة  �ل��ع��امل 
ع���ل���ى �ل�������ض���رك���ات ب��ط��ري��ق��ة ج����ام����دة دون 
�ع��ت��ب��ار وم��ر�ع��اة للو�ضع �حل���ايل وه��و ما 
�ملتقدمة  �ل��ع��امل  �أغ��ل��ب دول  �أق��دم��ت عليه 
كيفية  ح��ول  عاجلة  ق���ر�ر�ت  �تخذت  حيث 
�ضد�د  عن  �ل�ضركات  توقف  حالة  مو�جهة 
�للتز�مات و�لديون دون �لخالل بقو�نني 
�ل��ت��ج��اري. وج���اء تعديل بع�س  �لإف��ال���س 
�لت�ضريعات  لتو�ئم  �لفال�س  قانون  �أحكام 
تد�عيات  مل��و�ج��ه��ة  �ل���دول���ة  يف  �ل�����ض��اري��ة 
�لعامل  على  تخيم  �لتي  “كورونا”  �أزم���ة 
�ل�ضركات  وق��اي��ة  �ضاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �أج��م��ع 
وتعافيها من �لآثار �لذي تخلفها �جلائحة 
وذل����ك م���ن خ���الل �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م�ضاألة 
�ضد�د  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  “حالة  وه��ي  �أ�ضا�ضية 
عن  مبا�ضر  ب�ضكل  �لناجتة  �للتز�مات” 
“كورونا”  ج��ائ��ح��ة  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لآث�����ار 
وما ينجم عن ذلك من خمالفة للقو�عد 
�لإفال�س  ق��ان��ون  يفر�ضها  �ل��ت��ي  �لآم�����رة 
�إ�ضافة  �لعالقة.  ذ�ت  �لأخ��رى  و�لقو�نني 
�لتي  �لآل��ي��ات  م��ن  �ل�ضتفادة  �مكانية  �إىل 
�ل�ضيولة  لتاأمني  �لفال�س  قانون  يوفرها 

�مل��ال��ي��ة �ل��الزم��ة ل��ت��ع��ايف �ل�����ض��رك��ات بحيث 
يتم �لتو�زن بني توقف �ملدين عن �ل�ضد�د 
مناخ  له يف  فر�س متويل جديدة  وتوفري 
حتمي  و����ض��ح��ة  ق��و�ع��د  حتكمه  من�ضبط 
م�ضالح كل من �لد�ئن “�لبنوك و�ملزودين 
و�ملدين  و�خلدمات”  �لأول����وي����ة  ل��ل��م��و�د 
وغاياتها«.  �أحجامها  مبختلف  “�ل�ضركات 
وح��ي��ث �إن ق��ان��ون �لإف���ال����س يف �لإم�����ار�ت 
و�قت�ضادية  ق��ان��ون��ي��ة  م��ب��ادئ  ع��ل��ى  مبني 
غريه  عن  مييزه  ب�ضكل  ومتطورة  حديثة 
م��ن �ل��ق��و�ن��ني �مل���ر�دف���ة ل��ه ع��ل��ى م�ضتوى 
�لدول �لعربية وحتى على م�ضتوى �لعديد 
�لأمر  �ملجال،  �ملتقدمة يف هذ�  �ل��دول  من 
�لدولة  تناف�ضية  يرفع  �أن  �ضاأنه  �لذي من 
�لعالقة  ذ�ت  �لعاملية  �لتناف�ضية  تقارير  يف 
و�ملحافل �لدولية وذلك يدعم بدوره �لنمو 
بالقت�ضاد  ويرتقي  �مل�ضتد�م  �لقت�ضادي 

�لوطني على م�ضتوى �لعامل.
ون�س �لتعديل على مادة �أ�ضا�ضية مفادها” 
�أنه �إذ� كان توقف �ملدين عن دفع ديونه يف 
مو�عيد ��ضتحقاقها ملدة تزيد على “30” 
ثالثني يوم عمل متتالية �أو و�ضوله حلالة 
ذمة مالية مدينة نا�ضئاً عن �لأزمة �ملالية 
�لطارئة يوقف �لتز�م �ملدين بتقدمي طلب 
�ملن�ضو�س عليه  �إج��ر�ء�ت �لإفال�س  �فتتاح 
يف �ملادة “68” من �ملر�ضوم بقانون موؤقتا 

حلني �نتهاء مدة �لأزمة �ملالية �لطارئة.
�إتاحة  �إمكانية  �مل�ضروع يف �حل�ضبان  و�أخ��ذ 

خ��دم��ات لزم���ة ل���ض��ت��م��ر�ر �أع��م��ال �ملدين 
لتحقيق عو�ئد �ملدين ت�ضاعد على ت�ضوية 

ديونه �مل�ضتحقة«.
بالأزمات  �خلا�س  �لف�ضل  �إىل  بالإ�ضافة   
�ملو�د  بع�س  ت��ع��دي��ل  مت  �ل��ط��ارئ��ة،  �مل��ال��ي��ة 
 ”32“ �مل������و�د  �ل���ق���ان���ون وم��ن��ه��ا  يف م���ن 
�لدعاوى  ب��وق��ف  تتعلق  �ل��ت��ي  و”162” 
�ملدين  على  �لق�ضائي  �لتنفيذ  و�إج���ر�ء�ت 
�أو  �ل��و�ق��ي  �ل�ضلح  �إج�����ر�ء�ت  �أث��ن��اء  ���ض��و�ء 
�إع��ادة �لتنظيم �ملايل حيث مت �إ�ضافة مدة 
�أخ��رى ل�ضبط وق��ف �ل��دع��اوى و�إج���ر�ء�ت 
مرور  وهي  �ملدين  على  �لق�ضائي  �لتنفيذ 
�أ���ض��ه��ر ع��ل��ى ���ض��دور قر�ر  ع�����ض��رة   ”10“
وهي  �لإف��ال���س  �إج���ر�ء�ت  بافتتاح  �ملحكمة 
 4 ل���  �ملحكمة  ب��ق��ر�ر  للتمديد  قابلة  م��دة 

�أ�ضهر �أخرى.
 ومت ت��و���ض��ي��ح ح���ق �ل���د�ئ���ن �مل�����ض��م��ون يف 
طلب �ل�ضتثناء من وقف �لإج��ر�ء�ت وفق 
�ضروط خا�ضة فيما مت تو�ضيح حق �لد�ئن 
�مل�ضمون و�أوليته على باقي �لد�ئنني �ضو�ء 
�لعادي  �ل��د�ئ��ن  �أو  �متياز  �ضاحب  �ل��د�ئ��ن 
�لالزمة  �لت�ضويت  ن�ضبة  تعديل  مت  كما 
�إعادة �لهيكلة  ملو�فقة �لد�ئنني على خطة 
ل��ت�����ض��ب��ح ث��ل��ث��ي ق��ي��م��ة �ل����دي����ون ف���ق���ط. يف 
دول  م��ن  �لعديد  ق��ررت   - مت�ضل  �ل�ضياق 
�لعامل خالل �أزمة كورونا �إجر�ء�ت ملعاجلة 
عن  �لتوقف  نتيجة  �ف��ال���س  طلب  تقدمي 
���ض��د�د �لل���ت���ز�م���ات.. ح��ي��ث ���ض��ب��ق وق���ررت 

�ملجال للمدين يف تقدمي �لطلبات وقبولها 
من �ملحكمة وفق معايري خا�ضة “يف حال 
�ملالية  تقدم �ملدين بالطلب خالل �لأزم��ة 
�لطلب و�تخاذ  �لطارئة، فللمحكمة قبول 
ما تر�ه من �إجر�ء�ت، ي�ضمل ذلك �أن تقرر 
�ل�ضري يف �لج��ر�ء�ت دون �حلاجة لتعيني 
خبري �أو �أمني، ب�ضرط �أن يثبت �أن ��ضطر�ب 
مركزه �ملايل �أو حالته �ملالية �ملدينة ن�ضاأت 
وت�ضمن  �ل��ط��ارئ��ة«.  �ملالية  �لأزم���ة  ب�ضبب 
�ل��ت��ع��دي��ل حت��دي��ث��ات مت��ي��زه ع��ن �لقو�نني 
�لإجر�ء�ت  تفا�ضيل  تر�عي  حيث  �ملقارنة 
“طريقة  مثال  حديثة  بطريقة  �ملطلوبة 
ت��وث��ي��ق �مل��ف��او���ض��ات �ل��ت��ي ت��ت��م ب��ني �ملدين 
طرق  �إىل  �لإ���ض��ارة  �ضملت  �لتي  و�لد�ئنني 
�لإلكرتونية، كما  بالطرق  �لر�ضائل  تبادل 
�لد�ئنني  ملو�فقة  �ملطلوبة  �لأغلبية  ح��دد 
ملزمة  ت��ك��ون  �ل��ت��ي  �ل��دي��ون  ت�ضوية  ع��ل��ى 
�لد�ئنون  ف��ي��ه��م  مب���ن  �ل��د�ئ��ن��ني  جل��م��ي��ع 
�إج���ر�ء�ت  يف  �مل�ضاركة  ع��ن  �متنعو�  �ل��ذي��ن 
ثلثي  ميثلون  بد�ئنني  وتتمثل  �لتفاو�س 
�ل���د�ئ���ن���ني �ل���ذي���ن �أك������دو� م�����ض��ارك��ت��ه��م يف 
�مل��دي��ن. كما ن�س  م��ع  �لتفاو�س  �إج����ر�ء�ت 
�أي  قبول  يف  �لنظر  تاأجيل  على  �لتعديل 
�أو جمموعة  د�ئ���ن  �إل��ي��ه��ا م��ن  ي��ق��دم  طلب 
د�ئ��ن��ني لف��ت��ت��اح �لإج�����ر�ء�ت وف��ق��اً لأحكام 
�إذ� مت  �مل��ر���ض��وم بقانون  �ل��ب��اب �ل��ر�ب��ع م��ن 
�لطارئة.  �مل��ال��ي��ة  �لأزم����ة  ت��ق��دمي��ه خ���الل 
�ل�ضركة  ���ض��د�د  م��ر�ع��اة  �لتعديل  وت�ضمن 

لرو�تب �ملوظفني على ح�ضاب ما عليها من 
�مل�ضوؤولية  ترتيب  ع��دم  على  فن�س  دي��ون، 
على �أع�ضاء جمل�س �إد�رة �ل�ضركة و�ملدر�ء 
باأمو�ل  بالت�ضرف  قيامهم  ح���ال  يف  ف��ي��ه 
�مل��دي��ن م��ن �أج��ل ���ض��د�د �لأج���ور و�لرو�تب 
غري �ملدفوعة، �لتي تدفع دورياً، با�ضتثناء 
�أّي نوع من �لبدلت و�لعالو�ت و�لدفعات 
�أخ���رى،  �أّي م��ن��اف��ع  �أو  �ل��ع��ار���ض��ة �لأخ����رى 
�مل�ضتحقة  ع��ي��ن��ي��ة،  �أو  م��ادي��ة  ك��ان��ت  ���ض��و�ء 
�ملدين  وم�����ض��ت��خ��دم��ي  وع����م����ال  مل���وظ���ف���ي 
�لأزمة  خالل  �لأعمال  ل�ضتمر�ر  �لالزمة 
�إمكانية  �لتعديل  ويتيح  �لطارئة.  �ملالية 
�حل�ضول على متويل جديد يف حال قبول 
�ملادة  م��ن   ”2“ �لبند  وف��ق  �مل��دي��ن  طلب 
“170” مكرر “2” من �ملر�ضوم بقانون 
�ملدين  طلب  على  بناًء  للمحكمة  يجوز  �إذ 
متويل  على  باحل�ضول  للمدين  ت�ضمح  �أن 
وي�ضمل  ���ض��م��ان  ب���دون  �أو  ب�ضمان  ج��دي��د 
�ملرتهن  �ل���د�ئ���ن  ك����ان  “ �إذ�  ح���ال���ة  ذل����ك 
ذ�ت  ره��ن  فيجوز  مرخ�ضة،  مت��وي��ل  جهة 
ت�ضاوي  بقيمة  تقييمها  مت  ل��و  حتى  �مل���ال 
�ل�ضابق،  ب��ال��ره��ن  �مل�ضمون  �ل��دي��ن  قيمة 
%30 من  وذل��ك بقيمة مبا ل تزيد عن 
قر�ر  �إ���ض��د�ر  وللمحكمة  �مل��ال  ذل��ك  قيمة 
�جلديد  للرهن  ي��ك��ون  �أن  على  ب��امل��و�ف��ق��ة 
مرتبة م�ضاوية �أو �أعلى من �لرهن �لقائم 
�إذ� كان �لهدف من  �مل��ال، خا�ضة  على ذ�ت 
�أو  م��و�د  على  �حل�ضول  �جل��دي��د  �لتمويل 
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العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6997 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
لذلك فاننا نذركم مبا يلي:1- ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمتكم وقدره )2.030.421.70( درهم مليونان 
ور�ضوم  �ليجارية  �لقيمة  مقابل   - فل�س  و�ضبعون  دره��م  وع�ضرون  وو�ح��د  و�ربعمائة  �لف  وثالثون 
�خلدمة عن �لعني �ملوؤجرة مع �لغر�مات و��ضافة �ىل �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �ىل موكلنا وذلك خالل 

ثالثون يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر �لعديل
ويف حال عدم �ل�ضد�د خالل �ملدة �ملذكورة �عاله �ضيتم �تخاذ جميع �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ل�ضرورية 
لنهاء �تفاقية �ليجار و�تفاقية �لتنازل وذلك عند مرور 3 ��ضهر من تاريخ ��ضتالمكم لهذ� �لنذ�ر 
مبوجب �لبند 1/6 من �لتفاقية و�عادة �لدخول و��ضتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة و�ملطالبة بالتعوي�س 
��ضر�ر�  �لتعاقدية  بالتز�ماتكم  �أملت مبوكلنا مع حتميلكم م�ضوؤولية �لخالل  �لتي  �جلابر لال�ضر�ر 
مبوكلنا و�لز�مكم بكافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة مع �ضائر �لتحفظات على حقوق موكلتنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن انذار عديل بالن�ضر 

  انذار عديل رقم:2020/7011 
QALAT SUKAR TRADING FZE ملنذرة:قلعة �ضكر تريدينغ م.م.ح�

بوكالة �ملحاميني/يو�ضف �حلمادي وجمعة خليفة �حلام�س
�ضد �ملنذر �ليه:حممد �حمد حممد مقبل �حلمريي - �مار�تي �جلن�ضية )جمهول �لعنو�ن(

مبوجب تعامالت جتارية بني �ملنذرة و�ملنذر �ليها �لوىل/دلتا جلوبل للمقاولت )موؤ�ض�ضة فردية( عباره عن مو�د برتوليه 
)ديزل( قام �ملنذر �ليه �لثاين وب�ضفته مالك �ملوؤ�ض�ضه �ملنذر �ليها �لوىل و�ملخول بالتوقيع بتحرير عدد )2( �ضيك ل�ضالح 
�ملنذرة من ح�ضاب �ملنذر �ليها �لوىل مببلغ �جمايل )180.600.00( حيث �نه وعند تقدمي هذه �ل�ضيكات للح�ضب بو��ضطة 
�ملنذرة مل يتم �ضرفها وذلك لعدم كفاية �لر�ضيد وحيث �ن �ملنذره قد طالبتكم ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد يف ذمتكم مر�ر� وتكر�ر� 
وديا و�متنعتم عن �ل�ضد�د �لمر �لذي حد� بها �ىل توجيه �نذ�ر� قانونيا لكم للمطالبة باملبلغ �ملرت�ضد يف ذمتكم لذلك فان 
�ملنذرة تنذركم ب�ضد�د �جمايل قيمة �ملبالغ �مل�ضتحقة و�ملرت�ضدة يف ذمتكم بو�قع مبلغ وقدره )180.600( مائة وثمانون �لف 
و�ضتمائه درهم وذلك عن قيمة �لب�ضاعه �ملورده ��ضافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى تاريخ 
�ل�ضد�د �لتام وذلك خالل مدة خم�ضة �يام من تاريخ ن�ضر هذ� �لنذ�ر ويعد هذ� �لنذ�ر تكليف بالوفاء و�ل �ضوف ن�ضطر �ىل 
�للجوء للمحاكم ل�ضتعادة حقوق �ملنذرة و�لز�مكم بالتعوي�ضات عن جميع �خل�ضائر �لتي حلقت بها من جر�ء �حتبا�س مالها 
عنها وحرمانها من ��ضتغالله ومع �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لتحفظية باحلجز على ح�ضاباتكم لدى �لبنوك وجميع ممتلكاتكم 

�ملنقولة وغري �ملنقولة و��ضافة �ىل حتميلكم �لر�ضوم وم�ضاريف �لتقا�ضي و�تعاب �ملحاماة وكافة �مل�ضاريف �لخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

 7005/2020  
�ملنذر:�بر�هيم حممد ح�ضن �حلو�ضني - �مار�تي �جلن�ضية ب�ضفتي وكيال عن/نظام بن �حمد بن حممد نايته  

78059SH20180627C:ضعودي �جلن�ضية - مبوجب وكالة عامة بالق�ضايا رقم� -
�لعنو�ن:�مارة �ل�ضارقة - �ضارع �لكورني�س �لبحرية -بناية بالر�ضيد - مكتب رقم 1601 - هاتف:065565566

infoline@ilaw.ae:لربيد �للكرتوين�
�ملنذر �ليه:1- �ضن جر��س للتجارة وميلكها �ل�ضيد/حميد عبد �حلميد عبد�هلل حممد �لعبيديل - �جلن�ضية 

�لمار�ت 2- حازم �حمد ر�تب حتاحت - �ضوري �جلن�ضية
�لعنو�ن:�مارة دبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد- �لقوز �ل�ضناعية 3 - بعد بنك �أبوظبي �لول - هاتف:043808885 - 

0564158104 - �لرقم �ملكاين:1966180409
�ملو�ضوع:�نذ�ر عد�يل معلن بالن�ضر

�لف  مائة  دره��م   )100000( وقدرها  للمنذر  �مل�ضتحقة  �ملديونية  ب�ضد�د  ننذركم  فاننا  �لن��ذ�ر  هذ�  مبوجب 
درهم �مار�تي وذلك يف غ�ضون خم�ضة �يام من تاريخ �لعالن بالن�ضر و�ل �ضن�ضطر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
حتميلك  مع  �لالزمة  و�لتعوي�ضية  �لقانونية  �لفو�ئد  بال�ضافة  �ملذكور  �ملبلغ  ل�ضرتد�د  �لالزمة  �لقانونية 

�مل�ضاريف و�لر�ضوم و�تعاب �ملحاماة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6996 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
�و  �ي مو�فقة  يقدم  �ملنذر مل  ب��ان  ر�ضميا  �ليه  يبلغ موكلنا/�ملنذر  �لعديل  �لن��ذ�ر  خ��الل  لذلك من 
قبول بالرهن �لعقاري للعني �ملوؤجرة كما يبلغ �ل�ضخ�س �ملنذر �ليه �لول بالخاللت �ملرتكبة من قبل 
�مل�ضتاأجر/�ملنذر �ليه �لثاين لبنود و�ضروط �تفاقية �ليجار وبالت�ضرفات �لخرى �لتي يعتزم موكلنا/

�ملنذر �ليه �لقيام بها ويف حال عدم معاجلة �ملنذر �ليه لالخاللت �لتي مت �نذ�ره بخ�ضو�ضها خالل 
�ملدة �لزمنية �ملذكورة فان موكلنا �ضي�ضطر لل�ضروع يف �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�ضائية �ملنا�ضبة �مام 
�لق�ضاء مبو�جهة �ملنذر �ليهم ويف هذه �حلال يعد �ملنذر �ليهم م�ضوؤولني عن كامل م�ضاريف �لتقا�ضي 
بالتقا�ضي  �لطارئة و�ملرتتبطة  �ملحامني و�خلرب�ء و�لنفقات  �لق�ضائية و�تعاب  �لر�ضوم  مبا يف ذلك 

و�لتكاليف و�لثار �ملرتتبة على ذلك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر 

  رقم:2020/6991 
�ملنذره:�ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار ذ.م.م

�ضد �ملنذر �ليها:��ضيت�س بل�س للعقار�ت �س.ذ.م.م
�و  �ي مو�فقة  يقدم  �ملنذر مل  ب��ان  ر�ضميا  �ليه  يبلغ موكلنا/�ملنذر  �لعديل  �لن��ذ�ر  خ��الل  لذلك من 
قبول بالرهن �لعقاري للعني �ملوؤجرة كما يبلغ �ل�ضخ�س �ملنذر �ليه �لول بالخاللت �ملرتكبة من قبل 
�مل�ضتاأجر/�ملنذر �ليه �لثاين لبنود و�ضروط �تفاقية �ليجار وبالت�ضرفات �لخرى �لتي يعتزم موكلنا/

�ملنذر �ليه �لقيام بها ويف حال عدم معاجلة �ملنذر �ليه لالخاللت �لتي مت �نذ�ره بخ�ضو�ضها خالل 
�ملدة �لزمنية �ملذكورة فان موكلنا �ضي�ضطر لل�ضروع يف �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�ضائية �ملنا�ضبة �مام 
�لق�ضاء مبو�جهة �ملنذر �ليهم ويف هذه �حلال يعد �ملنذر �ليهم م�ضوؤولني عن كامل م�ضاريف �لتقا�ضي 
بالتقا�ضي  �لطارئة و�ملرتتبطة  �ملحامني و�خلرب�ء و�لنفقات  �لق�ضائية و�تعاب  �لر�ضوم  مبا يف ذلك 

و�لتكاليف و�لثار �ملرتتبة على ذلك
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
املحكمة البتدائية املدنية

ينطبق  ل   - اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 يف الدعوى رقم 0003013/ 
�ىل �ملدعي عليه:�ك�ضرتمي جرن�ل تريدجن موؤ�ض�ضه منطقه حرة RSQUO& م.م.ح ملالكها/�أر�ضد �هلل 
بيغ �حمد بيغ - عنو�نها:�مارة عجمان �ملنطقة �حلره مكتب رقم sm - c1 - 603E بجو�ر موكن�ضبت 

تريدينج هاتف:0563295788
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/11/7 قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله

ل�ضالح �ملدعي/�ل�ضاحب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م
بالتايل:ناأمر بالز�م �لطرف �ملطلوب �ضده/ �ك�ضرتمي جرن�ل تريدجن موؤ�ض�ضه منطقه حرة  م.م.ح ملالكها/

وقدره  مبلغا  ذ.م.م(  �لبناء  مو�د  لتجارة  )�ل�ضاحب  �لطالب  للطرف  يوؤدي  بان  بيغ  �حمد  بيغ  �هلل  �أر�ضد 
متام  وحتى  �ملو�فق:2020/10/15  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )53.264.50(
�ل�ضد�د مع �للز�م بامل�ضروفات ومبلغ �لف درهما مقابل �تعاب �ملحاماه و�ضمول �لمر بالنفاذ �ملعجل ، حكما 

قابال لال�ضتئناف خالل 15 يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�ضتالمك هذ� �لتبليغ.  
القا�ضي/عبدالرحيم دروي�س
حمكمة عجمان

املحكمة البتدائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان:
 �ل�ضيد/ علي كرم حممد عي�ضى �لبلو�ضي ، �جلن�ضية �لمار�ت

�ل�ضم  100% يف  �ل��ب��ال��غ��ه  ح�����ض��ت��ه  )ت���ن���ازل( يف  يت�ضمن  ع��ل��ى حم���رر  �ل��ت�����ض��دي��ق  وط��ل��ب 
�لتجاري:مغ�ضلة هند�م ، ن�ضاط �لرخ�ضة كي �ملالب�س غ�ضيل �ملالب�س ، و�ملرخ�س من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة مهنية رقم:763321 �ل�ضادر بتاريخ:2018/8/13 يف 
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بخورفكان �ىل �ل�ضيد/جمعه ��ضماعيل جمعه �بر�هيم �حلو�ضني 
، �جلن�ضية �لمار�ت . ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم 
تاريخ  ��ضبوعني من  �نق�ضاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�ضاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�ضديق على 

ن�ضر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر    
فى الدعوى رقم  2017/95 تنفيذ عقاري            

طالب �لتنفيذ:نهى حممد علي عورتاين - و�خرون
عنو�نه : دبي بر دبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - فندق �لفريمونت - �لطابق 1303-13

�ملنفذ �ضده :�ضركة �ضون �نف�ضتمنتز ليمتد
عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - �ضارع �ملركز �ملايل - جممع �ملروج روتانا - بجانب مبنى �ت�ضالت - طابق �مليز�نني بالكامل  

�ضيجرى  �حل��ال  �قت�ضى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع 
�لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج���ر�ء�ت  قانون 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�ضرة �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل هذه 
�و�ضاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�ضروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة عن ع�ضر 
�ملمتلكات:�ضقة �ضكنية - �ملنطقة جممع دبي لال�ضتثمار �لول - رقم �لر�س 29 - رقم �لبلدية 1319-598 - �مل�ضاحة 
106.88 مرت مربع - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى �ضون بزن�س بارك - رقم �لوحدة RETAIL-32 - ب�����:1500000 

درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
مذكرة اعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة حمكمة ال�ضارقة - املحكمة البتدائية املدنيه 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0001485/ 

�إىل �ملحكوم عليه : 1- �ضركه �م �ي ��س �نفايروتيك �س.م.ح
نحيطك علما بانه بتاريخ:2020/6/30 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 

�عاله ل�ضالح:ماهيندر� مور�ري ر�م �ضاروج بالتايل:
مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �حل�ضوري:بالز�م  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �حلكم  ن�س 
عودة  وتذكرة  درهما   )16732.87( فل�ضا   87 و  درهما  وثالثني  و�ثنني  و�ضبعمائة  �لفا  ع�ضر  �ضته 
�ىل موطنه عند �للغاء �و �ملغادرة وبت�ضليمه جو�ز �ضفره كالز�مها بالر�ضوم و�مل�ضروفات �ملنا�ضبة 
قابال  حكما   ، طلبات  من  ذلك  على  ز�د  فيما  �لدعوى  ورف�س  �لر�ضوم  باقي  من  �ملدعي  و�عفاء 

لال�ضتئناف خالل �ملده �لقانونيه.  
القا�ضي/احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�ضارقة

املحكمة البتدائية املدنيه 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
مذكرة اعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة حمكمة ال�ضارقة - املحكمة البتدائية املدنيه 
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 يف الدعوى رقم 0001495/ 

�إىل �ملحكوم عليه : 1- �ضركه �م �ي ��س �نفايروتيك �س.م.ح
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/7/15  بانه  علما  نحيطك 

�ملذكورة بالرقم �عاله ل�ضالح:�ضيف بهاجان فريما بالتايل:
حكمت �ملحكمة ح�ضوريا:بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )15917( درهما 
وتذكرة عودة �ىل موطنه عند �للغاء �و �ملغادرة و�لر�ضوم و�مل�ضروفات �ملنا�ضبة و�عفاء 
�ملدعية من باقي �لر�ضوم و�مل�ضروفات ورف�س �لدعوى فيما ز�د على ذلك من طلبات ، 

حكما قابال لال�ضتئناف خالل �ملده �لقانونيه.  
القا�ضي/احلبيب بن ابوبكر حمزة
حمكمة ال�ضارقة

املحكمة البتدائية املدنيه 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    النزاع رقم 2020/79 تعيني خربة مدين

�ىل �ملتنازع �ضدها:�ضركة بنتاكري خلدمات �ملر�فق �ل�ضحية ذ.م.م - جمهولة �لعنو�ن
بهذ� نفيدكم بان �ضركة �مريكان ليف �ن�ضورن�س كومباين قد �قامت عليكم �لنز�ع �عاله ومو�ضوعها 
�ملطالبة بندب خبري متخ�ض�س يف جمال �لتاأمني و�ملطالبة مبا قد يثبت عليكم من مبالغ م�ضتحقة 

مع �لز�مكم بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
بذلك  نعلنكم  دب��ي  مبحاكم  �ل��ودي��ة  �لت�ضويات  مركز  قبل  م��ن  �ملكلف  �لتاأميني  �خلبري  وب�ضفتنا 
ومطالبتكم باحل�ضور بو��ضطة وكيلكم �لقانوين �ملعتمد �و �لت�ضال مبكتب �خلبري �لكائن بدبي - 
�لقرهود - جو�ر حمطة ميرتو جي جيكو - بناية بو�ضقر )بلوك بي( �لدور �لثاين مكتب رقم 205 
�ضركة مي بارترنز ل�ضت�ضار�ت �لتاأمني - تلفون 042940788 �و �لتو��ضل مع �خلربة من خالل �لربيد 

�للكرتوين �ملو�ضح �أدناه خالل �ضبعة �يام من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن
حممد مو�صى ال�صواهني
اخلبري التاأميني املكلف
musashawahin@yahoo.com:الربيد اللكرتوين

اعالن بالن�ضر

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    يف الق�ضية  رقم 2020/3474 جتاري جزئي

�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع
�ملدعي عليه:�ضامل و�فد �ضامل ذرو�ن �حلارثي

�خلربة  جل�ضة  عقد  تقرر  لقد  دب��ي   - جزئي  جت��اري   2020/3474 رق��م  �ل��دع��وى  يف 
�مل�ضرفية يف �لدعوى �عاله يوم �لثنني �ملو�فق:2020/12/7 �ل�ضاعة 11:00 �ضباحا 
وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )بناية �ضري�ميك �ضيتي - �ل�ضياد لدو�ت �ل�ضيد( 
خلف �ضيتي �ضنرت ديرة - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 301 - هاتف رقم:042588900 - 

وفاك�س رقم:042581055
كافة  �ح�ضار  �ع��اله مع  �ملذكور  �ملوعد  �و من ميثلكم يف  ل��ذ� يرجى منكم �حل�ضور 

دفوعكم وم�ضتند�تكم وما ترونه منا�ضبا لتي�ضري �عمال �خلربة يف �لدعوى
اخلبري املحا�صبي
عبداهلل فايز ال�صام�صي

 اعالن بالن�ضر - دعوة اجتماع
اخلربة امل�ضرفية الول

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/95 تنفيذ عقاري            
طالب �لتنفيذ:نهى حممد علي عورتاين - و�خرون

عنو�نه : دبي بر دبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - فندق �لفريمونت - �لطابق 1303-13
�ملنفذ �ضده :�ضركة �ضون �نف�ضتمنتز ليمتد

عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - �ضارع �ملركز �ملايل - جممع �ملروج روتانا - بجانب مبنى �ت�ضالت - طابق �مليز�نني بالكامل  
�ضيجرى  �حل��ال  �قت�ضى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع 
�لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج���ر�ء�ت  قانون 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�ضرة �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل هذه 
�و�ضاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�ضروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة عن ع�ضر 
�ملمتلكات:�ضقة �ضكنية - �ملنطقة جممع دبي لال�ضتثمار �لول - رقم �لر�س 29 - رقم �لبلدية 1319-598 - �مل�ضاحة 
106.88 مرت مربع - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى �ضون بزن�س بارك - رقم �لوحدة RETAIL-32 - ب�����:1500000 

درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/11/29/57

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ �ضالح خلفان حممد خلفان �لنقبي ، �جلن�ضية �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�ضيد:في�ضل عبد�هلل 
ل�ضيانة  �لبد�ع  )جنم  �لرخ�ضة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  �جلن�ضية   ، �لبناء  �حمد  حممد 
�ل�ضيار�ت( و�لتي تاأ�ض�ضت بامارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 761643 �ل�ضادره من د�ئرة �لتنميه 

�لقت�ضاديه تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 2020/11/29/58
�لمار�ت  �جلن�ضية   ، �ل�ضام�ضي  �لهامور  فرحان  جمعه  �ضامل  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لعربية �ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�ضيد:عقيل 
زينة  لتجارة  )تاج �خلليج  �لرخ�ضة  �ملتحدة يف  �لعربية  �لمار�ت  ، �جلن�ضية  �لبلو�ضي  عبا�س علي 
�ل�ضيار�ت( و�لتي تاأ�ض�ضت بامارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم 760169 �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�ضادية - تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 189/2020/18 عقاري جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )519.948( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  �ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- زر كل ولد خايل كل -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/8/12 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�ضالح/�ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية مبثابة �حل�ضوري - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
و�لزمته  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى   2020/4/9 �حلا�ضل يف  �ملطالبة  تاريخ  �ضنويا من   %9 و�لفائدة  درهم   )419.948(
�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�ضوري 
�ل�ضمو  با�ضم �ضاحب  �لتايل لن�ضر هذ� �لع��الن �ضدر  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 204/2020/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )954.084( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  �ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد مقبول -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/8/10 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�ضالح/�ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )452.042( 
و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  �لزمته  كما  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى   2020/4/4 يف  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م 
وخم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك  - حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن 

�ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 65/2020/18 عقاري جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )719.766( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  �ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- كمال �حمد حممد قا�ضم -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/5/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
ل�ضالح/�ملوؤ�ض�ضة �لعامة للعقار�ت �ل�ضتثمارية - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقد�ره )619.766( 
�لزمته  كما  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى   2020/1/31 يف  �حلا�ضل  �ملطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م 
�مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  - حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر        
 2020/3494 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ي�ضب جرين للتجارة �لعامه �س.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�ر�مك�س �لمار�ت �س.ذ.م.م 
وميثله : �مل عمري �ل�ضبيعي 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�ضد�د مبلغ وقدره )84.204.01( 
درهم �ىل �ملدعية مع �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ ��ضتحقاق �لدين �حلا�ضل يف 2018/3/5 مع 
�لز�مها �لر�ضوم و�لتعاب و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا 

من قيد �لكفالة 
وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2020/11/30 �ل�ضاعة 08:30 �ضباحا يف قاعة �لتقا�ضي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 5037/2020/60 امر اداء    

مو�ضوع �لدعوى :تلتم�س �ملدعية من �ملحكمة �ملوقرة بعد �لطالع على هذه �لعري�ضة و�ضند�ت �لدين 
و�لتكليف بالوفاء وباقي �مل�ضتند�ت ��ضد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن و�لت�ضامم 

للمدعية مبلغ وقدره )38.279.96( درهم قيمة �ل�ضيكني رقمي 416 و 441 �مل�ضحوبني من ح�ضاب �ل�ضركة 
�ملدعي عليها �لوىل لدى بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 12% من تاريخ 

��ضتحقاق كل �ضيك 2- و�لز�مهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 3- �عالن �ملطلوب �ضدهما 
بالقر�ر �ل�ضادر يف �لمر �ملاثل  

طالب �لإعالن : �ضركة �مبيانز للتجارة ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله :  عبد�لعزيز عي�ضى ح�ضن عبد�هلل �لعظب �ملطرو�ضي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ضفتهما   - �لغزو  م�ضطفى  حممد  منري   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاولت  �ل�ضخر  �ضركة   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
بالق�ضية : مدعي عليهما    -  جمهويل حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/25 تكليفكم بالوفاء مبا جاء �عاله عن 
طريق �لعالن بالن�ضر خالل 5 �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك للوفاء باملطالبة �ملذكورة �عاله.

رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 4153/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة با�ضد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل باد�ء مبلغ 
وقدره )500.000( درهم ل�ضالح �ملدعية مع �لز�م �ملدعي عليهم بالفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك وحتى �ل�ضد�د �لتام مع �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة  

طالب �لإعالن : ��س كي �م للتكييف ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
�ضفتهما   - �ل�ضايغ  �بر�هيم  خليل  فريد   -2 ����س.ذ.م.م  للهند�ضة  ر�أ���س   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

بالق�ضية : مدعي عليهما    -  جمهويل حمل �لإقامة 
بالوفاء مبا  تكليفكم   2020/11/26 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة    : �لإع��الن  مو�ضوع 
�لن�ضر وذل��ك للوفاء باملطالبة  �ي��ام من تاريخ  بالن�ضر خالل 5  �ع��اله عن طريق �لع��الن  جاء 

�ملذكورة �عاله.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 180/2019/250 بيع عقار مرهون    

مو�ضوع �لدعوى :�لتكرم با�ضد�ر �لقر�ر بتذييل ��ضل عقد رهن �لعقار بال�ضيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 2002 بالطابق رقم 20 مببنى وي�ضت هايت�س 4 رقم 10 �لبالغ م�ضاحته 208.66 مرت مربع 
و�ملو�قف:JM-89&90 على قطعة �لر�س رقم 11 مبنطقة �خلليج �لتجاري بامارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب 

و�ململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�ضيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �ضده �ملقدره مببلغ 
)4.262.293.21( درهم من ح�ضيلة �لبيع وما ي�ضتجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام 

�لقانون و�ملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�ضنة 2008 بامارة دبي  
طالب �لإعالن : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :  حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ضعيد ح�ضني من�ضئى - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن :  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/11/24 خماطبتكم ل�ضتالم �ملنقولت �لكائنة يف �لعقار:�ضقة 
�ضكنية - �ملنطقة �خلليج �لتجاري - رقم �لر���س 11 - ��ضم �ملبنى وي�ضت هايت�س 4 - رقم �ملبنى 10 - رقم �لعقار 2002 - 

�مل�ضاحة 208.66 مرت مربع - خالل خم�ضة ع�ضر يوما و�ل �ضيتم ت�ضليمها للمز�يد بعد �ضد�د قيمتها.
القا�ضي         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
 2287/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عبد�لعزيز بدر - جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �لأ�ضريف للمقاولت و�لديكور ذ.م.م 

بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   2020/10/22 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
يوؤدي للمدعية مبلغ )مائة وثمانون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% �ضنويا 
و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى   2020/6/17 يف  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
�حل��ق يف  ولكم   - �مل��ح��ام��اة   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  ومبلغ خم�ضمائة  و�مل�ضاريف 

�إ�ضتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4932/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2020/1369 �أمر �أد�ء ، ب�ضد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 8294.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 

طالب �لإعالن : �مل�ضاريع �لملانية �خلليجية �ملحدودة -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ
�ملطلوب �إعالنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )8294.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خالل )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



االثنني   30  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13101  29
Monday   30  November   2020   -  Issue No   13101

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإنذار عديل بالن�ضر 
رقم ) 2020/6956 (

�ملنذر:�ضركة �ضنتميرت كيوب للعقار�ت
���س.ذ.م.م 2- عبد�هلل علي �حمد - جمهول  �لغذ�ئية  للمو�د  �ل�ضاحل  �ليهم:1- مرجانة  �ملنذر 

حمل �لقامة
فان �ملنذرة تر�ضل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمه �ليجارية من تاريخ:2020/9/24 
حتى تاريخه بال�ضافة �ىل �لغر�مات و�ل�ضر�ئب �ملرتتبه عليهم ح�ضب عقد �ليجار وبال�ضافة 
�ىل �لر�ضوم و�مل�ضاريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه و�ل ف�ضوف تتخذ �ملنذره جتاه �ملنذر 
�لر�ضوم  كافة  حتميلهم  مع  �مل��وؤج��رة  �لعني  لخ��الء  �ملنا�ضبة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �ليهم 
و�مل�ضاريف وكافة �لغر�مات و�ل�ضر�ئب �ملرتتبه عليهم ح�ضب عقد �ليجار و�لفائدة �لقانونية 

ومطالبتهم بالتعوي�س �ملنا�ضب عما فاتها من ك�ضب ما حلقها من خ�ضارة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

 54/2020/250 بيع عقار مرهون 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�ىل �ملنفذ �ضده/1-  عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل �لدبو�س -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع 
وميثله / جابر ر��ضد حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي 

�ملطالبة  قيمة  ل�ضد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2020/11/22  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�لعقار  بيع  و�ل  �ع��اله  �لتنفيذ  ملف  يف  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  خ��الل 
حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )عقار 

مبنطقة �لرب�حة رقم �لر�س 295 - �مل�ضاحة 00/9.888 قدم مربع. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 224/2020/20 جتاري كلي  

مو�ضوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )500.000( دولر �و ما يعادله 

)1.835.000( درهم �مار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام 

�ل�ضد�د مع حتميل �ملدعي عليها بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن :  �ضركة ��ضيلور مانوفاكت�ضورينغ )تايلند( كو ليميتد  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- رنا حممد بابر حممد �خرت -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/9/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�ضوع 

قابال  �حل�ضوري  مبثابة  حكما   - ليميتد   ك��و  )تايلند(  مانوفاكت�ضورينغ  ��ضيلور  ل�ضالح/�ضركة  �أع���اله 

لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��ضم �ل�ضركة : ناوتيكال مارين ل�صيانة ومعاينة ال�صفن �ض.ذ.م.م  
�لعنو�ن : مكتب 174 ملك مدينة دبي �ملالحية - بردبي. �ل�ضكل �لقانوين:ذ�ت م�ضئولية 
حمدودة رقم �لرخ�ضة: 790445  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1305768 مبوجب هذ� 
لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  �لتاأ�ضري يف  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/11/8   �ل�ضركة �ملذكورة  باإنحالل 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
  : �ل��ع��ن��و�ن  واملحا�صبة  للتدقيق  اجل��ريودي  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل �ل�ضعايل - دي��رة - ه��ور �لعنز - ه���ات���ف:042389721 - 
فاك�س:042389722،م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��ضم �مل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة
�لعنو�ن :  مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�ضعايل - ديرة - هور �لعنز - هاتف:042389721 

- فاك�س:042389722 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور 
وذلك  ���ض.ذ.م.م   ال�صفن  ومعاينة  ل�صيانة  مارين  ناوتيكال   : لت�ضفية  �أع��اله 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/11/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2020/11/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان:
 �ل�ضيد/ نا�ضر �نتونتا فيد� �بو ، �جلن�ضية �لهند

�ل�ضم  100% يف  �ل��ب��ال��غ��ه  ح�����ض��ت��ه  )ت���ن���ازل( يف  يت�ضمن  ع��ل��ى حم���رر  �ل��ت�����ض��دي��ق  وط��ل��ب 
�لتجاري:كافترييا �لكوخ �لعربي - فرع �ل�ضارقة - فرع 1 ، ن�ضاط �لرخ�ضة بيع �لوجبات 
�خلفيفة )كافترييا( ، و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة مهنية 
�ىل  بخورفكان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  بتاريخ:2019/12/18 يف  �ل�ضادر  رق��م:774624 
�ل�ضيد/حممد �حمد ��ضماعيل �حلو�ضني - �جلن�ضية �لمار�ت . ليكن معلوما للجميع بان 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/11/29/60

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ ��ضي�س مزومدر �ضنكر مزومدر �جلن�ضية بنغالدي�س يرغب يف 
�ضيام لل فيمال  �ل�ضيد كملي�س كومار  �لبالغه 100% وذلك �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�ضته  �لبيع 
مبوجب  �ل�ضارقة  بامارة  تاأ�ض�ضت  و�لتي  للحالقة(  حطني  )�ضالون  �لرخ�ضة  يف  �لهند  �جلن�ضية 
�ل�ضم  تغيري   ، ن�ضاط  تغيري   ، �لقت�ضاديه  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   )251769( رقم  رخ�ضة 

�لتجاري لل�ضركة/�ملوؤ�ض�ضة ، تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 2020/11/29/61

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ ��ضي�س مزومدر �ضنكر مزومدر �جلن�ضية بنغالدي�س يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�ضيد �ضوها�س �ضندر� مازومدير باري�س 
�ل�ضريع لكي �ملالب�س( و�لتي  �ضندر� مازومدير - �جلن�ضية بنغالدي�س يف �لرخ�ضة )�لدبلوما�ضي 
تاأ�ض�ضت بامارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )626166( �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضاديه ، 

تغيري ن�ضاط ، تغيري �ل�ضم �لتجاري لل�ضركة/�ملوؤ�ض�ضة ، تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
م�ضتعجل   SHCFICIINJ2020 يف الدعوى رقم 0006368/ 

�ىل:عبد�حل�ضني �حمد يو�ضف كاظم
جمهول حمل �لقامة:�مارة دبي منطقة �جلافلية هاتف رقم:050889844

 - ديرة   - دبي  �مارة  �لقامة  �لعنو�ن:حمل   - حممد  كونارى  �لدين  �ملدعي/زين  بان  نعلمكم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  �لهاتف:971559669128  رقم   - حيدر  بن  �حمد  بناية  �ملكتوم  �ضارع 
�لد�ئرة  �مام  يتوجب عليكم �حل�ضور  لذ�   - �ضرعي  بندب طبيب  ب�����:�ملطالبة  للمطالبة  �عاله 
د�ئرة �لمور �مل�ضتعجلة �لثانية حمكمة �ل�ضارقة �ضباح يوم �ملو�فق:2020/12/10 �ل�ضاعة 08:30 
�و �ر�ضال وكيل معتمد ينوب  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت ويف حالة عدم ح�ضوركم 

عنكم فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.  
مدير  اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
م�ضتعجل   SHCFICIINJ2020 يف الدعوى رقم 0004478/ 

�ىل:�ضركة نور �لتكافل �لعام
جمهول حمل �لقامة:�ل�ضارقة - �خلان - �ضارع �لتعاون - مكتب رقم 102 - طابق رقم 1 - ملك 

مركز �ك�ضبو �ل�ضارقة - هاتف رقم:0501850085
�ضريا  �لقا�ضر  �بنته  على  �لطبيعي  �لويل  ب�ضفته  �ضانكار�مينون  �ملدعي/بابور�ج  بان  نعلمكم 
رقم   - �لو�يف  �ضوبرماركت  بجو�ر  حلب  �ضارع  حمي�ضنه  دبي  �لقامة  �لعنو�ن:حمل   - بابور�ج 
ب�����:�ملطالبة بندب �لطب  ، قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله للمطالبة  �لهاتف:971569191580 
حمكمة  �لثانية  �مل�ضتعجلة  �لمور  د�ئرة  �لد�ئرة  �مام  �حل�ضور  عليكم  يتوجب  لذ�   - �ل�ضرعي 
�ل�ضارقة �ضباح يوم �ملو�فق:2020/12/10 �ل�ضاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت 
�لجر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  ينوب عنكم  وكيل معتمد  �ر�ضال  �و  ويف حالة عدم ح�ضوركم 

�لقانونية يف غيابكم.  
مدير  اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اخطار عديل

برقم املحرر:2020/53350 
هوية  بطاقة  �حمل   ، �لمار�ت  �جلن�ضية   - متيم  �حمد  عبد�لرحمن  في�ضل  �ل�ضيد  �ملخطر:1- 

رقم:784199203150901 - �لعنو�ن:�ل�ضارقة - هاتف رقم:0585350005
يف  �لقت�ضادية  �لد�ئرة  من  �ملرخ�ضة  ذ.م.م(  �لعامة  لتجارة  )�لثقة  �مل�ضماه  �لرخ�ضة  يف  )�ضريك(  ب�ضفته 

�ل�ضارقة برقم:17846
EP1239601 ملخطر �ليه:فارح ح�ضني ح�ضن - �جلن�ضية �ثيوبيا ويحمل جو�ز �ضفر�

�لعنو�ن:�ل�ضارقة - هاتف رقم:0552955139
مو�ضوع �لخطار:�ن�ضحاب من �ل�ضركة

�لوقائع/حيث �ن �ملخطر �ليه �ضريك يف �لرخ�ضة �مل�ضماه )�لثقة لتجارة �لعامة ذ.م.م( �ل�ضادره من �لد�ئرة 
�لقت�ضادية يف �مارة �ل�ضارقة برقم رخ�ضة 601436 مع �ملخطر وحيث �ن �ملخطر �ليه ميتنع عن �حل�ضور 
للتوقيع على �لور�ق �خلا�ضة باخلروج من �لرخ�ضة لدى �لد�ئرة �لقت�ضادية وعليه فان �ملخطر يرغب 
�خطار �ملخطر �ليه للح�ضور لدى �لد�ئرة �لقت�ضادية للتوقيع على �لن�ضحاب من �لرخ�ضة �ملذكور �عاله 

و�ل �ضن�ضطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية.  
من  �لن�ضحاب  على  للتوقيع  �لقت�ضادية  �لد�ئرة  لدى  للح�ضور  �ليه  �ملخطر  على  �ملخطر  لذلك:ينيب 

�لرخ�ضة رقم:601436
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن عزل وكالة

برقم املحرر:2020/53352 
، �حمل بطاقة هوية  �ل�ضيد في�ضل عبد�لرحمن �حمد متيم - �جلن�ضية �لمار�ت  �ملخطر:1- 
رخ�ضة  ذ.م.م(  �لعامة  لتجارة  )�لثقة  �ضركة  يف  )�ضريك(  ب�ضفتي  رقم:784199203150901 
هاتف   - �لعنو�ن:�ل�ضارقة   - برقم:601436  �ل�ضارقة  �مارة  يف  �لقت�ضادية  د�ئرة  من  �ضادرة 

رقم:0585350005
EP1239601 ملخطر �ليه:فارح ح�ضني ح�ضن - �جلن�ضية �ثيوبيا ويحمل جو�ز �ضفر�

�لعنو�ن:�ل�ضارقة - هاتف رقم:0552955139
�ملو�ضوع:عزل جميع �لوكالت

�ملادة 955 من قانون  �ملحررة مني ل�ضاحلك و�مل�ضدق عليها وعمال لن�س  �لوكالت  ��ضارة �ىل 
�ملعامالت �ملدنية رقم 5 ل�ضنة 1985 و�ملعدل بالقانون رقم 1 ل�ضنة 1987

لذلك:فانني �علنك مبوجبه بعزلك من جميع �لوكالت �ل�ضادرة مني �عتبار� من يوم ت�ضلمك 
هذ� �لعالن

الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 2020/11/29/59
�لمار�ت  �جلن�ضية  �لر��ضدي  خمي�س  خلفان  خمي�س  حارب  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لعربية �ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�ضيد:بونري 
هوليد�ر نور حممد هوليد�ر �جلن�ضية بنغالدي�س يف �لرخ�ضة )حارب ر��ضدي للخياطة و�لتطريز( 
و�لتي تاأ�ض�ضت بامارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم:547885 �ل�ضادرة من د�ئرة �لتنميه �لقت�ضاديه 
من/حارب  �لتجاري  �ل�ضم  تغيري  ومت  لل�ضركة/�ملوؤ�ض�ضة  �لتجاري  �ل�ضم  تغيري   ، ن�ضاط  تغيري   ،
ر��ضد للخياطة و�لتطريز �ىل/خيوط �لزعفر�ن للخياطة و�لتطريز تنازل �ضاحب �لرخ�ضة لخر 

، ودخول وكيل خدمات
�ضان  يف   2013 ل�ضنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار 
�ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى الدعوى رقم  2019/166 بيع عقار مرهون            

طالب �لتنفيذ:بنك �ت�س ��س بي �ضي �ل�ضرق �لو�ضط �ملحدود
عنو�نه : بناية بنك �ت�س ��س بي �ضي - �عمار �ضكوير - د�ون تاون برج خليفة  - دبي

�ملنفذ �ضده :بر�بهجيت هار�ضار�ن �ضينغ - و�خرون
ع��ن��و�ن��ه :�لم�����ار�ت - �م����ارة دب���ي - ف��ي��ال رق���م 54 - ���ض��ارع رق���م 1 - جم��م��ع ف��ل��ل �ل���رمي 3 - �مل��ر�ب��ع �ل��ع��رب��ي��ة 1 - رقم 

مكاين:1282673962 - منفذ �ضده:كوجليت ر�جيندر �ضينغ كاور  
�ضيجرى  �حل��ال  �قت�ضى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على 
301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع 
�لبيع  �لتالية جلل�ضة  �ي��ام  و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج���ر�ء�ت  قانون 
ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�ضرة �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل هذه 
�و�ضاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�ضروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة عن ع�ضر 
�ملمتلكات:�ر�س ومزرعة - و�دي �ل�ضفا 6 - رقم �لر�س 1542 - رقم �ملبنى 223 - �مل�ضاحة 255 مرت مربع و�ملقدرة 

قيمتها ب�����:2300000 درهم  درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى الدعوى رقم  2019/3893 تنفيذ جتاري            

طالب �لتنفيذ:حبيب بنك �يه جي زيوريخ
عنو�نه : �لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - ميد�ن بنى يا�س - بناية بدر عبد�لبا�ضط زياد كلناري

�ملنفذ �ضده :ناري�س نافالين ليخر �جمال - و�خرون
عنو�نه :�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �ملدينة �لعاملية - �حلي �لجنليزي �لبناية رقم X-11 �ضقة رقم 218  

�ضيجرى  �حل��ال  �قت�ضى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  يف  �نه 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين  

.   )  www.emiratesauction.ae
�عرت��س  لديه  ولكل من  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�ضا�ضي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �ي��د�ع  �ل�ضر�ء  ر�غبي  وعلى 
 301 على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
جلل�ضة  �لتالية  �ي��ام  ع�ضرة  خ��الل  و�مل�ضاريف  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من 
�ن ل  �مل��ز�د ب�ضرط  �لتالية لر�ضوم  �لع�ضرة  �لي��ام  �لثمن خالل  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من 
تقل هذه �لزيادة عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�و�ضاف �ملمتلكات:نوع �لعقار �ضقة �ضكنية - �ملنطقة برج خليفة - رقم �لر�س 186 - رقم �لبلدية 804-345 - �مل�ضاحة 
134.64 مرت مربع - رقم �ملبنى1 - ��ضم �ملبنى برج كالرين 1 - رقم �لوحدة 1803 - مببلغ:2.305.062.13 درهم  

درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى الدعوى رقم  2019/4060 تنفيذ جتاري            

طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(
 042954449 �أبوظبي �لتجاري �لطابق �لثالث رقم مكاين:3143194981 -  عنو�نه : �مارة دبي - ديرة - �ضارع �لرقه - بناية بنك 

taha.a@adcb.com -
�ملنفذ �ضده :�ضانديب كومار �أكرو�ل - و�خرون

 - بن مدية  2502 ملك حميد عيد حممد  �ضقة   - �م  بي  ب��رج  �لحت��اد  �ضارع  �لنهدة   - �ل�ضارقة  �م��ارة   - �ملتحدة  �لعربية  :�لم���ار�ت  عنو�نه 
�س.ب:28154 - هاتف رقم:065304500 - رقم مكاين:3521597662

منفذ �ضده:�ضركة �أ�ضدود للتجارة �لعامة  
�ملو�ضحة  �لعقار  بيع  �ضيجرى  �قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ضاء ويف   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 

.  ) www.emiratesauction.ae  و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه 
معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام  �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة 
�لع�ضرة �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة 
وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات:�ضقة �ضكنية - �ملنطقة �لثنية �خلام�ضه - رقم �لر�س 24 - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى برج قو�س دبي - رقم 
�لعقار 3104 - �مل�ضاحة 182.98 مرت مربع - �ملقدرة ب����:1.575.662 درهم يباع لعلى عطاء - �ضقة �ضكنية - �ملنطقة �لثنية �خلام�ضة -  
رقم �لر�س 25 - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى جمري� بزن�س �ضنرت 1 - رقم �لعقار 807 - �مل�ضاحة 95.44 مرت مربع - �ملقدرة ب������:719.114 

يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/4060 تنفيذ جتاري            
طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري )فرع(

 042954449 �أبوظبي �لتجاري �لطابق �لثالث رقم مكاين:3143194981 -  عنو�نه : �مارة دبي - ديرة - �ضارع �لرقه - بناية بنك 
taha.a@adcb.com -

�ملنفذ �ضده :�ضانديب كومار �أكرو�ل - و�خرون
 - بن مدية  2502 ملك حميد عيد حممد  �ضقة   - �م  بي  ب��رج  �لحت��اد  �ضارع  �لنهدة   - �ل�ضارقة  �م��ارة   - �ملتحدة  �لعربية  :�لم���ار�ت  عنو�نه 

�س.ب:28154 - هاتف رقم:065304500 - رقم مكاين:3521597662
منفذ �ضده:�ضركة �أ�ضدود للتجارة �لعامة  

�ملو�ضحة  �لعقار  بيع  �ضيجرى  �قت�ضى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ضاء ويف   5.00 �ل�ضاعة   2020/12/9 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �نه يف 
.  ) www.emiratesauction.ae  و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�

وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه 
معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام  �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة 
�لع�ضرة �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة 
وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات:�ضقة �ضكنية - �ملنطقة �لثنية �خلام�ضه - رقم �لر�س 24 - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى برج قو�س دبي - رقم 
�لعقار 3104 - �مل�ضاحة 182.98 مرت مربع - �ملقدرة ب����:1.575.662 درهم يباع لعلى عطاء - �ضقة �ضكنية - �ملنطقة �لثنية �خلام�ضة -  
رقم �لر�س 25 - رقم �ملبنى 1 - ��ضم �ملبنى جمري� بزن�س �ضنرت 1 - رقم �لعقار 807 - �مل�ضاحة 95.44 مرت مربع - �ملقدرة ب������:719.114 

يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 2645/2017/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- يا�ضني جانو�ري جانو�ري بريل  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �لمار�ت( �س.م.ع
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/12/26 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�ضالح/ �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �لمار�ت( �س.م.ع بحكمت �ملحكمة مبثابة 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )38.507.70( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�ضوري 
بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د على �ل تتجاوز ��ضل �ملبلغ �ملق�ضي 
به و�مل�ضاريف ومائه درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 

بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 968/2020/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- بيالل ن�ضار ن�ضار �حمد  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع
وميثله: خليفة عبد�هلل �ضعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/8/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ت�ضالت(  )جمموعة  لالت�ضالت  �لم��ار�ت  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح/ 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )28699.18( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  �مل�ضاريف  و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  �لق�ضائية 
مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 1119/2020/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�إىل حمكوم عليه 1- نويد �حمد نا�ضر �حمد  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع

وميثله:خليفة عبد�هلل �ضعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/9/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ت�ضالت(  )جمموعة  لالت�ضالت  �لم��ار�ت  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح/ 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )22024.08( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  �مل�ضاريف  و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  �لق�ضائية 
مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 1084/2020/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- حممد تنوير �ضري ح�ضني  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع
وميثله:خليفة عبد�هلل �ضعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/9/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ت�ضالت(  )جمموعة  لالت�ضالت  �لم��ار�ت  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح/ 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )28628.48( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  �مل�ضاريف  و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  �لق�ضائية 
مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

اعالن حكم بالن�ضر        
يف  الدعوى 1303/2020/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 
�إىل حمكوم عليه 1- ديفيدر �جان ماين  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/9/13 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ت�ضالت(  )جمموعة  لالت�ضالت  �لم��ار�ت  جمموعة  �ضركة  ل�ضالح/ 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )43432.52( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  �مل�ضاريف  و�لزمته  �ل�ضد�د  متام  وحتى  �لق�ضائية 
مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن حكم بالن�ضر        

يف  الدعوى 2661/2017/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل �لإعالن بالن�ضر 

�إىل حمكوم عليه 1- علي ح�ضني حممد �أ�ضرف  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/12/17 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�ضالح/ �ضركة جمموعة �لمار�ت لالت�ضالت )جمموعة �ت�ضالت( �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان 
�ملطالبة  تاريخ  �ضنويا من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )32.181.90( مبلغ  للمدعية  يوؤدي 
�لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د على �لل تتجاوز ��ضل �ملبلغ �ملق�ضي به و�لزمته �مل�ضاريف ومائه درهم 
�عتبار� من  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما  �تعاب  مقابل 
�آل  �ضعيد  بن  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  �لع��الن  هذ�  لن�ضر  �لتايل  �ليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 3872/2020/60 امر اداء    
مو�ضوع �لدعوى :�ملطالبة با�ضد�ر �لأمر بالز�م �ملطلوب �ضدهما بان يوؤديا للطالبة مبلغ )200.375( 

درهم فقط و�لفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى تاريخ �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  

طالب �لإعالن : مز�رع �لعني لالنتاج �حليو�ين �س.م.ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �ضركة �جلعوف للتجارة ذ.م.م 2- جيوينغ وو - �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما   

- جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعالن : 

�جلعوف  �ضركة   -1 بالت�ضامن:  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م   2020/10/14 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
وقدره  مبلغ  ����س.م.ع  �حل��ي��و�ين  لالنتاج  �لعني  م��ز�رع  للمدعية/  ي��وؤدي��ا  ب��ان  وو  2- جيوينغ  ذ.م.م  للتجارة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل يف 2020/9/16  )200.375.28( درهم و�لفائدة 
�إ�ضتئناف  �ملحاماة ولكم �حلق يف  �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�ضاريف ومبلغ  وبالر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى 

�لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�ضم         
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العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1792/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/2415 مدين جزئي ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 131625 درهم( ، �ضامال للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعالن : �ضركة �لهدبانية للتجارة فرع دبي -  �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �أوب�ضنز هادوير ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن :
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )131625(
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    بالدعوى رقم 2020/309 طعن مدين - دبي

�ىل �ل�ضركة �ملطعون �ضدها �لثالثة:�لغرير جيجا كوربوري�ضن ليمتد
�ملذكورة �عاله و�ملرفوعة �ضدكم  �لدعوى  �نتد�ب جلنة من ثالثة خرب�ء يف  �نه قد  نحيطكم علما 

و�خرون من �لطاعن/عي�ضى عبد�هلل �حمد �لغرير
�لحد  ي��وم  ع��ق��ده  �مل��ق��رر  �خل���ربة  �ج��ت��م��اع  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلفون  فانتم  وعليه 
�ملو�فق:2020/12/13 �ل�ضاعة �لثالثة م�ضاء )�ون لين - عن بعد( من خالل تقنية مكاملات �لفيديو 
�لهاتف  �لربنامج بعد تزويدنا برقم  عرب تطبيق زووم )ZOOM( و�ضوف يتم تزويدكم بر�بط 
و�لتفوي�ضات  و�لتوكيالت  �لهوية  ب�ضورة  وتزويدنا  �لجتماع  بح�ضور  �ملخول  لل�ضخ�س  �ملتحرك 
�لالزمة له وذلك متا�ضيا مع تعليمات حماكم دبي و�لو��ضع �لر�هن علما بانه يف حال تخلفكم عن 

�حل�ضور فان �خلربة �ضتبا�ضر �عمالها وفقا لل�ضالحيات �ملخولة لها قانونا
جلنة اخلرباء
م/عبداهلل جمعه القعود
اأ/ا�صامه مالك
اأ/را�صد ال�صيخ ال�صام�صي

اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اخلربة

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    يف الدعوى رقم 2020/3483 جتاري جزئي

�ملدعي عليهما:�ملدعي 1- �ضيامك �ضلطان ح�ضني فريدوين بالنكاين
�ملدعي عليها 2 - �ضركة �مليناء �لتجارية �س.ذ.م.م

دبي  حمكمة  رق������م:2020/3482 جت��اري جزئي  �ل��دع��وى  يف  �خل��ربة  مبهمة  تكليفنا  مت  ق��د  بانه  نعلمكم 
حممود  ور  ف��ر�م��ارز   -2 �ليا�ضي  زك��ري��ا  حممد  �حمد  فائز   -1 �ملدعيان  م��ن  �ضدكم  و�ملقامة  �لبتد�ئية 
وميثلها �ل�ضادة/�مريي حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون ندعوكم ب�ضفتكم طرفا يف �لق�ضية �مل�ضار �ليها 
�عاله و�عالمكم ب�ضاأن �عمال �خلربة يف �لدعوى باأنه تقرر �لجتماع عن طريق و�ضائل �لتقنية �حلديثة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2020/12/7 يف متام �ل�ضاعة:04:00 م�ضاء لذ� يرجى �لتو��ضل معنا عن طريق �لربيد 
�للكرتوين:info@shakerzainal-ca.com وذلك ملو�فتكم بر�بط �لجتماع �و �حل�ضور �ىل 
مقر مكتبنا باملوعد �ملحدد ويف حال تخلفكم ح�ضور �لجتماع عن تزويدنا بدفوعكم يف �لوقت �ملحدد قاننا 

�ضنبا�ضر �جر�ء�ت �خلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من و�قع �مل�ضتند�ت �ملتاحة
اخلبري احل�صابي
�صاكر فريد عبدالرحمن زينل
هاتف رقم:2204660 دبي

 تبليغ ب�ضاأن اعمال اخلربة احل�ضابية
�ضادر عن اخلبري احل�ضابي �ضاكر زينل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    يف الق�ضية رقم 2020/5314 جتاري جزئي- ال�ضارقة

�ملرفوعة من:بنك م�ضر
�ضد:حنا منري ديب

�ل�ضيد:حنا  يعلن  وعليه  �ع��اله  �لدعوى  �لها�ضمي يف  ن��دب �خلبري/ح�ضني  وق��د مت  �ن��ه  حيث 
�ملزمع عقد وذلك عقد �جتماع �خلربة يوم �لحد  منري ديب وذلك حل�ضور �جتماع �خلربة 
�ملو�فق:6 دي�ضمرب 2020 يف متام �ل�ضاعة 3:00 ظهر� وذلك مبكتبنا بردبي �ضارع خالد بن �لوليد 
�لثالث  �لطابق  لي�س  فور  بر�ند  متجر  �لبناية  بنف�س  لوتاه  بناية  �مل�ضرية  �لقن�ضلية  بجانب 
مكتب رقم 308 - ونظر� لالجر�ء�ت �لحرت�زية �ضيتم عقد �لجتماع عن بعد عن طريق نظام 
زووم �لرجاء �حل�ضور يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي مالديكم من م�ضتند�ت ويف حالة تخلفكم عن 

�حل�ضور فان �خلربة �ضوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ضتند�ت
اخلبري امل�صريف احل�صابي
ح�صني �صامل الها�صمي

دعوة اجتماع اخلربة

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
    يف الدعوى رقم 2019/562 ا�ضتنئاف عقاري

�ملعلن �ليها:�مل�ضتاأنف �ضده:رودين جاري جيلبودي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملحا�ضبية يف �لدعوى �عاله 
فقد حددنا يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/12/9 وذلك يف متام �لثالثة و�لربع ع�ضر� موعد� 
لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�ضبية وذلك مبكتبنا �لكائن يف دبي - منطقة �لقرهود 
�ضارع �ل�ضيخ ر��ضد بالقرب من فندق جمري� كريك بناية �لقرهود فيوز - مكتب رقم 709 
�لطابق �ل�ضابع هاتف رق��م:042200272 -فاك�س رق��م:042200273 - �س.ب رقم:446047 
- دبي - لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونا حل�ضور �لجتماع �ملذكور مع �ح�ضار 

كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى - عبد�لرحمن كرم�ضتجي للمحا�ضبة �لقانونية
اخلبري املحا�صبي
عبدالرحمن كرم�صتجي

 دعوةحل�ضور اجتماع اخلربة
املحا�ضبية الأول

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4488/2020/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )49.783.49( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن / 1-مو�رد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  ه�ضام حممد �حمد نوح -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �لقامة 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���ض��وع �لإع����الن :  ق��د 
)49.783.49( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/12/6  
�ل�ضاعة 10.30 �س بقاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4490/2020/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23.891.78( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
طالب �لإعالن / 1-مو�رد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  حممد علي حممد ب�ضري -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �لقامة 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  م��و���ض��وع �لإع����الن :  ق��د 
)23.891.78( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�ضد�د �لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/12/8  �ل�ضاعة 08.30 �س بقاعة �لتقا�ضي عن 
�و م�ضتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان:

 �ل�ضيد/ �ضمري علي حممد حممد �ضحاته ، �جلن�ضية م�ضر
�ل�ضم  100% يف  �ل��ب��ال��غ��ه  ح�����ض��ت��ه  )ت���ن���ازل( يف  يت�ضمن  ع��ل��ى حم���رر  �ل��ت�����ض��دي��ق  وط��ل��ب 
�ضاد�ضة  فئة  مقاولت  �لرخ�ضة  ن�ضاط   ، �مل�ضلحة  �لنجارة  ملقاولت  �لتقدم  �لتجاري:قمة 
�لقت�ضادية يف خورفكان رخ�ضة جتارية  �لتنمية  د�ئ��رة  و�ملرخ�س من   ، ، جن��ارة م�ضلحة 
�ىل  �لقت�ضادية بخورفكان  �لتنمية  د�ئ��رة  ب��ت��اري��خ:2019/6/10 يف  �ل�ضادر  رق���م:770379 
�ل�ضيد: حممد زكي حممد زكي �جلن�ضية م�ضر . ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

�نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإنذار عديل بالن�ضر 
الرقم ) 6982/2020 (

يو�ضف  عبد�حلق  �ل�ضيد/�ضامي  وميثلهم  �لنجار  عبد�لكرمي  يو�ضف  عبد�حلق  �ملخطر:ورثة 
عبد�لكرمي �لنجار �جلناحي - �مار�تي �جلن�ضية

�ملخطر �ليها:عائ�ضة عبد�هلل حممد بن �ضليمان �ل�ضحي - �مار�تية �جلن�ضية
ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه بالتي:�لز�م �ملنذر �ليها ب�ضد�د �ليجار �مل�ضتحق للمدعني بال�ضيكات 
تاريخ  م��ن  �ي��ام  خم�ضة  خ��الل  �ل�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  دره��م   )95.000( وق���دره  مبلغ  �ملرجتعة 
��ضتالمكم لهذ� �لخطار وذلك �ضند� للمادة 63 ، 62 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية �لحتادي بالقر�ر �لوز�ري رقم 57 ل�ضنة 2018 ويف حالة عدم �ضد�دكم لهذ� �ملبلغ �ضن�ضطر 
��ضفني �ىل ��ضت�ضد�ر �مر �لد�ء �ضدكم �ضند� لن�س �ملادة 62 �ضالفة �لذكر وما يرتتب على ذلك 
�لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  للمخطرة  يحق  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  و�ت��خ��اذ  �آث��ار  من 
�لقانونية �مام �جلهات �ملخت�ضة و�تخاذ �لالزم قانونا نحوكم للح�ضول على �مل�ضتحق يف ذمتكم 
�لخ��رى مع حفظ  �ملطالبات  كافة  وت�ضفية  و�مل�ضتحقات  �لر�ضوم  كافة  ب�ضد�د  �ملخطرة  ل�ضالح 

كافة حقوق �ملنذر �لخرى - للعلم ونفاذ مفعوله
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 11/2020/1905 مدين جزئي 
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )200001( درهم و�لر�ضوم 

و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-كمال طالب �خلطيب -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  فر��س حممد �ضعيد �لكرك -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �لقامة 

عليهم مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��الن  مو�ضوع 
�لحد   يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )200001( وق��دره 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذ�  بعد  �لتقا�ضي عن  �ل�ضاعة �س  �ملو�فق  2020/12/6  
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
 اعالن بالن�ضر

يف  الإ�ضتئناف رقم 315/2020/662 ا�ضتئناف عمايل 
مو�ضوع �لإ�ضتئناف: �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/13408 عمايل 

جزئي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : يوين بيتون ردي مك�س �س.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- ��ضالم علي عبد�لر�ضول طارق  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف 
�ضده. جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعالن : 
بقاعة  �ضباحا   10.00 �ل�ضاعة    2020/12/17 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�ضه  لها  وح��ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر

فى الدعوى رقم  2019/616 تنفيذ عقاري
طالب �لتنفيذ:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع عنو�نه : �مارة دبي- ديرة- �ضارع بني يا�س- بجو�ر غرفة جتارة و�ضناعة دبي- 
 Email: maliklaw@emirates.net.ae 3113783794 :هاتف رقم: 043874225 موبايل رقم: 0557016552 رقم مكاين

�ملنفذ �ضده :علري�ضا رجبعلي مقدم عنو�نه :�م��ارة دبي- بردبي- منطقة برج خليفة- مبنى ريحان 2- رقم �ملبنى- 16- 
�لطابق �لول �لوحدة رقم 109

�ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى بيع  �لتالية  �ل�ضاعة 05:00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث  �ملو�فق 2020/12/09  �لأربعاء  �نه يف يوم 
�للكرتوين   وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  )�ضركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �و�ضافه  �ملو�ضحة  �لعقار 
�لأ�ضا�ضي قبل  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �يد�ع  �ل�ضر�ء  . وعلى ر�غبي   )  www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف 
خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�ضر �لتالية 
و�مل�ضروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة عن ع�ضر  تقل  �ن ل  ب�ضرط  �مل��ز�د  لر�ضوم 

�ملحكمة ، وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار �ضقة �ضكنية- �ملنطقة: برج خليفه- رقم �لر�س: 198- رقم �لبلدية: 4477-345- �مل�ضاحة: 275.92 مرت مربع- 

رقم �ملبنى: 16- ��ضم �ملبنى:ريحان 2- رقم �لوحدة:109 مببلغ )3.860.967.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
                                                                                                                                         رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر

فى الدعوى رقم  2020/64 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ:بنك �لمار�ت لال�ضتثمار �س.م.ع عنو�نه : �لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- �خلليج �لتجاري- ��ضبكت 

تاور- �لطابق �لر�بع- مكتب 404 
�ملنفذ �ضده :�ضركة مارترك�س ملتد و�آخرون عنو�نه :�لمار�ت- �مارة دبي- بردبي- نخله جمري�- �ر�س رقم 73- رقم 

�لبلدية 1-381- فيال رقم E55- منفذ �ضده: نور علي علي ييف
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/12/09 �ل�ضاعة 05:00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  )�ضركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �و�ضافه  �ملو�ضحة  �لعقار  بيع 
�للكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن 
�لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت 
قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على 
�لثمن خالل �ليام �لع�ضر �لتالية لر�ضوم �ملز�د ب�ضرط �ن ل تقل �لزيادة عن ع�ضر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل 

�لثمن �ملعرو�س و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة ، وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات  :
�مل�ضاحة:  �لبلدية: 381-1-  �ملنطقة: نخلة جمري�- رقم �لر���س: 73- رقم  �لعقار �ر�س وما عليها من بناء-  نوع 

1245.23 مرت مربع- مببلغ )15.000.000( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
                                                                                                                                         رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن بالن�ضر

يف الدعوى رقم 3518/2020/60 امر اأداء
مو�ضوع �لدعوى: �إ�ضد�ر �أمر �أد�ء باإلز�م �ملطلوب �لأمر �ضدها باأن توؤدي لطالبة �لمر مبلغا وقدره )381،373.46( 
�لتاأخريية عنه  ، و�لفائدة  �ألف وثالثمائة وثالثة و�ضبعون درهم و�ضتة و�أربعون فل�س  ثالثمائة وو�حد وثمانون 
بو�قع 9 % �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية ولغاية �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة و 

ت�ضميله بالنفاذ �ملعجل بغري كفالة.
مدعى  �ضفته بالق�ضية:   طالب �لعالن: �لغرير للطباعة و�لن�ضر �س.ذ.م.م 

�ملطلوب �عالنهم:  1- ماك�س بوجر �أر�بيا منطقة حرة ذ.م.م �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه 
مو�ضوع �لإعالن : 

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 1-9-2020 �أوًل: �نفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني.
و�لن�ضر  للطباعة  �لغرير  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  -ذ.م.م  حرة  منطقة  �أر�بيا  بوجر  ماك�س  عليها  �ملدعى  �إل��ز�م  ثانياً: 
�س.ذ.م.م مبلغ وقدره 381،373.46 درهم ) ثالثمائة وو�حد وثمانون �ألف وثالثمائة وثالثة و�ضبعون درهم و�ضتة 
و�أربعون فل�س(، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل يف 26-8-2020 وحتى �ل�ضد�د 
�لتام وبالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف ��ضتئناف �لأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لإعالن.
رئي�ض ال�صعبة /خليفه �صيف ال�صباح

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده

فى الدعوى رقم  2019/616 تنفيذ عقاري
طالب �لتنفيذ:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع عنو�نه : �مارة دبي- ديرة- �ضارع بني يا�س- بجو�ر غرفة جتارة و�ضناعة دبي- 
 Email: maliklaw@emirates.net.ae 3113783794 :هاتف رقم: 043874225 موبايل رقم: 0557016552 رقم مكاين

�ملنفذ �ضده :علري�ضا رجبعلي مقدم عنو�نه :�م��ارة دبي- بردبي- منطقة برج خليفة- مبنى ريحان 2- رقم �ملبنى- 16- 
�لطابق �لول �لوحدة رقم 109

�ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى بيع  �لتالية  �ل�ضاعة 05:00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث  �ملو�فق 2020/12/09  �لأربعاء  �نه يف يوم 
�للكرتوين   وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  )�ضركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �و�ضافه  �ملو�ضحة  �لعقار 
�لأ�ضا�ضي قبل  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �يد�ع  �ل�ضر�ء  . وعلى ر�غبي   )  www.emiratesauction.ae
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف 
خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�ضر �لتالية 
و�مل�ضروفات خزينة  �ملعرو�س  �لثمن  كامل  بايد�ع  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة عن ع�ضر  تقل  �ن ل  ب�ضرط  �مل��ز�د  لر�ضوم 

�ملحكمة ، وفيما يلي بيان �و�ضاف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار �ضقة �ضكنية- �ملنطقة: برج خليفه- رقم �لر�س: 198- رقم �لبلدية: 4477-345- �مل�ضاحة: 275.92 مرت مربع- 

رقم �ملبنى: 16- ��ضم �ملبنى:ريحان 2- رقم �لوحدة:109 مببلغ )3.860.967.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
                                                                                                                                         رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
انذار عديل بالن�ضر رقم:2020/7026 

مقدم من �ملخطرة: �أميا ملقاولت ت�ضييد �لن�ضاء�ت �ملعدنية ذ.م.م
AMEYA STEEL CONSTRUCTIONS CONTRACTING LLC 

عنو�نها: �مارة دبي- منطقة جبل علي- م�ضتودع ملك �ضركة تطوير )جممع دبي لال�ضتثمار( هاتف: 048852912 فاك�س: 
048852913 متحرك: 0503686287.

�ضد: �ملخطر �ليها �لوىل: غالم م�ضطفى ملقاولت �لبناء ذ.م.م
GHULAM MUSTAFA BLDG. CONT. LLC 

�ملخطر �ليه �لثاين: عبد�لعزيز �ور �لرحمن غالم م�ضطفى �ضوهان )باك�ضتاين �جلن�ضية(
ABDUL UR RAHMAN GHULAM MUSTAFA CHOUHAN 

عنو�نهما: �مارة �ل�ضارقة- منطقة �لبطينة- �ضارع �حلكم بن �لنحا�س- مبنى �خلز�م- �لطابق �ل�ضاد�س- مكتب رقم 602- 
�ر�ضي رقم 065643806- متحرك رقم: 0508411178/ 0505238070.

�ملو�ضوع: فان �ملخطرة تود �لتاأكيد على �ملخطر �ليهما ب�ضرورة �ضد�د قيمة �ل�ضيك رقم )100029( مببلغ وقدره 140.700.00 
درهماً )مائة و�ربعون �لفا و�ضبعمائة درهماً( و�مل�ضحوب على بنك نور بتاريخ 2020/8/6 و�ملرتد من �لبنك ب�ضبب عدم كفاية 
�لر�ضيد وملا كانت ذمة �ملخطر �ليهما لز�لت م�ضغولة باملبلغ �ملذكور و ولز�ل متخلفني عن �لوفاء بقيمته لغاية تاريخه 
�ملبلغ  �ضد�د  ب�ضرورة  �ليهما  �ملخطر  تنذر  فاملخطرة  �ملتكررة  �لودية  �ملطالبات  من  �لرغم  على  قانوين  عذر  �و  مرر  دون 
�ملرت�ضد و�ملعلق بذمتهما وقدره 140.700.00 درهماً )مائة و�ربعون �لفا و�ضبعمائة درهماً( وذلك خالل خم�ضة �يام )5( 
من تاريخ �لعالن بهذ� �لخطار ويف حال عدم مبادرتهما بال�ضد�د فان �ملخطرة �ضتلجاأ �ىل �ضاحات �لق�ضاء لتخاذ ما يلزم 
من �جر�ء�ت تكفل لها حقوقها �لقانونية مع عدم �مل�ضا�س باأي حق �أخر للمخطرة ف�ضاًل عن ت�ضمني مطالباتها بالتعوي�س 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لفائدة �لقانونية ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن للمدعى عليهم بالن�ضر لدى حمكمة عجمان املحكمة البتدائية املدنية 

)كلي(  مدين   AJCFICICIV2020 الحتادية يف الدعوى رقم 0001117/ 
�إىل �ملدعى عليهم : �أماين حممد �جلياوي- �أجمد �حمد حممد م�ضعود- �ح�ضان حممد يو�ضف �ل�ضالح- �حمد عزه �حمد 
�بو هزمي- بركات  �لدين حممد- �لمني عبد�هلل عبد�حلميد  ��ضرف ن�ضر  ��ضامة لطفي خليل �حلوتري-  �بو �ضر�ضوح- 
�ضامل  زياد  �لذهبي-  ر�ئد جعفر رجب  �بو جنيب-  �بو جنيب- حاكم عو�د حاكم  بندر عو�د حاكم  بركات حممد-  طالب 
ح�ضني �لع�ضاف- �ضامل م�ضلم �ضامل م�ضلم- �ضطام حاكم فالح �بو جنيب- �ضكري �لعليان- عا�ضم حممد عبد�لعزيز دروي�س- 
�ل�ضامي- عوده يو�ضف عوده يو�ضف- غ�ضان حممد �حمد �لعمري- في�ضل عبد�لرحمن عقله  عبد�لكرمي يو�ضف حممد 
�لع�ضاف- قدر عبد�هلل منر �ملجايل- ماجد �ضلطان حممد عبد�هلل- ماجد م�ضلم �ضامل م�ضلم- حممد �ليامن حممد �مين- 
�لعرت- حممد عبد�لرحمن  �لع�ضاف- حممد عبد�لرحمن كامل  �لذهبي- حممد عبد�لرحمن عقله  حممدجعفر رجب 
منتهى  عيا�س-  يو�ضف  حممد  معتز  عبد�لنبي-  توفيق  ح�ضن  م�ضطفى  جنيب-  �بو  حاكم  عو�د  حممد  �لعرت-  كامل 
عبد�لرحمن �لعقله �لع�ضاف- نبيل في�ضل عبد�لرحمن �لع�ضاف- منر عبد�هلل منر �ملجايل. جمهويل حمل �لقامة نعلمكم 
بان �ملدعي )ة(/ بنك دبي �لتجاري �س.م.ع �لعنو�ن/حمل �لقامة: �إمارة دبي ديرة �ضارع �لحتاد بجو�ر ديرة �ضيتي �ضنرت 
بناية بنك دبي �لتجاري �لطابق �لر�بع هاتف 0562804570 مكاين رقم 31790 94162 فاك�س رقم: 042507779 �ضندوق 
بريد رقم: 83620 قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله: �لز�م �ملدعى عليهم جميعا بالت�ضامن و�لت�ضامم و�لتكافل فيما بينهم 
بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 17.336.500.00 درهم )�ضبعة ع�ضر مليوناً وثالثمائة و�ضتة وثالثون �لفاً وخم�ضائة 
درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق يف 2014/11/27 وحتى �ل�ضد�د �لتام بال�ضافة �ىل �لتعوي�س 
�لر�ضوم  �ملوؤثم قانوناً. ت�ضمني �ملدعى عليهم  بالبنك �ملدعى من جر�ء  فعل �ملدعى عليهم  �لتي حلقت  �جلابر لال�ضر�ر 
يوم  �ضباح  عجمان  حمكمة  �لكلية  �ملدنية  �لد�ئرة  �مام  �حل�ضور  عليكم  يتوجب  لذ�  �ملحاماه.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف 
�ملو�فق 2020/12/06 �ل�ضاعة 10:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت ويف حالة عدم ح�ضوركم �و �ر�ضال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مدير اخلدمات الق�ضائية/ ع�ضام حممد الع�ضميمي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30   
اإعالن مدعى عليه بالن�ضر لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه املحكمة البتدائية 

املدنيه الحتادية يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/0006343  جتاري جزئى
1-�ضاه نو�ز ماناث بار�مبيل حميد جمهول حمل �لإقامة : �ماره �ل�ضارقه -�ملنطقه �حلره  �ملدعي عليه: 

)10-9( -)P8( ملطار �ل�ضارقه �لدوىل مبنى
Middle East Metrology FZE )ملدعي عليها �لثانية : موؤ�ض�ضة ميدل �ي�ضت ميرتولوجى )م م ح�

�لدعوى  عليكم  �قامت  قد  �جلن�ضية  هندية   ، �ضيت  هارون  نورجهان  باي  ناو�ضني  �ملدعية  طلب  على  بناء 
ب�ضفته  حميد  بار�مبيل  ماناث  نو�ز  �ضاه  بالز�م  بالت�ضامن  عليهما  �ملدعى  باإلز�م  �حلكم   : فيها  وتطالبكم 
باأن ي�ضدد للمدعى عليهما  �ل�ضخ�ضية وب�ضفته �ملمثل �لقانوين ملوؤ�ض�ضة ميدل �ي�ضت ميرتولوجي )م م ح( 
�لقانونية بو�قع 9 % من  �لفائدة  مببلغ ) 176019 درهم( مائة �ضتة و�ضبعون �لف وت�ضعة ع�ضر درهم( مع 
تاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك يف 2019/1/4 حتى �ل�ضد�د �لتام . �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. �لز�م �ملدعى 
عليهما بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. �أنت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2020/12/08 �أمام مكتب 
�إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�ضارقة �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه يف متام �ل�ضاعة 08:30 �ضباحا - مكتب رقم ) مكتب 
مدير �لدعوى رقم 5 ( �ضخ�ضيا �أو بو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ضتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة �أيام من تاريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �أعاله - بو�ضفك مدعي عليه. �عالن بالن�ضر بتعديل �ضكل �لالئحة وبلغتي �لعربية �لإجنليزية
مدير اخلدمات الق�صائية

عاي�صه على حممد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 30/ 11/ 2020  Issue No : 13101
Dubai Real Estate Court of First Instance

Verdict declaration through publication In Case No. 18/2020/189 Real Estate Summary
Case Subject: A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 519,948), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
Service Applicant: Real Estate Investment Public Company
Capacity in the case: Plaintiff
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matroushi
Capacity in the case: Attorney
Party to be notified: 1- Zir Kul Wald Khali Kul
Capacity in the case: Defendant
Unknown place of residence
Service Subject: We notify you that the court judged in its hearing held on 12-08-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Company ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of AED 419,948 (Four Hundred and Nineteen Thousand Nine Hundred and Forty 
Eight  Dirhams) and the interest of 9% per annum from the date of the claim on 09-04-2020 until the 
full payment and ordering him to pay the expenses and five hundred Dirhams as attorney's fees and 
the court rejected other claims.
A verdict was issued in the presence of the defendant and may be appealed within thirty days from the 
day following publishing this declaration.
The verdict was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and was recited in public.
Head of Department 
Noura Nohammed Al Hammadi

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 30/ 11/ 2020  Issue No : 13101
Dubai Real Estate Court of First Instance

Verdict declaration through publication In Case No. 18/2020/204 Real Estate Summary
Case Subject: A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 954,084), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
Service Applicant: Real Estate Investment Public Company
Capacity in the case: Plaintiff
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matroushi
Capacity in the case: Attorney
Party to be notified: 1- Mohammed Maqboul
Capacity in the case: Defendant
Unknown place of residence
Service Subject: We notify you that the court judged in its hearing held on 10-08-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Company ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of AED 452,042 (Four Hundred and Fifty Two Thousand and Forty Two Dirhams) 
and the interest of 9% per annum from the date of the claim on 04-04-2020 until the full payment and 
ordering him to pay the expenses and five hundred Dirhams as attorney's fees and the court rejected 
other claims.
A verdict was issued in the presence of the defendant and may be appealed within thirty days from the 
day following publishing this declaration.
The verdict was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and was recited in public.
Head of Department 
Noura Nohammed Al Hammadi

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 30/ 11/ 2020  Issue No : 13101
Dubai Real Estate Court of First Instance

Verdict declaration through publication In Case No. 18/2020/65 Real Estate Summary
Case Subject: A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 719,766), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
Service Applicant: Real Estate Investment Public Company
Capacity in the case: Plaintiff
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matroushi
Capacity in the case: Attorney
Party to be notified: 1- Kamal Ahmed Mohammed Qasim
Capacity in the case: Defendant
Unknown place of residence
Service Subject: We notify you that the court judged in its hearing held on 18-05-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Company ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of AED 619,766 (Six Hundred and Nineteen Thousand Seven Hundred and Sixty 
Six Dirhams) and the interest of 9% per annum from the date of the claim on 31-01-2020 until the full 
payment and ordering him to pay the expenses and five hundred Dirhams as attorney's fees.
A verdict was issued in the presence of the defendant and may be appealed within thirty days from the 
day following publishing this declaration.
The verdict was issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and was recited in public.
Head of Department 
Noura Nohammed Al Hammadi

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 26/ 11/ 2020  Issue No : 13098
Notification by Publication to the Defendant

Before Case Management Office, Ajman Court, Federal Civil Court of First 
Instance In Case No. SHCFICIPOR2020/0006343 Commercial (Partial)

To : Defendant / SHAH NAWAZ MANATH BARAMBEL HAMEED
 Address  : Emirate of Sharjah - Sharjah International Airport Free Zone - Building (P8) - (10-9)
 Second Defendant / Middle East Metrology FZE
 At the request of the Plaintiff / NAWCHIN BAY NURJAHAN HARUN CITY, Indian, she has brought 
the Case against you "Defendants" seeking as follows: 
- To keep the Two Defendants jointly under obligation and Mr. SHAH NAWAZ MANATH BARAMBEL 
HAMEED, in his personal capacity and as the legal representative of Middle East Metrology FZE, to 
pay an amount of AED 176019 (one hundred seventy six thousand and nineteen UAE Dirham) along 
with legal interest of 9% from the Cheque value date on 04/01/2019 until the payment is made in full 
and the Judgment shall be self-executing immediately without bail; and
- To keep the Two Defendants jointly under obligation to pay charges, expenses and Attorney fees. 
 Accordingly, you are hereby required to appear in the session dated 08/12/2020 before Case 
Management Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance – at 08:30 AM at Office No. (Case 
Manager Office 5) in person or by an authorized representative, and submit a Memorandum of Reply 
to the Case accompanied by all the documents within a period not exceeding ten days from the date of 
publication in order to consider the Case numbered above – in your capacity as a Defendant.
Notification by Publication of amending the Statement of Claim in Arabic & English Languages. 
 Director of Judicial Services
Ayesha Ali Mohamed 
(There is a seal of the Ministry of Justice - United Arab Emirates) 

UNITED ARAB EMIRATES 

MINISTRY OF JUSTICE



فــن عــربـــي

31
يف "اأمر �صخ�صي" ع�صت حلظات ل تن�صى

�ضريى عادل: �ضخ�ضية "هاجر" ظهرت ب�ضكل �ضادق
من  للدر�ما  عودتك  �ضر  عن  حدثينا   .. بد�ية   •

خالل م�ضل�ضل "�إل �أنا"؟
�أن��ا مل �أغ��ي��ب ع��ن �ل��در�م��ا �أو �لتمثيل،  - ب��د�ي��ة.. 
للجمهور،  �أقدمه  يجعلني  ما  �أجد  ولكني مل 
�ضخ�ضي"،  "�أمر  حكاية  ع��ر���س  مت  حتي 
�أثق  لأن��ن��ي  ب��ه  للم�ضاركة  �أت����ردد  ومل 
ب�ضكل كبري للغاية باملخرج حممود 
م�ضاركتي  ب��ع��د  وخ��ا���ض��ة  ك��ام��ل، 
"�ل�ضهام  م�����ض��ل�����ض��ل  يف  م��ع��ه 
ب�ضكل  وق��دم��ن��ي  �ملارقة" 
ق�����������وي ج��������������ًد� وم������ن 
�لأعمال �لتي �أعتز 
ب�������ه�������ا، وه��������ذ� 
�ل�����ع�����م�����ل 
بنى 

ب�ضكل  �ي عمل يجمعنا وه��ذ� يجعلك تعملني  بيننا يف  ثقة 
و�أن كل  �أنا"،  "�إل  �لثاين هي فكرة م�ضل�ضل  �أف�ضل، و�لأم��ر 
حكاية تت�ضمن 10 حلقات فقط فقط جذبتني منذ �لوهلة 
فهي  �ضخ�ضي"  "�أمر  ح��ك��اي��ة  ه��و  �ل��ث��ال��ث  و�لأم����ر  �لأوىل، 
حقيقية ويف تناولها ومعاجلتها در�مًيا، و�للحظات �خلا�ضة 
كانت  �لعو�مل  فجميع  "هاجر"،  �ل�ضخ�ضية  عا�ضتها  �لتي 

متو�فقة.
خالل  و�ل��دت��ك  �ضخ�ضية  عنرب  ن��ه��ال  �لفنانة  ج�ضدت   •
�لكيميا  ه��ذه  كانت  .. كيف  وك��اأن��ه حقيقي  �لأح���د�ث وظهر 

بينكم؟
- �ضاحكة، هذه حقيقة، فتجمعني عالقة قوية مع �لفنانة 
نهال عنرب على �مل�ضتوى �ل�ضخ�ضي من قبل و�أعتربها مثل 
و�لدتي بالفعل، لذلك ظهر لل�ضا�ضة ب�ضكل طبيعي ووجودها 

كان ��ضافة قوية للعمل.
"هاجر" ؟ �ضخ�ضية  لتقدمي  ��ضتعد�دك  عن  • وماذ� 

بالن�ضبة يل، ومتتلك تركيبة  "هاجر" خمتلفة  - �ضخ�ضية 
متعددة ما بني �لرومان�ضية و�لر�دة و�لقوة يف �آن و�حد، 
�مل���ر�أة  ق�ضية  ع��ن  ت��ت��ح��دث  �ضخ�ضي"،  "�أمر  فق�ضة 
وم��ع��ان��ات��ه��ا م���ع �ل���رج���ل ب�����ض��ك��ل ج���دي���د، فتحولت 
�ملر�هقة  �لرومان�ضية  �ل�ضخ�ضية  من  "هاجر" 
�لزوجية  للحياة  وردي����ة  �أح����الم  متتلك  �ل��ت��ي 
�ضخ�ضية  زوج��ه��ا  فيه  ل��و�ق��ع خمتلف وج��دت 
جديدة عليها و��ضدمت به ولكنها مل ت�ضتلم، 
�ل��ق��وة يف �ضخ�ضية  ن��ق��اط  وم���ن ه��ن��ا ظ��ه��رت 
وبحثها  للو�قع  ��ضت�ضالمها  ل��ع��دم  "هاجر"، 
وتخليه  زوجها  بعد حقيقة  ولطفلتها  لها  �لنجاة  عن 
فا�ضتعديت  ولدت��ه��ا،  وه��ي  حياتها  حلظات  �أ�ضعب  يف  عنها 
ل  حلظات  ع�ضت  فقد  �لنف�ضية،  جو�نبها  بكل  لل�ضخ�ضية 

تن�ضى مع هذه �ل�ضخ�ضية.
و�أبكيت  �ضني"  "ما�ضرت  م�����ض��ه��د  م���ن  �أك����رث  ل���ِك  ك���ان   •

�جلمهور.. فهل كانت دموع "هاجر" حقيقية؟
- نعم، لأن �ملو�ضوع نف�ضه جعلني �أبكي من تاأثري ب�ضخ�ضية 
له  زوجها  ت��رك  ب�ضبب  عا�ضتها  �لتي  و�للحظة  "هاجر"، 
ومو�جهتها �حلياة بفلة ر�ضيعة مبفردها، وخا�ضة بعد لوم 
�ضقيقتها لها باأنها �ضبب �بتعاد حبيبها عنها فكانت من �أكرث 
�مل�ضاهد �أملَا وكان �أ�ضبه بح�ضار حقيقي من كافة �لظروف 

حولها.
"�أمر  يف  ع�������ادل  �����ض����ريي  وج������ع  م�����ا  �أك�������رث  وم������ا   •

�ضخ�ضي"؟

نف�ضيتها،  و�أث���ر يف  ل��ه  تعر�ضت  �ضيء  �أك��رث  فهي  �مل��ع��ان��اة،   -
بال�ضافة ل�ضدمة �لختيار �لذي طاملا د�فعت عنه وحلمت 

معه بتحمله �مل�ضئولية معها.
؟ مكياج  �أي  وبدون  باحلجاب  ظهرِت  • ملاذ� 

باملجتمع  م���وج���ودة  ���ض��ري��ح��ة  �مل��ح��ج��ب��ات  �أن  ن��ت��ف��ق  دع��ي��ن��ا   -
�أحد�ث  لأن  بال�ضافة  ب�ضكل طبيعي،  �لتعبري عنهم  ويجب 
نظًر�  �حلجاب  �ردتائها  تقت�ضي  كانت  و�لق�ضة  �ل�ضخ�ضية 
�ضاحكة  �ليها،  تنتمي  �لتي  �لجتماعية  �لطبقة  لطبيعة 

)دي حاجة فرحتني �ين م�س كل �ضوية هعمل �ضعري(، 
لكي  طبيعي  �أم��ر  فهو  باملكياج  ظهورها  ع��دم  وع��ن 

يتفق مع ظروفها �لجتماعية �ل�ضعبة و�أ�ضرتها، 
�ل�ضخ�ضية  تخرج  ذلك حتى  على  �لتفاق  ومت 

ب�����ض��ك��ل �����ض����ادق يف م���الحم���ه���ا �خل���ارج���ي���ة 
�ضخ�ضية  تو�ضيل  ه��ديف  وك���ان  و�ل��د�خ��ل��ي��ة، 

"هاجر" حقيقية.
• تناول "�أمر �ضخ�ضي" حالت �جتماعية 
متعددة من تاأخر �ل��زو�ج و�إحل��اح �لأم يف 
لتحمل  ومنه  �لنف�ضال  ث��م  �بنتها  زو�ج 
ترين  فكيف  �أ���ض��ع��ب..  ب�ضكل  �مل�ضئولية 

ذلك؟
- �لزو�ج ق�ضمة ون�ضيب، ول يجب 

لتاأخر  للفتيات  �للوم  يوجه  �أن 
نظر  وجهة  و�أتفهم  زو�ج��ه��ن، 

فرحتهم  ورغ��ب��ت��ه��م  �لأه������ل 
و�لدة  فعلت  مثلما  ببناتهم، 
"�أمر  ح��ك��اي��ة  يف  "هاجر" 
مل  �إن  ول���ك���ن  �ضخ�ضي"، 
ي����اأت �ل��ن�����ض��ي��ب ف���ال توجد 
تق�ضري�  ٌي��ع��د  ول  م�ضكلة 
م��������ن �أح�������������د ع������ل������ى ت���ل���ك 
ُيعد  ف���ال���زو�ج ل  �خل��ط��وة، 

�لأهم  �جناًز� باحلياة ولكن 
�مل�ضتقبل  على  �ل��رتك��ي��ز  ه��و 

م�ضتمر،  ب�ضكل  �ل��ذ�ت  وتطوير 
وم�ضطلح "�لعنو�ضة" �أ�ضبح جهال يف 

�لقرن �لو�حد و�لع�ضرين.
�ملارقة"  "�ل�ضهام  م�����ض��ل�����ض��ل  ح��ق��ق   •

و�نت�ضرت  �جلمهور  بني  كبرًي�  جناًحا 
�ل��ع��دي��د م��ن �لأق���اوي���ل ح���ول تقدمي 

جزء ثاٍن للعمل .. فما حقيقة ذلك �لأمر؟
- كل ما يتم ترويجه عن هذ� �لأمر غري �ضحيح، ولن يتم 

تقدمي جزء ثاٍن فقد �نتهت �أحد�ثه عند �جلزء �لأول.
�ملقبلة؟ �لفرتة  يف  جديدك  عن  • وماذ� 

�ملخرج  م��ع  �ل�ضينما"،  "باب  فيلم  بطولة  على  ت��ع��اق��دت   -
�لت�ضوير،  لنطالق  �أبطاله  تر�ضيح  وج��اري  كامل  حممود 
من  �ملقبل  �لرم�ضاين  �مل��ار�ث��ون  يف  جديد  لعمل  بال�ضافة 
ا  �أي�ضً �مل��خ��رج حم��م��ود ك��ام��ل  ت��وق��ي��ع 
�لتح�ضري  ي��ت��م  ول���ك���ن 

له.

دّرة ت�ضتعّد لفيلم رعب 
زوجة الكاهن

من خالل ق�ضة حب جتمع بطلي �لعمل، تبد�أ �أحد�ث 
قبل  بطولته  على  درة  و�فقت  "�لكاهن" �ل��ذي  فيلم 
فرتة، لت�ضتعد لت�ضويره فور �إنهاء ت�ضوير م�ضل�ضلها 
�لدر�مي �حلايل "�أول �ل�ضطر"؛ و�لعمل يجمعها باإياد 
ن�ضار بعد �عتذ�ر هاين �ضالمة عن بطولته لن�ضغاله 

باأعمال فنية، 
و�ضتج�ضد درة �ضخ�ضية زوجة �لبطل �ضمن �لأحد�ث 
حيث تعي�س معه ق�ضة حب قوية تنتهي بالزو�ج ولكن 
فينتمي  �لعمل  �أم��ا  �مل�ضاكل،  م��ن  �لعديد  تو�جههما 
لل�ضيطرة على  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �ل��رع��ب  �أع���م���ال  ل��ن��وع��ي��ة 

�ل�ضينما بقوة.

عودة جمال �صليمان
على �ضعيد �آخر، ي�ضم �لعمل عدد�ً كبري�ً من �لنجوم 
حيث ي�ضهد عودة جمال �ضليمان للوقوف جمدد�ً �أمام 
لي�ضت  ف��رتة  غ��ي��اب  بعد  �مل�ضرية  �ل�ضينما  ك��ام��ري�ت 

ق�ضرية. 
و�ضيج�ضد �ضمن �لأحد�ث �ضخ�ضية رجل �أعمال لديه 
�إد�رت��ه �لعديد من �ل�ضحف  نفوذ و�ضلطة من خالل 

و�لقنو�ت �لف�ضائية.
باختيار  ل��ن  �أب��و  عثمان  �لعمل  وي��ق��وم حالياً خم��رج 
�ضي�ضم  �ل��ذي  �لعمل  فريق  وب��اق��ي  �لت�ضوير  م��و�ق��ع 
فهمي  وح�ضني  �لوهاب  عبد  وفتحي  حميدة  حممود 

للمرة �لأوىل يف عمل �ضينمائي و�حد.

هى فنانة قريبة من القلب منذ �صغرها، متتلك روًحا وجمالأً طبيعًيا 
من  جلمهورها  عادت  والتي  عادل،  �صريي  الفنانة   هي  تّكلف،  دون 
جديد من خلل م�صل�صل "اإل اأنا"، والذي ت�صدرت معه تريند موؤ�صر 
حمركات البحث من جديد، وفى هذا احلوار"، ك�صفت "�صريي" عن 
م�صاركتها  وتفا�صيل  حتدًيدا،  امل�صل�صل  ذلك  خلل  من  عودتها  �صر 
واجنذابها له، بال�صافة لروؤيتها يف الزواج ومدى تاأثريه على احلياة 
ب�صكل عام، كما ك�صفت عن تفا�صيل خو�صها ال�صباق الرم�صانى املقبل 

وعودتها لل�صينما ب� "باب ال�صما"..

الدرامي  اأحداث م�صل�صلها  توا�صل درة ت�صوير م�صاهدها �صمن 
الذي  اأنا"  "اإل  م�صل�صل  حكايات  �صمن  ال�صطر"  "اأول  اجلديد 
الظروف  وت�صعها   �صلمى،  ب�صخ�صية  خلله  من  درة  تظهر 
فتحاول  اأيتام؛  اأبناء  لرتبية  �صعبة  م�صوؤولية  اأمام  بال�صدفة 
اأم  �صتنجح يف احلفاظ عليهم  فهل  م�صاكلهم،  الوقت حل  طول 
درة  تخو�صه  الذي  التحدي  هذا  لغريها؟  م�صوؤوليتهم  �صترتك 
املقبلة  احللقات  عنه  �صتك�صف  الذي  الأحداث  �صمن  �صلمى  اأو 
�صينمائية  لتجربة  درة  ت�صتعد  هذا  عن  وبعيدًا  امل�صل�صل.  من 

جديدة لتكون اأول جتربة �صينما بعد زواجها.

جي�ضي  �أن  م��وؤخ��ر�  فنية  م�����ض��ادر   وعلمت 
�ل�ضوري  �ملمثل  �ىل  ر�ضمياً  �إن�ضمت  عبدو 
�ل��ل��ب��ن��اين يو�ضف  ب��ا���ض��ل خ���ي���اط و�مل��م��ث��ل 
"ظّل"،  �ل��رم�����ض��اين  �مل�ضل�ضل  يف  �خل����ال، 

�ملقبل  �ل�ضهر  ب��د�ي��ة  يف  ت�ضويره  لينطلق 
�إد�رة �ملخرج  ب��ني ب��ريوت و�أب��وظ��ب��ي، حت��ت 

�لتون�ضي حممد خياري.
ب�ضخ�ضية  ك��ب��ري�ً  حت��دي��اً  تخو�س  جي�ضي 

�ضعبة، لها عو�ملها �خلا�ضة، تنقلب حياتها 
ع��ق��ب، وت��ذه��ب يف منحى بعيد  ر�أ���ض��اً على 
م�ضتفزة  �ل�ضخ�ضية  ب��ه.  حلمت  �ل��ذي  عن 
وحم���اط���ة ب��ال��ك��ث��ري م���ن �ل��ت��ق��ل��ب��ات �لتي 

�ضتقدم عبدو ب�ضورة جديدة.
نذكر �أّن �مل�ضل�ضل �ضيكون للمخرج �لتون�ضي 
�ضيف ر�ضى حامد  فكرة  �خل��ي��اري،  حممد 
�أُعلن  �أن  و�ضبق  �مل��ال،  ر�م��ي  زه��ري  وتاأليف 

ع���ن �لت���ف���اق م���ع جن���وم���ه ب��ا���ض��ل خياط، 
ي��و���ض��ف �خل�����ال وغ�����ض��ان م�����ض��ع��ود، �لذين 
ي��ج��ت��م��ع��ون يف ع��م��ل خم��ت��ل��ف ي��ق��دم در�م���ا 

�جتماعية جماهريية م�ضّوقة.

جي�ضي عبدو ت�ضّوق �جلمهور لـ »ظل«
�صّوقت املمثلة اللبنانية جي�صي عبدو اجلمهور مل�صل�صلها اجلديد "ظل" الذي �صيعر�ض يف مو�صم رم�صان 2021. 
ون�صرت جي�صي على ح�صابها اخلا�ض �صورة لها وعّلقت عليها بالقول: )نلتقي برم�صان 2021  مب�صل�صل )ظل( 

�صخ�صية جديدة وحتّد جديد بعمل من اأقوى الإنتاجات الدرامية لهذه ال�صنة ادعوا لنا".
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م�ضكلة تتعلق بال�ضحة �لعقلية لالأم 
�أثناء �حلمل توؤثر على دماغ �لطفل

كيفية  يوؤثر على  �أن  �أثناء �حلمل ميكن  �لإجهاد  �أن  در��ضة جديدة  ذك��رت 
تطور دماغ �لطفل وقد يوؤدي �إىل م�ضاكل عاطفية عندما يكرب.

ورب����ط ب��اح��ث��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون �مل�����ض��ت��وي��ات �مل��رت��ف��ع��ة م��ن ه��رم��ون �لإجهاد 
جمموعة  وهي  �للوزة،  يف  �لهيكلية  بالتغري�ت  �لأمهات  لدى  �لكورتيزول 
ك��ل ج��ان��ب من  ل���وز وت��ق��ع يف  ���ض��غ��رية م��ن �خل��الي��ا �لع�ضبية ع��ل��ى �ضكل 
��ضتجابة  �ل��ك��ورت��ي��زول يف  �ل����ولدة .وي�����ض��ارك  ل��الأط��ف��ال حديثي  �ل��دم��اغ، 
ويلعب  �أعلى،  �إجهاد  �إىل  �ملرتفعة  �مل�ضتويات  ت�ضري  �جل�ضم لالإجهاد، حيث 
�أي�ضا دور� يف منو �جلنني .وبينما من �ملعروف �أن �للوزة، �لتي يوجد منها 
�ثنان يف كل ن�ضف من �لدماغ، ت�ضارك يف �لتطور �لعاطفي و�لجتماعي يف 
مرحلة �لطفولة .ويدعو موؤلفو �لدر��ضة �إىل دعم �إ�ضايف للن�ضاء �حلو�مل 
ملنع �أي ت�ضوهات هيكلية يف �للوزة .وقال �لربوفي�ضور جيم�س بوردمان من 
جامعة �إدنربة: "�للوزة هي بنية دماغية حتتوي على خاليا ع�ضبية �ضديدة 
�لتنظيم، تعمل معا ملعاجلة �ملعلومات حول �ملو�قف �لجتماعية و�لعو�طف 
عند �لأطفال. و�لنتائج �لتي تو�ضلنا �إليها هي دعوة للعمل لكت�ضاف ودعم 
�لن�ضاء �حلو�مل �لالئي يحتجن �إىل م�ضاعدة �إ�ضافية �أثناء �حلمل لأن هذ� 
ميكن �أن يكون و�ضيلة فعالة لتعزيز منو �لدماغ �ل�ضحي لدى �أطفالهن."

�لتوعك  �أو  بالتوتر  ي�ضعرن  �لالتي  �لن�ضاء �حلو�مل  �أن  �خل��رب�ء  وي�ضيف 
معظم  �إد�رة  ميكن  �ل��دع��م،  مع  كونها  �لطبية،  �مل�ضاعدة  يطلن  �أن  يجب 
�لأم  �إجهاد  �أن  �ملعروف  �أثناء �حلمل .ومن  ب�ضكل جيد  �ل�ضحية  �مل�ضكالت 
�أثناء منوه،  تنظيم عو�طفه  وقدرته على  �لطفل  �ضلوك  يوؤثر على تطور 
��ضتبيانات ل ميكن �لعتماد عليها  ولكن يتم قيا�س ذلك عادة من خالل 
د�ئما .لذلك ��ضتخدم �لباحثون مقيا�ضا مو�ضوعيا، وهو م�ضتويات هرمون 

�لكورتيزول يف �لأم، لدر��ضة �لرو�بط مع منو دماغ �لطفل.
م�ضح  عمليات  من  ل�ضل�ضلة  �لدر��ضة  يف  �مل�ضاركات  �لن�ضاء  �أطفال  وخ�ضع 
فح�س  وهو   ، )MRI(ملغناطي�ضي� بالرنني  �لت�ضوير  با�ضتخد�م  �لدماغ 
�مل�ضتويات  �أن  �لباحثون  �أثناء نوم �لطفل .ووجد  �إج��ر�وؤه  غري جر�حي مت 
�ملرتفعة من �لكورتيزول يف �ضعر �لأم كانت مرتبطة بالتغري�ت �لهيكلية يف 

�للوزة �لدماغية لالأطفال وكذلك �لختالفات يف �ت�ضالت �لدماغ.
بنيتها  �إىل  ب��ل  ل��ل��وزة،  �لكلي  �حل��ج��م  �إىل  �لهيكلية  �لتغيري�ت  ت�ضري  ول 
�خلاليا  با�ضم  �أي�ضا  )�مل��ع��روف��ة  �لع�ضبية  �خل��الي��ا  و�ضكل  بنية  �خللوية، 
�لع�ضبية( .ولحظ �لباحثون �أي�ضا تغري�ت يف قوة و�ضالت �مل�ضار�ت �لتي 

تربط �للوزة مبناطق �لدماغ �لأخرى �ملهمة ملعاجلة �مل�ضاعر.
ومن �ملثري لالهتمام �أن �لتعر�س مل�ضتويات �أعلى من �لكورتيزول يف �لرحم 

يوؤثر على �لأطفال بطرق خمتلفة بناء على جن�ضهم.
�أظهرت  بينما  �ملخية،  للوزة  �لدقيقة  �لبنية  يف  تغيري�ت  �لأولد  و�أظ��ه��ر 

�لفتيات تغري�ت يف طريقة �ت�ضال �ملنطقة بال�ضبكات �لع�ضبية �لأخرى.
عانت  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال  تعر�س  �حتمال  �ضبب  �ل��در����ض��ة  تف�ضر  �أن  وميكن 
مل�ضاكل عاطفية يف  �أثناء �حلمل  �لتوتر  �أمهاتهم من م�ضتويات عالية من 
وقت لحق من �حلياة .ومع ذلك، حذر �لباحثون من �أن �لدر��ضة مل تقيم 
   Theworldموؤ�ض�ضة من  ب��ر�ون  �ضارة  وقالت  �لأط��ف��ال.  عند  �مل�ضاعر 
�ل�ضوء  �لبحث  ه��ذ�  "ي�ضلط  �ل��در����ض��ة:  مولت  �لتي  ل��الأط��ف��ال،  �خل��ريي��ة 
�أثناء �حلمل ل�ضمان تلبية  �أهمية دعم �ل�ضحة �لعقلية للمر�أة  على مدى 

�حتياجاتها وح�ضول �أطفالها على �أف�ضل بد�ية يف �حلياة."

قراقو�ض؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �لن�ضر �لأ�ضود

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

احلرب؟ يف  واللواء  الرايه  كلمتي  بني  الفرق  هو  • ما 
- �لر�ية للقائد و�لر�ية لالأمري.

اأبابا؟ اأدي�ض  ا�صم  يعني  • ماذا 
- �لزهرة �جلديدة

الف�صطاط؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �خليمة

زيدان؟ مي  للأديبة  احلقيقي  الإ�صم  • ما 
- ماري �ليا�س

بوذا؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �لعامل.

جد�ً  طري  معدن  وهو  �لزرقة.  �إىل  �ضارب  رمادي  لون  ذو  جد�ً  ثقيل  معدن  هو  �لر�ضا�س  �أن  تعلم  • هل 
�ملعدن يف �ضكل �ضفائح  للتاآكل ي�ضتعمل هذ�  �لر�ضا�س  �إىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظر�ً 

للتك�ضية ويف �ضنع �لأنابيب، كما ي�ضتخدم يف �لوقاية من �لأ�ضعة �ل�ضينية و�أ�ضعة جاما.
�أبد�ً. ليف�ضد  �لذي  �لوحيد  �لطبيعي  �لطعام  هو  • �لع�ضل 

�لو�حد  10 كيلوغر�م لل�ضخ�س  �ل�ضوكولته مبا يعادل  �ل�ضوي�ضري ي�ضتهلك معظم  �ل�ضعب  �أن  • هل تعلم 
يف �ضنوياً.

وزوجته. زوج  بني  جد�ل  �أي  حلدوث  �لأول  �ل�ضبب  هو  • �ملال 
للكالب. �ضامة  تعترب  �ملكادمييا  �أو  �جلندل  مك�ضر�ت  �أن  تعلم  • هل 

درجة   54،000 �و  م��ئ��وي��ة  درج����ة   30000 �إىل  ي�����ض��ل  ف��اإن��ه  ي�����ض��رب  ح��ني  �ل����ربق  �أن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •
فهرنهايت.

�حل�ضر�ت. من  تعترب  ول  عنكبوتي،  حيو�ن  هي  �لعنكبوت  �أن  تعلم  • هل 
د�ئما. �جلانب  نف�س  ترى  فاإنك  كامال،  �لقمر  فيها  ترى  مرة  كل  يف  • �أنه 

فهو  عدة.  لأغر��س  ي�ضتعمل  بالتايل  وهو  �لعليا.  و�ضفته  لأنفه  �حتاد  هو  �لفيل  خرطوم  �أن  تعلم  • هل 
بلطف  �خل��رط��وم  ي�ضتعمل  �أن  وميكن  باملياه.  ج�ضمه  لر�س  وكذلك  فمه  �إىل  و�مل��اء  �ل��غ��ذ�ء  لنقل  ي�ضتعمله 

�ضديد في�ضتطيع �أن يلتقط ج�ضماً �ضغري�ً كحبة �لبازيالء. وهو �أي�ضاً م�ضتك�ضف قوي للر�ئحة.

ال�شاب الطيب
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البامية
�أح���م���د عو�س،  �ل���دك���ت���ور  ق����ال 
�لعالجية،  �لتغذية  �أخ�ضائي 
�خل�ضر�و�ت  �أح���د  �لبامية  �إن 
م�ضدر  لأن��ه��ا  ن��ظ��ر�  �ل�ضحية، 
جيد لالألياف �لغذ�ئية �ملفيدة 
لل�ضحة بوجه عام، كما حتتوي 
على جمموعة من �لفيتامينات 
�لكال�ضيوم  ك���ذل���ك   ،B  ،A

وحام�س �لفوليك.
وعن فو�ئد �لبامية �ل�ضحية، ي�ضتكمل د. عو�س قائال، هناك فو�ئد �ضحية 
�ل�ضكر، نظر� لأنها ت�ضاهم يف  �أنها مفيدة ملري�س  عديدة للبامية و�أهمها، 
على  لحتو�ئها  نظر�  للحامل،  ومفيدة  باجل�ضم،  �ل�ضكر  ن�ضبة  يف  �لتحكم 
حت�ضني  يف  وت�ضاهم  �جلنني،  لنمو  �ملفيد  �لفوليك  حم�س  من  جيد  ق��در 
�لغذ�ئية،  �لأل��ي��اف  م��ن  جيد  ق��در  على  لحتو�ئها  ن��ظ��ر�  �له�ضم،  عملية 

وكذلك ل�ضهولة م�ضغها.
كما ت�ضاهم �لبامية، يف تخفي�س ن�ضبة �لكول�ضرتول باجل�ضم، نظر� لأنها 
�أي�ضا  مفيدة  وه��ي  و�ل��ده��ون،  �حل��ر�ري��ة  �ل�ضعر�ت  قليلة  �خل�ضر�و�ت  من 
�ل�ضن، نظر�  لالأ�ضخا�س �لذين يعانون من �لإم�ضاك �ملزمن، خا�ضة كبار 

لحتو�ئها على قدر جيد من �لألياف �لغذ�ئية.

�أ�ضتيقظ �ل�ضاب من نومه ن�ضطا فاأخذ حماما بارد� لينع�ضه ثم �إرتدى مالب�ضه وحمل حقيبته وقبل يد �أمه وهو 
ي�ضمع دعو�تها �جلميلة وخرج ب�ضرعة ذ�هبا �إىل حمطة �لقطار�ت فاليوم هو موعد مناق�ضته يف در��ضته تقدم 
بها �إىل �حدى �ل�ضركات �لكبرية �أمال يف نيل درجة وظيفة عالية �ضاغرة وليريد �أن يتاأخر عن موعده فيرتك 
�إنطباعا �ضيئا.. كان م�ضطربا بع�س �ل�ضيء لكنه متما�ضك ويف غمرة �نهماكه يف �لنتقال د�خل حمطة �لقطار�ت 
وجد �ضيدة عجوز �ضقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم �أحد مل�ضاعدتها ورغم �ضيق �لوقت �قرتب منها ب�ضرعة 

و�ضاعدها يف مللمة ��ضيائها ثم �غالق �حلقيبة وحملها لأقرب كر�ضي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
�قرتب �لقطار من �ملحطة و��ضتعد �جلميع للنزول حني لحظ مرة �خرى �ل�ضيدة �لعجوز �لتي تظهر عليها 
فاأ�ضرع مب�ضاعدتها رغم  �لقطار  للنزول من  و�ل��رث�ء وهي حت��اول حمل حقيبتها  �لوقار و�لح��رت�م  عالمات 
و�أ�ضرع  �ل�ضغرية  �لعربة  على  حقيبتها  و�ضع  �أن  بعد  ب�ضدة  ف�ضكرته  �ملناق�ضة  موعد  على  �لتاأخري  من  خوفه 
�إىل خارج �ملحطة و�ضط �نهمار �ملطر.. وقف كثري� للبحث عن �ضيارة �أجرة حني ملح �ل�ضيدة �لعجوز تخرج من 
�ملحطة وحقيبتها �لكبرية يف يدها للبحث عن �ضيارة �أجرة فالتقت نظر�تهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�ضكره 
�ليوم مري�س  فيها على كل �ضئ فتقدم منها وحمل عنها �حلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
�أ�ضكرك كثري� على طيبتك.. �ضكرها بحياء حني جاءت �ضيارة �لأجرة فاأ�ضرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
�ل�ضيدة ودعاها للركوب على �أن ينتظر هو غريها.. ورغم �ضيق �لوقت مل يعرف ملاذ� فعل ذلك رمبا لأنها ت�ضبه 
جدته �لر�حلة.. رمبا ذهبت �ضيارة �لجرة و�أكرمه �هلل ب�ضيارة جاءت مبا�ضرة خلفها مبا�ضرة فجل�س يدعو �هلل 
�أن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من �لوقت دقائق. و�ضل �ل�ضاب �إىل موعد �ملناق�ضة متاأخر� ع�ضر دقائق ودخل 
�إىل �حلجرة ليقدم �عتذ�ره لكنه فوجئ باأن موعد �ملناق�ضة قد تاأجل ملدة ن�ضف �ضاعة نظر� لعدم وجود رئي�ضة 
�ملناق�ضة دخل  بدء  �مل�ضوؤول  �ملوظف  �أعلن  �ل�ضاي وعندما  كوبا من  وتناول  و�رت��اح  �أعماقه  ف�ضكرها يف  �للجنة 
ليلقي حتيته و�إذ به يرى �ل�ضيدة �لعجوز جتل�س مت�ضدرة �جلل�ضة فنظر �ليها منده�ضا وقد ظهرت �بت�ضامة 
جميلة حنونة على �ضفتيها وكاأنها تطمئنه وت�ضجعه ثم �أعلنت بدء �ملناق�ضة �لتي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي 
ل�ضالح �ل�ضاب �لطيب ويحوز على �لوظيفة �ضفق �جلميع له فاقرتب من رئي�ضة �للجنة �لتي ربتت على �ضعره 

وهي تقول �إنك طيب مثل حفيدي هل ت�ضافر يف �لقطار كثري� فقال.. �إنها �ملرة �لأوىل، لكنها لي�ضت �لأخرية.

لقد بات مر�س �لزهامير منت�ضر�ً على نحو كبري 
�لعربية  �ل��دول  �لعامل، ول �ضيما يف  �أنحاء  يف كل 
�ل�ضتينيات  بد�ية  يف  حالت  ن�ضهد  و�ضرنا  �أي�ضاً. 
م����ن �ل���ع���م���ر .ل���ل���وق���اي���ة م����ن �لإ�����ض����اب����ة مبر�س 

�لزهامير،  ين�ضح �لخ�ضائيون بالتي:

 -جتّنب �ل�ضمنة:
منت�ضف  يف  �مل��ف��رط��ة  �ل����وزن  وزي����ادة  �ل�ضمنة  �إنَّ 
�ضن  يف  ب��ال��زه��امي��ر  �لإ���ض��اب��ة  يف  تت�ضبب  �ل��ع��م��ر 
�إنقا�س  يجب  �لإ�ضابة،  خطر  ولتخفي�س  مبكر. 
�ل���وزن و�لم��ت��ن��اع ع��ن ت��ن��اول �مل���اأك���ولت �جلاهزة 
و�ملعّلبة، �لتي حتتوي على �لكثري من �مللح و�ل�ضكر 

و�لدهون �مل�ضّبعة غري �ل�ضحية.
 -تناول �لقهوة �لعربية:

�لإدر�كية  �لقدرة  تعزيز  يف  �لقهوة  �ضرب  ي�ضاعد 
�أهميتها  ع��ن  ناهيك  �مل���دى،  �لق�ضرية  و�ل��ذ�ك��رة 
يف زي��ادة �لرتكيز وق���در�ت �ل��دم��اغ. وق��د �أظهرت 
بطريقة  �لقهوة  ���ض��رب  �أَنّ  �ضّتى  علمية  در����ض��ات 
�لزهامير  م��ر���س  م��ن  ي��ق��ي  وم��ع��ت��دل��ة  منتظمة 

و�لباركن�ضون.

 - �إكليل �جلبل:
فو�ئد  �لعلمية  �لدر��ضات  �لعديد من  �أثبتت  لقد 
�إكليل �جلبل ودوره �لهاّم و�لفّعال يف تعزيز  نبات 

�لذ�كرة وبالتايل مكافحة مر�س �لزهامير.

 -ع�ضري �لرمان: 
�لرمان يف �حلّد من تدهور حالة  ي�ضاهم ع�ضري 

�أب���ح���اث علمية  �إىل  ����ض��ت��ن��اد�ً  �ل��زه��امي��ر  م��ري�����س 
عديدة لغناه مب�ضاد�ت �لأك�ضدة �لفّعالة.

 -�لطعام �ل�ضحي:
بالعنا�ضر  �لغنية  �ل�ضحية  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  �إنَّ 

�ملغذية و�ملعادن، خ�ضو�ضاً �لأطعمة �لتي حتتوي 
ع��ل��ى �أح��م��ا���س �لأوم��ي��غ��ا 3 �ل��ده��ن��ي��ة مثل 

�لأ�ضماك �لدهنية )�ل�ضلمون و�ل�ضردين 
و�مل���ك���ري���ل...( و�لأف�����وك�����ادو، و�جل���وز 

و�للوز وبذور دو�ر �ل�ضم�س وزيت 
�حلفاظ  يف  ت�ضاعد  �لزيتون، 

ع����ل����ى خ����الي����ا �ل������دم������اغ يف 
�ضحة جيدة و�لوقاية من 

�لزهامير.

5  �أمور توؤمن لك �لوقاية من مر�س �لزهامير
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